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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
PRIVIND ABORDAREA INTEGRATĂ A ACTIVITĂȚILOR 

INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE 

MUREȘAN RALUCA OLIMPIA 
NIVEL PREȘCOLAR, JUDEȚUL CLUJ 

 Pornind de la îndemnul pedagogului elvețian J. Heinrich Pestalozzi: ,,Lăsați copilul să vadă, 
să audă, să descopere, să cadă, să se ridice și să se înșele. Nu folosiți cuvinte când acțiunea, faptul 
însuși, sunt posibile.", astfel trebuie să-i învățăm pe copii să învingă dificultățile prin intervenții reale, 
posibile, să-i situăm in dialog cu mediul sau să-i facem sa-și exerseze capacitatea de a opta și de a 
decide. 

 Și ce alt loc mai potrivit decât GRADINIŢA putem găsi pentru îndeplinirea acestui scop nobil? 
Aici, departe de forfota și apăsarea cotidianului, copilul intră intr-un mediu cald, protector și 
stimulativ, un mediu pe care îl putem asemui unei cărti cu povești în care literatura, muzica, artele 
plastice, natura, mișcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele și, implicit, cu copilul. 

 Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii prefigurează două mari 
tendințe de schimbare în interiorul sistemului preșcolar, în acord cu prevederile programului 
educațional care pornește de la ideea necesității îmbunătățirii calității educației la vârstele timpurii, 
pentru a putea răspunde exigențelor copilului preșcolar de astăzi. Tendințele vizează crearea unui 
mediu educațional adecvat, în vederea stimulării continue a învățării spontane a copilului și pentru 
introducerea acestuia în ambianța culturală a spațiului căruia îi aparține. 

 De asemenea, noua programă a accentuat ideea de folosire a contextului ludic și a învățării 
active în stimularea rutei individuale a învățării, fapt pentru care a propus o abordare educațională 
diferită. Abordarea educațională propusă de programa preșcolară se orientează asupra folosirii 
metodei proiectelor tematice de grup, selectate, proiectate și elaborate cu ajutorul copilului și in care 
brainstorming-ul, lucrul în echipă și acțiunea directă a copilului cu mediul sunt mijloacele de bază ale 
procesului de predare-învățare. 

 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. 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 și aplicare practică a celor învăţate.  

 Pornind de la principiile de disciplină inteligentă: „Toți elevii sunt diferiți".,,Toți elevii 
urmează aceeași secvență în dezvoltarea sa, dar fiecare într-un ritm diferit;,,Elevii sunt în mod natural 
curioși și dornici de a explora mediul lor.“;,,Elevii stiu să învețe unii de la alții",,, Învățarea este 
posibilă atunci când ai interes și când poți participa activ.“ "Utilizarea mai multor modalitati 
senzoriale facilitează învățarea.“ și nu în ultimul rând acela că ,,Jocul este unul dintre cele mai bune 
moduri de a învăța." Predarea integrată a conţinuturilor se manifestă atât la nivelul proiectării globale, 
cât şi în proiectarea activităţilor zilnice. 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. 

 Cunoscând fapul că activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru 
copil cât şi pentru mine ca educatoare, că i se oferă copilului o gamă largă de oportunitaţi pentru a-şi 
exersa o învăţare activă, că se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului educativ, 
punându-se un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces și de asemenea activitatea 
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integrată se dovedeşte o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa socială 
și culturală voi exemplifica printr-o activitate integrată pe care am desfășurat-o în mediul online. 

 ADP + ALA 1 + Domeniul Limbă și comunicare (DLC): Povestirea educatoarei-,, Legumele 
lăudăroase” + Domeniul Om și Societate (DOS): elemente de Educație pentru sănătate și Educație 
morală și civică(convorbire) -,,Sănătate de la toate” + Domeniul Estetic și creativ (DEC): Activitate 
artistico-plastică pictură/amprentare –,, Coșul cu legume” 

 Momentul organizatoric: 
 Se asigură climatul optim necesar desfășurării activităţilor; se verifică modul în care 

funcționază camera și microfonul pentru întâlnirea în direct. 
 În cadrul Întâlnirii de dimineață se vor derula următoarele momente: 
Salutul,,Dimineaţa a sosit, /Toţi greieraşii au venit/Pe scaun să ne aşezăm, /Cu toţii să ne 

salutăm:,,Bună dimineaţa, greierași!” -,, Bună dimineaţa, Raluca!” 
 Calendarul naturii: „A-nceput o nouă zi/Cum e vremea azi copiii?” Este completat de către 

copii, menționând în ce anotimp suntem, în ce lună și în ce zi a săptămânii, marcând și schimbările 
meteo dacă este necesar. 

 Împărtășirea cu ceilalți se realizează prin intermediul unei conversații prin care fiecare copil 
spune care este leguma de toamnă preferată. Educatoarea începe,,Leguma de toamnă preferată a mea 
este...”, pe urmă fiecare copil își spune, pe rând, leguma de toamnă preferată . 

 Momentul de mișcare este realizat prin gimnastica de înviorare și prin tranziția -,,Acum e 
Toamnă, da” – joc cu text și cânt. 

 Activitate de grup: se va juca jocul „Adevărat sau fals” în care educatoarea va spune câteva 
propoziţii, iar copiii vor răspunde cu adevărat sau fals: 

,,Morcovul are culoarea mov.” 
,,Castravetele este pișcător” 
,,Cartoful este portocaliu și lunguieț” 
 Captarea atenției se va realiza prin apariția Zânei Toamna, care se pregătește să meargă la 

Festivalul recoltei și ne roagă să o ajutăm pentru a se pregăti. 
 Anunțarea temei și a obiectivelor 
 Copiii vor fi anunțați că în cadrul activități vor asculta o poveste,,Povestea legumelor 

lăudăroase” cu un autor necunoscut, pentru a afla mai multe despre legume, despre modul acestora 
de preparare, și alte lucruri interesante, apoi în cadrul activității artistico-plastice vor avea de realizat 
mai multe coșulețe cu legume pe care le vom prezenta Zânei Toamna. 

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII ȘI OBȚINEREA PERFOMANȚEI: 
ADE-Domeniul Limbă și comunicare (povestirea educatoarei) 
 „Copii, vă spuneam mai devreme că musafirul nostru, Zâna Toamnă făcut o călătorie prin 

grădini în această perioadă și vrea să ne povestească prin ce peripeții a trecut, dar și ce a învățat din 
această experiență. Așadar, vom asculta povestea întâmplărilor Zânei Toamna, poveste care se 
numește Povestea legumelor lăudăroase. .Cum se numește povestea?” 

Copiii repetă titlul poveștii în cor: ”Povestea se numește Povestea legumelor lăudăroase”. 
Educatoarea va trece la expunerea poveștii (anexa nr. 1), folosind legume la secvențele de dialog. 

Conținutul poveștii va fi prezentat clar, rar, expresiv, cu un ton și o mimică adecvată. 
 Pe parcursul povestirii, educatoarea va folosi o serie de mijloace prin care va nuanța expunerea 

în funcție de sterile afective pe care textul literar le implică, și anume: tonul cald potrivit cu importanța 
faptelor, modularea vocii pentru a imita personajele, marcarea pauzelor determinate de punctuație, 
mimică și gesturi adecvate situațiilor prezentate. 

 Educatoarea va explica semnificația cuvintelor necunoscute: îngrămădite-înghesuite, 
astâmpăr-liniște, odihnărăbdare; laudă-a face complimente, a spune cuvinte frumoase despre ceva, 
cineva ; înfoiat- umflat. Se vor alcătui propoziții cu cuvintele necunoscute. 

După încheierea povestirii, educatoarea va transmite mesajul și morala acestei povestiri, și 
anume faptul că nu trebuie să ne lăudăm noi pe noi pentru ceea ce avem sau suntem/arătăm într-un 
anumit fel, deoarece putem pierde totul foarte repede, asemenea ardeiului iute. De asemenea, se va 
explica proverbul care se regăsește la finalul poveștii,,Lauda de sine nu miroase a bine”, faptul că 
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prin lauda de sine se evidențiază doar partea pozitivă, doar tot ce ceea ce frumos de către o persoană, 
despre ea însăși, fără a aminti despre părțile negative sau mai puțin bune. Se va exemplifica prin 
legumele din poveste. 

 Educatoarea citește sarcinile de lucru găsite în plicul adus de Zâna Toamnă, copiii vor răspunde 
pe rând având posibilitatea să ceară ajutor celorlalți copii, în cazul în care are nevoie. 

Se va completa piramida cu imaginile corespunzătoare, conform răspunsurilor copiilor: 
La baza piramidei: Care legume s-au certat? (ardeiul iute, ardeiul gras, morcovul) 
În partea de mijloc a piramidei: Care sunt personajele care apar în poveste? (gospodina, bunicul) 
În vârful piramidei: Unde au ajuns toate legumele lăudăroase? (în oală, în farfurie) 
 Domeniul Om și Societate (educație moral-civică; educație pentru sănătate) 
 Se va purta o scurtă discuție pe baza poveștii: 
Ce legume a cumpărat gospodina de la piață? 
Ce a făcut gospodina cu legumele după ce a ajuns acasă? 
Ce a făcut gospodina cu legumele înainte de ale pune în oală? 
Este bine să consumăm legume? De ce? 
Cum le putem consuma/prepara? Vouă cum vă place să le serviți? 
 Domeniul Estetic și Creativ (activitate artistico-plastică) 
 Pe mese sunt așezate materialele necesare desfășurării activității, copiii fiind îndrumați să 

intuiască materialele (foaie de bloc de desen, acuarele, pensulă, jumătăți de cartof, jumătăți de 
morcov, șervețele, pahar cu apă). 

 „Astăzi, deoarece Zâna Toamnă a venit în vizită și ne-a prezentat povestea despre legumele 
lăudărose, vom picta/realiza un coș cu legume. Coșul pe care îl vom realiza, va arăta așa” 
(educatoarea prezintă modelul). Voi va trebui să pictați pentru început coșul, iar prin amprentare veți 
realiza legumele. 

 Se va explica și demonstra modul de lucru:,,Vom picta coșul cu legume și cu ajutorul 
jumătăților de legume, prin amprentare vom face legumele din coș. Pictăm jumătatea din interior al 
legumelor, apoi vom aplica în coș, obținându-se astfel o pată de culoare. Începem dintr-un capăt și 
aplicăm petele de culoare una lângă cealaltă (pete de cartof, morcov) . Modelul educatoarei rămâne 
expus pentru a fi în aria vizuală a copiilor.  

 „Înainte de a începe să pictăm, trebuie să ne încălzim mâinile: Eu strâng pumnii și-i desfac, 
/Degetelor fac pe plac, /Un doi, un doi, /Toți suntem acum vioi.” 

 Copiii vor începe să lucreze, timp în care educatoarea îi va supraveghea, va acorda indicații 
individuale orale și îi va ajuta în caz că aceștia au nevoie. Le va atrage atenția asupra modului de 
realizare a lucrărilor, curat și îngrijit, dar și asupra poziției corpului față de suportul de lucru. Va 
încuraja și aprecia modul de lucru și comportamentul copiilor.  

 La finalul activității, copiii vor face aprecieri cu privire la modul de realizare al lucrărilor. 
Obținerea performanței: 
 Pentru a-i arăta Zânei Toamna cunoștințele pe care copiii le au despre legumele de toamnă, 

educatoarea le va prezenta copiilor centrele de interes (ALA1) la care aceștia vor lucra: Știință-„Din 
jumătate în întreg” unde o să trebuiască să găsească jumătatea legumelor pentru a forma un întreg și 
la Bibliotecă:,,Ghici, ghicitoarea mea!” unde vor trebui să identifice legumele din ghicitorile 
prezentate de către educatoare. 

 Se repetă explicațiile pentru fiecare activitate pentru ca înțelegerea să fie clară pentru copii. Se 
realizează sarcinile de către copii. După ce la fiecare centru au fost realizate sarcinile, educatoarea va 
realiza o mică evaluare a rezultatelor, cerând copiilor să prezinte ceea ce au realizat. Se vor face 
aprecieri verbale asupra modului de lucru și a realizării sarcinilor. 

 Evaluarea activităţii:  
 Pe parcurs am evaluat acurateţea răspunsurilor verbale oferite de către copii la întrebările 

referitoare la poveste, calitatea şi acurateţea produselor activităţii: coșul cu legume realizate la 
activitatea artistico-plastică, răspunsurile de la centrul Bibliotecă, legumele,,Din jumătate în întreg” 
de la centrul Științe, precum şi gradul de manifestare generală a comportamentelor și atitudinilor 
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pozitive urmărite (inițierea unor interacțiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată, consecvența, 
autonomie personală). 

 În încheierea activității, Zâna Toamnă le mulțumește copiilor pentru că astăzi au fost alături de 
ea. Educatoarea face aprecieri verbale, colective și individuale, asupra modului în care copiii s-au 
implicat în îndeplinirea sarcinilor de astăzi. 

10
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RESURSE ṢI MATERIALE UTILIZATE ȊN ȊNVĂṬAREA ONLINE-

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

PROFESOR ȊNVĂṬĂMȂNT PREṢCOLAR,  
MUṢAT FLORINA LAVINIA,  

ṢCOALA GIMNAZIALĂ CĂPṢUNA COBIA 
GRĂDINIṬA CĂPṢUNA COBIA 

 
 Ṣcoala trebuie să promoveze o educaṭie desfăṣurată cu tehnici ṣtiinṭifice, care să poată asigura 

o dezvoltare rapidă ṣi fermă a ṣcolarului, iar mai tȃrziu, un om modern caracterizat printr-o ṣtiinṭă 
vastă ṣi orientare realist-practică, inteligenṭă vie, elasticitate spiritual, capacitate de adaptare la medii 
sociale ṣi la profesiuni noi ṣi variate, voinṭă ṣi optimism. 

 Sub aspect psihologic, una din etapele acṭiunii de ȋnvăṭare o constituie apariṭia imboldului de 
acṭiune, ceea ce ȋnseamnă formarea unei necesităṭi subiective de a acṭiona, de a ȋnvăṭa. 

 Comunicarea ṣi ȋnṭelegerea sunt nevoi fundamentale ale specie umane.Aceasta este unul dintre 
motivele pentru care, de-a lungul evoluṭiei sale, omul nu a rămas ȋn acelaṣi stadiu de dezvoltare a 
competenṭelor ṣi abilităṭilor de comunicare, ȋntrucȃt a făcut tot ceea ce a fost posibil pentru a fi ȋnṭeles 
cȃt mai repede ṣi cȃt mai bine.Se poate spune că abilităṭile ṣi competenṭele de comunicare ale omului 
se dezvoltă de-a lungul vieṭii atȃt de la o etapă la alta, cȃt ṣi ȋn funcṭie de statusul, rolurile ṣi funcṭiile 
ȋndeplinite. 

 Competemṭele ṣi abilităṭile de comunicare umană pot fi dezvoltate atȃt systematic, prin 
intermediul familiei, ṣcolii ṣi a altor forme de pregătire instituṭionalizate, cȃt ṣi nesistematic, prin 
grupurile de prieteni, colectivul de muncă ṣi chiar accidental ȋn cazul unor situaṭii inedited.Practic, se 
poate spune că omul ȋṣi adaugă un plus de experienṭă prin orice act comunicaṭional. 

 Studiile de specialitate relevă faptul că abilităṭile ṣi competenṭele de comunicare se pot dobȃndi 
ṣi dezvolta prin:ȋnvăṭare (component comunicaṭională) ṣi antrenament;copier, imitare a conduitei 
practice, etc.Totuṣi, merită menṭionat faptul că, deṣi acest tip de competenṭe este ȋnăscut, ȋn cazul 
cadrelor didactice trebuie dezvoltate ṣi perfecṭionate. 

 Datorită competenṭelor de comunicare putem construe, transmite ṣi interpreta mesajele dar ṣi 
negocia sensul acestora ȋn diverse situaṭii de comunicare. 

 Motivarea elevilor pentru obṭinerea performanṭelor ṣcolare reprezintă una dintre problemele 
care ȋi frămȃntă deopotrivă pe părinṭi ṣi pe profesori.Rolul ṣcolii ṣi al familiei ȋn viaṭa tinerilor este 
considerat esenṭial ȋn inserṭia generaṭiilor tinere ȋn societate.Performanṭa ṣcolară poate fi legată de un 
control parental uneori omnipresent ṣi hiper-autoritar corelat cu autonomia instrumentală ṣi 
funcṭională a copilului.”Jocul”fin ȋntre control ṣi autonomie este surprins de Rollins ṣi Thomas(1979) 
ṣi conceptul “inductive control”:părinṭii utilizează diferite metode de persuadare(explicaṭii, informaṭii 
ȋn legătură cu efectele unei acṭiuni etc.), existȃnd constrȃngerea explicită, astfel ȋncȃt copiii au 
sentimental de a fi optat ei ȋnṣiṣi pentru comportamentul dorit de adulṭi.Acest tip de control (inductiv), 
dublat de ȋnsuṣirea normei de internalitate, de o competenṭă instrumental ṣi de comformitatea cu 
standardele parentale, conduce la un comportament socialmente competent al copilului, incluzȃnd 
aici un comportament ṣcolar characteristic situaṭiei de succes.  

 Grădiniṭa, ca toate unităṭile de ȋnvăṭămȃnt de altfel, este o instituṭie ȋn cadrul căreia climatul 
existent influenṭează atȃt calitatea activităṭii instructive-educative cȃt ṣi performanṭele cadrelor 
didactice ṣi ale copiilor. 

 Climatul este creat de atmosfera ȋn care decurge programul zilnic, de ceea ce ne sugerează 
conceptual esthetic unitar ṣi individual al sălilor de grupă, al coridoarelor, al vestiarelor, de renumele 
educatoarelor, de atmosfera degajată de discuṭiile colegiale interpersonale, de grup ṣi profesionale, 
de plăcerea cu care se vine la serviciu.Acest climat imprimă impresia pe care ṣi-o formează un 
vizitator al grădiniṭei. 
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 Pentru crearea ṣi păstrarea unui climat instituṭional armonios, unitatea are elaborate un 
regulament de organizare ṣi funcṭionare internă personalizat, la care consimt toṭi cei implicaṭi ṣi 
acṭionează ȋn spiritul respectării lui. 

 O bună parte a semestrului II al anului ṣcolar 2019-2020 s-a desfăṣurat online la Grădiniṭa 
Căpṣuna Cobia pe grupuri de whatsApp ṣi facebook iar din data de 9.11.2020 am lucrat pe platform 
Classroom. 

Multe din activităṭile zilnice au fost transformate ṣi adaptate pe placul preṣcolarilor ce 
frecventează-chiar dacă acum doar online-la unitatea noastră de ȋnvăṭămȃnt.Comunicarea temelor de 
studio, sugestiile de activităṭi, de experimente ṣi material informaṭionale pe tema de studiu, au 
constituit la nivel de fiecare grupă de ȋnvăṭăre principala preocupare a mea.Selecṭia materialelor ṣi a 
resurselor prezentate ṣi propuse părinṭilor s-a făcut avȃnd ȋn vedere specificitatea ȋnvăṭămȃntului 
preṣcolar.Acolo unde a fost cazul, s-au propus materiale adaptate nivelului de vȃrstă, unele găsite pe 
grupul Activităṭi grădiniṭe, ȋnsoṭite de explicaṭii detaliate, folosindu-se imagini sugestive, 
videoclipuri.La unele activităṭi unde nu am găsit materiale am realizat filmuleṭe proprii pe care le-am 
oferit părinṭilor drept model de activitate. 

Feedback-ul ṣi produsele finale, sub formă de poze ṣi filmuleṭe făcute ṣi trimise de părinṭi, au 
fost postate fie pe classroom, fie pe grup whatsApp, fie pe grup facebook.Părinṭii preṣcolarilor noṣtri 
au avut ȋntotdeauna un rol important ṣi bine definit atȃt ȋn crearea unui climat prietenos de ȋnvăṭare 
cȃt ṣi ȋn dezvoltarea relaṭiilor parteneriale, aceṣtia fiind permanent implicaṭi ȋn viaṭa grădiniṭei. 

Ca materiale utilizate la activiăṭi o să dau cȃteva exemple. 
La activitate matematică avȃnd ca temă “Numeraṭia 1-5”am realizat un scurt filmuleṭ unde am 

recapitulat cifrele pȃnă la 5, am redat corespondenṭa număr-cantitate cu ajutorul unor jetoane cifre ṣi 
figurine plastic/culori iar apoi am realizat cu ajutorul creioanelor colorate figuri geometrice ṣi am 
spus numărul creioanelor folosite ṣi la final am repetat vecinii cifrelor.Filmuleṭul a fost ȋncărcat atȃt 
pe classroom cȃt ṣi pe grupuri whatsApp ṣi facebook.Exemplu link  

https://classroom.google.com/c/MTgwNTU1MjI2MTkx/m/MjExNjAwNDAwNTA0/details 
La activitatea Moment lectură am citit povestea “Pe scări ȋn sus”, activitate ȋn care atȃt părinṭi 

cȃt ṣi copii au fost ȋncȃntaṭi să asculte.Exemplu link:  
https://classroom.google.com/c/MTgwNTU1MjI2MTkx/m/MjA4NTk4ODMxMjg0/details 
Pe lȃngă multe alte activităṭi de memorizare, despărṭit ȋn silabe, ȋnvăṭat cȃntecele, educaṭie 

fizică etc., vreau să amintesc de o activitate extraṣcolară -Săptămȃna educaṭiei globale:”Este lumea 
noastră să acṭionăm ȋmpreună!”activitate la care părinṭii ṣi copiii au realizat filmuleṭe /desene/colaje 
care m-au impresionat foarte mult.Exemplu link:  

https://classroom.google.com/c/MTgwNTU1MjI2MTkx/m/MjA4NjE2Njk2MzQ4/details 
Părinṭii ṣi-au luat ȋn serios rolul de parteneri educaṭionali ṣi au venit, ȋn această perioadă, ȋn 

sprijinul cadrelor didactice prin tot ceea ce au inteprins, la sugestiile ṣi ȋndrumările educatoarei. 
 Ȋn concluzie, considerăm că managementul calităṭii totale este o concepṭie, un model global, 

umanist, bazat pe principia ce au ȋn vedere filosofia, viziunea, misiunea, cultura organizaṭională, 
empowermentul, ȋmbunătăṭirea continua ṣi care, prin adecvarea metodologiilor, performează 
organizaṭia pentru a o face de succes. 

 
Bibliografie: 
“Nume, Prenume”, Conf.univ.dr. BREZEANU, Iulian, conf.univ.dr. PATIC, Paul, Ciprian, 

Profesionalizarea carierei didactice-Noi competenṭe pentru actori ai schimbărilor ȋn educaṭie din 
judeṭele Dȃmboviṭa ṣi Buzău, Editura Valahia University Press, Tȃrgoviṣte, 2012. 

“Nume, Prenume”, DIMA, Silvia, Revista ȋnvăṭămȃntul preṣcolar, nr.1-2/2010, Editura 
Arlequin, Bucureṣti, 2010. 
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 ŞCOALA TRADIŢIONALᾸ ŞI EDUCAŢIA ONLINE 

 
 PROF. ȊNV. PRIMAR MUŞAT MARIA 

 LICEUL TEORETIC “DECEBAL” CONSTANŢA/ 
 STRUCTURA ŞCOALA GIMNAZIALӐ DIMITRIE ŞTIUBEI 

 
 În contextul pandemiei generate de Covid-19, lecțiile online au început în luna martie a anului 

școlar 2019-2020 destul de nesigur, cu o mulțime de întrebări și probleme de rezolvat. Ne-am întrebat 
ce platformă educațională să alegem, cum să creăm o clasă virtuală, ce program de lucru să alegem, 
cum vom transmite elevilor cunoștințele, cum își vor crea toți elevii cont pe acea platformă, dacă au 
toți elevii noștri conexiune la internet și computer, tableta sau smartphone pentru a participa la lecțiile 
online. Am găsit soluții pentru toate problemele, de multe ori prin efort individual, fiindcă în foarte 
scurt timp a trebuit să ne adaptăm cu toții noii situații. Chiar dacă am postat lecții, teme, teste pe 
diferite platforme educaționle, am dialogat pe Zoom sau Google Meet, zâmbetul larg de pe chipul 
elevilor când ne-am revăzut, la școală sau pe stradă, a arătat cât ne-am lipsit unii latora. Am avut 
astfel prilejul să experimentăm, pe parcursul unui an școlar, pe lângă învățământul tradițional și 
varianta e-learning. Deși ambele stiluri educaționale prezintă limitări, dar și avantaje, sunt totuși 
situații în care e-learning poate fi alegerea optimă pentru o instruire eficientă și de succes.  

 Lecțiile online sunt un instrument de învățare nou pentru majoritatea elevilor, pofesorilor 
părinților.Deocamdată nu se pot trage concluzii privind aplicarea acestui model de învățare pe termen 
lung. Cu toate acestea educația în mediul online va fi, cu siguranță, o componentă nelipsită a școlii 
viitorului. Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, este însă foarte importantă dozarea corectă a 
proporțiilor dintre școala tradițională și educația online.  

 Nevoia umană, elementară a dialogului față în față, a interacțiunii directe, în persoană, este de 
neînlocuit. 

 Printre avantajele susținerii lecțiilor online s-ar putea enumera: - elevul poate învăța în ritmul 
lui, fără a fi presat de timp sau perturbat de colegi; - cursurile și resursele atașate acestora pot fi 
accesate oricând; - evaluarea (manuală sau automată) a rezultatelor obținute de elevi se poate realiza 
relativ rapid - învățarea digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât 
manualele voluminoase și putem spune că, din acest punct de vedere, digitalizarea reprezintă un 
context mai bun, care oferă o perspectivă mai largă și activități mult mai atractive decât metodele 
tradiționale de învățământ iar acest lucru îi ajută pe elevi să se conecteze mai bine cu materialele de 
studiu. - 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 elevilor, făcând educația mai productivă prin comunicare dinamică, ceea ce nu 
se poate realiza în totalitate folosind numai metodele tradiționale. - 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 ca 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 și resurse educaționale cu alți profesori, în timp real.  

 În contextul dinamicii locurilor de muncă, a meseriilor care dispar fiind înlocuite de altele noi, 
este necesar ca elevii să fie familiarizați cu metode noi de învățare și educație, începând chiar de la 
școala primară.  

 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.  

 Printre limitările impuse de invățarea online, menționăm dificultatea profesorului de a oferi: 
explicații suplimentare pentru înțelegerea conceptelor, fenomenelor, consiliere individuală, feedback 
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pentru corectarea promptă sau pentru corectarea achizițiilor, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi 
speciale de învățare. Este dificilă monitorizarea progresului fiecărui elev, comunicarea autentică 
(relaționrea umană). Lipsa unui dialog autentic cu clasa, administrarea dificilă a probelor de evaluare, 
imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, toate acestea sunt obstacole importante în învățarea online. 
Perioada în care s-a desfășurat exclusiv școala online (martie-iulie 2020) a relevat discrepanțe mari 
între școlile din mediul rural și cele din mediul urban generate, în principal, de lipsa echipamentelor 
și a conexiunii la internet într-un procent mai mare pentru elevii și prfesorii din mediul rural față de 
cei din mediul urban.  

 De asemenea, un procent important de elevi și profesori (atât din mediul rural cât și din mediul 
urban) nu au avut cuoștințele necesare pentru a lucra pe plaformele educaționale. Lipsa competențelor 
de utilizare în context didactic a noilor tehnologii a avut un impact negativ asupra actului didactic, în 
perioada menționată. Profesorii au constatat că au dedicat mai mult timp educației online decât în 
maniera tradițională și au reușit mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor.  

 În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este 
soluția optimă. Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de 
neînlocuit. Nu toți copiii sunt dispuși să participe la lecții online chiar dacă au posibilitatea să o facă. 
Le lipsește motivația, le e greu să progreseze fără să comunice direct cu profesorii, cu colegii.  

 Nu renunțarea la educația tradițională ci învățarea digitală privită ca o completare a educației 
tradiționale, în sensul eficientizării acesteia din urmă, este viitorul. 
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ONLINE SAU TRADIȚIONAL? 

 
PROF. LA CICLUL PRIMAR MIHAELA MUSCĂ 

LICEUL TEORETIC ,,SF. NICOLAE” GHEORGHENI, HARGHITA 
 
 Învățarea online este unul dintre numeroasele progrese aduse de tehnologia și lumea digitală . 

Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul învățării online este 
diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient.Învățarea 
online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru între inovație și 
convenționalitate.Odată cu apariția a numeroase dispozitive:telefoane mobile, internet, playere, 
DVD-uri și multe altele, ce ar trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o 
întrebare la care mulți profesori și părinți se gândesc în zilele noastre. Nu există un răspuns ușor. 
Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării tehnologiilor în clasă. Acum alegerea este mai 
presantă ca niciodată, deoarece programele de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și 
profesorii experimentează/implementează noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia permite 
să experimentezi zilnic în pedagogie, să reorganizezi sala de clasă, să implici și să activezi mai bine 
elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate încuraja înșelăciunea. 

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut de la vârste fragede cu tehnologia.Este una dintre 
abilitățile de bază ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. 

A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la online. De exemplu, volumele de 
enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece aceste 
cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet. Copiii din învățământul primar învață cum să folosească 
noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în 
demersul didactic și am constatat că folosirea classroom-ului, a zoom-ului, a google meet-ului, a 
rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul orei. Astfel pentru a încuraja 
participarea la învățarea sincron a elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a vizualiza și 
interacționa cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul dintre principalele avantaje 
ale accesării paginilor de pe web este că într-un timp foarte scurt ne deschid o cantitate vastă de 
informații. 

Avantaje ale învățării online: 
• Este o alternativă la clasele tradiționale. 
• Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina. 
• Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin 

sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea 
tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

• Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și 
manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala 
de clasă. Unii profesori se orientează spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și 
distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă. 

• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și 
performanței elevilor. 

• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 
• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot 

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 
Dezvantaje ale învățării online: 
- Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă 
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vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 

 -Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor 
și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a 
crescut și volumul lor de muncă. 

 -Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 
 Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. 
- Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
 -Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
- Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
-Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai 

multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este 
important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt 
mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, 
pentru că acolo are loc educația. 

Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către 
noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă 
nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 
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 ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

PROF. INV. PRESC. MUSCALU MARICICA 
GRADINITA CU P.P. NR. 23 FOCSANI, VRANCEA 

 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! 

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 
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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. 

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților a oferit 
următoarele oportunități: am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online (modul de lucru 
pe warshapp- pe care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Zoom, în cadrul consiliilor profesorale sau a 
cercului pedagogic), am învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru 
preșcolari. 
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E-LEARNING ȘI EDUCAȚIA CONTEMPORANĂ 

 
PROF. MUSCARIU SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE 
 
MOTTO: „Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a 

tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. 
Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului 
de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor.” Grigore C. Moisil (1906-1973) - 
Computer Pioneer Award of IEEE (1996) 

 
Termenul de e-Learning desemnează acea realitate educaţională realizată prin intermediul 

reţelelor electronice şi prin implicarea noilor tehnologii comunicaţionale şi multimedia. Prefixul e (în 
pronunţie românească i) trimite la termenul de electronic, de on-line, de conectivitate directă sau 
amânată cu o entitate receptoare sau transmiţătoare de mesaje educogene. Termenul este preluat din 
literatura anglo-saxonă şi se referă la învăţarea facilitată de mijloacele electronice. La nivelul 
Comisiei europene-Learning-ul este definit ca „utilizarea noilor tehnologii multi-media şi a 
Internetului pentru a ameliora calitatea învăţării, facilitând accesul la resurse şi servicii precum şi 
schimburile şi colaborarea la distanţă”. Avem de a face cu o altă ipostază a învăţării, bazată pe un alt 
tip de suport (digital), un nou tip de afectare a capacităţilor de sesizare a stimulilor, bazată pe o 
relaţionare inedită ce afectează vechile condiţionări de ordin spaţial şi temporal.  

E-learning-ul poate fi înţeles ca o abordare inovativă, interactivă, centrată pe educat, care face 
din mediul informaţional un aliat de primă mână. Tehnologicul face ca instruirea clasică să intre în 
recul, note ale acesteia fiind preluate de suportul tehnic şi de programele informatice inteligent 
constituite. 

Conceptul de e-Learning prezintă şi o latură complexă, întrucât alianţa dintre procesualitatea 
învăţării şi contextul tehnologic ridică o serie de probleme. Să le trecem succint în revistă. 

În primul rând, cele două elemente pretind o anumită punere de acord şi compatibilizare, 
neştiindu-se, cu siguranţă, care dintre ele va face mai multe concesii (în sensul mulării tehnologiei în 
consens cu exigenţele educaţiei sau încorporării tehnologiei de către educaţie). Oricum, principial, 
putem avansa presupoziţia că ambele trebuie să facă paşi una către cealaltă, „contaminându-se” 
reciproc. 

În al doilea rând, trebuie să reliefăm potenţarea lor reciprocă, în sensul că un câştig într-o 
direcţie atrage după sine un plus şi în cealaltă parte. Progresul tehnologic, se ştie, este determinat şi 
de o creştere a ponderii educaţiei, după cum şi educaţia poate profita de pe urma avansului tehnologic.  

Pe de altă parte, şi excesul de tehnologizare (şi implicit, de mecanizare) a învăţării ridică o serie 
de interogaţii. La un moment dat, abuzul de tehnologie poate bloca sau anihila creativitatea necesară 
în activitatea de procesare a informaţiei primită din exterior. Calitatea procesării va fi dată şi de 
dimensiunile euristice ale poziţionării faţă de informaţie ce este limitată de cadrajul tehnic activat la 
un moment dat. Tehnologismul, în educaţie ca şi în viaţă, induce şablonizare, algoritmizare, 
uniformizare. Tehnologia este şi un facilitator, dar şi un obstacol în faţa cunoaşterii şi a aflării 
adevărului. 

Se pot inventaria mai multe ocazii de manifestare a e-Learning-ului: poşta electronică, grupul 
de discuţii, conferinţa telematică, chat-ul, telefonia, videofonia, lista de difuzare, cutia de întrebări şi 
probleme, liste de afişaj etc. Chiar şi tratamentele succesive de texte prin clasicul Word, ce trec pe la 
mai mulţi colegi, fiecare marcând (prin culori, de pildă) puncte personale de vedere (în perspectiva 
corijării sau perfectării acestuia), constituie o formulă de manifestare a e-learning-ului. Dispozitivul 
electronic, prin sine, nu instaurează automat învăţarea on-line. Acesta se cere a fi înţeles, gestionat, 
implicat în mod corespunzător în acţiunea de extindere a cunoştinţelor. Dacă, de pildă, folosesc 
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aplicaţia PowerPoint doar pentru a vizualiza producţiile altora, fără a formata propriile mele idei în 
acest program, nu dau curs unei situaţii de tip e-Learning.  

Astfel, prin utilizarea multiplelor elemente de tip e-Learning în educația contemporană, putem 
potența avantajele și diminua dezavantajele în favoarea desfășurării unui proces educațional eficient 
și calitativ. 

 
BIBLIOGRAFIE 
https://www.google.ro/#q=e-learning+si+educatia+contemporana 
http://www.elearning.ro/o-posibila-evolutie-noi-mijloace-didactice-pentru-educatia-muzicala 
http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/res/2011maieLSE2007-_lucrare_26.pdf 
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EDUCAȚIA ÎN VIZIUNEA LUI KEN ROBINSON 

 
PROF. STELA RODICA-MUSTĂȚEA,  
GRĂDINIȚA P.P. NR. 7, MANGALIA 

 
Directorul britanic de teatru Peter Brook a propus următorul exercițiu de gândire pentru a arăta 

cum teatrul poate fi folosit ca instrument de facilitare a unei experiențe transformaționale în raport cu 
ceea ce este în inima teatrului: la ce poți renunța din teatru și încă poate fi numit teatru.  

Pornind de la acest exercițiu, Ken Robinson, expert în domeniul educației și al creativității, 
susține că educația este încă educație atât timp cât inima ei este relația profesor-elev. În sistemele de 
educație formală, educația se întâmplă la întâlnirea profesorului cu elevul, deși această întâlnire este 
umbrită sau blocată de numeroase distrageri ale sistemului educațional. 

Ken Robinson susține nevoia unor schimbări majore ale sistemului educațional, foarte puțin 
diferit de cel al secolului al XVIII-lea. Metodele de predare tradiționale ignoră, în mare parte, 
multidimensionalitatea experienței, a subiectului, a fenomenelor și a cunoașterii în sine. Doar o mică 
parte dintre elevi se află în poziția de a înțelege și de a folosi informațiile rigid transmise în condițiile 
unei limitări restrictive și ideologice ale acelor informații. În acest sistem, doar cei care se 
conformează cel mai bine la standardele și valorile sistemului ideologic ocupă un loc înalt în ierarhia 
de evaluare academică, fiecare țară încercând, în prezent, să își dea seama cum să își educe copiii 
astfel încât aceștia să aibă un simț al identității culturale și să fie, în același timp, o parte a procesului 
de globalizare.  

Sistemul actual este foarte mult motivat de un fel de logică identitară, fiind un sistem de gândire 
determinat structural și sediment istoric care este, în mod inerent, acționat de noțiuni conceptuale 
reducționiste și abstracte ale cunoașterii, ale fenomenelor. Această paradigmă se referă la încercarea 
de a realiza o teorie uni-dimensională a cunoașterii și nu o teorie multidimensională, de a impune o 
înțelegere rigidă a lumii și nu o conștientizare multidimensională și diversă, de a avea o teorie a 
educației autoritară, paternalistă și nu teorii ale elevului autonom, divergent și neîngrădit, etc. 
Motivația din spatele sistemului actual este de a organiza elevii în funcție de vârstă, de a-i împacheta 
ca pe niște bucăți de săpun pe categorii arbitrare și chiar de a le aplica un standard universal pentru 
a-i evalua.  

Robinson argumentează că există o deconectare profundă între sistemul nostru de educație 
învechit și anumite realități fundamentale epistemice, aspect care provoacă haos și reafirmă normativ 
un fel de structură de clasă socială, aducând privilegii unora, în timp ce îndepărtează marea majoritate 
a populației.  

În timp ce paradigma educațională de astăzi este orientată spre conformitate și standardizare, 
soluția poate fi de a merge în partea opusă. Mediile educaționale încep să semene cu niște fabrici de 
procesare, iar școlile sunt, în multe feluri, produsul direct al unor fabrici în care copiii sunt tratați în 
mod obiectiv ca viitori producători-consumatori, comandați prin linia de producție a cunoașterii și 
„umpluți” în funcție de viitorul lor într-o societate care are nevoie atât de oameni competenți, cât și 
de rebuturi. Cea mai mare provocare a școlilor contemporane este de a stârni foc sau de a angaja, 
entuziasma elevii în învățare.  

Nevoia de reformă a sistemului educațional este susținută și de faptul că omenirea tinde spre 
diversitate, caracteristică ce contrastează cu principiile organizaționale conformiste ale sistemelor 
educaționale care nu pun accent pe cei cinci C (creativitate, conceptualizare, colaborare, comunicare, 
calcul – evaluare) ca procese esențiale în educație. 

Bazele educației sunt date de scopurile (economic, cultural, social și personal) pentru care se 
investește în sisteme de educația publică, cel mai important scop fiind cel personal - educația este 
despre oameni, și nu despre componentele unei mașinării; oamenii sunt diferiți, au talente diferite, 
abilități, pasiuni, interese, motivații. După cum și Dewey susținea, nu există un singur set de abilități 
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general valabil pe tot parcursul naturii umane și astfel nu ar trebui să existe un singur curriculum la 
care toți ar trebui să se supună; în școli ar trebui să se învețe tot ceea ce trezește interesul oricui. 

 
Bibliografie: 
• Gordon, E.W., Gordon, E.W., Aber, L., Berliner, D., Changing Paradigms for Education: 

From Filling Buckets to Lighting Fires To Cultivation of Intellective Competence;  
• Robinson, K., Aronica, L. (2016), Creative Schools: The Grassroots Revolution That's 

Transforming Education, Penguin Books. 
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FIŞĂ DE OBSERVARE, ANALIZĂ ȘI COLECTARE A ELEMENTELOR 

GEOGRAFICE LOCALE  
 

 PROF. NAE FLORENTINA LAURA  
 LICEUL VOIEVODUL MIRCEA, TÂRGOVIȘTE 

  
A. ANALIZA RELIEFULUI 
1. ALTITUDINEA RELIEFULUI 
Altitudinea maximă:  
 - valoare………………………………………………………………… 
 - localizare……………………………………………………………… 
 2.PANTA - caracteristici 
 Pantele mari: 
 - localizare……………………………………………………………… 
 Pantele mai mici: 
 - localizare……………………………………………………………… 
3. FRAGMENTAREA RELIEFULUI - aspecte: 
 Există zone cu fragmentare mare…………………………………………….... 
 Există zone cu fragmentare redusă…………………………………………….. 
4. INTERVENŢII ANTROPICE ASUPRA RELIEFULUI (halde de steril, valuri de pământ, 

movile, ramblee, deblee, cariere, gropi, şanţuri etc.) 
 Microforme pozitive (felul lor, localizare)  
……………………………………....................................... 
Microforme negative (felul lor, localizare)  
……………………………………...................................... 
5. PROFIL TRANSVERSAL - PE DIRECŢIE V – E  
6. PROFIL LONGITUDINAL - PE DIRECŢIE N – S  
7. RELIEFUL ANTROPIC – HALDELE DE STERIL............................................... 
8. PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE PE HALDELE DE STERIL 
 ............................... 
OBSERVAŢII: 
 COLECTARE RESURSE: 
 
B.ANALIZA HIDROGRAFIEI 
1. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ CU CARACTER PERMANENT 
 Organismul hidrografic (pârâu, râu, fluviu)………………………....… 
Localizare……………………………………………………………….... 
Direcţia de curgere……………………………………………………….. 
Gradul de meandrare……………………………………………………... 
Natura patului albiei……………………………………………………… 
Înălţimea malurilor……………………………………………………….. 
Zonele de despletire (localizare, numărul de braţe)……………………… 
Zona de confluență…………………… 
Ostroavele (localizare, lungime, lăţime, suprafaţa, altitudinea relativă, natura depozitelor care 

le alcătuiesc, prezenţa sau absenţa vegetaţiei)............................................ 
Depunerile nisipoase (localizare)………………………………………… 
Lacurile (lungime, suprafaţă, adâncime, caracteristicile malurilor)………………. 
Zonele inundabile (localizare)……………………………………………. 
Alte elemente (zătoane, braţe părăsite, belciuge, popine, repezişuri şi 

cascade)………………………………………….. 
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2. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ CU SCURGERE TEMPORARĂ 
 Organismul hidrografic (ogaş, vale, izvor)……………………………….. 
 Localizare………………………………………………………………… 
 
Direcţia de curgere……………………………………………………….. 
3. LACURILE 
 Lacul……………………………………………………………………… 
Localizare………………………………………………………………… 
Forma……………………………………………………………………... 
Lungimea…………………………………………………………………. 
Lăţimea maximă………………………………………………………….. 
Suprafaţa………………………………………………………………….. 
Adâncimea maximă………………………………………………………. 
Caracteristicile malurilor…………………………………………………. 
Caracteristicile malurilor…………………………………………………. 
4. MLAŞTINILE 
Mlaştina…………………………………………………………………... 
Localizare………………………………………………………………… 
Suprafaţa………………………………………………………………….. 
Adâncimea……………………………………………………………….. 
Vegetaţie………………………………………………………………….. 
Surse de alimentare……………………………………………………….. 
Emisari……………………………………………………………………. 
6. INTERVENŢII ANTROPICE ASUPRA ELEMENTELOR DE HIDROGRAFIE 
(fântâni, foraje, canale de irigaţii sau desecări, derivaţii, apeducte, diguri de protecţie, baraje, 

taluzări de mal, lucrări de rectificare a cursurilor de apă) 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 OBSERVAŢII: 
 COLECTARE RESURSE: 
 
C. ANALIZA VEGETAŢIEI 
1. CATEGORIILE DE VEGETAŢIE (pădure, pajişte, asociaţii de tufişuri, vegetaţie de luncă 

etc.) 
…………………………………………………………………………………….. 
2. PĂDURILE 
 Pădurea…………………………………………………………………... 
Localizare………………………………………………………………... 
Suprafaţă………………………………………………………………… 
Forma de relief pe care se dezvoltă……………………………………… 
Speciile de arbori din care este constituită………………………………. 
Înălţimea medie a copacilor…………………………………………….. 
Alte elemente……………………………………………………………. 
3. PAJIŞTILE 
 Pajiştea………………………………………………………………….. 
Localizare………………………………………………………………... 
Suprafaţa………………………………………………………………… 
Forma de relief pe care se dezvoltă……………………………………… 
4. ASOCIAŢIILE DE TUFIŞURI 
 Localizare………………………………………………………………... 
Suprafaţă………………………………………………………………… 
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Specii de plante………………………………………………………….. 
Formele de relief pe care se dezvoltă……………………………………. 
 
 OBSERVAŢII: 
 COLECTARE RESURSE: 
 
 
D.ANALIZA LOCALITĂŢILOR 
1. NUMĂRUL DE LOCALITĂŢI PE CATEGORII  
Comune………………………………………………………………………… 
Sate…………………………………………………………………………….. 
2. CARACTERIZAREA LOCALITĂŢILOR 
 Localitatea……………………………………………………………….. 
 Tipul de aşezare (urbană sau rurală)……………………………………... 
Importanţa administrativ-teritorială (capitală, municipiu reşedinţă de judeţ, 

comună)………………………… 
Localizare………………………………………………………………... 
Structura…………………………………………………………………. 
Textura………………………………………………………………….. 
Zonele funcţionale………………………………………………………. 
Aspecte ale gospodăriei și locuinței.......................................................... 
Elementele social-economice……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………  
OBSERVAŢII: 
 
E. ANALIZA CĂILOR DE COMUNICAŢIE 
1. CĂILE FERATE 
 Calea ferată……………………………………………………………… 
Localităţile pe care le leagă……………………………………………… 
Lungimea……………………………………………………………….. 
Caracteristici (simplă sau dublă, electrificată sau neelectrificată etc.)…. 
Tuneluri (număr şi caracteristici)……………………………………….. 
Ramblee ( număr şi caracteristici)………………………………………. 
Deblee (număr şi caracteristici)…………………………………………. 
Poduri de cale ferată (număr şi caracteristici)…………………………… 
Alte elemente (staţii feroviare, halte, cantoane, anexe feroviare etc.)….. 
2. ŞOSELELE 
 Şoseaua………………………………………………………………….. 
Localităţile pe care le străbate…………………………………………… 
Lăţimea părţii carosabile………………………………………………… 
Materialul de acoperire………………………………………………….. 
Importanţă (autostradă, şosea modernizată, şosea nemodernizată)…… 
Ramblee ( număr şi caracteristici)………………………………………. 
Deblee (număr şi caracteristici)…………………………………………. 
Poduri, viaducte (număr şi caracteristici)……………………………….. 
Tuneluri (număr şi caracteristici)……………………………………….. 
Alte elemente (panta, porţiuni periculoase, ziduri de sprijin etc.)……… 
3. DRUMURI NATURALE ŞI POTECI (localităţile sau zonele pe care le leagă, formele de 

relief pe care le străbat etc.)……………………………………….. 
4. TRANSPORTURILE FLUVIALE (localizarea şi caracteristicile arterelor hidrografice 

navigabile şi a canalelor de navigaţie)……………………………………………………………… 
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 OBSERVAŢII: 
F. ANALIZA UTILIZĂRII TERENURILOR 
1. CATEGORIILE DE FOLOSINŢĂ (păşuni, fâneţe, vii, livezi, culturi agricole) 
…………………………………………………………………………………..………………

…… 
2. CATEGORIILE DE FOLOSINŢĂ DIN JURUL FIECĂREI LOCALITĂŢI (amplasare şi 

caracteristici) 
 Localitatea……………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 Localitatea……………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 OBSERVAŢII:  
G. ANALIZA ALTOR ELEMENTE 
1. LINIILE ELECTRICE 
 Localizare………………………………………………………………... 
Tensiunea curentului transportat………………………………………… 
Materialul din care sunt alcătuiţi stâlpii de susţinere……………………. 
…………………………………………………………………………… 
Înălţimea stâlpilor……………………………………………………….. 
Alte elemente (sector de traseu subteran, staţie de transformare etc.)….. 
…………………………………………………………………………… 
Descrierea traseului pe care îl străbate………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
2. CONDUCTE DE PETROL, GAZE ŞI APĂ 
 Tipul (petrol, gaze, apă)…………………………………………………. 
Localizare………………………………………………………………... 
Descrierea traseului ……………………………………………………... 
3. RESURSELE DE SUBSOL.................................................................. 
4. COLECTARE SOL………………………...………………………………………… 
 
2. Procesele geomorfologice actuale -alunecări de teren 
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FIŞĂ DE OBSERVARE A PROCESELE GEOMORFOLOGICE ACTUALE -

ALUNECARI DE TEREN 
 
În cunoașterea și aprofundării fenomenelului se parcurg câteva etape: 
A.Cunoașterea fenomenelor la orele de clasă unde sunt explicate noțiunile legate de acest 

proces, precum: 
1.denumirea: alunecare, deplasare de teren, pornituri etc.; 
2.definirea; 
3. factorii; 
4. componentele de bază: râpa de desprindere; 
 corpul alunecării/masa alunecată; 
 fruntea alunecării(poate fi fruntea alunecării secundare); 
 valuri de alunecare; 
 patul de alunecare/glisare; 
 microdepresiuni: uscate, mlăștinoase, lacuri; 
 forme de șiroire și ravenare pe masa alunecată; 
5. reprezentări (fotografii, imagini) 
6. evoluția alunecării și schimbarea peisajului/efectele; 
7. identificarea elementelor geogrfaice afectate de acest proces;  
7. măsuri care pot fi luate pentru a preîntâmpina declanșarea procesului și de stabilizare a 

terenului când se desfășoară procesul. 
 
B. Etapa cercetării pe fotografii/imagini. Fișă de observații pe fotografii/imagini 
Grupul de elevi condus de profesor desfășoară următoarele activități în clasă/on-line în 

perimetrul ales pentru cercetare/procesul ales pentru consolidarea cunoștințelor/cercetare: 
1. parcurg cu privirea alunecarea de teren din imagini, identifică râpa/râpele de desprindere, 

observând și stabilind componentele geografice de bază și cele secundare; 
2.observarea și cercetarea în detaliu a râpei de desprindere. Toate aceste observații vor fi 

orientate pe:  
-forma râpei(liniară, circulară, comlexă); 
-înălțimea râpei(H); 
-litologia: alcătuirea/tipurile de straturi care apar; 
-procesele care au loc pe râpă și rezultatele(prăbușiri de blocuri, șiroire, spalare în suprafață, 

năruiri-în mediu uscat sau umed), eventualele crăpături la partea superioară a râpei(sunt indicatori ai 
următoarele procese de desprindere); 

-modul de utilizare al terenului, pe versant mai sus de râpă, formațiunile vegetale(mai ales în 
stadiul de relativă fixare). Se vor urmări speciile care au rădăcini profunde și asigură stabilitate, dar 
și cele care au rădăcini puțin adânci și nu împiedică condițiile procesului. 

3. obesrvarea și cercetarea în corpul alunecării. La corpul de alunecare se acordă atenție 
următoarelor elemente: 

-trepte de alunecare:lungimea, lățimea, încadrarea lor; ravene, ogașe; alcătuirea treptelor(se văd 
stratele de rocă sau nu, ele putând fi amestecate); formațiunile vegetale existente; dacă materialul este 
vălurit sau nu; raportul treptei superioare cu treptele vecine(dacă între ele există microdepresiuni, 
numărul, dacă au exces de apă sau ochiuri de apă, prezintă sau nu vegetație lacustră etc.); 

-valurile de alunecare sunt prezente la alunecarea în care meterialul este puternic amestecat și 
probabil din mai multe reluări ale procesului; 

- torenții, ravenele care brăzdează/fragmentează corpul alunecării (locul, obârșia, adâncimea, 
influența adâncirii lor în declanșarea unor procese secundare de surpare, prăbușiri de material). 

Corpul alunecării este deluviul-depozitul de versant. 
Se estimează efectele producerii alunecării asupra: 
-peisajului natural; 
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-peisajului antropic; 
-se sugerează direcțiile lor de evoluție(atât râpa cât și corpul alunecării) 
Se stabilesc: 
-condițiile declanșării; 
-factorii care permit continuarea procesului; 
-consecințele pentru economia spațiului(diferențiat în sectoarele cu așezări față de sectoarele 

cu păduri, pășuni, culturi agricole, sectoarele căilor de comunicație sau alte importanțe aparte). 
C. Etapa de sintetizare pe baza datelor teoretice de la clasă și cele obținute/confirmate din 

fotografii, se întocmește studiul final. 
Descriem în detaliu ce se vede în fotografii: 
componente de bază a alunecării: râpa de desprindere, corpul alunecării, direcția de înaintare, 

gradul de stabilitate, gradul de dezvoltare a scugerii, a eroziunii lineare, consecințele imediate, pe 
timp îndelungat, posibila direcție de evoluție. 

Concluzii  
Precizarea factorilor favorizanți producerii alunecării de teren și a celor care au impus și 

determinat alunecarea (ruperea echilibrului). 
Dacă procesul s-a produs într-o singură etapă sau a devenit complex prin mai multe reluări. 
Consecințele asupra peisajului natural, asupra așezării, asupra economiei, dacă procesul este 

continuu. 
Măsurile care trebuiesc luate pentru: 
-prevenire-valabile pentru terenurile limitrofe; 
-stabilizare: împădirire(râpa de desprindere); drenarea izvoarelor, lacurilor/spațiilor cu exces de 

apă; construirea/amenajarea de baraje pe/torenți sau pe bazinele torențiale; realizarea unor pante mici 
în zonele cu văluriri. 

Alte cercetări se pot axa pe: 
-observații asupra unor torenți; 
- observații asupra proceselor și formelor de albie;  
-observații asupra proceselor și formelor de sufoziune; 
-observații asupra reliefului antropic etc. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR NAE NICOLETA 

GRĂDINIȚA 101 DALMAȚIENI 
 
 Dragostea pentru copii este resortul care mă motivează zilnic să las la poarta grădiniței toate 

grijile și preocupările personale și să intru în sala de grupă cu zâmbetul pe buze, pregătită să acord 
atenție fiecărui copil în parte, să îi ascult, să povestim, să citim, să descoperim împreună lucruri noi 
și să facem ca fiecare zi petrecută în grădiniță să le îmbogățească mințile și sufletele, să mai adauge 
o cărămidă la temelia formării lor ca adulți. 

 Pentru ca această „magie” să se înfăptuiască, este nevoie de implicare totală, multă muncă și 
răbdare care ne-a fost pusă tuturor la încercare în această situație de pandemie, regăsindu-ne cu toții 
într-o ipostază complet nouă la care a trebuit să ne adaptăm din mers. Scepticismul a fost, din punctul 
meu de vedere, sentimentul comun atât în ceea ce privește multe dintre cadrele didactice dar și pe 
părinții multor preșcolari în legătură cu sistemul de cursuri online la nivelul grădinițelor. 

 Însă, ca orice imprejurare, și aceasta care ne-a scos total din zona de confort, a prezentat 
avantaje și dezavantaje. 

 Printre dezavantaje aș enumera dificultățile familiilor de a le oferi copiilor acces la activități 
fie din lipsa dispozitivelor, a timpului, a priceperii de a accesa platformele și materialele propuse. 
Deși în număr foarte mic, au existat și sceptici care au refuzat pur și simplu să ofere această șansă 
copiilor. Da, am spus șansă pentru că, acum, la un an de la declanșarea pandemiei, învățarea online a 
fost colacul de salvare pentru mulți copii, oferindu-le acestora posibilitatea de a menține contactul cu 
educatoarea și colegii, să povestească, să socializeze, să descopere, să se joace. 

 Grație implicării cadrelor didactice surprinse la fel de nepregătite de această situație, fără 
formare și cunoștințe în folosirea tehnologiei, fără instumente de lucru adecvate, dar cu multă dorință 
de a răzbate, au profitat de vasta ofertă de cursuri online, au învățat (cu mare consum de energie și 
resurse de timp și financiare de multe ori), s-au perfecționat transformând o situație complicată într-
o oportunitate : aplicații necunoscute și imposibil de aplicat la grupă de genul jocurilor, fișelor ș 
puzzle-urilor interactive, s-au bucurat de mare succes în rândul copiilor iar prezentările Power Point 
realizate în manieră atractivă le-a facilitat acestora fixarea cunoștințelor.  

 Proiectarea și programarea activităților s-a realizat ținând cont de disponibilitatea de timp a 
familiior pentru a ne adresa unui număr cât mai mare de copii, de folosirea unor materiale care se află 
la îndemână în orice casă iar marea provocare fost stimularea și menținerea interesului copiilor de a 
participa zilnic la activități care le oferă ocazia de a socializa cu colegii, de a povesti noi întâmplări, 
de a învăța prin joc. 

 Am putut culege roadele acestui efort comun la reîntoarcerea la grădiniță când am putut 
constata un nivel de încredere și confort emoțional mai ridicat printre participanții la activitățile 
online, care au revenit la grădiniță cu un bagaj de cunoștințe mai bogat. 

 Consider că am reușit să transfomăm într-o oportunitate această perioadă care ne-a forțat să 
căutăm noi metode și mijloace de învățământe, să împletim trediționalul cu modernul, să ne 
reinventăm pentru a oferi copiilor o experiență nouă de învățare. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

ZÂMBET DE COPIL 
 

NAGY ANDREA, PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL VLAICU” - ARAD 

 
Motto: 
 “ Copilăria e o stare fără vârstă, ea ține de infinit, este singură felie care topește întregul univers 

înconjurător, vârstă în care nu spaimele de moarte îl macină pe om, ci spaimele de care se înfioară și 
gâzele, parte și ele din acest întreg fabulos numit natură. Copilăria este seismograful care anunță 
cutremurele intime de mai târziu; în funcție de ea, omul se comportă într-un anumit fel când e matur, 
și nu altfel.” (Petre Sălcudeanu) 

 “Copilăria este inimă tuturor vârstelor.” ( Lucian Blaga) 
 1 Iunie este Ziua Internaţională a copilului şi în multe ţări este o adevărată sărbătoare. La noi în 

ţară este zi liberă. Noi în preajma zilei de 1 Iunie., mai precis în data de, 31 mai 2021, am dedicat jocului 
pentru că: 

 „Jocul este şi o pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăşi 
viaţa copilului.” (Mc. Dougall) 

 În această zi caldă de sfârşit de primăvară, ne-am jucat cu mingea, cu expresiile, cu numerele 
etc. Iată câteva dintre jocurile noastre: 

1.Veveriţă, ieşi din casă! 
 La jocul acesta pot participa mai mulţi elevi, chiar toată clasa. 
Locul: aer liber, sala de sport 
Materiale necesare: cretă 
Desfăşurarea jocului: Se alege un copil printr-o zicătoare: 
 
 În oceanul Pacific 
 Locuia un peşte mic,  
 Şi pe coada lui scria: 
 Ieşi afară dum-nea-ta!  
 
 sau 
 
Trei lei pe lună 
Şi-o bătaie bună,  
Şi-o cafea amară 
Ieşi pe uşă afară! 
 
Copilul ales va fi vânătorul. Vânătorul în jurul fiecărui elev va desena un cerc care va fi casa 

veveriţelor. Atunci când vânătorul va striga „Veveriţă, ieşi din casă!”, veveriţele va trebui să 
schimbe casa. Acea veveriţă care rămâne fără casă, va deveni vânătorul. Jocul se va reia de la început. 

2.Ghiceşte cuvântul! 
 La acest joc va participa toată clasa. 
Locul:sala de clasă 
Materiale necesare: tablă magnetică sau tablă neagră, marker sau cretă 
Desfăşurarea jocului: 
Elevii se împart în trei sau mai multe grupe. Fiecare grupă îşi va alege un nume. Pe tablă cadrul 

didactic va desena următorul tabel: 
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 A B C D E F G H 
1 a ă â b c d e f 
2 g h i î j k l m 
3 n o p q r s ş t 
4 ţ u v w x y z  

 
 Elevii va trebui să ghicească expresia care este ascuns sub formula următoare: 
  
  

1E 3B 3C 2C 2G 1B 3E 2C 1G 
         

 
1H 1G 3E 2C 1E 2C 3H 1B 
        

 
 Va câştiga echipa care va ghici cel mai repede şi corect expresia. 
Elevilor mei i-a plăcut foarte mult jocurile educative de la Worldwall şi LearningApps. Aici se 

pot crea diferite jocuri folosind şabloanele disponibile pentru jocuri interactive dar şi imprimabile. 
 
https://wordwall.net/ro/resource/17821523 
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CELE MAI BUNE SISTEME DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN LUME 

 
NAGY IRENE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 –  
GRĂDINIŢA P. N. NR. 3 

PECICA  
 
 Sistemele de învăţământ sunt organizate în moduri diferite în fiecare ţară. Mai jos sunt adunate 

sistemele cele mai bune din lume. 
Finlanda 
 Sistemul de învăţământ din Finlanda este considerat cel mai bun şi evoluat din întreaga lume. 

Scopul lor este să crească nivelul general de învăţare al elevilor. Sistemul tratează copiii ca pe nişte 
copii, nu ca pe nişte produse şcolare. Fiecare copil are şanse egale, nu se fac diferenţe sau discriminări. 
Copiii finlandezi sunt încurajaţi de mici să fie independenţi şi să se descurce singur.  

 Principalele materii, pe care pun accentul sunt: limba maternă, matematică şi engleză. În 
conceptul finlandez aceste sunt materii de bază pentru formarea intelectuală viitoare a copiilor. 
Celelalte materii sunt similare cu cele din lume. În şcolile finlandeze orele sunt scurte, dar concentrate 
şi sunt implicate elevii.  

Japonia  
 Copiii încep şcoala la vârsta de 6 ani, primele 9 clase sunt obligatorii. Elevii în primele şase 

ani trec prin şcoala elementară, trei ani de juniorat în liceu şi încă trei ani de liceu, înainte să decidă 
dacă vor să urmeze o universitate. Copii au respectul faţă de şcoală şi profesorii faţă de catedră. 

Anglia 
 Anglia are un sistem unic de învăţământ. Educaţia copilului începe la grădiniţă la vârsta de 3 

luni până la 5 ani. De la 5 ani în sus copilul intră în sistemul de învăţământ primar până la 11 ani. 
După aceasta copii intră în şcoala secundară, care se termină la 18 ani.  

 Învăţământul pune accentul pe stimularea creativităţii copiilor şi pe dezvoltarea pasiunilor 
individuale. Clasele au maxim 15 elevi, aşa profesorii au timp şi atenţie fiecărui elev. Este încurajat 
lucrul în echipă.  

Barbados 
 Şcoala primară se face de la 4 la 11 ani şi este urmată de o şcoală secundară între 11 şi 18 ani. 

Majoritatea şcolilor sunt de stat. 
Noua Zeelandă 
 Educaţia primară şi secundară începe de la 5 ani şi se termină la 19 ani. Este obligat participarea 

la şcoală de la 6 până la 16 ani. Sunt trei tipuri de şcoli secundare în Noua Zeelandă: de stat, integrate 
şi private. 

Estonia 
 Legea educaţiei din Estonia spune că scopurile educaţiei sunt: „a crea condiţii favorabile pentru 

dezvoltarea personalităţii, familiei şi a naţiunii estoniene; de a promova dezvoltarea minorităţilor 
etnice, economice, politice şi a vieţii culturale în Estonia şi de a conserva natura în contextul economic 
şi cultural global; de a preda valorile cetăţeniei; şi pentru a stabili condiţiile preliminare pentru crearea 
unei tradiţii de învăţare pe tot parcursul vieţii, la nivel naţional.” 

Irlanda 
 Majoritatea şcolilor secundare din Irlanda sunt deţinute în mod privat, dar finanţate de stat, 

lângă ele există şi şcoli profesionale.  
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SISTEME EFICIENTE DE EDUCAȚIE DIN LUME 

 
ÎNVĂȚĂTOR CRISTINA-FLORINA NAGY-KASZA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CORNELIU COPOSU”, ZALĂU 
 
Sistemul de învățământ este organizat diferit de fiecare țară în parte. În unele țări sistemul 

educational este axat pe stimularea creativității elevilor și formarea acestora în specialiști, iar în altele 
cadrele didactice stimulează și încurajează copiii să-și descopere propriile pasiuni și să găsească 
resurse proprii pentru a se autoeduca și a se descurca mai bine la școală. 

Sistemul de învățământ din Japonia (Sakura) este cotat ca fiind printe cele mai performante 
de pe glob. Programa îmbină cursurile teoretice cu cele practice, reușind să ofere elevilor un set de 
competențe care pot face față atât cerințelor tradiționale cât și moderne. Elevii urmează 6 ani de școală 
primară, 3 ani de școală secundară inferioară și 3 ani de liceu, după care decid dacă vor sau nu să 
urmeze o facultate. Liceul nu este obligatoriu în Japonia, însă procentul de tineri care urmează studiile 
liceale se apropie de 98%. Cu excepția claselor primare, elevii stau la scoală șase ore pe zi. Vacanța 
lor nu depășeste două luni jumatate și este împărțită astfel: șase săptămâni vara, două săptămâni iarna 
si alte două primavara. Anul de studii începe la 1 aprilie și este împărțit în trei semestre.  

Școala îi pregătește pe japonezi să fie cetățeni model și îi învață de la vârste mici ce înseamnă 
responsabilitatea. Elevii sunt cei care fac curățenie în sălile de clasă, în cantine și în toalete. Ei se 
împart în echipe și îndeplinesc aceste sarcini prin rotație. Astfel, sunt învățați să lucreze în echipă și 
să se ajute unii pe alții. Uniforma este obligatorie. Fetele poarta ținute în stil marinăresc, pe când 
uniformele pentru băieți sunt croite în stil militar. Statul japonez consideră că purtarea uniformei 
elimină barierele sociale printre elevi și îi ajută să dezvolte un sentiment de apartenență la comunitate. 

Pâna în clasa a IV a (10 ani), elevii din școlile din Japonia nu dau niciun fel de test fiindcă, 
potrivit japonezilor, în primii trei ani de școală cunoștințele academice nu sunt importante. În lipsa 
unor examene, copiii sunt verificați constant. Copiii sunt învățați ce este respectul, dreptatea, empatia, 
generozitatea, autocontrolul, curajul, compasiunea. Pentru a intra la un liceu bun, elevii japonezi intră 
într-o școală pregătitoare sau participă la workshop-uri ale școlilor private. Elevii participă la 
activități extracuriculare, inclusiv în timpul vacanțelor sau în weekend. 

Testul care decide viitorul elevilor se dă la absolvirea liceului, iar punctajul obținut este cel pe 
baza căruia se intră la facultate. Deși perioada de pregatire este numită "iadul examinarii" din cauza 
concurenței, peste 75% dintre absolvenții de liceu reușesc să își continue studiile la facultate.  

Coreea de Sud este țara care are unul dintre cele mai eficiente sisteme de educație din lume. 
Rata analfabetismului este aproape 0. Deşi liceul nu este obligatoriu, 98% dintre tineri sunt absolvenţi. 
Bibliotecile sunt deschise non-stop, și paradoxal, sunt pline ochi de tineri care citesc chiar și după ora 
12 noaptea. Asta după ce elevii stau la şcoală aproximativ 14 ore în fiecare zi. Cursurile încep de cele 
mai multe ori de la ora 7, cursuri la şcoală, absolut normale, cu materii predate, după care continuă 
cu pauza de prânz şi cu studiul individual sau în grup la bibliotecă. Acest studiu poate să ajungă să se 
continue până la ore foarte târzii: 9, 10, poate chiar şi mai mult, în interiorul şcolii, după care cei mai 
sârguincioşi dintre elevi continuă acasă sau la bibliotecă. 

Accentul este pus pe examene, iar programa școlară este în așa fel structurată încât să răspundă 
cerințelor de la examenele naționale. Statul acordă mare atenție educației, iar examenele importante 
ale elevilor sunt evenimente naționale. Când au loc testările de admitere la facultate, testări care 
durează 9 ore, traficul în zona universității este oprit, majoritatea firmelor își încep programul mai 
târziu iar avioanele sunt deviate pentru a reduce la minumum zgomotul care i-ar putea deranja pe 
studenți.  

Profesorii urmăresc să dezvolte capabilitățile elevilor, fără a obliga elevii să acumuluze foarte 
multă informație teoretică. Au fost eliminate mai multe examene și testări, pe care le considerau 
irelevante și stresante pentru elevi. Cel puțin în școala primară copiii nu sunt ierarhizați ca fiind slabi, 
mediocri sau buni, iar profesorii trebuie să fie foarte bine pregătiți: cei care predau la școala primară 
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trebuie să fie absolvenți de universitate, iar cei de la gimnaziu trebuie să aibă o calificare profesională 
suplimentară. 

Sistemul educațional finlandez pune accentul pe cooperare și echitate în detrimentul 
competiției, fapt care îl face să fie cel mai eficient din lume, mai ales din perspectiva învățământului 
de masă. Sistemul de învățământ din Finlanda are o durată de douăzeci de ani. Toată perioada de 
școlarizare, de la învățământul preșcolar până la universitar este gratuită, aceasta fiind obligatoriu din 
momentul în care elevul împlinește șapte ani sau cu un an în plus ori în minus, în funcție de 
dezvoltarea intlectuală a fiecărui individ. 

 Copiii încep școala la 7 ani și nu se confruntă cu examene până la vârsta de 16 ani, când susțin 
singurul examen important în sistemul lor educational. În mod evident, ofertele subvenționate, de 
calitate superioară, de creșă și de grădiniță înseamnă că, deși copiii finlandezi încep școala târziu, ei 
încep învățarea și pregătirea pentru școală în mod informal mult mai devreme. Cu toate acestea, 
înainte de vârsta de 7 ani, accentul se pune pe învățarea prin experiență, prin joc și mișcare. Cu 
excepția cazului în care copiii manifestă interes și dorință, nu se așteaptă să învețe să citească în 
grădiniță, o abordare susținută de cercetări care arată o lipsă de beneficii pe termen lung pentru copiii 
care sunt învățați să citească în grădiniță. 

 Sistemul școlar finlandez este extrem de bun pentru a asigura elevilor educație liceală 
completă; 93% dintre elevii finlandezi sunt absolvenți ai unei școli profesionale sau ai unui liceu, o 
rată semnificativ mai mare decât cea a multor țări dezvoltate. La vârsta de 16 ani, copiii finlandezi, 
care au fost în aceleași „școli multilaterale” de la vârsta de 7 ani, au posibilitatea de a continua 
programele de învățământ profesional, care îi pregătesc pentru a lucra în domeniul construcțiilor, al 
sănătății, în restaurante și în birouri, precum și pentru intrarea într-un institut politehnic sau pentru 
urmarea unui program academic care îi va pregăti pentru universitate. Aproximativ 43% dintre elevi 
aleg calea vocațională. Elevii finlandezi care absolvă liceul știu că statul va plăti pentru toată educația 
lor postliceală la una dintre cele 8 universități naționale din Finlanda (sau la un institut politehnic 
pentru absolvenții vocaționali). 66% din finlandezi își continuă învățământul superior, una dintre cele 
mai mari rate din UE.  

 Școala pune preț pe calitatea profesorilor, investind doar în cei care realizează performanță. 
Pentru a preda la grădiniță trebuie să ai facultate iar pentru a preda la școală este obligatoriu să ai 
master în pedagogie. Profesorii au în general, între 5 și 7, 5 ani de pregătire educațională înainte de a 
fi responsabili pentru a conduce propria lor sală de elevi. 

 Toate aceste lucruri fac din sistemul de învățământ finlandez cel mai performant sistem de 
învățământ din lume. 
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE ONLINE ȘI FAȚĂ ÎN 

FAȚĂ/OFFLINE 
 

 DE NAGY SILVIA, PROFESOR LA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEO BOGZA DIN BĂLAN, JUD. HARGHITA 

 
 Învățământul românesc a avut în perioada aceasta de pandemie parte de multă ”școală online”. 

A fost o perioadă dificilă cu multe întrebări fără răspus imediat urmată de o alta la fel de dificilă, 
aceea a examenelor naționale. În fapt, după cum o demostrează realitatea, nu a fost și nu este vorba 
nici despre școală online, ci de o perioadă de căutări a celor mai bune soluții pentru moment. Sistemul 
educațional s-a dovedit depășit de situație, deoarece școlile nu erau pregătite din punct de vedere al 
tehnologiei. Din păcate, nu am fost în situația de a alege între online și offline, ci între online sau 
nimic. Ce a urmat se stie: învățarea ”online” a devenit ”obligatorie”, deși învățarea se întâmpla numai 
dacă elevul vrea și/sau dacă poate. Adică dacă are chef, mijloace și device-uri. Ceea ce este o altă 
realitate care nu ține deloc de pandemie sau de sistem, ci de elevul însuși sau de părinții lor. Au fost 
mulți elevi care nu dispuneau de dispozitive pentru a participa la aceste ore sau de internet pentru a 
se loga la programe, platforme digitale, aplicații... Stresați erau părinții, pentru că, 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 dascălilor. 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. Stresați sunt și profesorii, pentru că, obligați să iasă din rutina școlii tradiționale 
și să intre în necunoscutul erei digitale, trăiesc acum momentul adevărului. Acela că e greu să te 
schimbi, dacă schimbarea nu e pregătită minuțios și, mai ales, dacă ea nu vine din interior. Realitatea 
este că nu poți deveni peste noapte profesor digital, după o carieră la clasa reală, cu bănci în care 
elevii socializează, învață, ies în pauze, se joacă, râd, se ceartă și se împacă, se îndrăgostesc și visează, 
iau note mai bune sau mai rele, dau teze, participă la examene, dau admitere. Au universul lor în care 
se simt bine datorită rutinei și datorită lui, profesorului, care le dă siguranță, îi asistă, îi îndrumă, îi 
veghează și-i ocrotește. Profesorul digital este o sintagmă puțin înțeleasă. Mulți nu avem pregătirea 
necesară și bâjbâim, căutăm să facem față provocării. 

 Ce trebuie să nu uităm e că școala trebuie să promoveze și să organizeze o învățare solidă, 
temeinică pentru a forma caractere puternice, atât în spațiul real, cât și în cel virtual, iar atât profesorii 
cât și elevii au îndatoriri și obligații la care nu pot să renunțe. Educație trebuie să fie o obligație. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NALAȚ AURORA CRISTINA 

ȘC. GIMN. ȘIEU-MĂGHERUȘ 
JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
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 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 
 - proiectarea instruirii online. 
Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și 

planificare atentă a instruirii. 
În primul rând, pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se regăsească 

sub forma învăţării mixte (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. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd 
eu învățarea prin internet. 

Avantaje 
1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
2. Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare: 
3. Existența conținuturilor multimedia: 
4. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: 
5. Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: 
6. Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului: 
Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. 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. 

Dezavantajele învățării online 
1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
2. Lipsa comunicării reale/fizice: 
3. 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.  
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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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. 

Concluzii 
Am putut expune câteva idei, însă cu toții știm că 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 efficient. 

Învățământul tradițional 
 Învățarea in 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. 
 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. 

 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. 

 În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține 
note mari.  

 
BIBLIOGRAFIE:https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-

remote-teaching-and-online-learning 
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ȘCOALA DE ACASĂ – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA ELENA BIBESCU”, BÂRLAD 

PROF. NANU ANDREEA 
 
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. 
Odată ajuns în clasă, copilul este nevoit să se detașeze de individualitatea sa și să devină unul 

dintre elevi. La orice materie se cer aceleași raspunsuri, aceleași idei, uneori, chiar și aceleași haine. 
Școala de acasa (homeschooling) este o altă metodă de predare și învățare. Homeschooling-ul 

reprezintă o alternativă la „banda rulantă” pe care sunt învățați copiii. Această metodă nu este una 
utopică, așa cum s-ar crede. Haideți să privim următoarele avantaje și dezavantaje ale sale. 

Avantaje 
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 varstă 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 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 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 urmatoare, fără teama că, 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 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 gandesc 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 afara școlii tradiționale. 

În primul rând, părinții trebuie să știe care este programa școlară. Ce anume li se cere copiilor să 
învețe? Trebuie ca părinții să își facă loc în programul lor pentru a învăța și ei, la randul lor. 

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 parinte 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 vor apăre cheltuieli suplimentare sau 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. 

O alta problema ar fi cea a socializării, la școală, elevii stau mai mult de o oră/două împreună. 
Experiențele prin care trec îi formează ca indivizi și îi apropie. 

De asemenea, dacă un copil este mai timid, nu este o decizie bună să fie ținut acasa deoarece, 
în viitor, îi va fi greu să se integreze în vreo colectivitate. 

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. 
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Pentru a-ți putea educa acasă copiii în România fără a avea probleme cu autoritățile este 
necesară înscrierea lor la o școală la distanță care să îi aibă în evidență și să le elibereze foi matricole 
și diplome. O asemenea școală este numită în general școală-umbrelă, pentru că oferă acoperire, atât 
din punct de vedere legal, cât și educațional (dacă părinții o doresc). 

 Astfel, ca orice pe lumea aceasta și școala de acasă prezintă atât avantaje cât și dezavantaje și 
după cum afirma marele filosof Aristotel „Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce!”. 

 
Bibliografie: 
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact", Editura Polirom, 2002. 
https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-

profesori-2/ 
https://www.fundatia-adaforyou.ro/ro/programe/scoala-acasa/142-scoala-acasa-alternativa-la-

educatia-traditionala-in-scoli/ 
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 INVATAMANTUL ON-LINE SI TRADITIONAL  

 
 PROF.: NANU CRISTINA-ELENA 

 
 De mai bine de un an de zile ne străduim să cunoaștem și să gestionăm din ce în ce mai bine 

metoda on-line de predare și evaluare, pentru a fi cât mai utili elevilor noștri. Am observat, în ciuda 
aparențelor, că demersul educativ desfășurat în planul on-line presupune disciplină personală, o mai 
bună organizare a materialului didactic, multă răbdare, nădejde în celălalt, dar și în propriile resurse, 
deschidere întru curiozitate la nou și dragoste personală. 

Ca dascăl, sunt convinsa de faptul că educația este un proces în care persoana este implicată 
total: gândire, vorbe, sentimente, trăiri care sunt/se cer a fi exprimate prin gesturi, comportamente 
etc. Deci, cea mai bună soluție este să transformăm metoda on-line în oportunitate, nu în motiv de 
ceartă și nepăsare. 

În calitate de profesor de limba si literatura romana am încercat, împreună cu colegii mei, să 
punem pe hârtie, în vederea optimizării procesului instructiv-educativ, cât mai multe din avantajele 
învățării on-line. Conștienți fiind de faptul că nu am acaparat toate zonele acestui demers nou, 
considerăm această analiză a noastră deschisă atât criticii constructive, cât și completării cu alte 
aspecte. 

Credem, de asemenea, că trebuie să fie prioritate, pentru orice profesor, părinte sau elev care 
este preocupat de educație. 

Consideram că învățarea on-line trebuia experimentată mai demult pentru a intâmpina mai 
pregătiți situațiile de criză ori eventualele evenimente similare. De aceea, simpatizăm cu observația 
prof. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române: „Eu privesc această soluție ca pe una de 
avarie, necesară în aceste momente când nu ne putem vedea față în față cu elevii 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…s-ar putea întâmpla să fie folosită soluția mai mult decât până în prezent…s-ar putea 
întâmpla ca unii să o prefere, dar, repet, rămân la opinia că învățământul traditional, față în față, cu 
privirea elevului în ochii profesorului, cu emoția pe care o transmite profesorul, nu poate fi înlocuit 
cu nimic. Mesajul omenesc se face,,de la om la om”. 

Acestea sunt avantajele învățării on-line pe care le-am intuit în școală, la elevii noștri, în acest 
an: intâi de toate, cauza învățării on-line, pe care noi am abordat-o ca pe un avantaj de ordin sanitar: 
a fost o măsură bună; ora desfășurată on-line impune mai puține informații și mai multă îngăduință 
spre noile nevoi ale elevilor noștri; elevii noștri au putut compara actuala situație cu cea anterioară și 
au observat cum telefonul – din obiectul cel mai iubit, cel care oferea antidotul la plictiseală – a 
devenit instrumentul principal al învățării; modul pasiv – uneori și activ – de participare al părinților 
la oră a fost o șansă pentru îmbunătățirea relației părinte-elev, părinte-profesori și părinte-școală; 
printre avantaje amintim și o mai bună conștientizare/reconfigurare a propriului statut: director, 
profesor, elev și părinte; nu doar elevii ori părinții, ci și mulți dintre profesori au conștientizat că nu 
sunt niște semi-zei, ci oameni educați, puternici, cu dragoste de elevi, dispuși să învețe pe alții, dar și 
persoane cu vulnerabilități și neputințe; un fapt deosebit de îmbucurător a fost că elevii timizi și-au 
schimbat radical comportamentul în on-line: au cerut insistent să citească, au răspuns de fiecare dată, 
au intrat primii la toate orele; profesorii implicați încearcă în mod continuu și o altă abordare a lecției, 
fiind forțați să învețe și alte metode eficiente de predare/evaluare; fără să derapăm într-un 
sentimentalism de telenovelă, simțim (atat noi, cat și elevii noștri) un dor continuu după reîntâlnirea 
față in față, acea relație firească care ne împinge spre comunicare și comuniune; invatarea on-line ne-
a adus noul în educație; mulți dintre noi l-am primit cu bucurie, bine știind că el aduce dezvoltare; în 
fine, atmosfera rigidă, birocrația și inerția sistemului au scăzut mult în intensitate, ceea ce este un 
lucru foarte bun spiritului competitiv al elevilor și dorinței de performanță a profesorilor competenți. 
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Părinții Bisericii ne avertizează că „în mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă”. Reflectând la 
acest cuvânt și așezându-l pe fondul scurtei noastre experiențe on-line, putem afirma că atât nevoia 
de educație, cât și cea de socializare pot primi răspuns bun și din învățarea on-line. 

Evidența istorică – copilul care este susținut material, emoțional și spiritual de către 
părinți/adulți poate ajunge să învețe până la cel mai înalt nivel – este adevărată și în cazul învățării 
on-line. Am observat că elevii care au avut tehnologie bună, o atmosferă de încurajare și calm în 
familie au învățat aproape la fel de bine și au fost la fel de responsabili ca în sala de clasă. 

 Asadar, putem afirma, fără teama de a greși, că cine dorește să învețe și este râvnitor la școală 
o va face și în cadrul învățării on-line.  
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ARGUMENT PENTRU EDUCATIA PRIN TEATRU 

DRAMA: A TOOL FOR LEARNING 
 

PROF. DANIELA NĂPÂRLICĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 26, GALAȚI 

 
 “All the world's a stage and most of us are desperately unrehearsed.” (Seán O'Casey) 
Through drama you can become anyone, anywhere, at any time. By understanding drama you 

can learn to understand anyone, anywhere anytime. Plays often capture the essence of a culture or a 
group within that culture. They reveal the attitudes and opinions of their day. Drama gives us the 
opportunity to hone our Improvisation skills. Improvisation is the spontaneous response to new and 
unexpected situations. Life is improvisation. We respond in new ways when spontaneous and 
unexpected things occur to us. Drama plays an important role in childhood as children create and 
recreate real-life situations. It enables them to try new behaviors without criticism or ridicule. In short, 
drama frees children to portray roles in order to gain better understanding and empathy to-ward 
others.  

 Through drama, both language and thought are advanced. Almost any class comes to a teacher 
with a rich background of experience with drama - all exposed to much TV, most exposed to motion 
pictures, and at least some exposed to stage drama, even if only at school plays. In a few minutes a 
teacher can list title after title for students to categorize on the schema. A Drama Club education is 
rooted in the universal human impulses to enact, to imagine, to imitate, and to play, which draw 
children naturally to enjoy doing drama/theater. The process-centered drama and the audience-
centered theater share the tools of the body, mind, and voice and the processes of perceiving, 
responding, imagining, creating, communicating, and evaluating. There are five characteristics of 
drama/theater that make it a unique and exciting art form. Drama/theater is active, using the tools of 
drama in an imagined world; collaborative, requiring cooperation among actors; temporal, in that the 
event only takes place within a certain time frame and that no two performances are alike; interactive, 
in that actors have a shared presence with each other and the audience; and composite, linking various 
art forms such as literature, visual arts, music, and dance.  

 At School No. 26 from Galati, gifted 
students engage in drama through a pull-out 
program during the regular school year. During 
the classes, however, twenty-three sixth to 
eighth-grade students who auditioned early in 
the year and were rated by the English teacher as 
“creatively gifted” as compared with 
“academically gifted” were invited to attend a 
drama workshop. The tools of mind, body, and 
voice are taught to the students to help them 
understand and demonstrate the principles and 
elements of drama. The sensory principles of 
movement and sound; the formal principles of 
language; the technical principles of playwriting, acting, and directing; and the expressive elements 
of emotion, mood, and dynamics were incorporated into the teacher-made curriculum. The purpose 
of this activity was to improve language skills, build self-confidence and eventually, participating in 
Drama festivals and have fun. The fortnightly workshops emphasize readers' theater, improvisation, 
and pantomime in a whole class, small group, or individual setting.  

 Drama plays a major role in our lives. We all experience 'real life’ drama in the form of our 
own personal experiences as well as ‘real life’ drama in the news and current affairs. We are also 
exposed to fictional drama in film, on television, and in the theatre. By studying drama’s impact on 

During the activities of “The Voice Within” 
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our culture we can start to look more critically at what these media offer us and we can choose whether 
or not to accept the messages that they give. By studying Drama we become intelligent spectators 
who can distinguish between good and bad drama as well as ‘right’ and ‘wrong’ ideologies. We can 
start making informed decisions about the drama that we see. Drama which is used to convey feelings 
and emotions has become a popular tool for learning language, especially in the teaching of English 
as a Foreign Language classes. There are a variety of activities using drama, including: miming, role 
play, simulation, and improvisation. Drama is a valid technique which fosters students’ interest and 
motivation by providing a relaxed and vivid environment and it also engages students’ feelings and 
attention through experiencing the connection between action and thoughts. Drama encourages 
students to develop their creativity, strengthen their confidences, as well as improve the ability to 
cooperate with others. Teaching English involves balancing input and output, drama is an effective 
tool to deal with this issue. Students have their own stage to express their thoughts and show their 
initiative. In drama class, the students’ role becomes the center of the class. The teaching curriculum 
and all the activities are planned to satisfy the students’ needs and interests. Drama is considered a 
student centered and meaning based strategy. Some teachers confuse how to organize the activities, 
some teachers are afraid of losing in control the class, and some teachers worry about how to design 
the activities.  

 Drama techniques offer innovative approaches to teachers and help them to be successful. How 
to use drama technique in English classes becomes a considerable problem for teachers. Some 
research shows that it is meaningful for teachers to have command of drama techniques. Good 
techniques help students to be involved in the class actively and make the learning process vivid. 
Teachers’ responsibilities should be clear. Students can be the center of class instead of teachers. The 
teacher is just like a guide who directs students’ action not far from authors’ intents and can also 
create comfortable and welcoming atmosphere for students. Avoid detailed instruction for students. 
Students’ initiative will be explored through drama. They will concentrate more on their work instead 
of being distracted. The teachers’ role is just a timer or conductor who is responsible for giving some 
directions. Student- centered classes will be well organized as soon as every student can be involved 
and motivated in the learning process. There are also some concerns for designing drama activity in 
English as a Foreign Language classes. In some cases, students can be reluctant to be engaged in 
drama activities, as it may cause students and teachers to be in embarrassing situations. Thus, there 
are some concerns for teachers to think about: students’ age, different language level, different 
personalities, and cultural bias. These factors may affect whether the drama activity design is effective 
or not. For example, when reading literature or a story, although students can have a good command 
of the meaning and sentence structures, they still feel frustrated about understanding, because of the 
cultural differences. Drama activity should link with students’ interests and experiences.  

 Drama is an effective device for students to act out their real experiences. The real experience 
can make students understand the target content deeply. For an instance, if the teacher wants to teach 
children past tense, fairy tales will be a good selection for children. Children will be excited to choose 
the plots and teachers can help them to select props and scenery. Thus selected materials as well as 
comfortable, free environments can arouse students’ interest and motivation. Thus, creating a 
teaching experiment with ameliorated tasks and conducting interviews where the students can reflect 
on their learning could elicit a worthier outcome. Moreover, when the tasks are processed while 
students carry them out, ampler results might arise. 
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ŞCOALA ONLINE 

 
PROF. NASTA CORINA CODRUȚA 
LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU 

 
Unele dintre principalele avantaje ale învățării online includ: convenabilitate (acces de pe orice 

dispozitiv online, specific nativilor digitali; învățare îmbunătățită; o profunzime sporită de înțelegere 
și de păstrare a conținutului cursului; discuții semnificative; accent pe abilitățile de scriere, 
tehnologice și de viață, precum managementul timpului, independența și autodisciplina); nivelarea 
câmpului de joc (elevii pot avea mai mult timp să gândească și să reflecte înainte de a comunica; 
elevii timizi tind să comunice online); interacțiune (interacțiune și discuție sporită dintre elev și 
profesor și elev-elev; un mediu de învățare mai centrat pe elev; ascultare mai puțin pasivă și învățare 
mai activă; un sentiment mai mare de conectare, sinergie); predare inovatoare (abordări centrate pe 
elev; creșterea varietății și creativității activităților de învățare; abordați diferite stiluri de învățare); 
studiul fără profesor reduce stresul, conform cercetărilor cu 50%. 

Dintre punctele slabe pot fi amintite: compatibilitate insuficientă între proiectarea tehnologică 
a serviciului și componenta psihologică a procesului de învățare; nu toate serviciile educaționale 
electronice implică automat efectele preconizate; flexibilitatea și autonomia în învățare sunt relative 
și fragile și pot genera capcane atât pentru cel care învață, cât și pentru cel care proiectează și operează 
activitatea atât pentru grupuri specifice de utilizatori de servicii în anumite contexte, cât și pentru 
profesori; caracterul limitat, inadecvat sau de neatens al personalizării învățării; proiectarea serviciilor 
educaționale de învățare electronică nu este întotdeauna caracterizată de cea mai bună arhitectură 
legată de nevoile cursanților; superficialitate în învățare indusă de o mare varietate de metodologii, 
instrumente, procese datorată dezechilibrelor dintre activitatea de formare care dezvoltă competența 
digitală și cea care dezvoltă abilitățile academice; reducerea relațiilor dintre cursanți și profesor; 
potrivit Tear Film & Ocular Surface Society perioadele de timp îndelungate petrecute în fața 
monitorului provoacă daune văzului (fenomenul ochiului uscat); rata ridicată a abandonului elevilor; 
existența insuficientă a unei baze normative și legislative privind resursele de învățare electronică și 
învățare digitală. 

Oportunitățile e-learning-ului sunt: extinderea tehnologiei ar face ca aceasta din urmă să devină 
un mediu perfect pentru exprimarea și dezvoltarea serviciilor educaționale de învățare electronică; 
transformarea radicală a tuturor aspectelor educației ca urmare a dinamicii tehnologice; creșterea 
interesului pentru diferite categorii de beneficiari față de serviciile educaționale elearning; costuri 
relativ mai mici ale serviciilor de învățare electronic subliniază aspecte financiare, cum ar fi: costuri 
reduse de distribuție. 

Dintre amenințările procesului on line pot fi amintite: exagerarea rolului pozitiv al tehnologiei, 
posibilitatea producerii unei întregi generații de gânditori non critici, probleme tehnice, limitarea 
accesului la servicii, lipsa unei infrastructuri adecvate (lipsa conexiunii la internet, rata de transmisie 
telefonică și lățimea de bandă foarte mică, infrastructura TIC precară; unele dificultăți de administrare 
online: asigurarea securității utilizatorilor, înregistrarea acestora, monitorizarea și serviciile oferite, 
efectele contradictorii produse prin transformarea educației contemporane asupra destinatarilor 
serviciilor educaționale de învățare electronică se manifestă printr-o dimensiune psihologică a 
beneficiarilor corelată cu nivelul de pregătire al acestora, mult timp necesar pentru crearea și 
menținerea cursurilor de învățare electronică, costuri de formare pentru actualizarea metodelor de 
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predare și încrederea sporită în noile tehnologii, motivația insuficientă pentru implicarea în învățarea 
electronică și susținerea acesteia. 

 
Bibliografie: 
1. Brown, K. G., & Charlier, St. (2013). An integrative model of e-learning use: Leveraging 

theory to understand and increase usage. Human Resource Management Review, 23(1), 37-49. 
2. Canadian Council on Learning. (2009). State of E-learning in Canada. Ottawa, Ontario. 
3. Cook, D. A. (2007). Web-based learning: pros, cons and controversies. Clinical Medicine,  
4. Demiray, U. (2010). e-LEARNING practices, Cases on challenges facing e-learning and 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT FRANCEZ 

-STUDIU DE SPECIALITATE- 
 

PROFESOR: NĂSTASE CLAUDIU CRISTINEL 
ȘCOALA GIMNZIALĂ ” NICOLAE MARINEANU” CEZIENI 

 
 Sistemul educaţional francez asigură şcoala obligatorie gratuită pentru copiii cu vȃrstele între 

6 si 16 ani şi dreptul la educaţie începȃnd cu vȃrsta de 3 ani. Statul asigură egalitatea de şanse şi de 
succes pentru toţi elevii, prin stabilirea unei baze de cunoştinţe comune (stăpânirea limbii franceze, 
matematică, o limbă străină, tehnologia informației și comunicarii şi cultură) şi de asemenea 
interesează integrarea tinerilor pe piața muncii. 

 Structura anului școlar 
 

Vacanță Învățământ primar și învățământ secundar 
Data începutului de an școlar 5 septembrie 
Data sfârșitului de an școlar 5 iulie 
Vacanță de toamnă O săptămână jumătate, 22 octombrie-3 

noiembrie 
Crăciun/Anul Nou 2 săptămâni, 17 decembrie-3 ianuarie 
Iarnă/Carnaval* Două săptămâni, 11-27 februarie(A);25 

februarie-12 martie(B);18 februarie-5 martie(C) 
Primăvară/Paște* Două săptămâni, 7-23 aprilie(A);21 aprilie-7 

mai(B); 14-30 aprilie(C) 
Vară Nouă săptămâni, 5 iulie-4 septembrie 
Zile libere și sărbători religioase 1 Noiembrie, 11 Noiembrie, 9 aprilie, 1 Mai, 8 

Mai, 17 Mai, 28 Mai 
*Depinde de zonă: 
Zona A: Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, 

Toulouse 
Zona B: Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, 

Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg 
Zona C: Bourdeaux, Créteil, Paris, Versailles. Sursa Eurydice 

 Structura studiilor 
Educaţia este obligatorie între vârstele de 6 şi 16 ani.Sistemul de învăţământ francez este 

organizat în mai multe niveluri de învăţământ: 
Școala primară 6-11 ani 
Gimnaziul 11-15 ani 
Liceul de învățământ general și tehnologic sau 
liceu profesional 

15-18 ani 

 
Pre-primar (ISCED 0), care se distribuie la şcoli "pepinieră" şi să iau copiii de la 2-3 până la 6 

ani. Aproape toţi copiii participă la grădiniţă de la vârsta de trei ani, chiar dacă este opţională. Astfel 
de şcoli, prin urmare, formează, împreună cu nivelul elementar - o parte integrantă a "nivelului primar 
de învăţământ".  

Învăţământul primar (ISCED 1), care este prevăzut în "şcolile elementare" şi admite copiii cu 
vârste cuprinse între 6 şi 11. Acesta marchează începutul învăţământului obligatoriu, şi este laic şi 
gratuit, distribuit în şcolile de stat. La finalul a 5 ani de cursuri, elevii au acces automat la nivelul 
secundar de educaţie (nu există nici testele standardizate, nici proceduri de orientare);  

 Învăţământul secundar inferior (ISCED 2), care este prevăzut în colegii de 4 ani de şcoală 
(elevi cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani). Educaţia în colegii este obligatorie şi comună tuturor 
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elevilor. O diplomă de nivel naţional (brevet), se acordă la sfârşitul colegiului. Admiterea la nivel 
secundar superior, nu este condiţionată de obținerea unui brevet. La sfârşitul şcolarizării facultative 
(elevi de 15 ani), şcoala recomandă familiilor, bazându-se pe rapoartele şcolare ale elevilor şi 
interesele particulare. Copiii vor continua şcolarizarea, fie în învăţământul general, tehnologic sau 
profesional, cu condiţia ca, la nivel secundar superior; 

 Învăţământul secundar superior (ISCED 3), care este distribuit în "licee generale şi 
tehnologice" sau "în licee profesionale", care se întinde pe 3 ani (elevi cu vârste cuprinse între 15 si 
18 ani). Învăţământul secundar superior oferă trei căi de învăţământ: cale generală (care pregăteşte 
elevii pentru studii pe termen lung ), cale tehnologică (care pregăteşte elevii în principal pentru studii 
superioare tehnologice) şi cale profesională (care duce în principal la viaţa activă de muncă, dar, de 
asemenea, permite studenţilor să îşi continue studiile în învăţământul superior). O diplomă naţională 
se acordă la sfârşitul şcolarizării secundar: bacalaureat. Acesta, care este atât un semn de finalizarea 
cu succes a studiilor secundare şi primul pas în învăţământul universitar, accesul la studii superioare 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Elevii de la liceele profesionale pot pregăti PAC (Certificat 
d'aptitude professionnelle), un curs de studiu, care se întinde pe 2 ani, după care se pot integra, fie 
viaţa activă de muncă fie de a pregăti bacalaureatul profesional, după 2 ani de studii suplimentare.  

 Învăţământul superior (ISCED 5 şi ISCED 6), este distribuit în instituţiile de învăţămînt 
superior. Cursuri prezentate la aceste instituţii au obiective diferite şi condiţii de admitere, dar cele 
mai multe dintre ele sunt structurate în trei cicluri de studii (licenţă, masterat şi doctorat), şi în credite 
ECTS, în conformitate cu principiile Procesului de la Bologna. 

 
Bibliografie: 
https://www.timpul.md/articol/o-scurta-istorie-a-sistemului-educaional-francez 
https://integraledu.ro/articles/sistemul-francez-de-invatamant/ 
https://prezi.com/l4zq3xd955ou/sistemul-de-invatamant-din-franta/ 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GERMAN 

STUDIU DE SPECIALITATE – 
 

PROFESOR: NĂSTASE JENI  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOSTAVĂȚU 

 
 Sistemul de învăţământ al Republicii Federale Germania are două trăsături care îl disting faţă 

de alte sistemele de învăţământ: 
• În ciclul secundar superior există trei sau patru tipuri de şcoli paralele dar separate, precedate 

de ciclul primar comun. 
• Forma „duală” a formării profesionale este foarte importantă. Principala sa funcţie este 

asigurarea muncitorilor calificaţi prin formare la locul de muncă. 
 Structura anului școlar 

Vacanțe Învățământ primar și secundar 
Data începutului de an școlar 1 august* 
Data sfârșitului de an școlar 31 iulie* 
Vacanță de toamnă De la 3 la 12 zile eșalonate între 4 octombrie și 

5 octombrie 
Crăciun/Anul Nou De la 8 la 15 zile eșalonate între 21 decembrie 

și 7 ianuarie* 
Iarnă/Carnaval De la 0 la 12 zile eșalonate între 30 ianuarie și 

25 februarie* 
Primăvară/Paște De la 6 la 15 zile eșalonate între 5 martie și 14 

aprilie* 
“Al treilea termen” De la 0 la 11 zile eșalonate între 10 aprilie și 9 

iunie* 
Vară 6 săptămâni eșalonate între 20 iunie și 12 

septembrie* 
Zile libere și sărbători religioase  Până la 10 zile* 

 Structura studiilor 
În Germania există mai multe forme de îngrijiri a copiilor de la 0- 3 ani, fie prin instituții de 

stat, private sau aparținând diferitelor forme de organizații. 
 Kinderkrippen (Creșe) sunt în Germania instituții de îngrijire a copiilor de până la 3 ani. În 

cadrul creșelor se mai face o împărțire a acestora în funcție de vârsta copiilor, așadar copiii vor putea 
fi încadrați fie la Liegekrippe(grupa de sugari de la 0 la 6 luni), fie la Krabbelkrippe (grupa de sugari 
de la 6 luni până la 12 luni) sau dacă au împlinit 1 an la Laufkrippe. 

 Kindergarten/Kindertagesstätte -educaţia preşcolară de la vârsta de 3 până la 6 ani se face 
îndeosebi în cadrul grădiniţelor ( Kindergarten ) sau în cadrul căminelor de zi pentru copii 
(Kindertagesstätte ). 

 Educația școlară obligatorie începe în Germania la vârsta de 6 ani. Sistemul educațional este 
structurat după cum urmează:  

 1.Școala primară (Grundshule) cuprinde 4 ani școlari, cu aproximativ 25 de elevi. Elevii nu 
poartă uniformă, iar sistemul de evaluare prevede note de la 1 la 6 (de obicei cei din primele clase nu 
sunt notați). 

 2. Hauptschule-şcoala secundară inferioară care cuprinde clasele V –IX și propune o formare 
generală compusă din cursuri teoretice și numeroase cursuri practice. În general, elevii învață limba 
engleză. Hauptschule are ca obiectiv să pregătească elevii în practicarea unei meserii. 

 3. Realschule- școala secundară intermediară începe în clasa a V a și continuă până în clasa  
a-X-a. Acest învățământ propus este mai complex și mai aprofundat decât la Hauptschule. După 

obținerea examenului final(Mittlere Reife) elevii pot trece la filiere de formare. 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

48



 5. Gymnasium (școala secundară profesională) corespunde în sistemul românesc 
colegiului/liceului, care se încheie cu bacalaureatul german(Abitur).  

 6. Gesamtschule reunește cele 3 filiere școlare(Hauptschule, Realschule, Gymnasiun). 
Sistemul de notare din Germania cuprinde note de la 1 pentru foarte bine până la 5 pentru 

insuficient.Pentru o mai bună diferențiere a meritelor se pot acorda și note cu zecimale, astfel: 
1, 0-1, 5 excelent 
1, 6-2, 5 foarte bine 
2, 6-3, 5 bine 
3, 6-4, 0 suficient 
4, 1-5, 0 insuficient 
 Germania este o țară cunoscută în lume pentru învățământul său profesional dual, care durează 

3 ani și începe după ce elevii termină 10 ani de învățământ obligatoriu. 
 
Bibliografie: 
https://integraledu.ro/articles/sistemul-german-de-invatamant/ 
https://medi.club/ro/sistemul-educational-german/ 
https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/Sistemul-de-invatamant-din-Ger21.php 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN DANEMARCA 

-STUDIU DE SPECIALITATE- 
 

PROFESOR: NĂSTASE LIANA LOREDANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE MARINEANU CEZIENI 

 
"Țara cu cei mai fericiți elevi"- Este vorba mai exact de faptul că școala daneză pune accent pe 

dezvoltarea personalității copiilor la fel de mult ca și pe dezvoltarea abilităților acestora. Să fii cel 
mai bun nu este cel mai important lucru în viață. Principiile care stau la baza invățământului în 
Danemarca: este descurajat învțatul mecanic, toți au șanse egale, se prioritizeaza starea de bine a 
elevilor și nu rezultatele. 

 Școala este un subiect extrem de important în Danemarca, danezii sunt obișnuiți să trăiască 
într-o cultură al învățatului continuu. Acestia au împărțit sistemul de învățământ între creșa, grădinita, 
preșcoala și școala. 

 Îngrijirea copiilor în Danemarca (de la 0 la 6 ani) 
 Danemarca se mândreste cu faptul că 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3-5 ani urmează 

o gradinița publică. Sistemul de învățămant public este parțial gratuit și garantează in majoritatea 
cazurilor un loc disponibil pentru copii, începând cu vârsta de un an. Acesta este finanțat de stat, iar 
părinții ajung să plătească din buzunarul lor un maxim de 30% din cost. 

 Opțiunile părinților sunt următoarele:cresa (de la naștere până la trei ani), grădinița (copiii cu 
vârste între 3-5 ani), preșcoala/centre afterschool (6-10 ani), Ca părinte, ai posibilitatea să alegi între 
creșa, care este o instituție dedicată îngrijirii unui număr mai mare de copii sau creșa familială, in 
care o ingrijitoare are grijă de 4-5 copii în același timp, în propria ei casă. 

 Școala de bazaă în Danemarca . Școala daneză ține 9 ani și se finalizează cu un examen 
important, dupa care elevii vor alege intre mai multe oportunitati, in functie de ceea isi doresc sa faca 
in viata. Se intampla des ca elevii sa aleaga ca clasa a noua si a zecea sa o urmeze la o scoala 
independenta rezidentiala la care au acces elevi cu varste cuprinse intre 14-18 ani.Pentru ca elevii nu 
sunt obligati să facă și cel de-al zecelea an de scoală, aceștia pot să-si continue studiile la o Școala 
Superioară Secundară, fie după ce termină clasa a nouă, fie pe a zecea. 

 Școala Superioară Secundară, Școala de gramatică comercială sau Școala de gramatică 
tehnică. Această scoală se intinde pe o perioadă de trei ani și se împarte în două direcții de educație: 
educație generală care califică accesul la o educație superioară, educatie vocațională sau tehnică care 
califică accesul studenților, în special, pe piața muncii. 

 Diploma de Bacalaureat Internațional (Programul IB). Programul IB este un program 
internațional care ține de Școala Superioară Secundară, care se desfașoară pe o perioada de doi ani. 
Este potrivit persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16-19 ani și este un curs foarte solicitant. Diploma 
obținută în urma finalizării cu sucess al programului asigură accesul la cele mai cunoscute si apreciate 
universități din întreaga lume. 

 Sistemul de notare diferă față de cel românesc și se împarte în 12 note, 12 fiind punctajul 
maxim, iar -3 cel minim. Nota minimă prin care se trece un examen este 002. 

 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. 

 O importanţă mare în sistemul de învăţământ danez îl reprezintă “ S.F.O. - programme”, ceea 
ce numim noi” After School “. Aici, contra unei sume de bani plătite de părinţi, elevii îşi petrec sub 
îndrumarea pedagogilor o parte din după-masă, după terminarea orelor de curs şi până la ora 17 când 
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sunt preluaţi de părinţi. Intersant este faptul că ei nu-şi fac temele pentru a doua zi (doar daca ei 
optează pentru asta. Responsabilitatea temelor o au părinţii nu şcoala. 

 
Bibliografie: 
https://www.slideshare.net/imipqnet/studiu-comparativ-

regatuldanemarceipaulaposeaiunie2013 
https://nouindanemarca.com/portofoliu/sistemul-de-invatamant-in-danemarca/ 
http://www.ccdcluj.ro/vechi/Preuniversitaria/v3, nr4/S2/Tomescu.pdf 
https://prezi.com/qe7vajd1t3l2/danemarca/ 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

 
ȘCOALA GIMNAIZALĂ NUMĂRUL 8 BORȘA, MARAMUREȘ 

PROF. ÎNV. PRIMAR, NĂSUI ALINA 
 
Clasa : I 
Prof. înv. primar: Năsui Alina 
Aria curriculară: Consiliere și orientare 
Disciplina: Matemtică și explorarea mediului 
Unitatea tematică: Igiena corpului 
Subiectul lecției: „Curățel sau murdărel”- reguli de igienă personală 
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi 
Discipline interate : CLR, MEM, AV-AP 
Competențe specifice : 
DP: 
1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală 
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 
CLR:  
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate 
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate  
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute 
MEM: 
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100 
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, 

+. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme  
Obiective operaţionale։ 
O1-să recunoască obiectele de igienă personală⁏ 
O2-să asocieze obiectele de igienă cu activităţile de igienă pentru care sunt folosite⁏ 
O3-să încadreze activităţile de igiena în rutina zilnică⁏ 
O4-să răspundă la întrebări pe baza poveştii audiate⁏ 
O5-să recunoască comportamente pozitive în igiena personală. 
Mijloace didactice։  
a)Metode şi procedee։ Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, 

conversaţia euristică, lectura explicativă, predicţia. 
b)Resurse materiale։flipchart, fişa cu povestea, cartonașe cu ghicitori, trusa cu obiecte de 

igienă, fişe, creioane colorate.  
c)Forme de organizare։ frontal, individual. 
 
Bibliografie։ 
• Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ Clasa pregătitoare, clasa 

I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013  
• https://www.didactic.ro/ 
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Scenariul didactic 
Momentele 
lecţiei 

Conţinut instructiv-
educativ 

Mijloace didactice Evaluare 
Metode şi 
procedee 

Resurse 
materiale  

Forme de 
organizare 

1.Moment 
organizatoric 

• Împart materialele 
necesare. Mă asigur ca toți 
elevii sunt pregătiți pentru ora 
de Dezvoltare personală. 

Conversaţia   Frontal   

2.Actualizarea 
cunoştinţelor 

• Ne amintim titlul 
lecției trecute-“Activităti 
zilnice de igienă personală”. 
• Pe o coală de flichart 
elevii vor numi obiectele 
ilustrate, apoi vor încercui 
doar obiectele de igienă 
personală.  
• Voi cere elevilor să 
numere obiectele şi să noteze 
numărul corespunzător în 
casetă. Comparăm apoi 
numărul obiectelor de igienă 
personală cu numărul 
obiectelor care nu sunt de 
igienă.  
• Rezolvăm un exercițiu 
de unire a activității cu 
obiectul de igienă personală 
folosit (pe o coală flipchart).  

Conversaţia  
 
 
 
Conversaţia 
Explicaţia  
Exerciţiul  
 
 
 
Conversaţia 
Explicaţia  
Exerciţiul 
Problematiza-
rea  
 
Exerciţiul 

 
 
 
 
 
 
Flipchart  
( Anexa 
1) 
 
 
 
 
 
(Anexa 2) 
Flipchart  

Frontal  
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
Frontal  

Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 

3.Captarea 
atenţiei 
 

Le citesc elevilor ghicitori 
despre obiectele de igienă 
personală. 
• Dacă-l uzi, el face 
spumă 
Și-ți alunecă din mână. 
(săpunul) 
• În mici tuburi se 
găsește 
Dinții bine îi albește 
Și de carii ne păzește.(pasta 
de dinţi) 
• Un arici mititel  
Curățăm dinții cu el. 
(periuţa) 

 
 
 
 
Conversaţia  

Cartonașe 
cu 
ghicitori 

Frontal  
 
 
 
 
 
Frontal  

 

4.Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

• Îi anunţ pe copii că 
astăzi ne vom consolida 
deprinderile de a ne menţine 
curaţi pe tot parcursul zilei 
pentru a fi sănătoşi. 

Conversaţia   Frontal   
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5.Dirijarea 
învăţării 

• De ce trebuie să ne 
spălăm?  
 De ce ne mentinem curați? 
• Jocul „ Eu spun greşit, 
spune tu bine ! ”  
-Înainte de a mă aşeza la masă 
îmi spăl urechile. 
-Eu mă spăl pe dinți o dată pe 
săptămȃnă. 
-Seara îmi piaptăn părul. 
-Cȃnd mănȃnc am grijă să am 
mȃinile murdare. 
• Citesc povestea „O zi 
din viaţa lui Murdărel‟. 
Adresez o serie de întrebări 
pentru asigurarea 
comprehensiunii textului. 
• Le prezint elevilor o 
trusă cu obiecte de igienă 
personală.Voi numi cȃte un 
elev, care trebuie să numeasca 
şi să spună cum şi de ce ar fi 
trebuit să–l folosească 
Murdarel. 

Conversaţia 
euristică  
 
Exerciţiul 
explicaţia  
 
 
 
 
Lectura 
explicativă 
 
 
 
 
Jocul didactic 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fişa cu 
povestea 
(Anexa 3) 
 
 
 
 
Trusa cu 
obiecte de 
igienă 

Frontal  
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
Frontal  

Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 

6.Asigurarea 
feedback-ului 

• Elevii vor primi cȃte o 
fişă pe care este desenat un 
băiețel curățel sau murdărel, 
pe care ei îl vor colora şi-l vor 
expune pe panoul cu Aşa DA 
sau Aşa NU.  

Jocul didactic Fişe  
Creioane 
colorate 
(Anexa 4) 

Individual Capacitatea de 
a recunoaşte 
comportamen-
te pozitive 

7.Încheierea 
activităţii 

Apreciez activitatea elevilor 
la oră . 

Conversaţia 
explicaţia  

  Frontal   
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SISTEME DE ÎNVĂȚĂMĂNT PERFORMANTE 

 
PROF. NATALIA TODORAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU - TG. - MUREȘ 
 
Sistemele de învăţământ performante sunt o condiţie şi o garanţie, în acelaşi timp, că o 

societate progresează, că este preocupată de prezentul şi de viitorul ei, de sănătatea ei morală şi 
intelectuală. Reforma sistemelor de învăţământ, în prezent, este o temă de larg interes, inclusiv în 
România. Sistemele de învăţământ performante depind de o mulţime de parametri care diferă de la o 
ţară la alta, în funcţie de tradiţii, cultură, experienţe trecute, dar, dincolo de aceste specificităţi, există 
câteva elemente comune, care vizează conţinutul programelor, pregătirea profesorilor, metodele de 
predare şi evaluare, integrarea noilor tehnologii în transmiterea şi valorificarea informaţiei, 
sincronizările cu piaţa muncii etc. 

Sistemele de învăţământ performante, la ora actuală, care se situează, conform clasamentului 
PISA, pe primele locuri în lume (date actualizate la interval de trei ani şi în care România s-a situat 
pe locul 32, din 40) sunt: 

Finlanda – .Copiii merg la şcoală la vârsta de şapte ani, iar până la 16 ani nu susţin niciun 
examen, temele pentru acasă sunt relativ puţine, dar sunt controlaţi permanent în felul în care 
progresează şi din punctul de vedere al disciplinei, profesorul având rolul de mentor şi îndrumător. 
Orele au 45 de minute, trei sferturi din materiile studiate ţin de curriculumul comun, restul, în funcţie 
de opţiunile elevilor, părinţilor şi şcolii. Este un fapt obişnuit ca un elev finlandez să termine cu medii 
excelente un ciclu de învăţământ, stăpânind la perfecţie limba engleză şi citind minimum o carte pe 
săptămână. Notele sunt de la 4 la 10, deci imposibil să fie evaluat ceva cu zero (nici măcar o clasă de 
început, ca în învăţământul românesc, de exemplu). 

Coreea de Sud, “Tara dimineţilor liniştite”, se află de doi ani de zile în fruntea topului celor 
mai performante sisteme de învăţământ din lume.Ei au pus în aplicare un model educativ foarte 
riguros şi foarte diferit de cel european sau american. Elevii petrec cea mai mare parte a timpului lor 
la şcoală (aproximativ 14 ore), cursurile încep la ora 7, iar după pauza de prânz urmează studiul 
individual sau în grup, în spaţii special amenajate sau la bibliotecă. Examenul de final de liceu este 
eveniment naţional (în zonele respective se asigură transport gratuit, se formează ad-hoc grupuri de 
susţinere a candidaţilor etc.), examenul durează nouă ore şi este unul dintre cele mai dificile din lume. 
Promovabilitatea este de aproape 100%, iar mare parte dintre absolvenţi merg la universităţi de top, 
în care condiţiile sunt excelente. Importantă este, la toate nivelurile, şi integrarea tehnologiei de vârf 
în demersul didactic. 

Japonia, “Tara Soarelui răsare”, are o veche tradiţie în educaţie, pe care o consideră una dintre 
cele mai importante valori. Sistemul de învăţământ japonez actual se caracterizează printr-o riguroasă 
selecţie a elevilor şi prin coabitarea sistemului public cu cel privat, primul bucurându-se însă de o 
mai mare încredere. În prezent, foarte apreciate sunt şi cursurile after-school, în cadrul cărora se pot 
aprofunda cunoştinţe sau cultiva talente. Anul şcolar, în Japonia, începe în aprilie, la “înfloritul 
cireşilor”, cu scurte vacante primăvara şi iarna şi o vacanţă de vară de şase săptămâni. Cursurile sunt 
de luni până vineri, uneori şi sâmbăta, la decizia şcolii. Liceul nu se termină printr-un examen de 
final, ci printr-un Test al Centrului Naţional de admitere în universităţi (Senta), concurs naţional girat 
de o instituţie administrativă independentă, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, şi care stă la baza 
admiterii în facultăţi. 

 
Bibliografie: 
https://sistemele-de-invatamant-performante-si-secretele-lor 
https://www.academia.edu/39242144/Analiza_Comparativa_Intre_Sistemul_de_Invatamant_

Romanesc_Si_Sistemele_de_Invatamant_Europene  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - O PROVOCARE 

 
NAZÂRU ANIȘOARA 

 
 Pandemia de COVID-19 a întrerupt predarea în numeroase instituții de învățământ din întreaga 

lume. În multe țări, orele convenționale desfășurate în mod fizic la școală au fost suspendate pentru 
a asigura protecția cadrelor didactice, elevilor și a familiilor acestora. Pentru a minimiza efectul 
carantinei, guvernul și unitățile de învățământ au trebuit să găsească o nouă abordare de a preda 
materia de studiu. Închiderea unităților de învățământ în anul 2020 datorită pandemiei COVID-19 a 
dus la afectarea a peste 1, 6 miliarde de elevi din peste 190 de țări. Din fericire, datorită nivelului de 
dezvoltare a tehnologiei a fost posibil continuarea parcurgerii curriculei pe timpul pandemiei. 

 În scenariul învățământului online, elevii se află la distanță de cadrele didactice și utilizează 
tehnologia pentru a accesa materialele de studiu, a interacționa cu cadrul didactic sau cu colegii. 
Educația în sistem online implică diferite instrumente, conținuturi, abordări pedagogice și mijloace 
de participare, monitorizare și evaluare. Este bazată pe utilizarea computerelor și a internetului, ceea 
ce duce la apariția necesității de a deține cunoștințe și abilități tehnologice atât în rândul cadrelor 
didactice cât și în rândul elevilor. Prin utilizarea internetului, învățământul online duce la apariția 
unei imense resurse de informații și la utilizarea unor metode inovative de predare. Unii autori afirmă 
că majoritatea cadrelor didactice au întâmpinat probleme în timpul predării online și se așteaptă la 
schimbări în procesele de învățare la sfârșitul pandemiei. Educația în sistem online face ca elevii să 
rezolve facil sarcinile individuale, dar cu mari dificultăți proiectele de echipă. 

 Metodele de educație online erau utilizate și până la instituirea carantinei, în combinație cu 
metodele tradiționale de predare. Succesul predării în sistem online ține de mai mulți factori și anume 
accesibilitate, utilizare metodelor adecvate, conținutul cursului, criterii de evaluare. Ca orice metodă 
de predare, educația online are și avantaje și dezavantaje atât pentru elevi cât și pentru cadre didactice. 
În afară de beneficiile epidemiologice, predarea online mai are și alte avantaje precum confortul 
sporit, acces la resurse indiferent de locație și timp, reducerea costurilor (cheltuielile întreținerii 
clădirilor unităților de învățământ) și poluării aerului (prin diminuarea emisiilor de carbon cauzate de 
trafic). Din nefericire, aceasta prezintă mai multe dezavantaje precum conexiune slabă sau deficitară 
la internet, probleme tehnice, abilități digitale insuficiente, dificultăți de înțelegere a materiei predate, 
probleme de disciplină. Deși există o multitudine de platforme ce pot fi utilizate ca instrument de 
predare online, frecvent atât elevii cât și cadrele didactice au întâmpinat dificultăți în ceea ce le 
privește. Una dintre cele mai frecvente probleme este o conexiune sigură la internet, precum și accesul 
la dispozitive digitale. Această problemă este des întâlnită în țări slab dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare. 

 O altă problemă ce poate apărea în cadrul procesului online de educație este timpul prelungit 
de expunere în fața ecranelor dispozitivelor digitale, de aceea se recomandă angrenarea elevilor în 
activități offline sau utilizarea de metode de învățare autodidactice.  

 Nivelul performanței elevilor este în scădere datorită contactului redus cu profesorii și lipsa 
consultațiilor cu cadrele didactice atunci când au dificultăți de învățare sau înțelegere. Nu numai 
procesul de predare este afectat ci și cel de evaluare a cunoștințelor, care are loc cu mai multe încercări 
(simulare?), incertitudini și confuzie în rândul profesorilor, elevilor și părinților. 

 Învățământul online are repercursiuni economice, sociale și psihologice asupra vieții elevilor. 
Aceștia participă la orele online, petrecând virtual timp cu colegii, departe de programul normal din 
timpul școlii. Prin creșterea timpului petrecut online se mărește riscul de expunere la conținut 
dăunător și violent, chiar și la ciberbulling. Școala și părinții trebuie să se asigure prin măsuri stricte 
că elevii sunt angrenați doar în procesul de învățare atunci când utilizează dispozitive digitale și că 
rămân captivați și conectați la lumea înconjurătoare. Din nefericire, nu toți copii posedă resursele, 
abilitățile și cunoștințele pentru a se menține în siguranță atunci când utilizează internetul. 
Învățământul online de acasă impune implicarea și suportul părinților, cu atât mai mult cu cât elevul 
este de vârstă mai mică.  
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 Clasele online sunt complet diferite de orele tradiționale. În cadrul orelor desfășurate fizic la 
școală profesorul are mai mult control asupra conduitei elevilor. Astfel că în predarea online 
profesorul trebuie să adreseze întrebări elevilor, să le ceară ideile și opiniile personale legate de tema 
studiată, să mențină în permanență o conexiune cu ei, să aștepte feedback cu privire la cursurile online 
pentru a le îmbunătăți. Aceste metode vor ajuta la creșterea capacității de înțelegere și învățare a 
elevului. Mai mult, prin aceste abordări se vor asigura că elevii rămân concentrați la ore. Personalul 
didactic ar trebui să elaboreze materiale de învățare care sunt mai creative, să ofere informații practice 
prin metode inovative astfel încât elevul să fie captivat și să rămână concentrat la ore. Pentru asta 
profesorul trebuie să se detașeze de metodele clasice de predare utilizate în învățământul 
convențional. De asemenea, cadrele didactice trebuie să posede flexibilitate și îngăduință în ceea ce 
privește elevii care au probleme tehnice sau de conexiune la internet. 

 Pentru a facilita procesul de învățare, este necesară și o adaptare a programei școlare la 
învățământul online. Astfel subiectele cuprinzătoare din cadrul unei ore trebuie divizate în mai multe 
module, cu alocarea unui timp mai îndelungat de discuții cu elevii, împărțirea sarcinilor în mai multe 
părți mai mici, prevederea mai multor ore de recapitulare. Aceste metode vor ajuta elevii să rămână 
atenți și concentrați în timpul orelor online, precum și o înțelegere în profunzime a materiei parcurse. 
Studiile au demonstrat că în timpul predării online chiar și cei mai conștiincioși elevi au întâmpinat 
probleme de concentrare, de înțelegere a informațiilor, de socializare.  

 O componentă importantă a învățământului convențional este interacțiunea socială și 
comunicativă între elevi și cadrul didactic sau elev și elev. Abilitatea elevilor de a pune o întrebare, 
se a împărtăși o opinie sau un dezacord face parte din fundamentul procesului de învățare. Adesea 
prin conversație, discurs sau dezbateri între elevi sau între cadru didactic și elevi se clarifică un nouă 
informație, se formează noi abilități sau se concepe o idee originală, astfel obiectivul învățării este 
atins.  

Predarea în sistem online necesită o adaptare atât din partea cadrelor didactice cât și din partea 
elevilor pentru a menține interacțiunea. Unele școli afirmă că interacțiunea în mediul online 
încurajează studiul centrat pe elev, participarea unui număr mai mare de elevi și duce la apariția unor 
discuții mai profunde și mai motivaționale decât predarea în sistem tradițional. Interacțiunea în 
mediul online este mai puțin intimidantă și pune o presiune mai mică pe elevi, de asemenea 
încurajează într-o măsură mai mare participarea elevilor mai reticenți. Cu toate acestea, interacțiunea 
în mediul virtual nu poate fi realizată dacă nu există o conexiune între cursanți sau între cursanți și 
cadrele didactice, conexiune ce se dezvoltă cel mai bine în mediu cu prezență fizică.  

Majoritatea studiilor ridică problema eșecului învățământului online în special pentru elevii cu 
capacități reduse de învățare și a creșterii ratelor de abandon școlar. Motivația de a studia a fost 
puternic afectată de predarea online, mai ales că a fost însoțită de o izolare socială completă. Educația 
în afara unităților de învățământ este complet nouă atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi, 
creând necesitatea unor investigații suplimentare cu privire la rolul învățării online în timpul și după 
COVID-19. Este necesară evaluarea competențelor de învățare și sociale care se traduc prin 
capacitatea elevilor de a reuși să învețe în mod autonom și totuși să simtă conexiune cu cadrele 
didactice și colegii. Este nevoie ca profesorii să găsească metode de a scoate la iveală motivația 
intrinsecă a elevilor care să conducă la învățare consecventă, subliniindu-se astfel importanța legăturii 
între motivațiile pozitive, potențiala dorință de studiu a elevilor și realizările lor educaționale obținute 
prin învățământul la distanță. 
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ÎNVĂȚĂMÂNT ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
NEACȘU GABRIELA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 4 ALEXANDRIA 
 
 Procesul de învățare definește oamenii la orice vârstă.Existența umană este condiționată de 

învățare. 
 Cea mai nouă tendință în învățământ, cunoscută și apreciată ca cea mai eficientă este 

învățământul electronic, cunoscut ca e-learning, fiind în acest moment mai mult decât un concept, 
parte din învățământul actual, tinzând să fie tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică.  

 Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
interesant și adaptat elevului digital.Astfel, se realizează o personalizare a învățării.Elevii și profesorii 
beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. 

 E-learning câștigă teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în formare. 
 O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, 

elevilor, părinților și altor persoane implicate în educație, informatii, instrumente și resurse pentru a 
sprijini și a spori livrarea și managementul educațional.  

 Platformele de e-learning permit două moduri de învățare: 
-sincronă, în care instructorul controlează lecția în întregime, creând, coordonând, adaptând și 

monitorizând mediul educațional; 
-asincronă, ceea ce implică studiu în ritm personal al cursanților, proiecte de colaborare și 

învățare la distanță. 
 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 de e-learning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea 
competențelor elevilor. Deși vine în completarea învățării clasice de la școală, învățarea online are 
câteva beneficii indubitabile. 

 Cu toții știm că 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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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
NEACSU MIOARA 

 
 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; 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. 

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

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. 

-Facilitarea continuității procesului educativ în condiții de siguranță; 
-Facilitarea dezvoltării (accelerate) competențelor digitale. Din punctul de vedere al 

specialistului în educație, aceasta este una dintre cele opt competențe-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul întregii vieți 

-Facilitarea comunicării nonverbale. Aceasta este plină de semnificații și atât de necesară 
copiilor și adolescenților (zâmbet, uimire, întrebare) în timpul activitatilor școlare. Școala online 
permite desfășurarea orelor de curs fără mască, astfel încât să putem citi expresiile faciale; 

-Creșterea interacțiunii în domeniul activităților școlare între părinte și copil pentru o 
implicare responsabilă în obținerea performanțelor academice; 

-Creșterea gradului de colaborare și întrajutorare între cadre didactice; 
 Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul 
nu este determinat, 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,  
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 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! 

 -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.  

 -Psiho-social: Posibilitatea scăzută de socializare a copiilor, fără interactiune directă, față în 
față cu profesorii și colegii.  

 -Tehnic: Pregătirea precară a utilizatorilor – profesori și elevilor / părinți pentru activitatea de 
predare-învățare-evaluare online. 

 -Profesional: Controlul dificil din partea profesorului asupra activității de învățare a copilului 
în timpul orei. Spațiului de acasă a devenit foarte aglomerat în condițiile telemuncii și școlii online. 
În familiile cu mai mulți copii sau cu un spațiu de locuit restrâns acest lucru se resimte puternic. 

 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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. 

 Direcții de acțiune în școala online 
Pentru a compensa limitele școlii online, propunem câteva direcții de acțiune pentru părinți: 
• Fiți în contact cu copiii voștri și urmăriți-le starea emoțională! Izolarea, lipsa interacțiunilor 

cu semenii poate provoca modificări în starea emoțională și în comportamentul lor 
• Încurajați-vă copiii și adolescenții să comunice, să își exprime emoțiile, nevoile, gândurile 
• Fiți curioși și implicați-vă în demersul educațional al copiilor și adolescenților voștri.  
• Compensați lipsa interacțiunii sociale din timpul școlii online prin ieșiri în parc, în natură, joc 

în familie, alte activități extracurriculare.  
• Solicitați ajutorul profesorilor, psihologilor educaționali.  
Concluzii 
Am putut expune câteva idei, însă cu toții știm că 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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PROIECTELE DE MOBILITATE ERASMUS+ VET,  

O SURSĂ DE RESURSE CALIFICATE PENTRU PIAȚA MUNCII 
 

PROF. NEAGOE IRINA IRENA 
COLEGIUL TEHNIC ,,COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI 

 
 În ultimii ani, din ce în ce mai multe şcoli vocaţionale din România participă la proiecte în 

domeniul formării profesionale (VET) derulate prin intermediul programului Erasmus+. Există deja 
instituţii care au dezvoltat abilităţi şi competențe avansate, devenind adevărate repere de excelență în 
domeniu, iar rezultatele încep să se vadă şi pe piaţa muncii. 

 Toţi angajatorii din România consideră formarea profesională a angajaţilor esenţială pentru 
creşterea productivităţii afacerii şi adaptarea produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei. Concluzia 
aparţine studiului „Propuneri de măsuri şi modele de încurajare a formării profesionale continue şi 
efecte așteptate“. Care mai evidenţiază însă faptul că majoritatea patronilor şi managerilor autohtoni 
reclamă lipsa acută a fondurilor proprii pentru a derula cursuri de formare şi dificultatea procesului 
de accesare a fondurilor destinate unor astfel de activităţi. 

 O soluţie ‒ parţială, dar eficientă ‒ a acestei situaţii dificile cu care se confruntă de ani buni 
piaţa locală a muncii o reprezintă proiectele în domeniul formării profesionale (VET) derulate prin 
intermediul programului Erasmus+, gestionat în România de către Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Programul 
Erasmus+ al Uniunii Europene oferă elevilor români din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, 
licee şi şcoli postliceale), precum şi ucenicilor posibilitatea de a se forma profesional şi de a dobândi 
experienţă la locul de muncă prin intermediul plasamentelor de formare în străinătate. Erasmus+ se 
adresează însă nu doar elevilor, ci şi cadrelor didactice din domeniul educaţiei profesionale, cărora le 
oferă oportunitatea de a învăţa noi metode de predare şi formare în străinătate, precum şi posibilitatea 
de a dezvolta relații cu alte instituţii de învăţământ şi de formare profesională. învăţământ şi de 
formare profesională. 

 Sunt oportunităţi reale, accesibile şi pe care numeroase unităţi de învăţământ cu profil 
profesional din România le-au valorificat deja. Am selectat două astfel de exemple, care se califică 
prin rezultatele obţinute ca modele de bune practici, cu potenţial mare de replicare. 

 Un centru de excelență la nivel regional şi naţional, Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu“ 
Piteşti se numără printre primele instituţii din România care au coordonat un Consorţiu Naţional 
Erasmus+, devenit în timp un centru de excelență la nivel regional şi naţional, ce oferă expertiză în 
managementul proiectelor europene. În 2015, Colegiul a primit Carta VET (nr. 2015-1-RO01-
KA109-015626) valabilă pentru perioada 2015-2020, care a contribuit la creşterea numărului de 
mobilităţi, prin facilitarea procedurilor de depunere şi aprobare a candidaturilor de proiecte 
Erasmus+. Şcoala a participat deja la 65 de proiecte de cooperare europeană în perioada 1997-2018, 
în 26 dintre acestea fiind coordonator. Colegiul din Piteşti a reuşit să creeze parteneriate puternice şi 
durabile de cooperare cu instituții de prestigiu din Germania (companiile Siemens şi Bayer, Colegiul 
Berufskolleg Uerdingen, Primăria Krefeld, Universitatea Krefeld, Camera de comerţ şi Industrie din 
landul Renania de Nord – Westfalia), parteneriate care s-au dezvoltat continuu în cei 21 de ani de 
cooperare europeană. 

 Impactul rezultatelor proiectelor asupra participanţilor este major şi se reflectă în dezvoltarea 
competențelor profesionale ale acestora, prin dobândirea de noi abilităţi şi competențe tehnice, 
specifice domeniului lor de formare, dar și a competențelor lingvistice şi sociale ale acestora. Astfel, 
elevii noştri şi-au îmbunătăţit substanţial capacitatea de a lucra în echipă, precum şi competențele 
interculturale, toate acestea ducând la creşterea încrederii de sine şi a capacităţii de a înţelege o altă 
cultură, substanţial diferită de cea din România. Participarea la proiectul de mobilităţi VET a avut ca 
efect îmbunătăţirea atitudinilor, comportamentelor şi abilităților sociale ale participanţilor, urmare a 
confruntării acestora cu un context nou de muncă şi viaţă. 
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Am observat la toţi participanţii o schimbare de comportament și de abordare a problemelor 

curente sau profesionale. Ca urmare a participării la proiectele VET, elevii şi-au îmbunătăţi 
substanţial şansele de acces pe piaţa muncii, prin noile cunoştinţe şi abilităţi dobândite şi prin valoarea 
adăugată dezvoltării profesionale şi personale. Inerent, rezultatele proiectului sunt vizibile şi la 
nivelul şcolii, care şi-a crescut prestigiul şi atractivitatea ofertei de formare prin participarea la 
proiecte Erasmus+. 
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ȘCOALA DE ACASĂ O NOUĂ PROVOCARE PENTRU TOȚI 

 
 PROF. INV. PRIMAR NEAGOE SIMONICA SONIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEȘTI 
 
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. Având în vedere situația pandemică fără precedent, ne-am 
văzut nevoiți să ne adaptăm condițiilor și să ne perfecționăm 
competențele digitale. Deși, de-a lungul timpului, am integrat aplicațiile și instrumentele digitale în 
activitatea la clasă, momentul în care am transferat întreg procesul instructiv-educativ în mediul 
online a fost o oportunitate de a crea resurse educaționale noi. Acestea au avut rolul de a îi capta și 
implica pe elevi în propriul proces de învățare. 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. 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. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

63



 
• 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.  

 Am descoperit resurse digitale gratuite pe care le-am folosit în cadrul orelor de: Limba și 
literatura română Științe, Matematică, Educație civică și nu numai. Printre aceste resurse aș aminti: 
Explore.org prin intermediul căreia pot observa camere live care surprind viețuitoare în habitatul lor 
natural, Google Maps care ne-a ajutat să călătorim în diferite colțuri ale lumii și să calculăm 
perimentrul anumitor suprafețe de pe Terra. De asemenea aș aminti și aplicațiile grafice precum: 
Word Cloud, WordArt, Canva, Genially, care au avut menirea de a îi ajuta pe copii să lucreze asincron 
și să creeze felicitări, postere, dar și să ofere răspunsuri în timp real, în cadrul lecțiilor sincron.  

Pe lângă instrumentul pentru învățare sincron, ZOOM, am apelat si la cel asincron, Google 
Classrom, care a devenit un portofoliu digital al copiilor. 

 Cea mai mare provocare a fost procesul de evaluare. Pentru că îmi doream ca rezultatele să 
fie autentice, reale și să reflecte competențele dobândite, am ales o paletă largă de metode de evaluare. 
Portofoliul digital de pe Google Classrom a fost completat cu cel de pe Padlet și Book Creator.  

Elevii au participat astfel conștient la propria învățare, au fost implicați permanent în cadrul 
activităților și au răspuns în timp real provocărilor, prin intermediul chat-ului din ZOOM și cu ajutorul 
aplicațiilor AnseverGardner și Mentimeter  

 Activitățile facilitate de tehnologie prezintă următoarele avantaje: 
• oferă explicații și fixează reprezentări mai corecte despre lume; 
• creează multiple oportunități de exersare și practică, în special în zona de literație; 
• ajută evaluarea și sprijină formarea meta-cogniției prin forme noi de auto-evaluare și 

feedback; 
• asigură transferabilitatea și integrarea cunoștințelor și abilităților; 
• creează oportunități de lucru în echipă; 
• aduc disciplină și formează reflexe de auto-disciplină în utilizarea tehnologiei; 
• construiesc drag de școală elevilor, dar și din perspectiva învățătorului sau a profesorului.  

 
Ar fi ideal să transformăm tehnologia...din oglindă într-o fereastră deschisă spre viitor! 
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ŞCOALA ONLINE ŞI ŞCOLARUL MIC. SFATURI PENTRU  

„ECHIPA DE ACASA” 
 

 PROF. ȊNV. PRIMAR NEAGU DOINA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA”,  
 COMUNA CUZA-VODA, JUDETUL GALATI 

 
 Școala online reprezintă o provocare pentru toți cei implicați în procesul educațional. Trecerea 

de la formatul „față în față” la formatul „online” de desfăşurare a procesului educațional a presupus 
o adaptare la cerințele impuse de urgență, dar și o„cotitură” didactică . 

 Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, 
pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând 
cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează diferit, câteodată 
chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii 
realizează sarcinile de lucru, dificila administrare a probelor de evaluare, mai ales când şcolarul este 
la vârsta micii şcolarităţi, reprezintă aspecte care trebuie ȋmbunătăţite. 

 Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem, este 
unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de 
acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de 
către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele 
deține rolul de suport emoțional pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să 
empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină 
cauza educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile. 

 Părinţii trebuie să aibă o atitudine atentă și proactivă în procesul educațional – mai ales dacă 
vorbim de faptul ca ei sunt suportul oferit profesorilor (organizarea spațiului, achiziționarea de 
echipament, asigurarea funcţionării echipamentului, asigurarea frecventării cursurilor de către micul 
şcolar, implicarea acestora ȋn procesul educaţional). 

 Pentru a oferi un ajutor real, atât copilului cât şi profesorului... şi chiar lui ȋnsuşi, părintele 
şcolarului mic trebuie să respecte reguli, cu aceeaşi hotărâre şi perseverenţă ca şi atunci când cursurile 
se desfăşurau faţa ȋn faţă: 

- dimineţi organizate – cel mic nu trebuie să renunţe la program (ora de trezire, spălatul, micul 
dejun, prezenţa la timp la lecţii; 

- organizarea unui spaţiu dedicat exclusiv ȋnvăţării. Pentru a crea o rutină de învățare la distanță, 
copilul mic trebuie să ȋnţeleagă că ziua începe în momentul în care se așază în spațiul său pentru a 
duce la bun sfârșit sarcinile de lucru din ziua respectivă. ; 

- stabilirea programului de lucru – cât timp va participa la fiecare activitate sau de cât timp are 
nevoie pentru a rezolva anumite sarcini de lucru; 

- nu trebuie să fii prea dur nici cu micul şcolar, nici cu tine ȋnsuţi. 
 Atât copilul cât şi părintele se adaptează unei realități noi. Unele zile vor fi mai bune, altele 

mai slabe. Uneori vor fi uitate anumite lucruri, alteori vor fi întâmpinate dificultăți tehnice, alteori nu 
va exista forma necesară participării la activităti... Uşor putem cădea pradă frustrării. Este un lucru 
absolut normal . Acest teritoriu pe care navigăm este complet nou și va dura puțin până ce ne vom 
adapta cu toții.Cu cât va trece mai mult timp, cu atât vom descoperi care program funcționează mai 
bine, este mai potrivit pentru fiecare, ȋn care situaţie avem rezultate mai bune.  
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SOCIALIZAREA ÎN RÂNDUL COPIILOR MICI 

 
PROF. NEAGU IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BĂNCILĂ” 
 
Pentru a se putea integra şi coopera eficient cu cei din jur, copilul trebuie să atingă un nivel al 

socializării în care nu este suficientă numai posedarea unor calităţi în planul dezvoltării psihice, ci un 
nivel care presupune şi o modalitate de percepere şi considerare a calităţilor celor cu care vine în 
contact. Socializarea este mai avansată atunci când identificarea şi imaginea de sine este corectă, când 
este realizată prin raportarea la alţii şi când, în relaţie cu aceştia, se motivează pentru activităţile 
desfăşurate şi pentru o comunicare cu un conţinut informaţional complex, fără tensiuni, fără 
distorsiuni, dar cu lejeritate, sensibilitate şi cu o anumită încărcătură afectivă. 

Aşadar, copilul preşcolar trăieşte noi experienţe în relaţiile cu cei din jur la care el trebuie să se 
adapteze şi să acţioneze nu numai în funcţie de dorinţele sale, ci să ţină seama şi de cerinţele celorlalţi. 
Prima formă de adaptare se produce la nivelul familiei, iar a doua la nivelul grupului de joacă şi al 
grădiniţei. cu timpul el simte nevoia acţiunii în grup, dar pentru aceasta este nevoie să coopereze, să 
se conformeze regulilor de grup, să-şi armonizeze cerinţele sale cu cele ale grupului, să-şi însuşească 
normele sociale şi să acţioneze în conformitate cu acestea. Astfel de conduite de interrelaţionare au 
semnificaţia socializării copilului şi a valorificării potenţialului său în planul personalităţii ce se află 
într-o continuă dezvoltare şi expansiune pe întreaga perioadă preşcolară şi şcolară. Pe fondul acesta, 
o serie de trăsături de personalitate se formează în timp ce altele se dezvoltă şi se regăsesc în 
comportamentul copilului. Sensibilitatea, iniţiativa, egoismul, încăpăţânarea, aroganţa, altruismul, 
neglijenţa, spiritul de întrajutorare etc. conturează forme specifice de comportament, îi diferenţiază 
pe copii şi proiectează o tipologie a personalităţii care se poate regăsi, în proporţii diferite, şi în 
vârstele ulterioare. 

Copilul preşcolar este capabil să-şi motiveze acţiunile sale, să-şi propună scopuri, să anticipeze 
anumite situaţii, să ierarhizeze acţiunile, ceea ce face ca o serie de comportamente să se desfăşoare 
în mod unitar şi să se evite elementele contradictorii. Modelele părinţilor, ale adulţilor în general, în 
planul personalităţii, precum şi stilurile lor comportamentale, sunt percepute de copil, sunt însuşite 
prin imitaţie şi învăţare ca, ulterior, să fie reproduse, iar prin repetare să se transforme în deprinderi 
comportamentale şi formaţiuni atitudinale la nivelul personalităţii. Iată de ce este necesară o mare 
atenţie din partea părinţilor faţă de relaţiile de la nivelul familiei, a comportamentelor şi atitudinilor 
pe care le manifestă pentru că în funcţie de acestea se constituie personalităţi infantile fragile şi labile 
sau dimpotrivă personalităţi structurate, organizate şi echilibrate. Caracteristicile respective devin 
sursă de raportare a copilului la sine şi la alţii, de înţelegere a locului pe care îl ocupă în ierarhia 
familiei sau a grupului, de formarea şi dezvoltarea unor capacităţi psihice prin intermediul cărora 
poate sau nu să stăpânească anumite trăsături ale personalităţii, în exercitarea diferitelor conduite. 

Psihologia socială contemporană priveşte realizarea socializării la nivelul întregii personalităţi 
a individului, cu deosebire la nivelul relaţiilor sale interpersonale şi a comportamentelor de grup, ca 
pe o dezvoltare socială a fiinţei umane, expresă şi latentă, conştientă şi neconştientizată, cognitivă, 
afectivă, atitudinală, volitivă şi creatoare, prin învăţare instituţionalizată, dar şi extraşcolară, prin 
învăţare socială efectivă şi cu consecinţe adaptative sociale remarcabile. Astfel, învăţarea de roluri 
sociale este specifică socializării. În genere se consideră că datele biologice ale speciei umane, 
învăţarea socială şi istoria personală a subiectului fac din fiecare individ uman un exemplar de tip 
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social. Învăţarea socială asigură elaborarea experienţei prin participare la acţiunile celorlalţi, iar 
istoria individuală este în funcţie de caracteristicile psihice ale subiectului, de ritmul dezvoltării sale, 
de condiţiile social-concrete educaţionale pe care le-a parcurs şi le parcurge. 

 
Bibliografie:  
Ciofu Carmen,,, Interacţiunea părinţi – copii”, Editura Amaltea, Bucureşti, 1998 
Stănciulescu Elisabeta,,, Sociologia educaţiei familiale”, Editura Polirom, Iaşi, 1997 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

67



 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CIREAȘĂ IOANA - THEODORA 

 NEAGU PETRUȚA ALEXANDRA 
 GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 1 

 
Într-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea 

metodelor noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi 
adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de 
abilitatea de a le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii, cadrul didactic 
“nu este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al procesului de 
învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al educaţiei şi 
instrucţiei” (Romita Jucu). 

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel 
dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile 
informaționale computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe 
utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare. (M. Ionescu, 2011) 

Același autor afirmă că, „nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, în sine, are 
efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine gândită”. (M. 
Ionescu, 2011) 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

În accepțiunea lui Dragoș Iliescu, directorul Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației 
din București, în zona educației, conversația publică este dominată de ideologie. Nu e dominată de 
opinii ancorate în empiric, nu e dominată de date științifice, e dominată de ideologie. Deci vom face 
un nou lucru pentru că pare bine, pentru că sună bine, pentru că e la modă, pentru că mi se pare mie 
că ar fi cool. Dar pedagogia este o știință de sine stătătoare.  

M. Ionescu (2011), spunea că, departe de a prezenta o simplă modă în educație, integrarea 
tehnologiilor informaționale computerizate și a multimediei în strategiile de instruire și autoinstruire, 
oferă azi soluții promițătoare pentru concretizarea aplicațiilor psihopedagogiei cognitive, pentru 
practica educațională. De altfel, pedagogul Gaston Berger, propunea, ca soluție pentru a pune de 
acord ritmul lent al schimbărilor în educație cu ritmul accelerat și continuu al schimbărilor care au 
loc în societate, integrarea în învățământ a mijloacelor tehnice similarecelor utilizate în afara școlii, 
inclusiv a mass-mediei, care joaca un rol important în comunicarea interumană și educațională, 
constituind un adevărat catalizator instituțional. 

În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 
spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007) 
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Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi 
profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. 

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost obligați 
să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să 
utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura 
cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul 
mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare. 

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, 
lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. 

 
Bibliografie: 
Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești. 
Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\ 
 
Surse web: 
https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-de- educatia-

fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intre- numarul-de-ore-petrecut-de-
parinte-cu-copilul-si-
performan/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQ vF2It-s-
mejoFw 
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https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-de-educatia-fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intre-numarul-de-ore-petrecut-de-parinte-cu-copilul-si-performan/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQvF2It-s-mejoFw


 
ÎNVĂȚAMANTUL ONLINE SI INVĂȚAMANTUL TRADITIONAL 

 
PROF. NEAGU SORINA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 
 
 În ultimii ani, sectorul educației a suferit multe schimbări, schimbări care în deceniile 

anterioare ar fi fost de neimaginat. Nimeni nu ar fi putut prezice inovațiile la care va fi martor acest 
domeniu.  

 Opțiunile actuale sunt infinite, dar nu toate sunt potrivite pentru toți elevii. Exista numeroase 
avantaje si dezavantaje ale invatamantului online si ale celui traditional. 

 Avantajele studiului online 
 Flexibilitate: educația la distanță permite accesul la ore oricând și oriunde. Programul este 

flexibil, astfel încât elevul să poată crea un plan de studiu personal având în vedere nevoile lor.  
 Experiență de învățare personalizată: Elevii își pot stabili ritmul de învățare și pot găsi un spațiu 

pentru a interacționa liber și liber cu profesorul.  
 O gamă largă de cursuri: platformele de învățare online oferă un număr larg și divers de cursuri. 

De la universitate la liceu, există un curs pentru toată lumea. Studenții pot obține chiar o diplomă fără 
a păși pe un campus universitar.  

 Acces la material didactic de oriunde și oricând: resursele didactice ale lecțiilor sunt disponibile 
oriunde și oricând. Formatul digital permite accesul la ele ori de câte ori este necesar.  

 Timp: în educația tradițională, elevul trebuie să fie prezent în clasă pentru fiecare lecție, iar 
acest lucru implică timp și costuri. În educația online, aceste cheltuieli dispar și nu este nevoie să 
risipească resursele.  

 Dezavantaje ale studiului online 
 O nevoie de compromis, motivație și autodisciplină: există elevi care, fără o structură 

prestabilită, găsesc cu greu timp pentru a studia.  
 O nevoie de echipamente tehnologice și o conexiune bună la internet: nu sunt suficiente un 

caiet și o creion, ci un computer cu cameră web, căști și o conexiune bună la internet.  
 Greu de utilizat în unele domenii academice: nu toate disciplinele pot fi predate online. Câteva 

subiecte, mai ales cele care necesită practică, sunt mai bune în persoană. Cu toate acestea, există o 
modalitate de a combina ambele pentru a obține un rezultat optim.  

 Mai mulți stimuli capabili de distragere a atenției: acest lucru se poate întâmpla dacă locul ales 
pentru studiu nu este adecvat. Educația este în mâinile elevului și un spațiu adecvat este extrem de 
important, departe de orice potențială distragere a atenției. Mediul virtual nu este suficient pentru a 
menține concentrarea deplină a elevului.  

 Educația online este o alternativă eficientă care permite elevului să studieze în propriul ritm . 
De asemenea, oferă flexibilitate pentru a combina studiile și viața personală.  

 Avantajele educației tradiționale 
 Sentimentul de sociabilitate și solidaritate: educația tradițională îl face uneori pe elev să se 

simtă mai puțin singur.  
 Abilitatea de a lucra în grupuri: educația tradițională, în general, permite proiecte de grup și 

interacțiunea cu elevii. Drept urmare, ei pot învăța unii de la alții și pot împărtăși cunostinte și 
preocupări. Aceste legături sociale pot ajuta la venirea cu idei noi și la stimularea creativității.  

 Oferă un plan stabil și solid: elevii cărora le lipsește autodisciplina apreciază un plan de studiu 
care oferă stabilitate și este ușor de urmat. Educația tradițională îl obligă pe elev să participe la lecții 
și să studieze când este necesar.  

 Dezavantaje ale educației tradiționale 
 Rigiditatea programării: nu există flexibilitate pentru a crea un calendar personal pentru a 

combina studiile și viața personală sau profesională.  
 Costuri mai mari nu numai de bani, ci și de timp: transportul necesită o cheltuială economică. 
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 Dacă sala de clasă este departe, timpul este, de asemenea, un factor de luat în considerare.  
 Pierderea individualizării într-un grup mare de studenți: este greu pentru un profesor să aibă 

un plan de studiu personalizat care să se potrivească nevoilor fiecărei persoane din grup.   

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

71



 
COPILĂRIA. EA MEREU ÎNFLOREȘTE ÎN SUFLETELE NOASTRE 

 
 SCOALA GIMNAZIALĂ VIZIRU 

PROF. NEAGU STELUȚA 
 
 Zâmbetul inocent al unui copil este unul dintre cele mai de preţ daruri pe care oamenii le pot 

primi pe Pământ. Un gest simplu, care evocă tot ce are mai de preţ umanitatea - inteligenţă, iubire, 
bunătate, iubire. Iar uneori un zâmbet face cât o mie de cuvinte, e suficient să răsară pe buze, ca un 
curcubeu pe un cer întunecat, şi totul se schimbă în bine. 

Copilăria este sentimentul cel mai de preț din viața unei persoane. Cu toții am fost copii și am 
trecut și prin momente bune și prin momente mai puțin bune.Toți am făcut vreo năzdrăvănie, toți am 
spart câte un geam, toți ne-am bătut cu apa.Cu anii copilăriei nu ne mai întâlnim niciodată, ei și pleacă 
ca pasărea cerului.La o anumită vârstă regretăm tot ceea ce nu am făcut la timpul respectiv, tot ce 
puteam face însă am ezitat cu dispreț.Copilăria are un efect mirific în viața fiecăruia, deoarece din 
copilărie aflăm multe lucruri, învățăm tot ceea ce mai târziu ne este util, dincopilărie dobândim cei 7 
ani de acasă. Copilăria nu are niciun farmec fără zgârieturile din cot sau juliturile din genunchi. Noi 
cu toții suntem copii si ne considerăm copii, atâta timp cât avem părinții lângă noi. Copilăria înseamnă 
statul afară de dimineață până seara, statul cu prietenii, jocurile specifice vârstei cum ar fi: pititea, 
+șotronul, coarda, elasticul etc. Jocurile copilăriei sunt cele mai fabuloase, furatul de mere si cireșe. 
Cu toții am da orice să reîntoarcem anii copilăriei și măcar sa retrăim un moment din acele clipe 
mirifice. Copilăria este un dar de la Dumnezeu pe care toți avem ocazia să o gustăm și de care trebuie 
să profităm cât putem. Am crescut sub învățăturile mamei și tatei, și a bunicilor într-o lume frumoasă, 
plină de armonie, unde toți ne înțelegeam, unde îmi petreceam serile, în fața porții unde ne jucam, eu 
și toți prietenii mei. Copilăria este un univers duios, dulce, plină de distracție, fermecată, în care orice 
este posibil, în lumea jucăriilor și a jocurilor. Aici, ne putem întâlni mereu cu un balaur cu șapte 
capete, sau trei zmei care au răpit de la palat trei prințese. Ne credem prințese si prinți voioși și credem 
și acum în sacul lui Moș Crăciun, plin de jucării viu colorate și pline de sclipici. Credem în iepurașul 
de Paști, care ascunde ouăle de ciocolată, frumos colorate, în iarba crudă si firavă sau ne speriem că 
vine „bau-bau” dacă nu dormim. Deși vârsta este încă fragedă, prietenii vor fi alături de tine mereu, 
la bine și la greu indiferent de situație, sau de trecerea anilor. Mereu vei ști că poți avea încredere în 
ei, dacă ești supărat și îngândurat, mereu le vei putea povesti iar ei îți vor fi alături. Jocurile copilăriei 
vor rămâne și ele întipărite în mintea noastră. Cine nu s-a jucat măcar o dată „ De-a v-ati ascunselea”, 
„Șotron”, „Elastic” sau „Țara –țara vrem ostasi!”, nu a avut o copilărie adevarată. Acestea sunt doar 
câteva din jocurile magnifice jucate de mine. Despre muzica si filme, iarăși sunt foarte multe de spus. 
Cu toții ne amintim amuzați de muzica pe care o ascultam în acea perioadă si filmele bune cu care 
am crescut. Imi amintesc, filmul meu preferat: „Pistruiatul”. Copiii mei îmi tot spun ca acest film este 
foarte vechi. 

Sau pe locul doi al topului meu este și „Titanicul”. Cel mai mult si cel mai mult, mi-au plăcut 
desenele animate-Ciocănitoarea Woody când eram o fetiță de șapte ani și aveam o plăcere imensă și 
o admirație să le urmăresc.Cred că toți am trecut prin asta. Copilaria este un univers paralel cu lumea 
adulților. Copilăria este ca o floare, când este mică, este gingașă, firavă si plină de viață și viu colorată. 
Dar după ce crește mai mare, floarea se mai usucă și își pierde din sclipire și culoare. Așadar copiii, 
când sunt mici sunt energici, plini de viață, sprinteni, dar când cresc si se maturizează, sunt acea 
floare. Deja începem să avem responsabilități, trebuie să ne gândim la frații mai mici, să îi îngrijim, 
să avem un loc de muncă, pentru a ne putea întreține familia. 

Sunt convinsă că toți își aduc aminte cu mare drag de copilărie. Acea perioadă a vieții când 
totul este simplu si frumos. Părinții ne îngrijesc. Copilăria este cea mai prețioasă perioadă a vieții. 
Când ești mic abia aștepți să crești și în sfârșit să poți face ce vrei tu. Dar când crești si dai piept cu 
viața reală îți dorești să dai timpul înapoi. Copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața si trebuie să ne 
bucurăm. Copilăria durează toată viața dacă dorim. Ea se întoarce mereu pentru a însufleți uneori 
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viața de adult. Poeții ne ajută să găsim copilăria prin basmele scrise. Copilăria e o stare fără vârstă 
care ține la infinit, ea este singura felie care topește întregul univers înconjurător. Copilăria este taina 
dezvăluirii viitorului. Copilăria este inima tuturor vârstelor. Ea este o lume de miracole și primăvara 
vieții. O adiere despre copilărie, despre cea mai frumoasă perioadă din viața unui copil; copilăria – o 
perioadă fericită din viața noastră, plină de culoare și armonie.Copilăria este lumea mirifică din care 
lipsește tristețea. Aici, copiilor li se citește mereu pe fețe veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. 
În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar să râdă, iar sufletele lor zboară precum fluturii suavi 
în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocența cu care copiii își trăiesc copilăria este asemenea 
gingășiei prin care florile gustă din splendoarea vieții.Atunci când vorbesc despre copilărie, primul 
meu gând este legat de cel mai frumos lucru pe care îl are orice om pe acestă lume: mama. Zâmbetul 
ei cald m-a întâmpină de la primele secunde de viață. Glasu-i liniștit mi-a șoptit povești seară de seară 
și mi-a deschis drumul spre calea viselor frumoase. Chipul ei luminos mi-a călăuzit pașii pe tot 
parcursul copilăriei. Pentru copilăria mea, mama a fost pentru mine exact ce înseamnă razele soarelui 
pentru petalele plăpânde ale unei flori: viață și speranță.Dacă alipesc cuvântului copilărie termenul 
bunătate, în fața ochilor minții, precum o icoană, îmi apare figura blândă a bunicii. Zilele însorite de 
vară petrecute cu ea, mirosul teiului din fața casei ei ce inunda parcă întreg satul, sunt imagini vii care 
îmi bucură memoria și mă fac să zâmbesc. 

Grija cu care m-a crescut atunci când stăteam la ea mi s-a întipărit adânc în minte. La fel și 
mirosul prăjiturilor delicioase pe care le făcea cu dragoste pentru mine, pe care îl simt și acum în nări. 
Copilăria nu ar fi completă fără primii ani din viața de elev, perioadă în care învățătoarea nostră se 
străduia din răsputeri să ne educe și să ne formeze, în funcție de aluatul din care eram construiți 
fiecare. Școala rămâne un capitol special din lumea copilăriei mele, o etapă plină de bucurie și 
împliniri. Copilăria va rămâne mereu proaspătă în memoria mea și va fi în permanență un reper despre 
ce înseamnă fericirea. Atât timp cât voi avea în suflet o bucățică din copilăria mea fericită, cred că 
îmi voi putea păstra un zâmbet pe față, indiferent de încercările prin care mă va purta viața.  

 Copilăria. Ea mereu înflorește în sufletele noastre! 
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EMOȚII DIN POVEȘTI  

- EXEMPLE DE BUNE PRACTICI – 
 

AUTOR: PROF. NEALCOȘ NICULINA 
 
 Având în vedere situația pandemică la nivel mondial a fost nevoie de o adaptare a activităților 

din grădiniță. Consider prioritară dezvoltarea socio-emoțională încă de la o vârstă foarte fragedă de 
aceea am abordat acest subiect de interes general. 

Mai jos voi prezenta o activitate desfășurată în mediul online care a avut un real succes. 
Activitatea are ca temă „Emoții din povești” și se încadrează în cadrul Domeniului Om și Societate. 
Scopul activității a fost dezvoltarea abilităților de comunicare, de identificare și exprimare a emoțiilor, 
prin observarea unor situații din povești, dar și din viața de zi cu zi având în vedere situația în care 
suntem. Ca obiective principale ale acestei activități am identificat: să denumească emoțiile resimțite 
de personajele din povești în diferite situații, așezându-le în cadrul piramidei emoțiilor; Să recunoască 
în fotografiile date, stări afective de bucurie și tristețe și să completeze frazele lacunare cu emoțiile 
resimțite în fiecare situație dată. Activitatea debutează cu primirea unei scrisori de la Zâna Primăvara 
prin intermediul căreia copiii vor fi informați că vor intra într-o lume magică a emoțiilor și le voi 
prezenta o hartă virtuală unde va fi reprezentată fiecare variantă a jocului didactic. 

 Este inițiat jocul didactic „Emoții din povești”. Jocul este condus conform următoarelor 
secvențe didactice: Jocul are câteva reguli care trebuie respectate: copiii trebuie să aibă închise 
microfoanele și să le deschidă doar când doresc să răspundă. Se va executa jocul de probă prin 
prezentarea unui balon pe care îl voi sparge, iar în interior vom avea o ghicitoare despre emoții din 
cadrul unei povești cunoscute de copii: „Toată ziua bosumflat, / Pe prieteni i-a alungat/ Pe ”Nu Vreau” 
l-avea în brațe/ Și pe chip avea tristețe.” (Ciuș - Măgăruș) 

„În ce poveste am întâlnit măgărușul?” „Despre ce emoție ne-a vorbit el?”. Odată descoperit 
personajul se trece la rezolvarea sarcinilor jocului didactic. 

Jocul propiu-zis. Varianta 1. Copiilor le sunt prezentate câteva flori pe o tabla virtuală, pe care 
avem reprezentat ciorchinele. Vom avea imagini cu copii veseli și triști din cadrul activităților pe care 
ei va trebui să le atașeze la floarea corespunzătoare ( floarea veselă/ floarea tristă). 

Varianta 2. Lacul este trist că i-au dispărut florile de nufăr iar noi va trebui să îl ajutăm să le 
primească înapoi. Va trebui să rezolvăm o serie de fraze lacunare: „Când ești singur și nu ai cu cine 
să te joci ești...”/ „Când primesc un cadou mă simt...”/„Când un coleg îmi strică construcția mă 
simt...”/ „Când mă ceartă cineva mă simt...”/ „Când d-na educatoare m-a lăudat pentru desenul 
realizat mă simt...” /„Când am văzut albinele de care îmi este teamă am simțit...”/ „Când mă duc cu 
o barcă pe apă simt...” 

Varianta 3. Copiii sunt trimiși pe hartă către brăduțul din grădină care este trist și are pe una 
din fețe o piramidă a emoțiilor pe care noi va trebui să o rezolvăm. Voi extrage dintr-un cufăr 
personaje din povești iar copiii trebuie să numească personajele și să identifice din ce poveste fac 
parte. Vor așeza personajele în cadrul piramidei în funcție de cele patru emoții cunoscute (bucurie, 
tristețe, furie, frică). Activitatea se încheie cu aprecieri individuale și colective verbale asupra 
copiilor.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
 „Curriculum pentru educație timpurie, 2019; 
 Tătaru L., Glava A., Chiș O., 2014. „Piramida cunoașterii”, editura Diamant; 
 Breben, S. (2007) – Metode interactive de grup, Ed. Arves, București. 
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ȘCOALA ÎNTRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL  

ȘI MODERN  
  

PROF. NECHIFOR RALUCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MACEDONSKI, CRAIOVA 

 
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. „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), drept pentru care cţiunea definitorie a şcolii rămâne educaţia, considerată un 
proces destinat exclusiv omului şi care vizează disciplinarea şi civilizarea acestuia, din perspectiva 
unui ideal de personalitate umană, propus şi dorit chiar de societate. Ioan Cerghit definea educaţia 
din mai multe unghiuri, ca proces, prin care fiinţa umană este supusă unei transformări îndelungate, 
ca acţiune de conducere, omul devenind o fiinţă formată şi autonomă, dar şi ca acţiune socială sau ca 
relaţie desfăşurată între doi poli, educatorul şi cel care este educat. Funcţiile educaţiei sunt diverse şi 
se referă la transmiterea valorilor pe care societatea le posedă, la pregătirea şi la formarea oamenilor 
sau la valorizarea creaţiilor culturale. Educaţia trebuie să ţină cont de particularităţile individuale şi 
de vârstă ale copiilor, folosind metode şi strategii optime de dezvoltare ale acestora. Ea trebuie, de 
asemenea, să stimuleze imaginaţia şi exprimarea elevilor, oferindu-le un cadru favorabil creşterii, fără 
a le impune un cadru rigid, prestabilit. Dacă altădată metoda predominantă de desfăşurare a lecţiei 
era expunerea, pentru că oferea posibilitatea profesorului să-şi etaleze bagajul de cunoştinţe, astăzi se 
pune accent pe metode moderne, care să transforme profesorul în manager al învăţării, iar elevului să 
i se creeze cadrul unei manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere personale. Însuşi 
procesul de învăţământ se îmbogăţeşte cu o nouă latură, evaluarea, care vine să completeze predarea 
şi învăţarea, astfel încât cadrul didactic îşi sporeşte atribuţiile, dar, pe de altă parte, dă posibilitatea 
elevului să ia parte la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces. Învăţământul modern 
nu caută să scoată în evidenţă rolul profesorului, ci vine în întâmpinarea cerinţelor societăţii, 
propunând strategii didactice potrivite pentru formarea elevilor. Experienţa tradiţiei şi capacitatea de 
inovare şi de creativitate sunt noile repere ale şcolii, care propune educaţii noi, în acord cu societatea 
globală: educaţia pentru pace, educaţia ecologică ori educaţia pentru o societate multiculturală. De 
asemenea, metoda predominantă de desfăşurare a instrucţiei este metoda euristică, deoarece învăţarea 
prin descoperire asigură elevilor o dobândire conştientă a conţinutului curricular, acesta fiind uşor de 
reactualizat, o dată trecut prin filtrul propriu. Şcoala trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, 
a unor atitudini pozitive şi a studiului individual, antrenând elevii în activităţi diverse şi diversificate, 
pentru a-i face să renunţe la rolul pasiv. Profesorul, ca organizator al procesului instructiv-educativ, 
trebuie să dea dovada unor capacităţi psihopedagogice, alegând materialul didactic pe care îl va 
prezenta copiilor într-o formă cât mai accesibilă. De asemenea, el trebuie să adopte o cale eficientă 
de comunicare, exercitând influenţe constructive asupra copiilor şi să utilizeze moderat autoritatea şi 
puterea. Stilul managerial pe care profesorul îl adoptă este demersul realizat de acesta, constând în 
identificarea şi valorizarea resurselor umane şi tehnice ale clasei de elevi. ( a se vedea Kenneth Moore 
care menţioneză trei stiluri manageriale, fiecare având caracteristici proprii.) Se poate stabili portretul 
profesorului ideal? M. Saunders creionează câteva trăsături ale acestuia, insistând asupra influenţei 
pe care acesta o are în clasa de elevi şi asupra rolului său formativ. Astfel, un profesor modern îşi 
coordonează cu atenţie predarea, insistând asupra funcţiei evaluative şi asigurându-se că elevii şi-au 
însuşit în mod corect şi conştient cunoştinţele prezentate. El va lua cele mai bune măsuri pentru 
optimizarea procesului instructiv şi va adopta un comportament adecvat cu reacţiile copiilor. Le va 
înţelege şi accepta punctul de vedere, preocupându-se de toţi în aceeaşi măsură. „Ca personalitate 
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eficientă sau optimală, profesorul este exponentul unor calităţi esenţiale care contribuie la realizarea 
unui proces instructiveducativ de calitate: flexibilitate, sociabilitate, stabilitate afectivă, capacitate 
empatică (de tip cognitiv, motivaţional, afectiv), spirit de echipă şi de prietenie, capacitate de 
înţelegere superioară a realităţilor pedagogice aflate în permanentă transformare.”, notează Gabriela 
Cristea. (Gabriela Cristea, Psihologia educaţiei, Editura C.N.I. Coresi) 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. 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. Societatea actuală, aflată în plin proces de 
globalizare, propune modele îndoielnice, pe care tinerii şi le asumă neţinând cont de faptul că acestea 
nu sunt decât imagini care se vând şi care nu însumează trăsături puternice de caracter. Coordonatele 
vremii, simplu, repede, facil, influenţează şi modul de a gândi şi de a se comporta al tinerilor, care 
visează cariere de succes, modalităţi cât mai rapide de a face bani, munca pierzându-şi din importanţă. 
Discursul şcolii, învechit şi bombastic, nu reuşeşte să atragă, deşi elevii îşi petrec o mare parte din 
timp în acest spaţiu. 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. Televizorul, calculatorul, iată modalităţi mult mai plăcute pentru tineri de 
petrecere a timpului liber. Totul în detrimentul lecturii, a cărţii cu valenţe formative: dezvoltarea 
imaginaţiei, îmbogăţirea vocabularului. Discursul teribilist, atitudinea nonconformistă, toate acestea 
creionează o generaţie aflată sub semnul confuziei şi al nehotărârii. O generaţie care nu-şi poate găsi 
identitatea, pentru că nici societatea nu mai ştie care îi sunt trăsăturile caracteristice. Influenţele 
negative exercitate de televizor, în faţa căruia mulţi elevi îşi petrec timpul liber, se reflectă în clasă, 
pe stradă ori în mediul familial. Sărăcită prin imagine, prin strategiile didactice plictisitoare, pe care 
destui profesori le mai utilizează, şcoala nu poate ţine pasul cu schimbările societăţii, de aceea elevii 
nu îşi vor căuta refugiul întrun spaţiu care nu le înţelege nevoile şi care nu îi ajută să-şi găsească 
identitatea. Pe de altă parte, chiar şcoala promovează modele culturale nespecifice spaţiului propriu 
şi în concordanţă cu identitatea acestuia. De exemplu, Valentine’s Day sau Halloween, care se impun 
şi în cadrul şcolii, fiind o atracţie pentru elevi. Limbajul elevilor este primul care trage un semnal de 
alarmă. Împestriţat cu termeni proveniţi din limba engleză, el reflectă preocupările acestora. Cool, 
trendy, fresh, full. Iată caracteristicile unei generaţii care trăieşte numai la prezent, nepunând preţ pe 
experienţa trecutului, care caută senzaţionalul, pentru că se opune plictiselii, şi care iubeşte viteza şi 
schimbarea. Obişnuiţi cu rolul pe care şcoala li-l rezervă, şi anume acela de obiecţi ai educaţiei, 
nesolicitaţi să răspundă în clasă ori să dea dovadă de creativitate, de imaginaţie, elevii se vor elibera 
de prejudecăţi într-un spaţiu care nu este supus constrângerii şi în care se simt liberi, cum ar fi strada, 
un spaţiu ieşit de sub incidenţa normelor şi a regulilor. Şcoala trebuie să-şi asume un rol activ şi 
responsabil în formarea şi educaţia copiilor, propunându-le acestora să se implice şi să participe la 
propriul proces de formare şi educare, astfel încât să-şi găsească identitatea.  
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FAMILIA ŞI ŞCOALA PARTENERI 

ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI 
 

 PROF. NECHITA DANIELA  
 SCOALA GIMNAZIALA ”ARISTOTEL CRÎȘMARU”  

 DRAGUȘENI, JUD. BOTOȘANI 
 
 “Şcoala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. 

Educaţia dată în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi 
indiferentă”  H.H. Stern 

 
 Idealul educativ într-o societate democratică, vizează realizarea unui model de dezvoltare şi 

manifestare deplină a personalităţii – o personalitate complexă, armonioasă, care să se adapteze la 
schimbările cerute de progresul social, tehnico-ştiinţific, cultural, etic contemporan. 

 Prin toate demersurile pedagogice întreprinse pe parcursul activităţii şcolare şi extraşcolare, 
noi, dascălii, urmărim modelarea copilului în conformitate cu obiectivele societăţii democratice. În 
acest sens, considerăm că este necesară preocuparea de a forma capacităţi intelectuale şi abilităţi 
practice pentru asimilarea de cunoştinţe de tip umanist, tehnic, estetic, formarea acelor 
disponibilităţi afective exprimate prin atitudini deschise şi receptive faţă de actul educaţional şi 
informaţional. De asemenea, urmărim educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului de opinii şi al 
respectării opiniei celorlalţi. 

Procesul de construire a modelului de educaţie 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, într-un cuvânt, societatea în ansamblul său. 

 Oricât de multe şi de îndrăzneţe ar fi unele teorii cu privire la prioritatea unuia dintre factorii 
enumeraţi mai sus, considerăm că şcoala şi familia sunt principalii factori care acţionează sau pot 
acţiona în mod organizat asupra formării personalităţii copilului. Colaborarea şcolii cu familia 
trebuie să se axeze în mod firesc pe calitatea educaţiei. 

 Educarea elevului se situează în egală măsură, în familie şi şcoală. Meritul familiei îl 
reprezintă formarea temeliei individualităţii copilului, încă de la vârstă fragedă. Mediul familial 
oferă primele ocazii de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectivă şi verbală. Climatul 
familial îşi pune amprenta pe personalitatea sa. Odată cu intrarea copilului în şcoală, funcţiile 
educative ale familiei nu încetează, ci se amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Profesorii trebuie 
să colaboreze cu familia, să facă în aşa fel încât acesta să devină un aliat şi să se sprijine reciproc 
în munca de educaţie. Alături de şcoală, familia exercită cea mai mare influenţă asupra copilului, 
iar scopul acţiunilor lor trebuie să fie unitar. Familia, prin condiţiile oferite, prin înţelegerea corectă 
a manifestărilor copiilor, prin contribuţia în lărgirea orizontului profesional al acestora şi prin 
oferirea unor modele pozitive de convieţuire socială contribuie la păşirea corectă a tânărului în 
viaţă. Familia poate stimula elevul, îl poate mobiliza în acţiuni legate de un anumit domeniu de 
activitate faţă de care manifestă aderenţă şi pentru care prezintă mai multă garanţie, în valorificarea 
capacităţilor proprii. Părintele îşi poate da mai bine seama de toate acestea în colaborare cu şcoala. 

 Familii care reprezintă un bun mediu educativ: existenţa relaţiilor de înţelegere, respect, 
întrajutorare între membri; autoritate exigentă a părinţilor îmbinată cu respect; situaţie economică 
bună. 

 Familia trebuie să se preocupe de asigurarea unui trai decent, să apere copilul de pericole, să 
le ofere condiţii de odihnă şi învăţătură, să se îngrijească de starea lor de sănătate, să le formeze 
deprinderi de igienă, să le dezvolte gustul lecturii. Copiii îşi formează deprinderi de comportament 
civilizat tot în familie: respect, politeţe, cinste, decenţă. Părinţii reprezintă un exemplu pentru copil, 
tot ei trebuie să-l îndrume să fie sociabil, bun coleg şi prieten. Familia realizează contactul cu 
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frumuseţile naturii şi se preocupă de cultura estetică. Copilul are nevoie să fie ajutat, apărat, 
călăuzit, să se simtă important pentru cei din jurul său. Într-o familie care îi asigură un echilibru, 
copilul se dezvoltă armonios, face eforturi de a învăţa. Părinţii trebuie să le organizeze timpul astfel 
încât să îmbine orele de pregătire a lecţiilor cu ore de odihnă şi joacă. Trebuie să îmbine exigenţa 
cu indulgenţa, să-i ajute la realizarea temelor pentru acasă dacă le este solicitat ajutorul, dar să nu 
minimalizeze controlarea acestora. 

 Familii care nu reprezintă un bun mediu educativ: familia descompusă în urma unui divorţ 
sau a unui deces; familia reconstituită-recăsătorită; violenţa în familie, certuri şi neînţelegeri;; 
divergenţe între părinţi privitor la măsurile luate asupra copilului; părinţi care mint, fură, înjură (în 
această situaţie copilul imită comportamentul părinţilor).Într-o familie în care părinţii nu se înţeleg, 
copilul începe să se frământe, îşi pune întrebări fără a găsi răspunsuri, îşi simte sufletul încărcat, îşi 
pierde încrederea şi interesul pentru învăţătură. Condiţiile ce ţin de starea economică precară a 
familiei asociate cu factori ce ţin de o moralitate scăzută, conduc la insucces sau chiar la abandon 
şcolar precum şi conduite antisociale. Părinţii nu trebuie să minimalizeze şcoala şi să vadă în copil 
doar un ajutor permanent în gospodărie. În aceste condiţii copilul nu mai are timp să se pregătescă 
pentru lecţii, îi este frică pentru notele mici şi îi este teamă să meargă la şcoală. Interesul excesiv al 
părinţilor pentru buna pregătile a lecţiilor de către copil are ca efect o continua stare de tensiune şi 
oboseală, care influenţează negativ munca sa şcolară. Preocuparea excesivă a părinţilor pentru o 
situaţie strălucită la învăţătură, alimentată de orgoliul lor îi determină să-l constrângă la o muncă 
şcolară care îl depăşeşte uneori şi creează o continuă stare de nelinişte şi tensiune. Părinţii 
superprotectori care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot constitui piedici în 
formarea şi dezvoltarea personalităţii acestuia. Aceşti părinţi consideră că şcoala are o serie de 
cerinţe care depăşesc posibilităţile copilului şi trebie menajat. Apar astfel atitudini de îngâmfare, de 
supraevaluare a propriilor posibilităţi, dar şi atitudini de subevaluare a copiilor, precum şi slabe 
posibilităţi de adaptare la situaţii noi. Atitudinea protectoare a părinţilor se poate manifesta şi prin 
limitarea excesivă a libertăţii şi independenţei de acţiune a acestora, a iniţiativei. Părinţii devin 
deosebit de preocupaţi de copil, manifestă o teamă permanentă pentru viaţa şi activitatea acestuia. 
Copilul va avea un comportament lipsit de acţiune şi o timiditate exagerată. 

 Şcolarul are nevoie acasă de un cadru general de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Pentru 
aceasta el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, destul de maleabili în raporturile cu 
copilul fără a da dovadă de slăbiciune.. el are nevoie să simtă că părinţii se ocupă de el că iau parte 
la micile lui necazuri şi la problemele care îl interesează şi că nu se dezineresează de ceea ce se 
întâmplă la şcoală. Dar în acelaşi timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru 
a nu-l lăsa să-şi închipuie că libertatea lui este fără margini şi, totodată, să ştie că părinţii săi 
împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă. 

 O comunicare optimă învăţător-familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului 
şi de a stopa comportamente negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi dezvoltare a 
relaţiei şcoală-familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizează, dar şi blochează o 
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, 
rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

 Factori care favorizează comunicarea: transmiterea informaţiilor de către învăţător într-o 
formă accesibilă părinţilor; evitarea analizării critice sau blamării părintelui; alegerea unei teme de 
discuţie interesantă care să incite curiozitatea părinţilor; mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; 
capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele;evitarea 
subiectelor care privesc elevii problemă – au loc discuţii individuale cu părinţii acestora; rezolvarea 
problemelor elevilor, implicarea în găsirea unor soluţii;sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a 
schimba atitudinea negativă a elevului. 

 Factori care blochează comunicarea: utilizarea unui limbaj neacesibil păriţilor; evidenţierea 
doar a aspectelor negative ale comportamentului elevului; alegerea de teme neadecvate lectoratului; 
judecarea, ridiculizarea, moralizarea părinţilor; atitudinea pasivă a învăţătorului; transmiterea unui 
volum mare de infodmaţii;oferirea sfatului necerut. 
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 În condiţiile social-economice actuale se manifestă două condiţii contradictorii: părinţii sunt 
îngrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar în acelaşi timp, nu mai au timp şi răbdare să acorde atenţie 
problemelor acestora. Relaţia lor cu şcoala este ignorată sau evitată, acţiunile educative ale celor 
două instituţii, şcoala şi familia, desfăşurându-se oarecum separat. Este o sarcină a şcolii, a 
personalului didactic, să identifice situaţiile problematice, să dirijeze strategiile educative ale 
familiei în favoarea elevului şi mai ales să conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoală-
familie este determinantă în obţinerea performanţelor şcolare. 

 A creşte şi a educa un copil este o operă care cere, înainte de toate, multă dragoste; aceasta 
nu înseamnă că ea nu impune şi raţiune, bazată pe cunoştinţe precise. Copilul pe care noi îl creştem 
şi îl educăm nu este la fel cu toţi ceilalţi, el este unic pentru noi şi de aceea educaţia pe care i-o dăm 
trebuie adaptată personalităţii lui. Ca şi o plantă, copilul creşte diferit în funcţie de ambianţa 
favorabilă sau defavorabilă a mediului familial. Această ambianţă, acest climat, poate să-l ajute sau 
să-l împiedice să se dezvolte normal şi răspunderea o purtăm noi, educatorii şi părinţii lui. Copilul 
are nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, are nevoie să se simtă important pentru cei din jurul său. 
Să conduci către maturitate o fiinţă umană nu este deloc simplu; eforturile, descurajările, slăbiciunile 
fac drumul greu. Dacă pe acest drum părinţii şi copiii vor găsi sprijin din partea noastră, a 
educatorilor, mai târziu, peste ani, efortul ne va fi răsplătit. 
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TEHNOLOGIA, ÎN AJUTORUL EDUCAȚIEI 

 
PROFESOR NECȘOIU ELENA CRISTINA 

ȘCOALA: MATEI BASARAB  
 
Dacă ar fi să facem o comparație între pedagogia tradițională și cea modernă, am putea spune 

că cea din urmă nu prezintă rigiditatea, rutina excesivă, fixitatea metodelor, și conservatorismul 
educatorilor. Indiferenţa, în ceea ce privește predarea, dar și lipsa informării, aduce mari prejudicii 
efortului actual de ridicare a învăţământului pe noi trepte de modernizare. În zilele noastre accentul 
cade pe inițiativă şi originalitate individuală sau colectivă de regândire şi reconsiderare în spirit 
creator a oricăror aspecte care privesc perfecţionarea şi modernizarea metodologiei învăţământului.  

Termenul "tehnologie" se referă la progrese în metodele și instrumentele pe care le folosim 
pentru a rezolva probleme sau a atinge obiective. În clasă, tehnologia poate cuprinde toate tipurile de 
instrumente de la creion low-tech, hârtie, și tabla de scris, la utilizarea software-ului de prezentare, 
sau tablete de înaltă tehnologie, instrumente de colaborare și conferințe online, precum și programe 
special concepute pentru elevi, profesori și părinți: KAHOOT, CLASS DOJO, PADLET, 
THINGLINK, POWTOON, ZONDLE, FLIPPED CLASSROOM, VOKI etc. Cu ajutorul acestora 
elevii vor invata prin experimentare, profesorii vor supraveghea și verifica elevii, iar părinții vor fi 
mereu în legătură cu ceea ce se întâmplă cu educația copiilor lor. Vom menționa doar câteva din 
programele care credem noi că ar trebui să fie mai mult mediatizate în școli. 

KAHOOT este un program gratuit de învățare pe bază de joc și constituie o platformă 
educațională. Acesta a fost lansat în august 2013 în Norvegia. Este astăzi accesat de peste 50 de 
milioane de oameni din 180 de țări. A fost conceput pentru a fi accesibil în sălile de clasă și în alte 
medii de învățare la nivel mondial.  

 
CLASS DOJO este o platformă educațională creată atât pentru elevi și profesori, cât și pentru 

părinți. Fiecare dintre aceștia își pot face un cont prin care pot afla informații, pot rezolva exerciții și 
probleme propuse de către cadrele didactice. Pentru părinți este o modalitate modernă de verificare a 
copiilor lor.  

 
Cele mai noi tehnologii ne permit să încercăm lucruri noi și diferite în sălile de clasă fizice și 

virtuale, care nu au fost posibile inainte. Ceea ce utilizăm depinde în mod fundamental de ceea ce 
încearcăm să realizăm. 

Predarea prin tehnologie poate aprofunda învățarea elevilor prin susținerea obiectivelor de 
instruire. Cu toate acestea, ea poate fi o provocare pentru a selecta "cele mai bune" instrumente tech, 
fără a pierde din vedere obiectivele pentru învățarea elevilor. Odată identificate, integrarea acestor 
instrumente poate fi ea însăși o provocare. Este de datoria cadrului didactic să găsească modalități 
creative și constructive pentru a integra tehnologia în clasă. 

Nu de puține ori putem fi surprinși de interesul pe care elevii nostri îl manifestă pentru folosirea 
instrumentelor moderne de tehnologie. 
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Un alt instrument agreat de elevi și studenți este VOKI. Acesta este un instrument educațional 
ce permite celor care se înregistrează în sistem să-și creeze propriul lor personaj vorbitor. 
Instrumentul a fost creat de Oddcast și este localizat în New York City. Personajele create de elevi 
pot avea înfățișarea dorită, dar chiar și înfățișarea creatorului. Personajul poate avea și voce prin 
înregistrarea acesteia cu microfonul sau prin încărcarea unui file audio. Personajele VOKI pot fi 
trimise pe e-mail, pot fi folosite în prezentări video, proiecte video, împărtășite pe rețelele sociale sau 
urcate pe site-uri web.  

 
Astfel există numeroase metode moderne și instrumente de tehnologie care să poată sparge 

rutina tradiționalului, iar atitudinea de nemulţumire faţă de menţinerea unei structuri metodice 
arhicunoscute, stereotipizate, ce ar urma să se repete la infinit, reprezintă astăzi, o notă distinctă ce 
caracterizează profilul unui adevărat profesor care se pretinde a fi în pas cu tendinţele actuale de 
modernizare a învăţământului.  

Neîmpăcat cu fixismul reţetelor „de-a gata”, universal valabile în orice situaţie, cadrul didactic 
vrea să cerceteze, să încerce pe cale experimentală noi soluţii la problemele inedite, concrete cu care 
se vede confruntat zi de zi în activitatea sa şcolară.  

Ioan Cerghit afirma că „chiar și cele mai noi procedee si tehnici de predare, sugerate de 
diferitele foruri de cercetare științifică se cuvin a fi analizate în spirit critic, creator și nu acceptate în 
mod pasiv, fără a fi trecute prin filtrul reflecției personale, adaptate situațiilor concrete de instruire 
școlară”. 

Una din întrebările la care căutăm răspuns este : ”Cum ne poate ajuta tehnologia modern în 
procesul de predare-învățare-evaluare?” 

Online collaboration tools, precum cele ce aparțin aplicațiilor Google Apps, permit elevilor și 
cadrelor didactice să distribuie documente online, să editeze aceste documente în timp real și chiar să 
le proiecteze prin intermediul video-proiectorului. Acest lucru oferă elevilor o platformă comună în 
care ei să poată împărtăși ideile și să poată creea texte însoțite și de imagini.  

Prezentările Power Point dau posibilitatea folosirii fotografiilor cu o rezoluție foarte bună, a 
diagramelor, videouri, texte, vocilor înregistrate precum și a melodiilor. 

Tabletele pot fi conectate la computer și proiectoare în așa fel încât elevii și cadrele didactice 
să poată comunica prin texte, desene sau diagrame.  

Prin intermediul instrumentelor high-tech cadrele didactice pot crea chestionare și probleme 
online ce pot fi rezolvate nu numai în clasă dar și acasă. Nu mai constituie un secret sau o noutate 
faptul că există manuale ce au incluse și variante de exerciții ce pot fi rezolvate online. Acestea dau 
posibilitatea profesorilor să evalueze eleul și de acasă, dar și să monitorizeze activitatea acestuia.  

Metodele moderne de predare folosite de cadrele didactice, precum: algoritmizarea, 
problematizarea, modelarea didactică, studiul de caz, jocul de rol, învățarea prin descoperire, metode 
specifice creativității (brainstorming, sinectica) nu pot lipsi din tehnica de predare a profesorilor, dar 
pot fi susținute programele și instrumentele tehnologiei moderne.  

Metodele moderne de învățare, cum sunt cele de dezvoltare a gândirii critice (ciorchinele, 
cvintetul, cubul) precum și cele de evaluare (hărțile conceptuale, hărţi conceptuale tip “pânză de 
păianjen”, harta conceptuală ierarhică, harta conceptuală linear, sisteme de hărţi conceptuale, metoda 
R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul) rezonează foarte bine cu platformele online și clasele 
virtuale prin care profesorii pot îndruma și evalua elevii chiar și de acasă.  

Singurul lucru sigur pe care noi putem să-i învăţăm pe elevii noştri, având certitudinea că va fi 
valabil şi mâine şi poimâine este acela de a-i „învăţa să înveţe” indiferent că folosesc sau nu 
tehnologia modernă. Aceasta este deprinderea generală pe care învăţământul modern tinde să o 
formeze.  
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Învăţământul modern se străduieşte să-i înveţe pe elevi să învete să pună accent pe metodele de 
gândire, de creaţie, de exerciţiu; năzuieşte să dezvolte la elev, posibilitatea de a-şi însuşi prin muncă 
personală, singuri, o bună parte din cunoştinţe, folosindu-se atât de metodele de autoinstruire, cât şi 
de mulţimea surselor de informaţii (manuale, reviste, antologii, enciclopedii, biblioteci, ziare, 
televiziune, radio, platforme și programe online etc.) puse la îndemână de civilizaţia noastră pentru a 
se deprinde astfel a fi mereu în contact cu progresele continue ale culturii, ale ştiinţei şi tehnicii. 

În concluzie profesorul trebuie să aplice în şcoală în cadrul activitătilor de predare-învăţare-
evaluare, metode moderne și tehnologii modern pentru ca elevii să poată face faţă ulterior cerințelor 
educației permanente și viitoarelor meserii. 

 
Bibliografie 
1. Cucoş, Constantin, 2001, Istoria Pedagogiei, Editura Polirom, Iaşi. 
2. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2000. 
3. Ionescu, Radu, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1985 
 
Surse online: 
http://www.voki.com/  
https://getkahoot.com/  
https://www.classdojo.com/  
https://padlet.com/  
https://sites.google.com/a/clarke.k12.ga.us/hilmedia/teacher-student-resources  

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

82

http://www.voki.com/
https://getkahoot.com/
https://www.classdojo.com/
https://padlet.com/
https://sites.google.com/a/clarke.k12.ga.us/hilmedia/teacher-student-resources


 
SFATURI PENTRU ORGANIZAREA TIMPULUI PREȘCOLARILOR 

ATUNCI CÂND GRĂDINIȚELE SUNT ÎNCHISE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. NECULA LILIANA 
GRĂDINIȚA NR. 1, MĂGURELE, ILFOV  

 
Pandemia generată de răspândirea virusului Covid-19, a afectat toate domeniile de activitate, 

inclusiv pe cel educațional. Dintre toate nivelurile de învățământ, activitatea on-line a preșcolarilor a 
ridicat cele mai multe provocări atât părinților, cât și cadrelor didactice care au trebuit să se adapteze 
unui stil de predare-învățare nou, încercând să-l facă eficient, cu toate că toți cei implicați în acest 
proces, în mod direct sau indirect, au fost conștienți încă de la început că acest obiectiv nu poate fi 
realizabil în totalitate. 

Spre deosebire de elevi, care au putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) 
către modele de educație online, nevoile preșcolarilor de socializare și conectare directă cu adulții și 
cu alți copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional au 
făcut ca învățarea on-line să fie o adevărată piatră de încercare, atât pentru preșcolarii mai mari, dar 
mai ales pentru cei de vârstă foarte mică. Astfel, deși au fost grădinițe (cu precădere private) care s-
au folosit de diverse platforme digitale, rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor.  

Așadar, în situațiile când părinții sunt nevoiți să îndeplinească în același timp atât rol de dascăl, 
cât și cel de angajat, de acasă, se ridică întrebarea ce anume funcționează pentru preșcolari, astfel 
încât programul niciunuia să nu fie dat peste cap, iar învățarea să continue totuși într-un mod 
organizat: 

1. Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate, stabilitate 
și autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să navigheze printre 
sarcinile legate de muncă, copil, casă.  

2. Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în 
viața lor în ultima vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre noul virus și despre cum s-au 
schimbat rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin 
repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim în această perioadă, ce simt copiii, 
ce simt părinții și cum se pot organiza ca să depășească această perioadă.  

3. Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în 
organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți dintre părinți muncesc, 
înțelegerea nevoilor copilului, organizarea unei rutine similare cu cea din timpul grădiniței și a unor 
activități zilnice poate fi un ajutor esențial și poate menține copilul conectat la un program familiar 
lui.  

4. Conectarea educatorului cu preșcolarul. În perioada preșcolară, discuția învățării în perioada 
izolării se mută de la activități conform unui curriculum sau al unui plan de învățare elaborat către 
CONECTARE. Educatorii au fost o prezență constantă în viața copiilor înainte de izolare, iar șansele 
ca ei să resimtă lipsa lor, a grădiniței și a copiilor, sunt mari. Unii vor reuși să verbalizeze sau să 
semnaleze acest lucru, alții se vor exterioriza prin comportamente provocatoare aparent fără un motiv 
anume. Conectarea zilnică cu educatorul este importantă pentru a reda stabilitatea și continuitatea 
copilului. Metodele prin care cei doi se conectează pot fi diferite: prin video call 1:1, prin filmulețe 
cu activități, cântece, etc. pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video 
conference în grupuri mici.  

5. Încurajarea plictiselii. Una dintre grijile părinților în această perioadă este să ofere cât mai 
multe activități și jucării copiilor. Motivele sunt diverse: fie pentru că părinții sunt ocupați și vor să 
umple timpul copiilor, fie pentru că le este teamă ca aceștia “să nu rămână în urmă”. În ambele cazuri, 
soluția nu este suprastimularea copiilor, ci încurajarea unui program echilibrat în care momentele de 
plictiseală nu doar că nu sunt combătute cu jucării, activități sau diverse sugestii și direcționări, ci 
sunt încurajate. Plictiseala dezvoltă imaginația și creativitatea. Un copil care nu are ce să facă (sau nu 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

83



i se spune ce să facă) își va căuta singur de lucru. Va folosi obiectele și jucăriile pe care le are la 
îndemână pentru a crea noi scenarii și jocuri de rol, își va dezvolta autonomia față de părinți și va găsi 
soluții creative la diverse provocări.  

6. Jucăriile open ended sunt ideale pentru perioada izolării. Câteva exemple pot fi plastilina, 
creioanele, foarfece pentru copii, hârtie colorată, lipici, seturile de construcții (forme, magneți, 
grimms, kapla, etc), materiale naturale (ghinde, nuci, castane, conuri de brad, crenguțe, etc), costume 
pentru joc de rol, instrumente muzicale, cărți. Combinația dintre astfel de materiale duce la bogăția 
jocurilor și la manifestarea creativității. Cu cât materialele pot avea mai multe întrebuințări și pot fi 
combinate, cu atât îi vor ține mai mult timp ocupați și vor facilita învățarea.  

7. Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Părinții sunt extrem de ocupați însă 
dacă ar fi să alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze zilnic, aceasta 
este cu siguranță una de motricitate grosieră. Fie că vorbim de momente de dans, jocuri psihomotrice 
(aici educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri de imitare (ex: Simon says, scăunele muzicale, 
freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să stimuleze motric copiii în această 
perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia chiar dacă nu ies afară și se vor odihni mai bine, vor 
colabora mai bine.  

8. Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. Având 
în vedere că cei mai mulți părinți nu mai beneficiază de ajutor din exterior pentru treburile casnice și 
unii dintre ei și muncesc de acasă, navigarea printre toate sarcinile poate fi o provocare. Se știe, însă, 
că preșcolarilor le place să se implice în treburile casnice, să îi imite pe părinți și în felul acesta să îi 
și ajute. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru mașina de 
spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte utile pentru 
dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice.  

Grădinița poate juca un rol important de sprijin pentru părinte în organizarea unor rutine, 
momente reper, acces la activități potrivite pentru copii. De asemenea, în aceste momente rolul și 
energia educatorului trebuie să fie orientate pe lângă acest sprijin pentru părinte, către conectarea cu 
preșcolarul, menținerea stabilității și a continuității relației lor și mai puțin pe obiectivele învățării și 
a planurilor curriculare. În vremea Covid-19 asigurarea suportului emoțional și conectarea cu 
preșcolarii atât din perspectiva părinților, cât și a educatorilor contează mai mult decât cantitatea de 
activități sau scopul lor.  
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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎNTRE ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
NEDELCU VICTORIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STRUGARI, JUDEȚUL BACĂU 
  
 Atât elevii cât și profesorii au fost supuși la diferite provocări odată cu trecerea la învățarea on-

line .Nimeni nu se mai confruntase cu o astfel de situație și prin urmare nu exista experiență în acest 
domeniu .A fost nevoie de o bună colaborare între profesori, părinți și elevi, mai ales că era nevoie 
de o bază materială. 

 Dacă initial am avut impresia că va fi imposibil, treptat am început prin a constitui acele grupe 
pe whatsapp sau messenger și în felul acesta am desfășurat primele lecții prin apeluri video . Tot aici 
primeam fotografii cu temele efectuate de elevi pe care apoi le verificam și le discutam împreună. 
Mai apoi s-a stabilit la nivel de unitate școlară desfășurarea lecțiilor pe ZOOM –un nou început, noi 
emoții. Treptat am început să dezlegăm secretele acestei aplicații, dar de multe ori semnalul –mai 
bine zis, lipsa semnalului- și microfonia rezultată, faceau greu de dus la îndeplinire obiectivele 
propuse . 

 În anul școlar 2020-2021 am fost nevoiți să învățăm să lucrăm pe platforma Google classroom 
.O nouă provocare, realizarea conturilor elevilor și învățarea modului de lucru, mai ales că de această 
dată elevii erau de clasa pregătitoare . Lucrurile s-au desfășurat destul de bine, dar microfonia care se 
făcea mai ales cu tabletele venite de la minister ne dădea dureri de cap. Am avut mereu părinții alături 
de elevi la orele on-line și asta a fost de un real ajutor . Pentru ca activitățile să fie atractive căutam 
diferite filmulețe, cântece sau ppt-uri pe tema lecțiilor respective. Am participat la cursul 
”Valorificarea softului educational de concepție proprie …” și cu acest prilej am învățat să integrez 
în lecții diferite fișe de lucru sau teste realizate pe learning apps, wordwall, formulare google . De 
asemenea am învățat să realizez ppt-uri în care am inclus diferite animații sau filmulețe .Cu aplicația 
Book Creator am descoperit șabloane pe tipul de benzi desenate, dar și Animaker . Toate acestea au 
făcut ca lecțiile să fie mai diverse și mai atractive . 

 Norocul a făcut să ne situăm într-o zonă cu o incidență scazută a îmbolnăvirilor, astfel că am 
putut să ne desfășurăm activitatea și în clasă și am constatat că micuții mei elevi preferă să vină să 
învețe la școală, acolo unde este locul învățării dealtfel, motivând că la școală înțeleg mai bine și se 
pot vedea și discuta unii cu ceilalți . 

 Sperăm să avem șansa de a merge mereu la școala față în față deoarece avem nevoie să ne 
dezvoltăm emotional, să fim sociabili, empatici, afectuoși ceea ce e dificil de realizat la distanță . 
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 ÎNVĂȚĂMÂNT ON-LINE-ÎNVĂȚAREA LA DISTANȚĂ 

 
PROF. INV.PRESCOLAR NEDU IULIANA CRISTINA 

G.P.P. ,,RAZA DE SOARE,, URZICENI, IALOMIȚA 
 
 Învățarea la distanță a reprezentant o provocare pentru mine, dar în scurt timp am reușit să mă 

adaptez la cerințele actuale, am planificat, organizat și desfășurat activități educative folosindu-mă 
de mijloacele moderne de predare. Multe din activitățile zilnice au fost transformate și adaptate pe 
placul preșcolarilor ce au frecventant online unitatea de învățământ. 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 Comunicarea temelor de studiu, a sugestiilor de activități, a 
experimentelor și a materialelor informaționale, au constituit principala preocupare. Selecția 
materialelor și a resurselor prezentate și propuse părinților s-a făcut având în vedere specificitatea 
învățământului preșcolar. Acolo unde a fost cazul, am propus materiale adaptate nu doar nivelului de 
vârstă, ci și nevoilor speciale ale copiilor cu CES. Activitățile propuse au fost însoțite de explicații 
detaliate, folosindu-mă de imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate 
tematicilor abordate.  

 Am realizat filmulețe proprii pe care le-am oferit părinților drept model de activitate. Sursele 
de inspirație au fost variate: precum medii colaborative de genul Twinkl, Kidibot, Kinderpedia, 
Kidsopia, Piticlic, Didactic, Pinterest, videoclipuri educative găsite ca sugestii în grupurile de discuţii 
ale educatoarelor la nivel naţional, materiale, aplicații, instrumente digitale. 

 Unul dintre mijloacele alese pentru a continua învățarea la distanță a fost platforma 
Kinderpedia. În primă fază, am învățat și m-am familiarizat cu utilizarea acestui instrument, astfel 
încât să fiu sigură că nu există probleme de conexiune iar informațiile vor fi transmise corect. Există 
părți pozitive ale utilizării platformei Kinderpedia, deoarece am continuat în acest mod comunicarea 
cu preșcolarii și părinții acestora, am realizat activități variate în direct: experimente, povești, ateliere, 
jocuri distractive, activități practice, jocuri matematice, am adresat întrebări pe diferite subiecte și am 
primit răspunsuri, copiii s-au bucurat de revedere, au împărtășit unii cu ceilalți lucruri din interiorul 
casei, au prezentat jucării dragi, au învățat să aibă răbdare unii cu ceilalți, să asculte când ceilalți 
vorbesc, etc. Feedback-ul și produsele finale, sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de 
părinți, au fost postate de catre parinti pe grupul de WhatsApp al grupei si incarcate pe platforma 
Kinderpedia.  

. Într-un timp foarte scurt am învățat cum să continui procesul de învățare al copiilor și în școala 
online. 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 „ învățământ online ” și vom găsi un echilibru între cele doua lumi total 
diferite 
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ASPECTE ALE ADAPTĂRII ELEVILOR 

LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ CU PREZENȚĂ FIZICĂ DUPĂ 
ȘCOALA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NEGOI GICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL ANDREI”, BRĂILA 
 
Intrarea în şcoală este un eveniment deosebit pentru copii cu atât mai mult după o perioadă de 

școală online, decizie luată datorită pandemiei începută din 2019. Majoritatea copiilor au fost 
bucuroşi şi entuziasmaţi de noul statut – statutul de elev la școală, nu acasă, dar în paralel, au simțit 
un disconfort emoţional, încordare, uneori, frică, anxietate, erau stresaţi, din cauza intrării într-un nou 
mediu – mediul şcolar care se deosebeşte radical de mediul în care “a mers la școala de acasă” aproape 
1 an de zile.  

Nivelul fricii, anxietăţii, este mult mai mare la copiii care nu au frecventat școala online toată 
perioada din lipsa dispozitivelor electronice, din cauza imposibilității conectării la o rețea de internet. 
Ca exemplu, anul trecut în clasa I, un număr de 3 copii nu au frecventat permanent școala online din 
lipsa dispozitivelor electronice. Nivelul maturităţii şcolare la ei era scăzut şi foarte scăzut. Aceşti 
copii aveau nivelul anxietăţii mărit şi chiar înalt. 

 Procesul de adaptare, precum şi reluarea unor relaţii pozitive cu colegii de clasă şi învăţătorul, 
s-a derulat mai greu la la acești copii.  

Intrarea în şcoală după școala online, a schimbat radical modul de viaţă al tuturor copiilor. 
Regimul şi planul de evenimente ce a dominat viaţa s-a schimbat. Dacă până acum perioada de somn 
era destul de târzie, acum ora de trezire s-a schimbat și nu poate fi tolerată o amânare. Acum, copiilor 
li se impun multe cerinţe, obligaţii şi restricţii. Este obligat să meargă la şcoală în fiecare zi, să 
respecte regimul zilei, să pegătească temele pentru acasă, să respecte cerinţele învăţătorului, să stea 
în banca lui câte o jumătate de zi deoarece trebuie păstrată distanța socială, să nu interacționeze direct 
cu colegii etc. 

În primele zile de şcoală, practic, la fiecare copil se observă o scădere a rezistenţei organismului, 
o înrăutăţire a poftei de mâncare, a somnului. Uneori, copiii au început să facă mofturi, să-și dorească 
ora târzie de trezire de dimineață, să se enerveze fără vreun oarecare motiv serios. 

Fiecare copil a trecut printr-o perioadă de adaptare. Doar că la unii această perioadă a durat 
câteva zile, la alţii câteva săptămâni, iar pentru unii această adaptare simt că va dura câteva luni. 
Adaptarea a depins de particularităţile individuale ale copilului, de predispunerea însuşirii activităţii 
şcolare, de lipsa sprijinului adultului care îl supraveghea permanent din umbră la școala online, ba 
chiar de răspunspunsurile spuse în șoaptă pentru a obține un rezultat mai bun la evaluare etc. Într-un 
final au acceptat că învăţătorul este persoana care a le este nu doar mentor şi îndrumător pentru tinerii 
învăţăcei, dar, de multe ori, le înlocuieşte părinţii.  

Cerinţele programei şcolare, precum şi numărul mare de copii, fiecare cu un anumit caracter şi 
cu anumite capacităţi mi-a complicat mult activitatea, de aceea persoana care m-a ajutat mult în 
această perioadă a fost psihologul școlii. Psihologul este persoana cea mai indicată pentru organizarea 
şi desfăşurarea unui program de adaptare la activitatea didactică cu prezență fizică – program care a 
ajutat copilul să se integreze cât mai repede la cerinţele şi normele şcolii. 

Treptat s-au obișnuit cu acest nou regim, total diferit de perioada școlară de dinainte de 
pandemie. Pe toți ne stăpânește frica, cu toții tânjim după ce am avut și am pierdut. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
PROFESOR NEGREA MIHAELA 

LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” CRAIOVA 
 
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, proiectarea instruirii online. Ceea ce 
știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă 
a instruirii. 

Atribuții 
În primul rând, 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. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd 
eu învățarea prin internet. 

 Avantaje 
Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
Profesorii sau administratorii 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; nimeni nu va 

pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 
Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla 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 fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: 
Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită 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. 

Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: 
Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi 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 virtuală și nu numai învățare individuală. 
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Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 
oricând și 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. 

Dezavantajele învățării online 
Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea 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. 

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 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. 

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 face imposibilă interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil 
pe măsură ce dimensiunea clasei crește; se ajunge, în cele din urmă, la un punct în care pur și simplu 
nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific și prompt. 

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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. 

Concluzii 
Am putut expune câteva idei, însă cu toții știm că 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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VALENȚE EDUCATIVE ALE APLICAȚIEI 

JIGSAW PLANET 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, NEGRICI MARIANA 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,COSTACHE NEGRI’’, GALAȚI 

 
 Rezolvarea puzzle-urilor presupune creșterea abilităților fizice, cognitive și emoționale. Prin 

manipularea pieselor, cei mici își îmbunătățesc coordonarea mână-ochi. Astfel, puzzle-ul este 
identificat de către ochi, creierul își imaginează cum ar trebui să arate, iar mâinle găsesc și așază 
corect piesele. Copiii își dezvoltă și îndemânarea sau abilitățile grosiere, precum mișcarea și 
coordonarea membrelor superioare. În această etapă, rezolvarea unui puzzle pentru copii contribuie 
la sporirea capacităților cognitive sau intelectuale.  

 Copiii sunt stimulați să înțeleagă lumea din jurul lor, recunosc diferite forme, procesează, 
analizează și rezolvă mai ușor problemele. De asemenea, memoria are foarte mult de câștigat. Atunci 
când o piesă nu se potrivește, copilul o lasă deoparte, dar își amintește de ea când va găsi 
corespondentul. Imaginile atractive și colorate obținute la final îi stimulează imaginația și 
creativitatea. 

 În plan afectiv și emoțional, cei mici învață să fie răbdători, să își fixeze scopuri pe care să le 
atingă și să dezvolte strategii. Totodată, dacă completează un puzzle alături de alte personae, copilul 
va învăța să comunice și să coopereze pentru o țintă comună. 

APLICAȚIA DIGITALĂ JIGSAW PLANET 
Pași de lucru: 
- Se tastează în browser:jigsawplanet.com; 
- Se tastează Sign up (se completează datele pentru a face cont) sau 
- Se tastează Sign in; 
- Se dă clic pe Create (apare opțiunea Create Puzzle); 
Image: Choose file (se alege imaginea din computer); 
Name: se denumește; 
Pieces: Easy(ușor)  Hard(greu) 

24(număr de piese) 
 Shape: se aleg piese obișnuite(regular) 
 Tags: etichete 
- Se tastează Create; 
- Se tastează Copy(se copiază linkul); 
- Se trimite elevilor linkul (accesare link). 
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ȘCOALA ONLINE - ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRES 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. NEGRILĂ ANDRA COSTINELA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 4 ALEXANDRIA, TELEORMAN 
 
Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are 

nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească 
tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. În ultimul timp, situația de criză a scos la 
iveală anumite probleme care vor impune o schimbare radicală a mentalității oamenilor. Aceste 
schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i facă mai flexibili și mai bine pregătiți 
pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare 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. Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai 
dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale 
inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății.  

Ca în orice studiu trebuiesc respectate anumite etape: adunarea unor informații și date statistice 
referitoare la problemele educației, mai ales în perioada organizării învățării de la distanță, analiza 
bunelor practici ale diferitelor actori educaționali, propunerea unor modalități de îmbunătățire a 
sistemului educațional.  

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 
brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în 
instituții. S-a constatat o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, 
managerii școlii, specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost 
și reprezentanți ai societății civile.  

Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care au fost oferite comunității 
educaționale instrumente eficiente de participare în evaluarea calității educației, inclusiv 
învățământul la distanță.  

O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale 
pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a resurselor pentru elevi în 
condiții de criză. Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai au valoare teoriile și 
dogmele însușite ani în șir, ci, mai importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, 
comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile care constituie 
fundamentul noii paradigme ale educației.  

S-a ajuns și la concluzia că sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte 
rigid, fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. Cu 
certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial abilitățile 
digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie.  

În același timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, 
venind cu sugestii constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și 
a instrumentelor digitale. Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, 
creativitate și comunicare eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, 
promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. Totodată, cadrele didactice, precum și elevii, 
părinții, managerii școlari trebuie să fie autodidacți, să învețe din propria experiență dar și a celorlalți. 
În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe 
posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și 
modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării.  

 
Bibliografie: 
 1) Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență ”  
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
PROF. NEGRU LUCIAN-RADU 

 
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI 
 

 
 
Motto: 
Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuși sau voi eșua în viață. Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire. Educă-
mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ... (Child’s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 
Argument 
 „Omul ființează și devine ceea ce este prin educație. Practica educativă este una dintre cele mai 

importante activități specifice comunităților umane. Din momentul în care omul a apărut, educația l-
a însoțit, l-a modelat, l-a spiritualizat.” (Cucoș, Pedagogie, 2006).  

 În primul rând, educaţia se formează în căldura şi încrederea din familie. Aici copilul învaţă să 
spună adevărul, să fie cinstit, să aprecieze frumosul, să respecte munca şi să se achite de 
responsabilităţi. Pe bună dreptate, în limbaj popular se spune despre cineva că „are (sau n-are) cei 
şapte ani de-acasă”, pentru că aceştia sunt cruciali pentru tot restul vieţii. 

Pe 5 octombrie, în intreaga lume, se sărbătorește Ziua Mondială a Educației. Activitatea are ca 
scop familiarizarea elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului dascălilor în 
dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi 
moralei unei societăţi. Evenimentul ține să ne reamintească faptul că o educație de calitate reprezintă 
cheia unei reușite profesionale.  

Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea noi, cadrele didactice, trebuie 
să le insuflăm celor elevilor dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea 
respectului pentru cei care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori. 

 
1. Obiective specifice: 
- să explice semnificația zilei de 5 octombrie 
- să enumere titluri de texte literare în care sunt prezentați dascăli de neuitat 
- să numească rolul cărții/a lecturii în viață 
 - să aprecieze rolul profesorului în școală și în societate 
 - stimularea imaginației și a creativității 
 - atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular, 

conducând la creșterea calitativă a acestora 
 
2. Responsabili: diriginții claselor implicate 
3. Public țintă: elevii din clasele a II-a, a III-a, a V-a, a VI-a 
4. Resurse:  
• umane: elevi, cadre didactice 
• temporale: 2 octombrie 2020 
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• materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziție, laptop, prezentări PowerPoint 
 
5. Modalități de desfășurare:  
• vizualizarea unei prezentări PowerPoint 
• citirea/recitarea unor poezii despre educatori 
• completarea unor spații lacunare cu informații despre dascăli 
• realizarea unor desene dedicate acestei zile 
• realizarea unor panouri tematice 
 
 6. Monitorizare și evaluare: 
• Valorificarea potențialului creativ al copiilor și al cadrelor didactice 
• Realizarea unor panouri tematice la nivelul școlii, a unui film/colaj foto cu secvențe din 

activitatea derulată 
 
 7. Diseminare 
• Expoziție cu lucrările elevilor 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ORGANIZAREA,  

DESFĂȘURAREA ȘI VALORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN 
GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. NEGRU MIRELA MARIANA 

GRĂDINIȚA NR. 56, GALAȚI 
  
 „Lăsați pe copil să creadă că este stăpân... și fiți voi în realitate...el să facă ce voiește, dar să 

vrea ceea ce vrei tu să facă; un pas să nu facă fără să- l fi prevăzut; o vorbă să nu scoată din gură 
fără s-o știi ce va fi”.(J. J. Rousseau) 

 Jocul didactic este unul dintre cele mai eficiente mijloace pentru dezvoltarea vorbirii și a 
gândirii logice a preșcolarilor. Eficiența jocului didactic față de celelalte activități obligatorii constă 
în faptul că la desfășurarea lui participă toți copiii, ei depunând eforturi de gândire și exprimare dar 
fără a conștientiza aceasta, considerând că se joacă. 

 Prin jocul didactic copiii învață să recunoască mărimi, forme, relații spațiale, învață cuvinte, 
semnificația unor noțiuni, ceea ce lărgește sfera folosirii acestor cuvinte și dezvoltarea operațiilor 
gândirii: analiza, sinteza, generalizarea, abstractizarea. Prin intermediul jocului se fixează, se 
precizează și se activizează vocabularul copiilor; jocul este un mijloc foarte eficient pentru corectarea 
pronunției și însușirea unor construcții gramaticale. Eficiența jocului didactic în dezvoltarea vorbirii 
depinde, în mare măsură, de modul în care știm să selectăm jocul, în raport cu situațiile concrete 
existente în grupa de copii. Aceasta presupune o foarte bună cunoaștere a copiilor sub raportul 
nivelului atins în dezvoltarea limbajului, precum și sub aspectul defectelor de vorbire. De asemenea, 
jocul didactic își aduce contribuția la precizarea, consolidarea, adâncirea, sistematizarea și verificarea 
cunoștințelor. 

 De exemplu, la grupa mijlocie, putem organiza jocul cu tema „Eu spun una, tu spui multe”. 
Ursulețul Martinel este foarte supărat pentru că frățiorii au amestecat jucăriile și au plecat în pădure 
după mure. Singur nu poate separa jucăriile spre a le așeza la locul potrivit. Se oferă copiii să-l ajute. 
Martinel răstoarnă sacul cu jucării pe masă sau pe covor. Copiii le separă și spun: „O păpușă mică”, 
„Mai multe păpuși mari”, „O pisică albă”, „Două pisici negre”, „O mașină”, „Mai multe mașini” etc. 
Propunem copiilor să organizăm un joc spre a vedea care din ei știu să spună fără greșeală „una” sau 
„multe”. Anunțăm tema jocului. Explicăm regulile jocului respectiv și, după jocul de probă, trecem 
la efectuarea jocului propriu – zis. Educatoarea sau Martinel pronunță un cuvânt la singular, iar copiii 
găsesc imediat forma de plural. Mărind dificultatea jocului, li se cere copiiilor să formuleze propoziții 
cu cuvintele date la singular și plural. De fiecare dată Martinel, care este cel mai atant și mai activ la 
joc își manifestă satisfacția sau nemulțumirea, în funcție de calitatea răspunsurilor. 

 Pentru a-i învăța pe copii să pronunțe corect cuvintele sau să identifice silabele dintr-un cuvânt, 
putem organiza „Jocul silabelor” (grupa mare).Un papagal adeseori stâlcește cuvintele, omite sau 
inversează silabele. El este adus în sala de grupă și i se motivează prezența la activitate. Știe că are 
de-a face cu copii vioi, care se exprimă corect. El ar vrea, de exemplu să-și cheme mama, dar nu poate 
spune decât „ma”. Îi întrebăm pe copii: „Cine vrea să completeze cuvântul pe care papagalul nu-l 
poate pronunța corect?”. Copiii îi vin în ajutor, iar papagalul învață să pronuțe și alte cuvinte. 

 Prin jocuri atractive și accesibile, educatoarea asigură dezvoltarea auzului fonematic. Un joc 
cum ar fi „Ce a spus ursulețul”, organizat la grupa mică, asigură realizarea unei sarcini accesibile 
copiilor de această vârstă: să asculte cu atenție și să pronunțe cuvântul rostit. Folosind cadranul 
teatrului de păpuși și un personaj îndrăgit de copii, educatoarea îi familiarizează pe aceștia cu regulile 
jocului (de obicei una singură la această vârtă ) și cu acțiunea de joc. Educatoarea atrage atentia 
copiilor să asculte bine, iar copilul strigat de ursuleț să repete cuvântul așa cum l-a auzit. Pentru a 
spori atmosfera de joc, acțiunea trebuie dinamizată, ursulețul solicitându-i copilului numit să se 
deplaseze la el și să spună cu glas tare copiilor cuvântul rostit de ursuleț. 
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 La celelalte grupe de vârstă – mijlocie și mare – sarcina dezvoltării auzului fonematic se poate 
realiza printr – un joc asemănător, cum ar fi jocul intitulat „Spune și tu”, în care personajul ales de 
educatoare – Așchiuță, Mihaela – le cere copiilor să asculte cu atenție cuvântul rostit de educatoare 
și să spună un alt cuvânt care începe cu același sunet. În procesul jocului se pot folosi și alte acțiuni 
ludice cu efecte atractive deosebite, cum ar fi aruncarea mingii la copilul care trebuie să răspundă, 
deplasarea acestuia la pesonajul prezent, căruia îi adresează cuvântul și îi lasă mingea. Dacă 
educatoarea a rostit cuvântul „supă”, copilul solicitat să răspundă va alege un alt cuvânt ce începe cu 
același sunet („sobă”, „stea”, „sapă”etc.). O astfel de sarcină didactică cere copilului să perceapă 
diferențiat primul sunet din cuvânt, apelând la operația de analiză. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
PROF. NEGRU NICOLETA 

 
 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
MĂRTIȘORUL LITERATURII ROMÂNE – ION CREANGĂ 

 

 
 
Argument 
Era odată o țară frumoasă-frumoasă și bogată cum nu se mai afla pe pământ. Toți copiii și toți 

oamenii mari știu numele acestei țări minunate. Ea seamănă cu o stea și cu o inimă de copil. Are 
munți, câmpii și o apă mare-mare ca o Mare Neagră și mai are și cele mai limpezi râuri care s-au 
văzut vreodată. Dar între toate apele botezate fie cu nume de voinicei, precum Prut, Siret, Mureș, Olt, 
Jiu, fie cu nume de fete mîndre, cum ar fi: Tisa, Bistrița, Dorna....OZANA era cea mai frumos 
curgătoare și limpede ca cristalul, în care se oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului de atâtea 
veacuri! 

Veneau primăveri după ierni, veri după primăveri, toamne după veri, ierni după toamne și iar 
primăveri după ierni îndelungate și geroase; adormea și iar se trezea la viață întreaga fire, ani după 
ani, veacuri fără sfârșit. 

Și văzînd Dumnezeu hărnicia și cumsecădenia oamenilor de pe la noi, auzindu-i cum îşi plâng 
dorurile și-și cântă doinele și-și joacă horele, ascultându-le gândurile și chibzuind că face bine ce 
face..., a hotărât într-o primăvară anume să dăruiască pentru totdeauna, nouă, tuturor celor însemnați 
cu această noblețe a neamului românesc: CEL MAI FRUMOS MĂRȚIȘOR. 

Era la 1 martie 1837. În satul Humulești din ținutul NEAMȚULUI. În partea dinspre răsărit a 
pământului românesc. Chiar în inima Moldovei. Și s-a nimerit încă de atunci ca El..., și nimeni altul, 
să devină ÎMPĂRATUL POVEȘTILOR și să se numească pentru totdeauna ION CREANGĂ. 

 
 1. Obiective: 
- sӑ furnizeze informații despre viața și opera marelui povestitor Ion Creangă 
- să citescă corect, fluent și expresiv fragmente din opera marelui povestitor 
- să-și îmbogățească vocabularul cu expresii populare, proverbe și zicători 
- sӑ recunoască personaje din opera marelui povestitor 
- sӑ povestească pe scurt poveștile îndrăgite având ca suport imagini  
- să participe cu interes la activitate 
 
2. Responsabili: diriginții claselor implicate 
3. Public țintă: elevii din clasele I, a II-a, a V-a, a VII-a 
 4. Resurse:  
• umane: elevi, cadre didactice  
• temporale: 24 februarie - 13 martie 2020 
• materiale: laptop, prezentare Power Point, cărți de povești și povestiri, imagini  
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5. Modalități de desfășurare: 
• prezentarea unei miniexpoziții  
• completarea unui rebus folosindu-se de informațiile furnizate despre viața și opera marelui 

povestitor Ion Creangă 
• povestirea pe scurt a unor povești cunoscute  
• realizarea de desene, compoziții plastice 
• concurs 
 
6. Monitorizare și evaluare: 
• pliant, ecusoane, diplome 
• Realizarea unui panou tematic la nivelul clasei/școlii; portofoliul proiectului 
 
 7. Diseminare 
• Expoziție cu lucrările elevilor 
• Promovarea pe site-ul școlii, rețea de socializare 
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INVATAREA ONLINE – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 
AUTOR - PROFESOR NEICHI SERGIU 

 
Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 

până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru activitatea de învățare și 
evaluare 

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 
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• 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 
• 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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ÎNVĂȚAMANTUL TRADITIONAL SI INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR NEICULESCU DUMITRA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 79  
 
 Dezbaterea dintre învățarea online și învățarea tradițională crește în fiecare an, iar relevanța sa 

a crescut abia în 2021, cu un numar fără precedent de oameni care învață acum de acasă. 
 Ce este invatamantul traditional? 
 Această metodă de învățare implică elevii care se adună în sălile de clasă fizic, într-un anumit 

interval de timp, cu scopul de a învăța despre subiecte specifice sau pentru a obține o pregătire 
profesională și o experiență specifice. 

 Avantajele învățării tradiționale 
 Învățarea față în față : învățarea personală permite elevilor și profesorilor să se cunoască mult 

mai bine. Cel mai important, interacționarea față în față cu un profesor le permite elevilor să 
construiască un tip intim de încredere cu educatorul.  

 Creează rutine bune: pentru copii, disciplina urmării unui program școlar zilnic stabilește rutine 
importante și contribuie la succes, ca adult care lucrează.  

 Exemple practice : educatorii au posibilitatea de a oferi elevilor exemple din viața reală cu care 
pot atinge și interacționa.  

 Învață abilități sociale bune: ideea de a fi pus într-o clasă cu alti elevi, oferă nenumărate 
oportunități sociale care nu vor fi experimentate într-un format online. 

 Dezavantajele învățării tradiționale 
 Timpul, mersul înainte și înapoi către o unitate de învățământ în fiecare zi poate necesita mult 

timp atât pentru educatori, cât și pentru elevi. A ajunge la și de la școală poate necesita mult timp și 
bani cheltuiți pe benzină, întreținerea vehiculelor sau transportul public. 

 Ascultare pasivă: Când profesorii susțin lecția în fața unei clase de elevi, acei elevi pot ajunge 
doar să asculte pasiv, ceea ce face ca potențialul de dezangajare să crească. 

 Ce este învățarea online? 
 Învățarea online este exact cum sună: învățarea care are loc într-un format online. Conținutul 

de învățare poate fi accesat pe dispozitive conectate la internet. 
 Avantajele învățării online 
La cerere: participanții pot accesa conținutul de învățare ori de câte ori este mai bine pentru ei. 

Profesorul poate, de asemenea, să le ofere participanților controlul asupra momentului și al ritmului 
în care văd conținutul și în ce ritm accesează conținutul. 

Abilitatea de a colabora la conținut: un alt avantaj major pentru învățarea online este abilitatea 
clasei de a organiza și colabora colectiv la conținut. 

 Mediul modern: mulți elevi și profesori care lucrează se află pe laptop, tabletă sau smartphone 
pentru o mare parte a zilei. Cantități vaste de conținut și informații sunt accesate prin internet în zilele 
noastre. Învățarea online oferă elevilor capacitatea de a absorbi informații folosind suportul 
tehnologic sau platforma cea mai eficientă pentru stilul lor de învățare. 

 Dezavantajele învățării online 
 Monitorizarea și menținerea concentrării elevilor : poate fi extrem de dificil ca elevii să se 

concentreze pentru perioade lungi de timp dacă nu sunt în aceeași cameră cu profesorul. 
 Lipsa pregatirii pentru utilizarea tehnologiei. 
 
 Cheating: Elevii isi transmit raspunsurile intre ei sau cauta raspunsurile pe internet. 
 Instituțiile de învățare online și tradiționale au ambele avantaje și dezavantaje. Cu toate acestea, 

un lucru este sigur: educația online este aici pentru a rămâne, iar cererea sa este în creștere. 
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PREDAREA DISCIPLINEI LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ON-

LINE . EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ”LIVIU REBREANU” BĂLAN 
PROF. DR. NEMEȘ CRISTINA GABRIELA 

 
 Pentru a preda disciplina Limba și literatura română on-line, nivel de liceu, a fost o adevărată 

provocare. 
 În primul rând, adaptarea stilului de predare a fost obiectivul meu principal. Oricum, predarea 

literaturii române, presupune adoptarea unui stil creativ și, de ce nu, perfecționarea acestuia.  
Pentru ca lecțiile să poată fi ținute, în primul rând, s-au utilizat diferite metode și procedee, 

programe și aplicații care și-au demonstrat utilitatea. Aș aminti: Zoom.us, Microsoft Teams sau 
Skype, Google Classroom, dintre cele mai căutate. 

Pot spune că în perioada respectivă am căutat foarte mult o platformă care să mi se potrivească 
și pe care să o folosesc constant, astfel încât ” să aibă de toate”. Ceea ce am și găsit, după multe 
căutări și tatonări. Am folosit și padlet, chiar asq.ro, sunt minunate dar, platforma care mi se potrivește 
cel mai bine este nearpod.com. Încă o folosesc în cadrul proiectului ROSE, ore de pregătire a elevilor 
pentru examenul de bacalaureat.  

 Cum funcționează ea? Se face un cont gratuit iar elevii nu trebuie să-și facă cont ci se vor loga 
la lecție prin intermediul unui link sau cod generat de lecție. 

Platforma oferă conținuturi ( video interactiv, PPT, Naearpod 3D, Vizualizator PDF) și 
activități ( intrebare deschisă, să găsescă perechea potrivită, Quizz, tablă colaborativă, intrebări 
scurte). În plus, această platformă generează de fiecare dată un raport care poate fi vizualizat și 
descărcat. Este prezentată activitatea fiecărui elev în parte, gradul de implicare. 
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SCOALA DE ACASA- EVALUAREA LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 

 PRIN INTERMEDIUL PORTOFOLIULUI DIGITAL 
 

NUME ŞI PRENUME: NENEA IONELIA MĂDĂLINA 
SPECIALIZAREA: PROFESOR DE GEOGRAFIE 

COLEGIUL NATIONAL,,ELENA CUZA”, BUCURESTI 
 
 Competentele digitale si trecerea la sistemul online de predare-invatare determina adaptarea 

continuturilor si activitatilor didactice la cerintele instrumentelor on-line. 
Portofoliul digital este un instrument complex de evaluare, care reflectă experienţa şi include 

rezultatele relevante obţinute prin celelalte forme de evaluare . Un portofoliu digital reprezinta o 
colectie de lucrari care pot sprijini invatarea si joaca rol de evaluare . 

Metoda de realizare a portofoliilor digitale este adresata atat elevilor din ciclul gimnazial cat si 
din ciclul liceal. acestia putand utiliza instrumente bazate pe web de publicare pentru a realiza 
portofolii digitale.Un portofoliu digital contine diferite elemente: texte, desene, grafice, imagini, 
fotografii, secvente sonore, lucrarile fiind selectate de elev sau de profesor, in functie de criteriile 
stabilite. 

Portofoliul oferă o imagine completă a progresului înregistrat de elev de-a lungul intervalului 
de timp pentru care a fost proiectat, prin raportarea la criterii formulate în momentul proiectării. 
Acesta permite investigarea produselor elevilor, care de obicei rămân neimplicate în actul evaluativ, 
reprezentând un stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi. Portofoliul se poate încadra 
într-o evaluare sumativă, furnizând nu doar o informaţie punctuală, într-un anumit moment al 
achiziţiilor elevului, ci chiar o informaţie privind evoluţia şi progresele înregistrate de acesta în timp, 
alături de informaţii importante despre preocupările sale. 

Structura şi componenţa unui portofoliu se subordonează scopului pentru care a fost proiectat 
portofoliul şi nu invers, scopul şi criteriile de evaluare se deduc dintr-un portofoliu deja întocmit. 
Structura, elementele componente obligatorii şi criteriile de evaluare sunt stabilite de profesor, având 
ca bază de pornire preocupările elevilor. Alegerea elementelor de portofoliu obligatorii se 
subordonează obiectivelor de referinţă prevăzute în programa modulului respectiv şi obiectivelor de 
referinţă, suplimentare stabilite de profesor. La momentul potrivit, profesorul va prezenta elevilor un 
model al unui portofoliu, compatibil cu vârsta acestora, conţinând elemente asemănătoare cu cele 
propuse ca temă, criterii de apreciere formulate clar şi caracteristica valorică a diferitor elemente. 

Portofoliul digital este relevant pentru creativitatea elevilor, iar profesorul trebuie să 
demonstreze flexibilitate apreciind elementele suplimentate introduse în structura sa. La 
recomandarea profesorului sau la alegerea elevului, pot deveni componente ale portofoliului, 
elemente care au fost evaluate anterior. Se evidenţiază astfel, capacitatea elevului de realiza o lucrare 
unitară, de a se racorda temei abordate prin utilizarea instrumentelor TIC. 

Pentru a avea succes în demersul de utilizare a portofoliului, trebuie stabilită o tematică care 
să-l conducă pe elev la surse de informaţii diferite de cele utilizate la şcoală, precum şi la forme de 
comunicare mai complexe. Tematica şi sursele de informare recomandate trebuie să sensibilizeze 
elevul şi să stimuleze interesul său pentru domeniul abordat. 

 Rolul portofoliului în eficientizarea procesului de predare-învăţare:implicare, exprimare liberă, 
confruntare, acţiune, aplicare, cercetare, experimentare, competenţe de procesare a informaţiilor din 
mediul virtual, de generare de noi cunoştinţe, aplicare, învăţare activă, colaborare; 

Pentru a fi cu adevărat util, un portofoliu trebuie să aibă anumite caracteristici, şi anume: să 
aibă obiective multiple, elevul să folosească multe surse digitale de obţinere a datelor,,să fie explicit, 
să aparţină celui evaluat; 

 Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi sau competenţă, precum 
dezvoltarea gândirii critice, investigarea unui fapt geografic, realizarea de analize comparative 
referitoare la diferite regiuni geografice.. Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului 
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posibilitatea de a lucra în ritmul propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru 
stabilite. Elevul este implicat în realizarea unor materiale virtuale care să-l reprezinte mai bine, fapt 
care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor digitale însuşite de-a lungul şcolii. 
Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp. 

În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenţele vizate 
prin elaborarea portofoliului, să anunţe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunţe criteriile de 
evaluare a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. Trebuie să i se lase 
elevului libertatea de a introduce în portofoliu o serie de piese pe care le consideră ilustrative pentru 
interesele sale deoarece această metodă de evaluare este relevantă pentru originalitatea şi creativitatea 
elevului. 

Criterii de evaluare.: 
Conţinutul portofoliului- existenţa sumarului protofoliului; diversitatea pieselor pe care le 

conţine:  
Calitatea lucrărilor din portofoliu : utilizarea a cel puţin cinci surse web;  
Estetica : tehnoredactarea; calitatea imaginilor; aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit 

criteriu; 
Originalitate, creativitate - portofoliul este o sursă de învăţare; Acest tip de portofoliu cuprinde 

atât piese alese independent de către ele, cât şi piese recomandate de către profesor, se constituie 
progresiv astfel încât este un indicator al evoluţiei elevului pentru o anumită perioadă de timp. 

 Pentru evaluarea portofoliului digital, elevul transmite cadrului didactic portofoliul, prin 
intermediul tehnologiei si internetului- platforma, unitati mobile de stocare, e-mail, urmand ca acesta 
sa fie arhivat si evaluat. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
 DE NETE RAMONA IONUTA 

 
 Suspendarea cursurilor în sistemul de învățământ din România și trecerea la formula de 

învățare on-line au fost determinate de declararea pandemiei de COVID-19 și de măsurile impuse, în 
acest context, de hotărârile Comitetului Național pentru situații speciale de Urgență și ale Guvernului 
României, de decretele Președintelui României și de o serie de ordine de ministru necesare pentru 
detalierea respectivelor măsuri. 

 În lunile de suspendare a cursurilor, sistemul de învățământ românesc a trebuit să se adapteze 
noilor provocări generate de pandemia de COVID-19, să reflecteze asupra lecțiilor învățate și să își 
reconfigureze modalitatea de abordare a procesului de învățământ, în conformitate cu noii parametrii. 

 Peste grădinițe s-a așternut liniștea. Perioada a fost și este dificilă pentru toată lumea, te poți 
simți repede copleșit de ceea ce auzi sau vezi la televizor și în mass media. Cu atât mai greu este să 
fii copil. O lungă perioada de timp copiii au fost privați de interacțiuni obișnuite de zi cu zi, cum ar 
fi discuțiile cu colegii, cu educatoarea, cu personalul grădiniței. 

 Grădinița s-a mutat în mediul on-line, tocmai pentru a fi alături de copii și părinți, de a-i susține 
și sprijini pentru a face față mai ușor stresului din această perioada. Copiii mici au nevoie de 
organizarea timpului liber și de rutine zilnice. Au nevoie de activități diverse și antrenante, mai ales 
în situația în care au petrecut atât de mult timp în casă. Educatoarele, în calitate de coordonatori au 
gândit și propus activități relaxante și antrenante care să implice atât copiii cât și partenerii cei mai 
importante în acest demers, părinții. 

 Întâlnirile pe diferite aplicații și platforme au facilitat comunicarea verbală și vizuală. Părinții 
postau fotografii și filmulețe cu aspecte din timpul activităților desfășurate cu copiii. Sigur că timpul 
comunicării on-line la nivel preșcolar este mult mai limitat în comparație cu cel al școlarilor. La 
stabilirea tematicii activităților am avut în vedere în primul rând receptivitatea copiilor și posibilitățile 
părinților de a le iniția cu mijloacele pe care le aveau la îndemână, fără a deveni stresante și obositoare. 
Am dorit ca activitățile propuse să devină o “distracție” continuă atât pentru copii cât și pentru adulți. 

 Exemple: dramatizări, diverse experimente, activități casnice- preparare de salate, frământare 
de aluat, jocuri și experimente cu apă, confecționare de jucării din materiale reciclabile, audiție și 
citire de povești, activități cu conținut matematic utilizând jucării și alte obiecte din casă, jocuri 
muzicale, dans pe melodii pentru copii, activități de dezvoltare personală- aranjarea lucrurilor 
personale, a jucăriilor, aranjarea patului, vizionarea on-line și live a unor muzee, grădini zoologice, 
multe activități de desen și pictură cu mijloace tradiționale și neconvenționale sau pe diferite 
suprafețe: pietre, ambalaje de carton, plastic sau sticlă, dopuri etc. Paleta activităților desfășurate a 
fost foarte bogată. Pe lângă activitățile propuse de noi, părinții au venit și ei cu multe idei. Am creat 
niște rutine zilnice prin prezentarea unei înregistrări audio sau video a unei povești citită sau spusă de 
educatoare. La finalul fiecărei zile, vocea educatoarei le-a spus copiilor “Noapte bună”, iar de fiecare 
dată câteva voci delicate au răspuns creând multă emoție.  

 La prima vedere, ai impresia că grădinița on-line a fost de fapt o frumoasă poveste. 
 Lucrurile nu au fost deloc așa. La început, problemele au fost de ordin tehnic. Copiii preșcolari 

au nevoie de sprijinul nemijlocit al părinților pentru a avea acces la mijloacele digitale. 
Disponibilitatea părinților a depins pentru unii de timpul lor liber, de aceea am convenit că pot 
interacționa cu educatoarele la orice ora și în orice zi. Evidente că și zona noastră de confort a 
cunoscut transformări, dar prioritatea a devenit menținerea legăturii cu copiii și părinții. Uneori a fost 
nevoie să ne reinventăm, să regândim modul de relaționare, să găsim soluții. 

 Un lucru e cert, această perioadă de criză a forțat pe toată lumea să își depășească limitele, să 
devină mai inventivi, să găsească soluții pentru orice. Și aici mă refer în mod special la profesori, dar 
și la copii și părinți. 

 Cu toate că feetback-ul activităților desfășurate în mediul on-line a fost pozitiv, pledez pentru 
învățământul preșcolar în clasa. Copiii preșcolari au nevoie să se vadă, să se joace și să vorbească 
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unii cu alții, să primească zâmbetul și încurajarea educatoarei. Ei au nevoie să se dezvolte în mediul 
organizat al grădiniței care răspunde nevoilor de dezvoltare fizică și emoțională. În plus, desfășurarea 
activităților cu preșcolarii în mediul on-line, este dependență de susținerea și participarea familiei. 

 Și pentru părinți este foarte dificil. În primul rând ar trebui să aibă un program la locul de 
muncă foarte flexibil, ceea ce nu se prea întâmplă. În unele cazuri sunt mai mulți copii într- o familia, 
de vârste diferite și e mai dificil cu gestionarea momentelor on-line pentru fiecare. 

 Educatoarele nu au beneficiat de o pregătire de specialitate. S-au adaptat din mers, fiecare după 
priceperea, inventivitatea și competențele sale. Acest fapt crează incoerența și inconsecvență în actul 
didactic. Și să nu uităm că și ele, la rândul lor aveau familie, copii care trebuiau să studieze si ei, la 
randul lor, în acest format on-line. 

 Pentru elevi, consider că activitatea on-line, folosită în completarea celei din sala de clasa, 
aduce beneficii. Pentru învățământul preșcolar însă, este doar o soluție de criză, pentru o foarte scurtă 
perioada de timp. 

 Indiferent de vârsta copilului, accesul la tehnologie înseamnă și acces la informații noi, la 
video-uri explicative, la desene interesante și fascinante, exact pe domeniile lor de interes. 

 Să un uităm însă că primii ani din viață copilului sunt despre atașament, afecțiune, dragoste 
necondiționată, siguranță și explorare. 

 Redeschiderea unităților de învățământ preșcolar, în noua formulă a celor trei scenarii (verde, 
galben și roșu), începând cu 14 septembrie 2020, ne-a pus în fața unor noi experiențe, diferite de cele 
cu care am fost obișnuiți anterior, experiențe cu unele limitări cauzate de contextul epidemiologic la 
nivel național și internațional și de reguli nou impuse, dar și cu o serie de îngrijorări ale actorilor 
principali ai procesului de învățământ (copii, profesori, părinți, autorități). 

 Acum știm că lucrurile un vor mai fi la fel și că activitatea on-line va face parte din viața 
cadrului didactic și a copilului. Ține de noi, însă, să facem din asta un aliat și un instrument care să 
contribuie la dezvoltarea noastră, a tuturor. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE VS ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 

 
AUTOR: PROF. NICĂ MARIA-RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRESCU”  
TÂRGU-JIU, JUDEȚUL GORJ 

 
În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 

spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007). 

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007). 

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 
organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de 
sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) 
și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin 
conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost 
obligați să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să 
învețe să utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra 
legătura cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze 
la noul mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare. 

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, 
lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. 

Astfel, prin realizarea unei analize, după trei luni de când predarea și învățarea s- au mutat în 
școala de acasă putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării 
tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit: 

Predarea online: 
• Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 
• Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din 

clasă; 
• Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei s- au putut 

bucura de o oră de somn în plus dimineața; 
• Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod 

direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare; 
• Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini 

părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii; 
• Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei. 
Predarea tradițională (față în față): 
• Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii 

de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
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către toți copiii; 
• În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 

menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru. 

• Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice 
atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul 
didactic permite dezvoltarea creativității copilului. 

• Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 
dezvoltarea globală a acestuia. 

Ceea ce am trăit din martie 2020, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale. Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar 
lecțiile învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de 
valoare adus sistemului educațional din țara noastră. 

 
Bibliografie: 
• Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești. 
• Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca. 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE PREDĂRII ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, NICA MIHAELA CARMEN 

GRĂDINIȚA NR. 210 BUCUREȘTI, SECTOR 6 
 
AVANTAJELE ORELOR VIRTUALE: 
Învățământul este mai ieftin. Fiecare elev învață de acasă, folosindu-se de computerul 

personal. În acest fel, școala este scutită să mai cheltuiască bani investind în aparatură tehnologică de 
ultimă generație. Elevul ajunge să învețe pe cont propriu tot ceea ce este necesar pentru o comunicare 
virtuală. 

De asemenea, profesorul de informatică nu mai plictisește pe nimeni cu limbajul greu de înțeles, 
atunci când nu există chef! În acest caz, părintele sau un frate mai mare, sau o rudă devine peste 
noapte profesorul „Știe tot!”. La fel, economisire se numește și atunci când folosești propria cameră 
pe post de sală de clasă. Laboratoarele sau sălile de clasă rămân între timp goale, aparatele de aer 
condiționat se odihnesc, curățenia este conservată și câte alte avantaje, dacă stai bine să te gândești. 

Este economisit mult timp. Elevul este invitat să ia parte la oră și nu mai poate motiva că s-a 
obosit pe drumul către școală. Starea lui sufletească și fizică depinde doar de condițiile de acasă. 
Regulamentele stabilite de școală sunt diminuate, fiind rezumate doar la orarul de întâlnire cu 
profesorul prin intermediul unei ferestre fără viață, un fel de filtru al emoțiilor. Nu știi dacă să te 
bucuri sau nu. 

Poți învăța de oriunde. Uneori elevii cred în visuri. Și unul dintre ele a fost să nu mai vină la 
școală sau să facă o oră de curs în parc, în grădina școlii sau într-un loc care să-i scoată din plictiseală. 
Acum se pot afla la bunici, la mare sau munte și pot învăța. 

Dorul de colegi este compensat de atmosfera plăcută pe care o oferă ambientul pe care și-l 
creează. Devine mult mai creativ și nu mai este stresat de colegii care nu împărtășesc aceleași valori 
cu el sau de profesorii care pot fi și ei depășiți de anumite pretenții ce se răsfrâng asupra lor din partea 
sistemului pe care îl reprezintă. Dacă profesorul își încarcă lecția pe o platformă, elevul o accesează 
când poate sau când consideră că poate asimila la maximum informația. În acest caz, există avantajul 
să folosească timpul cum dorește, prelungindu-l sau scurtându-l în funcție de capacitatea de 
înțelegere. 

Este cool sau modern, cum vrei să-i zici, dragă elev. Ce poate trezi interes în timpul acesta? 
Noul, ai dreptate! Tu și profesorul deschideți în aceste timpuri pagini de istorie. Fiecare în parte are 
șansa să se identifice cu valori la care a râvnit de multă vreme. Este modern „să navighezi” pe internet, 
să ai bibliotecă virtuală, să comunici altfel. De ce nu s-ar adapta și învățământul la noua provocare? 

DEZAVANTAJELE ORELOR PREDATE VIRTUAL: 
Autodisciplinarea elevului. Pentru elevii care au fost obișnuiți să-și dedice timpul sarcinilor 

școlare sau să fie ordonați în viață prin fixarea unui țel, predarea on-line nu le afectează procesul de 
învățare. Mai greu va fi pentru aceia care nu sunt încă familiarizați cu autodisciplinarea. Haosul și 
lipsa unui program fix nu vor face decât să adâncească neputința de a te organiza singur. Capacitatea 
de concentrare scade, și randamentul la fel. Deci, rezultatele învățării pot fi mai proaste sau 
nesemnificative. Apare selecția naturală printre elevi. 

Tendința de a copia și de a nu mai fi creativ. Elevul are sentimentul că timpul este gestionat 
exact așa cum vrea el. Orele virtuale se desfășoară repede, fără multe intervenții din partea lui. 
Temele, la fel. Imediat se accesează cele mai ușoare informații aflate la îndemână. Acest tip de 
învățare va sabota treptat accesul la carte, la enciclopedii, la consultarea unor materiale care necesită 
mai multă investiție de timp până la desprinderea concluziilor solicitate de profesor. 

Absența diversității. Aceleași haine, același mediu, doar elevul cu sine însuși. Unii elevi „se 
hrăneau” prin concurența pe care o afișau față de colegii lor. Cei ambițioși, obișnuiți să arate mereu 
că sunt cei mai buni, nu mai au „victimele” în imediata apropiere. Nu mai pot râde înfundat atunci 
când un coleg oferă un răspuns la care nu este tocmai pregătit. Dispare concurența în direct. 
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Izolarea. Elevii nu mai socializează, nu mai serbează nimic împreună. Comunicarea virtuală 
nu formează caractere vii, ci doar persoane care se învață că nu este nevoie să primească și să ofere 
afecțiune prin limbajul trupului. De aceea, este necesar să fie combinate destul de des metodele de 
abordare ale învățării, pentru ca elevii să fie provocați să comunice între ei și să colaboreze în mod 
constant. 

Lipsa clarității. Până acum, școala avea un parcurs clasic cu care ne obișnuisem din generație 
în generație. Timpurile însă s-au schimbat. Apar îndoieli, incertitudini. Critica se transformă în frică. 

Așadar, timpul prezent capătă noi valențe, bune, rele... vom vedea ce va fi pe parcurs. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. NICOLA SORINA,  

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRACHE POENARU”, BĂLCEȘTI 
 
În ultimul an am asistat la o schimbare radicală a învățământului românesc, atât pentru elevi, 

cât și pentru profesori. Adaptarea nu a fost ușoară, dar nici imposibilă. Acest lucru a fost posibil prin 
îmbunătățirea substanțială a abilitățile digitale, prin implicarea în mod organizat în procesul de 
învățare online, dar și prin răbdare, înțelegere și autoperfecționare/  

Învăţământul online, cunoscut ca „e-learning” sau, este reprezentat de interacţiunea dintre 
procesul de predare – învăţare și tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai 
mult decât un concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin 
economia de timp pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului 
de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) 
sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ 
până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Învățământul online este un proces de învățare care se bazează pe resurse multimedia și care 
permite uneia sau mai multor persoane să se formeze pornind de la calculatorul propriu. Suporturile 
multimedia utilizate pot combina în egală măsura text, grafică plana sau spațială, sunet, imagine, 
animație și chiar resurse video. 

Aceste suporturi favorizează revoluționarea abordării pedagogice, utilizarea unor metode mai 
competitive, în care interactivitatea joacă un rol important, în sensul diversificării instrumentelor 
folosite, adaptării mai bune la procesul de învățare a elevului, devenind pilotul formării sale. Elevul 
se poate forma în ritmul său propriu, în funcție de necesitățile și disponibilitățile sale, ceea ce se 
dovedește cu adevărat important într-o epocă în care formarea este continuă, de-a lungul întregii vieți. 

Totuși, acest tip de învățare presupune și avantaje, dar și dezavantaje. Ca avantaje întâlnim: 
• Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă; 
• Elevii pot colabora și învăța împreună; 
• Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație; 
• Centrare pe elev/participant; 
• Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări; 
• Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul 

tradițional; 
• Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent; 
• Materialele pot fi personalizate; 
• Posibilitatea modificării informației difuzate; 
• Accesibilitate, confort, 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; 
• 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 învățarea online amintim: 
• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile 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; 
• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor; 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

110



• 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 
învățarea online este o oportunitate pentru cei care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude 
însă educația clasică, în care sunt utilizate realități observabile ca sursă de informare, ci îi adaugă 
resursele virtuale. Pentru dezvoltarea competențelor elevilor este indicată o îmbinare între metodele 
clasice de învățare și evaluare și a celor online. 

 
Surse online 
1. https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 
2. https://www.didactic.ro/materiale-didactice/invatarea-online-o-necesitate-actuala 
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – ÎNTRE DIGITALIZARE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. NICOLA VICTORIA DANIELA 
COLEGIUL NAȚIONAL CAROL I, CRAIOVA, DOLJ 

  
Una dintre competenţele disciplinei Limba și literatura română, care permite în egală măsură 

formarea şi dezvoltarea competenţei digitale este utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi 
cercetare a unei teme, ceea ce presupune realizarea unor fişe de lucru, materiale documentare asupra 
unei epoci, a unui curent literar, sinopsis privind dinamica fenomenului literar/cultural în diferite 
epoci, apelul la diverse surse de documentare, inclusiv internetul. Internetul este una dintre cele mai 
dezvoltate reţele informatice din lume, dar siguranţa informaţiei este relativă, neputându-se verifica 
seriozitatea oricărui site. De aceea, este necesar ca elevii să conştientizeze acest lucru şi să verifice 
informaţiile preluate. De multe ori, căutarea informaţiilor este urmată de copierea textelor şi 
imaginilor, fapt frustrant pentru unii elevi şi pentru cadrele didactice şi, în plus, ilegal. De aceea, în 
orele alocate prezentării tehnicilor de documentare (la clasa a XI-a şi a XII-a îndeosebi), ore utile în 
vederea pregătirii elevilor pentru realizarea studiilor de caz, profesorul va discuta despre plagiat şi 
despre obligaţia de a preciza sursa citată în webografie, prin notarea completă a link-ului şi prin 
precizarea datei în care s-a accesat acesta. 

Studiul de caz, unul dintre elementele de noutate ale programei de limba şi literatura română 
pentru clasele a XI-a şi a XII-a, este o metodă activă de învăţare, bazată pe implicarea participanţilor, 
în mod intens, la procesul de pregătire în abordarea şi soluţionarea unei situaţii-problemă cu scopul 
aplicării în mod creator a cunoştinţelor dobândite şi a formării şi dezvoltării unui comportament de 
management eficient. Studiul de caz se poate realiza prin investigaţie sau prin proiecte elaborate de 
grupe de 4-6 elevi şi presupune existenţa unei etape pregătitoare, în care elevii primesc din partea 
cadrului didactic bibliografia, sugestii pentru dezvoltarea temei şi/sau sarcini de lucru concrete pentru 
explorarea acesteia şi a unei etape de documentare. După aceasta, elevii vor realiza o prezentare a 
temei, cu inserarea unor fragmente din texte ilustrative, iar forma de prezentare poate varia. De cele 
mai multe ori, elevii preferă să apeleze la tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, la suportul 
electronic, care le permite să prezinte produsul într-un mod activ şi atractiv, fie prin prezentare 
PowerPoint, fie prin fişiere video. 

 Fişierele de prezentare în PowerPoint sunt o modalitate convenabilă de ilustrare a unui 
conţinut, dar elevii trebuie să ştie că existe câteva reguli de utilizare a acestui program. 

Profesorul va trebuie să le atragă atenţia asupra acestor aspecte, fiindcă o prezentare PowerPoint 
nu trebuie să depăşească 10-15 minute, aceasta fiind durata maximă de atenţie concentrată a unei 
persoane normale, iar slide-urile nu trebuie să conţină un text mai lung de două rânduri, de regulă idei 
scurte, enunţuri fără predicat, cuvinte cheie, figuri, grafice, tabele. 

De asemenea, elevilor li se va atrage atenţia că nu trebuie să citească ce scrie pe slide, mai mult 
chiar, nici nu ar trebui să se uite pe slide, privirea sa îndreptându-se pe auditoriu. 

 Tehnoredactarea este unul dintre aspectele sensibile care ţin de competenţa digitală. 
Sensibile în sensul că elevii (şi nu numai ei) au convingerea că ştiu să tehnoredacteze apelând 

la editorul de text, dar nu reuşesc să respectele câteva din normele elementare: dimensiunea şi tipul 
caracterelor, stilul, paragraful, alinierea, spaţierea şi, mai ales, folosirea diacriticelor, respectarea 
normelor de punctuaţie specifice limbii române (de exemplu poziţia ghilimelelor) şi folosirea 
paragrafelor după modelul românesc.  

Preferinţa elevilor pentru materialul tehnoredactat este explicabilă şi, chiar dacă există 
instrumente electronice de corectare a greşelilor de ortografie şi de punctuaţie, el poate dezvălui 
gradul în care elevul deține competenţele generale şi specifice ale disciplinei.  

Profesorului îi revine rolul de a anunţa normele de tehnoredactare pretinse şi efectele 
nerespectării lor; eventual acest lucru poate fi cuprins în baremul de evaluare. Un alt aspect care ţine 
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şi de competenţa digitală, mai exact de moralitatea preluării informaţiilor de pe internet, este 
precizarea sursei în webografie, echivalentul bibliografiei clasice. 

 Textele literare şi cele nonliterare sunt în multe cazuri valorificate pentru a scoate în evidenţă 
elementele de structură sau de limbaj, pentru a ilustra caracteristicile unui curent literar şi se lasă de 
multe ori deoparte caracterul său formativ. Ele pot sta însă la baza unor sarcini de lucru care vizează 
dezvoltarea competenţei digitale prin elaborarea unor proiecte media de genul: „Realizaţi un produs 
media care să ilustreze modul în care se reflectă mesajul transmis de una dintre poeziile studiate.”  

Unul dintre proiectele a căror elaborare poate deveni sarcină de lucru pentru elevii din ciclul 
superior al liceului este realizarea unei enciclopedii care poate conţine biobibliografia unui scriitor, 
prezentarea monografică a unui curent/ fenomen literar/a unei epoci culturale/a unei teme literare. 
Materialul poate fi realizat în colaborare cu un muzeu al literaturii şi/ sau cu o universitate/ bibliotecă 
publică, instituţii ce pot acorda echipajelor consultanţă ştiinţifică, în baza unor contracte de 
parteneriat. 

Reproducerea integrală sau parţială a unor opere literare/ volume, precum şi valorificarea unor 
fişiere audio-video compilate şi a oricăror informaţii sau imagini protejate prin Legea copyrightului 
vor respecta parametrii indicaţi în Legea dreptului de autor.  

e-Portofoliul 
Portofoliul clasic îi oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând 

implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. Portofoliul este o 
mapă deschisă în care tot timpul se mai poate adăuga ceva, iar nota nu trebuie să fie o presiune. 
Portofoliul se compune din materiale obligatorii şi matriale opţionale selectate de elev şi/sau de 
profesor dupa propria dorinta, care fac referire la diverse obiective şi strategii cognitive. Toate 
lucrările trebuie să fie reprezentative pentru elev, să îi evidenţieze progresele şi să permită aprecierea 
aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale.  

 În alţi termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea continuă, 
progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final.În cazul in care suportul pe 
care se realizează portofoliul este de tip electronic (site-uri web, prezentari PowerPoint, bloguri, 
instrumente web 2.0) el se numeste e-Portofoliu.  

e-Portofoliul sau portofoliul electronic poate fi un blog sau o aplicaţie şi conţine informaţii cum 
ar fi profilul elevului, lucrări realizate, persoane şi organizaţii ce au acces la aceste informaţii. E-
portofoliul permite observarea dezvoltării personale, administrarea cunoştintelor, 
evaluarea/acreditarea unor competenţe şi interoperabilitate cu alte sisteme. 

 
Bibliografie 
Cerghit, Ioan, 2008, Sisteme de instruire alternative şi complementare, Editura Polirom, Iasi; 
Cucos, Constantin, 2008, Teoria si metodologia evaluarii, Editura Polirom, Iasi 
SNEE, 2001, Ghid de evaluare. Limba şi literatura română, Bucureşti, Aramis; 
CNCEIP, Programul National de Dezvoltare a Competentelor de Evaluare ale Cadrelor 

Didactice (DeCeE), 2008 
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SISTEME ŞI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE ȚĂRI 

 
NICOLAE FLORINA ADELA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  
 
Sunt ţări în această lume care au înţeles că prosperitatea unei naţiuni depinde de noua generaţie. 

Investiţia în educaţia copiilor este sigură şi durabilă, iar şcoala nu este o corvoadă. Studiile nu se 
termină doar cu o diplomă bună de agăţat pe perete. Tinerii au o meserie şi o bună pregătire pentru 
viaţă. 

Finlanda 
Toate clasamentele plasează această ţară nordică în fruntea sistemelor de învăţământ din lume. 

Paradoxul este că programul elevilor finlandezi şi cerinţele şcolii sunt foarte relaxate. Regulile sunt 
foarte clare. Dacă nu are 7 ani împliniţi, copilul nu are ce căuta la cursuri. Clasele primare durează 
şase ani, iar elevii au la toate materiile acelaşi profesor - îndrumător. Rolul acestuia este să vegheze 
ca niciun elev să nu rămână în urmă. Rezultatul absolvirii claselor primare trebuie să fie stabilitatea 
emoţională a elevilor şi încrederea în forţele proprii. De aceea, până în clasa a şasea nu există sistem 
de notare. 

Educaţia, gratuită de la nivelul preşcolar până la universitate, include cursurile, masa, cărţile şi 
materialul didactic.Temele pentru acasă sunt fixate astfel încât să nu afecteze timpul liber şi de odihnă 
al fiecărui copil. Succesul sistemului finlandez se bazează pe cooperarea dintre familie şi şcoală. 
Profesorii sunt foarte respectaţi şi bine plătiţi. Salariul este, în medie, de 41 de euro pe oră. Prin 
comparaţie, un profesor din România caştigă cel mult 9 euro pe ora de curs. 

Coreea de Sud  
Potrivit statisticilor, Coreea de Sud e doar cu un pas în spatele Finlandei, în domeniul educaţiei. 

Rezultatele elevilor sunt spectaculoase, dar presupune un foarte mare efort din partea copiilor. Elevii 
petrec foarte mult timp la cursuri. Un calcul arată că, până ajung la facultate, petrec pe băncile şcolii 
cu un an mai mult decât alţi copii din lume. Obsesia pentru educaţie a părinţilor coreeni a devenit o 
problemă naţională. Sociologii au atras atenţia că, un astfel de sistem ce poate fi considerat draconic, 
dunaza, pe termen lung, sănătăţii copiilor. În Coreea de Sud, anumite cursuri, în special cele de limbi 
străine, sunt susţinute de roboţi. 

Marea Britanie 
Există o țară în care sunt identificate abilităţile fiecărui copil, în care elevii sunt îndrumaţi să-şi 

găsească vocaţia, în care profesorii au cea mai bună reputaţie, în care școla te face mare și puternic. 
Prin lege, în Marea Britanie toți copiii cu vârsta între cinci și 16 ani trebuie să meargă la școală. Marea 
Britanie a introdus National Curriculum în 1992 și toți școlarii sunt obligați să urmeze studiile până 
la vârsta de 16 ani. Programul este împărțit în patru stagii și este alcătuit pe grupe de vârsta. Niciun 
copil nu ramâne neșcolarizat și este depistat la timp, în cazul în care abandonează școala. 

Cele mai importante materii sunt limba engleză, matematica și științele. Urmează design, 
tehnologie, informatică, comunicații, istorie și geografie. Și tot ca obiecte obligatorii de studiu sunt 
limbile străine, muzica, arta, educația fizică și cea religioasă. Dupa cinci ani de educație secundară, 
școlarii trec printr-un examen național și primesc un certificat. Este un examen cu un singur subiect, 
supravegheat de un consiliu școlar indepedent, format din profesori de elită. 

Desi invatamantul romanesc este mult mai ieftin, de la un an la altul tot mai multi elevi aleg sa 
paraseasca Romania pentru state europene in care sa studieze in marile scoli si universitati ale lumii, 
de unde obtin burse care le asigura un viitor stralucit. 
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TRANSMITEREA CUNOȘTINȚELOR, ÎN ACTIVITATEA ON-LINE 

 
PROF. NICOLAE IOANA-LIVIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CORLĂTEȘTI,  
JUD. PRAHOVA 

 
Învățarea poate fi realizată online, chiar și la grădiniță, dar va avea întotdeauna lipsurile și 

limitele ei, deoarece aceasta nu se poate realiza fară sprijinul și implicarea directă a părintelui. Astfel 
că, la activitățile desfășurate online, nu au participat toti copiii grupei, tocmai din cauza faptului că 
părintele nu a putut fi prezent sau nu a avut mijloacele/ cunoștințele necesare pentru a se putea conecta 
la Internet.  

Fiind vorba de vârsta preșcolară, activitatea de predare s-a bazat, în special, pe postarea de 
linkuri prin care, copiii au putut avea acces la filmulețe, tutoriale, cântece, jocuri educative/ 
distractive, experimente, dar și teatru radiofonic, tururi virtuale la muzee, grădina zoologică etc. 

De exemplu, folosind linkurile create de PitiClic, am consolidat cunoștințele copiilor în 
domeniul Cunoașterii mediului înconjurător (ex tema Insecte), le-am oferit imaginile, explica- țiile, 
demonstrația (https://www.youtube.com/watch?v=k3qQBUxvDdA&ab_channel=PitiClic). 

Alteori, am organizat activități sincron, pe parcursul cărora, eu însămi am explicat și demonstrat 
conținuturile propuse. Prin demonstrație am asigurat un suport senzorial concret în activitatea de 
cunoaștere, intuirea realității de către copii fiind dirijată direct, prin intermediul cadrului didactic. Am 
folosit această metodă în cadrul activităților de desen/pictură/modelaj (D.E.C.), pentru demonstrarea 
diferitelor tehnici noi de lucru, dar și în cadrul activităților practice (D.O.S.). De exemplu, în 
activitatea de pictură, cu tema,,O floare pentru Doamna educatoare”- pictură pe sare, am folosit 
demonstrația pentru a le arăta copiilor modul de realizare a lucrării, pe etape. Demonstrația a fost 
realizată folosind obiecte si materiale concrete pe care copiii le aveau, la rândul lor, acasă. Pe tot 
parcursul activității m-am asigurat că imaginea transmisă (pe ZOOM/KINDERPEDIA) să fie cat mai 
clară, astfel încât toți copiii participanți să poată vedea cât mai bine. De asemenea, am revenit cu 
explicații suplimentare, ori de câte ori a fost necesar. Urmărind aceleași reguli am realizat și 
activitățile practice: îndoiturile din hartie, colajele cu diferite teme, șnuruirea etc.  

Succesul activităților a fost demonstrat prin lucrările frumoase, prin bucuria participării copiilor 
la activități si aprecierile părinților. Se cuvine menționat că toate activitățile realizate online au fost 
posibile doar cu sprijinul și implicarea părinților.  

 
 
Cerghit, Ioan (2002), Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 

https://www.youtube.com/watch?v=k3qQBUxvDdA&ab_channel=PitiClic 
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EDUCAȚIA LA DISTANȚĂ 

 
PROFESOR ÎNV. PRIMAR NICOLAE IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, BRAGADIRU, ILFOV 
 
 Definim educaţia la distanţă (sau educaţia virtuală) ca o experienţă planificată de predare-

învăţare, organizată de o instituţie ce furnizează 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, de la material tipărit (prin 
corespondenţă), la tehnologii audio, video sau noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării . 

 Deși utilizăm tehnologia digitală în școală de mulți ani, nu s-a simțit până acum o nevoie atât 
de mare a unei evaluări adecvate a modului în care o utilizăm, a impactului acesteia asupra unei 
educații de calitate, a perspectivei elevilor și profesorilor asupra necesității acestui demers. Procesul 
de educație este într-o continuă transformare, încercând să aducă în rândul elevilor și profesorilor 
tehnici cât mai utile și atractive pentru a eficientiza învățământul. Indiferent de cât de multă sau puțină 
tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație prin 
faptul că îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile. 

 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 ce 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. 

 Copiii preferă să învețe prin joc pentru că le oferă satisfacții, iar acest lucru îi ajută să-și 
dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței emoționale extrem de necesară la 
adaptarea vieții de adult. 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. 

 Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 
adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 
tehnologiei și implicit, a funcționării organizației, dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 
școlii. Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 
perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii cu 
întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 
desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul 
față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, 
poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

 Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice 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, se poate face progress, se pot încuraja elevii să învețe 
și să lucreze independent. 

 În acest context, am fost nevoiți să integrăm 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, dar 
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mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi, deopotrivă) pentru o astfel de 
experiență didactică. În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii au accesat diferite 
forme educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la 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. 

 În acest context al învățării am identificat puncte tari precum curiozitatea elevilor, eficiența 
acestei modalități de predare, flexibilitatea orarului, șansa de a ne cunoaște 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. 

 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 
videoclipuri 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 pot să învăț individual conspectând lecția mult mai rapid. 

 Pentru a fi cât mai eficientă am comunicat pe grupul de Whatsapp cu părinții orarul și modul 
de derulare a orelor. Am pregătit și împărtășit un program săptămânal cu intervalele orare în care am 
organizat întâlnirile online. Am considerat esențial să stabilesc clar care sunt așteptările mele pe 
parcursurile acestor ore, care sunt regulile de comportament, să mă asigur că elevii au un 
comportomanent adecvat unii față de ceilalți, în căsuțele de chat și nu numai. Le-am explicat faptul 
că spațiul de lucru trebuie amenajat corect pentru învățare, acest lucru ajutându-i să se concentreze și 
să aibă o atitudine respectuoasă față de procesul de învățare, chiar dacă acesta se desfășoară la 
distanță, din propria cameră. Le-am povestit elevilor despre activitățile online la care vor lua parte, 
cât de des vor primi teme, cum vor fi evaluați pentru activitatea lor. Nu am neglijat nici relația cu 
părinții. Astfel le-am prezentat acestora avantajele predării la distanță, explicând faptul că aceasta 
este o alternative la predarea tradițională, cu multe similitudini, fiind chiar activități pe care le 
realizăm cu mai multă ușurință având în vedere avantajele tehnologiei, activitățile fiind mai 
interactive. 

 Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală am utilizat paltforma Zoom, 
iar pe platforma Ecatalog am facilitat schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între 
profesori și elevi și am înregistrat o evidență a acestora, care a permis și feedback. Am ales platforma 
Zoom pentru că mi s-a părut ușor de folosit și am considerat-o potrivită pentru modul meu de lucru, 
punându-mi la dispoziție instrumentele necesare pentru predarea la distanță pe baza unui material 
digital. Spre exemplu am utilizat funcțiile Zoom în momentul în care dăm Share Screen unei fișe de 
lucru sau manual digital. Voi exemplifica ce instrumente de lucru ne oferă platforma pentru a 
interacționa cu elevii astfel încât să spargem monotonia care s-ar putea instala. Activăm bara de sus 
și dăm clic pe butonul Annotate. Aici dăm clic pe format, alegem culoarea și dăm clic pe Draw. Cu 
această funcție putem să indicăm textul sau exercițiul despre care vorbim, alegem o săgeată sau 
marcăm cu un chenar pasajul la care facem referire. Este foarte important să lucrăm astfel deoarece 
interacțiunea la distanță poate fi extrem de confuză, iar indicațiile noastre comunicate verbal să nu fie 
suficient de clare. Dacă este nevoie să adăugăm un text, o întrebare suplimentară, conținut nou apelăm 
la funcția Text. Chiar dacă par banale, aceste mișcări vor ține clasa activă. Un alt buton interesant 
este cel denumit Stamp. Se utilizează atunci când dorim un feedback rapid. Dacă dorim să ștergem 
anumite semne sau chiar tot de pe pagină folosim funcția Eraser. O altă funcție o reprezintă 
Whiteboard. Dacă aceasta nu este disponibilă în varianta de zoom pe care o avem apelăm la aplicația 
Note Book Cast.Aceasta este o tablă albă pe care o utilizăm la fel ca și tabla din clasă, diferența fiind 
că vom folosi tastatura la scriere. O altă funcție este Breakout Rooms. În felul acesta se lucrează în 
grupuri sau pe perechi, selectăm limita de timp pentru activitate, monitărizăm un grup sau altul. Prin 
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intermediul platformei Zoom prin care am comunicat cu elevii și a instrumentelor oferite de aceasta 
am crescut gradul de implicare al elevilor, gradul de interactivitate, am fost mai creativi. 

 Am utilizat resurse deja existente, dar am și creat resurse sub formă de prezentări, lecții, 
fișe, imagini și clipuri, manuale eBook pe care le -am folosit atât în timpul lecțiilor live, cât și 
ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista include aplicații precum Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu 
individual. Am utilizat și creat 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 se 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. L-am folosit doar ca instrument de verificare a 
cunoștințelor sau feedback pentru a vedea ce au înțeles elevii, 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).Pe platforma Kidibot elevii rezolvă, dar și crează teste, primesc 
diplome, insigne virtuale, intră în competiție cu elevi de vârsta lor. Am creat tabla interactivă prin 
aplicația Open Board. Se descarcă gratuit și vă puteți înregistra cu un cont de unde puteți încărca 
documente precum pdf-uri sau imagini pe care să le expuneți pe ecran, în timpul întâlnirii online 
și pe care puteți face adnotări în timp real, ca și cum ați folosi o tablă interactivă.  

 Un instrument educativ care permite copiilor să-și creeze propriul personaj vorbitor cu rolul 
de a îmbunătăți experiența de învățare este Voki. Personajele Voki precum figuri istorice, desene 
animate, animale și chiar oameni pot fi personalizate. Profesorii pot folosi Voki pentru a crea 
prezentări animate și pot crea sarcini Voki distractive pentru elevii lor, pentru activități de clasă, teme 
pentru acasă sau proiecte speciale.  

 Prin intermediul aplicației Wordwall am creat activități interactive redate pe orice dispozitiv 
activat pentru web, precum computer, tabletă, telefon sau tablă interactivă. Acestea sunt create 
folosind un sistem de șabloane clasice familiare, cum ar fi Chestionarul și Cuvintele încrucișate. 
Există de asemenea, jocuri în stil arcade, precum Maze Chase și Airplane și instrumente de gestionare 
a clasei.Pentru a efectua o activitate nouă se începe prin selectarea șablonului, apoi se introduce 
conținutul. Este ușor și înseamnă că poți crea o activitate complet interactivă în doar câteva 
minute.După ce ai creat o activitate, poți comuta la un alt șablon cu un singur clic. Acest lucru te ajută 
să economisești timp și este excelent pentru diferențiere și consolidare. De exemplu, dacă ai creat o 
activitate de Potrivire bazată pe nume de forme, o poți transforma în Cuvinte încrucișate cu exact 
aceleași nume de formă. În același mod, putem transforma resursa într-un Chestionar sau o căutare 
de cuvinte și multe alte posibilități. Dacă găsești o activitate care nu corespunde întocmai dorințelor 
tale, poți personaliza cu ușurință materialul pentru a se potrivi cu clasa și stilul tău de predare. 
Șabloanele interactive pot fi prezentate în diferite teme. Fiecare temă schimbă aspectul cu diferite 
grafice, fonturi și sunete.Există opțiuni suplimentare pentru a seta un cronometru sau pentru a 
schimba jocul. Activitățile Wordwall pot fi utilizate pentru evaluare sau ca și temă. Rezultatele 
fiecărui elev sunt înregistrate și puse la dispoziția profesorului. 

 Nativii digitali au nevoie de cadre didactice care să le transforme experiența de învățare printr-
o abordare individualizată, centrată pe elev, în care cadrul didactic să renunțe la rolul de posesor al 
tuturor cunoștințelor și să devină un adevărat îndrumător al elevului în drumul său spre cunoaștere. 
Pentru acest lucru instruirea asistată de calculator și de tehnologiile moderne este una dintre cele mai 
eficiente abordări. 

 
Bibliografie: 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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COPILUL CU ADHD SAU CU OPOZIȚIONISM PROVOCATORY 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NICOLAESCU NORINA 
LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU” 

 
Tulburarea hiperactivă cu deficit de atentie (ADHD) este o tulburare complexă a sănătății 

mentale, care poate afecta succesul copilului la școală, precum și relațiile sale cu cei din jur. 
Principalele simptome ale ADHD sunt: 
• hiperactivitatea- copilul nu poate sta locului, se mişcă şi vorbeşte continuu;  
• impulsivitatea- copilul are un comportament şi un limbaj necontrolat; 
• tulburările de concentrare- copiii se plictisesc şi sunt distraşi repede de la activităţi. 
Un semn frecvent al tulburarii hiperactive cu deficit de atentie este ceea ce pare a fi 

incapacitatea de a recunoaste nevoile si dorintele altor persoane. Acest lucru poate avea urmatoarele 
consecințe: un copil cu ADHD îi va întrerupe pe ceilalți în timp ce vorbesc, va da buzna în conversații 
sau jocuri din care nu face parte și, de asemenea, va întâmpina dificultăți atunci când trebuie să își 
aștepte rândul în timpul activităților la clasă sau când se joacă cu alți copii. 

Un copil cu ADHD poate avea probleme în a-si tine emotiile sub control. Acesti copii pot avea 
izbucniri de furie în momentele nepotrivite. Copiii mai mici pot avea o criză când te astepti mai puțin. 

Copiii cu ADHD adesea nu pot sta liniștiți. Este posibil ca aceștia să încerce să se ridice și să 
alerge prin preajmă, să se foiască, să se zvârcolească pe scaunul lor, atunci când sunt forțați să stea 
jos, la școală sau la grădiniță. 

Neastâmpărul poate face lucrurile și mai dificile, iar copiii cu ADHD vor avea dificultăți în 
ceea ce privește perioadele când ar trebui să se joace în liniște sau să se implice cu calm în activități 
relaxante, de timp liber. 

Un copil cu ADHD poate să prezinte interes în privința multor lucruri, însă poate să aibă 
probleme când ar trebui să termine acele sarcini sau activități. De exemplu, copiii cu ADHD pot 
începe proiecte, treburi prin casă sau își pot începe temele, dar vor trece la următorul lucru care le 
trezește interesul, înainte de a termina acea activitate. 

Unui copil cu ADHD îi va fi greu să fie atent, chiar când cineva îi vorbește direct, i se adresează 
doar lui. Acești copii îți vor spune că te aud, dar nu vor putea să repete sau să reproducă ceea ce 
tocmai ai spus. 

Cel mai important în activitatea cu copiii cu ADHD este ca aceştia să fie stimulaţi, iar ca 
posibile stimulente aş enumera: reducerea timpului în care se realizează o temă şi găsirea unei ocupaţii 
alternative, copilul să aibă un creion special care să-l atragă în activitatea de scriere, aprecieri verbale 
a fiecărei reuşite, acordarea de puncta sau alte stimulente, acordarea rolului de lider într-un joc. De 
asemenea i se poate permite copilului să aducă de acasă o jucărie favorită, dacă jocul cu aceasta îl 
poate stimula în dezvoltarea atenţiei. 

În sala de clasă, este recomandat ca elevul cu ADHD să lucreze în echipe, iar sarcinile de lucru 
trebuie să fie clare și punctuale, evitându-se formularea unor sarcini de lucru multiple și de lungă 
durată. Acești elevi vor fi așezați departe de sursele de distragere a atenției, cum sunt ferestrele, 
computerele, ușile. În cazul elevilor care obosesc mai repede și au dificultăți în menținerea 
concentrării pe o perioadă mai lungă de timp să le fie prezentate cele mai importante teme și 
conținuturi la începutul orelor de curs. Apoi, este mai ușor de implicat elevii în activități diverse în 
care pot fi atinse obiectivele didactice prin intermediul jocurilor și exercițiilor tematice. 

Copilul va participa de asemenea la drumeţii, excursii, i se va “acorda” plăcerea de a sta în faţa 
rândului, învățătoarea făcând în aşa fel încât acest lucru să fie perceput ca un atuu. Va fi încurajat să 
aducă de acasă un obiect, animal de casă, care să-i permită prezentarea acestuia, formularea unei 
povestiri, ceea ce va înlesni socializarea cu colegii de clasă. În urma unei fapte exemplare învățătoarea 
poate reduce, diminua o sancţiune. Pentru a-i satisface nevoia de mişcare, învățătoarea îi poate cere 
copilului să o ajute la distribuirea fişelor, creioanelor, planşetelor, plastilinei etc. 
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Deşi foarte importante, stimulentele, nu trebuie pierdute din vedere şi sancțiunile. Atenţia 
învățătoarei se va focaliza pe comportamentul negativ care va fi sancţionat, fiind totuşi evitate 
pedepsele severe care nu vor face decât să genereze reacţii şi mai ostile. 

De asemenea, este foarte importantă creșterea timpului petrecut în familie, prin limitarea 
timpului petrecut în fața televizorului, participarea la activități amuzante și educative, jocuri în 
familie.  

Ca o concluzie, aş completa prin remarca potrivit căreia ADHD este una dintre cele mai 
frecvente probleme de ordin comportamental cu care se confruntă în prezent copiii, fiind marcată o 
serie de efecte negative provocate de lipsa atenţiei, impulsivitate şi hiperactivitate. Simptomele sale 
sunt în mod evident în disonanţă cu stadiul normal de dezvoltare al copilului şi intră frecvent în 
conflict normele şi regulile formale şi informale ale culturii şcolare, provocând dificultăţi în viaţa 
cotidiană. 

Diagnosticarea timpurie a bolii şi luarea din timp a măsurilor impuse pot reduce fenomenele 
expuse anterior, aceasta implicând familia, în primul rând, grădiniţa (şi mai apoi şcoala), specialiştii 
în terapie comportamentală, societatea în ansamblul ei. 
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ȘCOALA ONLINE-ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRES 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NICOLAI ANGELA-SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, BUZĂU 
 
 Un domeniu important al statului este educația, care la rândul său, are nevoie de o formare 

continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească tinerii pentru a se 
integra activ în viața socială și personală. Însă situația de criză a scos la iveală anumite probleme care 
vor impune o schimbare radicală a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai 
conștienți pe educabili, să-i facă mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele 
sale. Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 
brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 
S-a constatat o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii 
școlii, specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și 
reprezentanți ai societății civile. 

Școala on-line ne dă prilejul să explorăm 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 școală 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. O sursă importantă au fost platformele 
educaționale existente, dar și instrumentele digitale pentru asigurarea învățământului online, 
managementul timpului și a resurselor pentru elevi în condiții de criză. Majoritatea celor implicați 
sunt de acord că nu prea mai au valoare teoriile și dogmele însușite ani în șir, ci, mai importante sunt 
relațiile care se stabilesc între oameni, comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, 
adică atitudinile și valorile care constituie fundamentul noii paradigme ale educației . S-a ajuns și la 
concluzia, că sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, fiind axat 
preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. 

 Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare 
eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 
a încrederii și a stării de bine. Totodată, cadrele didactice, precum și elevii, părinții, managerii școlari 
trebuie să fie autodidacți, să învețe din propria experiență dar și a celorlalți. 

 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. Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul 
în care ce le spun profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu 
informațiile îi ajută să se dezvolte. Modurile în care tehnologia susține procesul de învățare sunt: – o 
mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, demonstrații – lecțiile sunt mai 
interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor (tablete, laptopuri, 
smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la discursul unui 
prof. – tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor – tehnologia îl ajută pe profesor să își 
pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp pentru a se conecta cu elevii – tehnologia 
salvează timp – te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite – elevii 
nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze informații Un alt 
mod de a dobândi cunoștințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite motoare de 
cautare.Tehnologia susține procesul de învățare, stimulează gândirea logică și permite accesul facil 
la resurse și opinii diferite. Se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru a-i face 
pe educabili să fie mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine. Schimbarea 
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trebuie să includă implicarea mai largă a părinților, a membrilor comunității, în calitate de parteneri 
activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. 

 În concluzie, învățăturile care se concentrează în special pe tehnologia digitală sau folosind 
resurse și instrumente digitale contribuie la dezvoltarea abilităților cheie ale elevilor în societate și în 
lumea profesională a secolului XXI: creativitate, inovație, muncă în grup, modă. proiect sau chiar 
autonomie. 

 
Bibliografie:  
1) Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență ” 
2) Botnariuc, P., Cucoș, C., Glava, C., Iancu, E. D., Ilie, D. M., Istrate, O., . . . Velea, S. (2020). 

Școala Online - Elemente pentru inovarea educației. București: Editura Universității din București. 
Preluat de pe https:// www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf 
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ON-LINE LA GRĂDINIȚĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR NICOLETA SILION 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29, IAȘI 
 
O nouă experiență în activitatea noastră este trecerea de la catedră la activitatea on-line. Încă de 

la grădiniță, copiii descoperă jocurile on-line și utilizează calculatorul. Școala on-line a fost o 
provocare.  

Trebuie să ne gândim și la nevoile copilului, când gândim sesiunile on-line. Pentru aceasta, am 
realizat grupul clasei pe WhatsApp, grup pe care l-am folosit pentru a trimite materialele: fișe de 
lucru, imagini din povești, viu colorate și atractive, metode de lucru cu copiii, explicații și tot ce era 
necesar pentru buna desfășurare a activității. Imediat ce am trimis materialele, am primit fotografii, 
filmări realizate de părinți, iar eu le-am trimis imediat feedback-ul pe aceeași cale.  

În acest mod am putut fi alături de cei mici și am menținut un canal de comunicare permanent, 
atât cu copiii, cât și cu părinții. M-a ajutat mult și faptul că ei au dispus de mijloacele informaționale 
necesare pentru defășurarea acestei activități. Astfel, atenția a fost focusată pe copil și am urmărit 
interesul acestora așa cum s-ar fi întamplat și la grădiniță.  

Lucrul on-line reprezintă tot o joacă, doar că folosim alte căi de comunicare și a fost necesar să 
mă gândesc bine la ceea ce am putut și la ceea ce nu am putut face în acest context. Activitățile 
trebuiau să fie interactive, folosind toate resursele disponibile în mediul on-line și pentru aceasta am 
respectat câteva principii: nevoia de mișcare, muzica, implicarea copiilor în activități, pauzele. Foarte 
importantă este mișcarea, deoarece copiii așa învață mai ușor. 

Dacă au nevoie de obiecte ajutătoare, jucării, mingi, pentru mișcare, i-am anunțat pe părinți, 
din timp. Nu este suficient să le dăm doar indicații copiilor, trebuie să le sugerăm mișcările pentru a 
înțelege mai bine ce au de făcut.  

Am ales activități familiare copiilor, pentru că ei au aceleași nevoi acasă, cât și la grădiniță. 
Planificarea activităților am făcut-o din timp și am transmis-o părinților la începutul fiecărei 
săptămâni, pentru a pregăti materialele și tot ce este necesar pentru activități. În predarea on-line, am 
ținut cont și de timpul și disponibilitatea părinților de a putea fi alături de copii, să-i poată ajuta în caz 
de nevoie, pentru că la aceasta vârstă copiii au nevoie de suportul părinților întrucât își pierd repede 
răbdarea și atenția distributivă.  

Este foarte importantă legătura emoțională cu copiii, pentru a nu simți lipsa grădiniței și a 
colegilor. Pentru asta, i-am întrebat cum se simt, dacă sunt bine, ce probleme au. I-am încurajat și am 
încercat să fiu alături de ei și m-am asigurat ca ei să simtă asta.  

Școala on-line este o experiență nouă și ne învață cum sa fim impreuna altfel.  
 
Bibliografie:  
Constantin Cucoș: Școala On-line – Elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității din 

București 
Curiculum pentru învățământ preșcolar 2018 
www.didactic.ro 
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METODE DE STIMULARE A GÂNDIRII CRITICE 

 
 AUTOR: NICORICI ANA – FELICIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” ZALĂU,  
 JUD. SĂLAJ  

 
”Nu exista altă cale de schimbare a situației globale decât îmbunătățirea calitații pregătirii 

omului” 
 
Metodele active moderne stimulează implicarea elevilor în activitatea de învăţare, le dezvoltă 

gândirea critică şi capacitatea de adaptare la viaţă.  
Pentru a obține performanțe în activitatea şcolară a elevilor, sunt importante metodele didactice 

utilizate de învăţător prin realizarea instruirea diferenţiată şi personalizată. 
 Gândirea critică reprezintă o dimensiune crucială a formării elevilor, în toate programele și 

pentru toate disciplinele de învățământ. Formarea și dezvoltarea abilităților de gândire critică se 
realizează printr-un antrenament sistematic al strategiilor de învățare interactivă. Această formă de 
gândire este importantă în viața adultului pentru a putea face alegeri personale și explicite. 

Ceea ce îi determină pe elevi să se implice activ în redescoperirea cunoştinţelor, să analizeze, 
să compare, să argumenteze, să rezolve situaţii problematice sunt metodele și procedeele interactive 
folosit de învățător. 

 Domeniul în care învăţătorul are o deplină libertate de alegere, selectare, inovare este cel al 
metodelor de învăţământ, al formelor de organizare a activităţii și al mijloacelor didactice de predare-
învăţare. 

„Beneficiile aduse de exersarea şi dezvoltarea abilităţilor logice (abilităţi de gândire cri- tică) 
sunt localizabile în cel puţin trei domenii: persuadarea, cunoaşterea şi cooperarea. Abilităţile logice 
de acceptare a unei credinţe pe baza argumentelor solide sau a evidenţei constrângătoare pot proteja 
indivizii umani de efectele colaterale ale persuadării (reclamele comerciale, manipularea prin mass-
media, promisiunile politice etc.). 

Exersarea abilităţilor logice poate conduce, de asemenea, la extinderea cunoaşterii prin 
raţionare: în sensul inferării unor informaţii noi (concluzii) din cunoştinţele lor anterioare (premise) 
şi nu în sensul dependenţei de generalizări vagi sau de sloganuri, obişnuinţe şi stereotipuri de 
gândire.” ( Clițan, G., 2003, p 56-57). 

Introducerea în clasa, în învățarea școlară a metodelor și tehnicilor de instruire care promovează 
gândirea critică la elevii în cadrul tuturor disciplinelor de învățământ este un pas în realizarea 
schimbării. 

Utilizarea metodelor și strategiilor de învățare activă are ca rezultat creșterea motivației elevilor 
pentru învățare și a încrederii în sine, contribuie la formarea unei atitudini pozitive față de limba și 
literatura română ca disciplină școlară și asigură condițiile formării capacității copiilor de a 
interacționa și de a comunica, pregătindu-i mai bine pentru activitatea socială. Mulându-se perfect pe 
principiile și obiectivele educației incluzive, învățarea bazată pe munca în cooperare și pe atitudinea 
activ-participativă a elevilor îi ajută pe elevi să se accepte așa cum sunt, să-și valorifice potențialul și 
să colaboreze în vederea realizării obiectivelor de interes comun. 

 
Bibliografie  
1. Adriana Nicu –Strategii de formare a gândirii critice – Editura Didactică și Pedagogică 
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3. Oprea Crenguța- Lăcrimioara – Strategii didactice interactive - Editura Didactică și 
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4. Mihai Kramar-Psihologia stilurilor de gândire și acțiunea umană –Editura Polirom, 2002.  
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RESURSE EDUCAȚIONALE UTILE ÎN PROCESUL DE  

PREDARE-ÎNVATARE-EVALUARE ON-LINE 
 

PROF. NICU OANA SILVIA 
 
 Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă, 

presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora 
de către profesori la oră, mai ales în această perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a 
fost înlocuit cu cel online. 

 Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul, a transmite, 
şi a manevra elementele unei lecţii. Prin urmare pregătirea cadrelor didactice este un element de bază. 
Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă 
muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele şcolare şi 
manualele, pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei lecţii pe 
calculator.  

 Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul 
educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-
educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.  

 Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educaționale utile în 
procesul de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre 
cadrele didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilităților 
educative ale acestora. 

 Este evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot înlocui pe cele tradiţionale în mod 
radical. Există domenii sau etape ale procesului de învăţământ în care educaţia tradiţională este de 
neînlocuit- faza preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când 
influenţa personală a educatorului rămâne determinantă și de neînlocuit!  

 În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins 
o serie de concluzii interesante cu privire la eficienţa utilizării resurselor educaționale online, dintre 
care amintim:  

 oferă informaţii organizate;  
 chestionează pe cel ce învaţă;  
 stimulează creativitatea;  
 constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;  
 ne determină să găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor; 
 diminuează factorul de stres; 
 este prezent caracterul ludic;  
 reduce timpul de studiu;  
 se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer. 
 Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, 

preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin 
cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de 
lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative 
și originale. 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 
 PROF. INV. PREȘC. NICULA ANDREEA-FLORIANA 

  
 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 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 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.  
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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 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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ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROF. NICULA FLORENTINA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 117, SECTOR 6, BUCUREȘTI 

 
Predarea on-line a adus multe provocări atât elevilor cât și profesorilor. Profesorul a trebuit să 

învețe să folosească peste noapte noile platforme educaționale, să structureze și să esențializeze în 
format digital informația pentru a putea fi asimilată de elevi, să ofere suport tehnic, deci a devenit un 
supererou doar din pasiunea pentru meseria aleasă. Susținerea a venit mai ales din partea colegilor la 
fel de motivați să reușească și în învățarea alternativă, online, atenția centrându-se pe elev. Toată 
această dedicare și pasiune a profesorului din online este relativ puțin apreciată de către părinți și 
elevi. Acei părinți care apreciază și respectă această muncă, sunt în general cei pentru care școala a 
reprezentat punctul de lansare pentru realizarea lor viitoare, cei care au participat sau au încercat să 
se implice în buna funcționare a școlii în această perioadă dificilă pentru noi toți, convinși fiind din 
experiența proprie că școala formează caractere și o societate civilizată. 

Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii au ales 
să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în grupuri de 
discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse platforme, să parcurgă 
etapele necesare dezvoltării personale, să creeze noi resurse digitale, lecții și teste online, fiind 
deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne. În decursul 
carierei sale dascălul este mereu supus provocărilor și schimbărilor care au loc deopotrivă în sistemul 
de educație și în cadrul societății. Aceste schimbări s-au dovedit recent a fi drastice, neașteptate.  

Astfel, cea mai mare dintre provocările de până acum poate fi considerată școala on-line. 
Aceasta este una fără precedent, la care sistemul românesc de învățământ încă nu îi poate găsi o 
rezolvare clară. Drept urmare, profesorul, în circumstanțele desfășurării învățământului online, a 
trebuit să se adapteze brusc necunoscutului. A trebuit să găsească energia, forța și determinarea de a 
descoperi cele mai bune metode și mijloace pentru ca actul educativ să nu aibă de suferit. Profesorul 
a trebuit acum să treacă în mediul online, în spatele unui ecran, de după care să își desfășoare cu 
succes activitatea. Munca lui trece de multe ori neobservată de către ceilalți, dar, dimpotrivă, ceea ce 
face el acum e mult mai important decât înainte.  

Activitatea sa e consumatoare de timp și de energie, el trebuie să fie mereu la curent cu modul 
de funcționare al platformelor de pe care lucrează cu elevii săi, trebuie să ofere feedback permanent 
prin corectarea sutelor de teme care se adună în fiecare zi în conturile fiecăruia. Este evident că 
atribuțiile sale s-au extins și acoperă o gamă largă și variată.  

Mai mult de atât, orele în spațiul online sunt foarte diferite de cele din spațiul fizic, de la școală, 
așa că, profesorul a trebuit să reinventeze, să reconstruiască totul pornind de la zero. De ce de la zero? 
Pentru că, până în acest moment, nimeni nu l-a pregătit pentru o așa turnură a lucrurilor. Așadar, 
dascălul a pornit pe un drum care nu e cunoscut și pe care, de cele mai multe ori e nevoit să îl parcurgă 
singur. Și-a procurat materialele de care a avut nevoie, și-a reorganizat și planificat munca, a regândit 
parcursul orelor sale și, cu mult curaj a pornit la treabă. 

Educația on-line a devenit o oportunitate neașteptată de conectare a trio-ului educațional 
professor-părinte-elev, de reflecție asupra a ceea ce este învățarea, de experimentare a unor noi 
moduri de a inspira învățarea și de regândire a sistemului educațional din perspectiva realităților sec. 
XXI. Profesorii au primit șansa de a se interacționa cu elevii și părinții lor, de a înțelege nevoile și 
perspectivele acestora și de a crea legătura umană atât de necesară în procesul de învățare ulterior, 
dar și aceea de a se face vizibili.  

În concluzie, am putea enumera o parte din avantajele școlii online: libertatea navigării pe 
internet, ușurința de a crea jocuri atractive, dezvoltarea conversației în public a persoanelor 
introvertite, este un mod explicit și atractiv în prezentarea lecțiilor și a obiectivelor, eficiența 
rezolvării unor cerințe, siguranța păstrării sănătății în perioada pandemiei. Dezavantajele sunt și ele 
prezente, astfel amintim: lipsa mișcării care produce efecte asupra condiției fizice și psihice totodată, 
lipsa interacțiunii cu semenii, limitarea exprimării și a observării emoțiilor.  
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DIFERENȚELE DINTRE ÎNVĂȚAREA ONLINE  

DE ÎNVĂȚAREA FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
 

PROFESOR DENISA NICULAE 
 
 Modul cel mai apropiat de predarea față în față este clasa virtuală, unde profesorul are în față 

o tablă virtuală, fie că este o prezentare sau un spațiu pe care poate să scrie. Dar chiar și în acest caz 
situația este destul de diferită. Ca să poți scrie ca și pe tablă ai nevoie de instrumente suplimentare: 
fie o tabletă grafică și un creion digital, fie un ecran tactil și un creion digital (apropo de 
infrastructură). 

 Desigur, în clasa virtuală comunicarea este diferită. Pentru a nu se crea haos, microfoanele 
elevilor trebuie închise. Elevii pot comunica scriind întrebări în chat sau dând click pe butonul „Ridică 
mâna” pentru a le deschide profesorul microfonul. 

 Dacă predarea nu se realizează sincron, prin clase virtuale, atunci este nevoie să creezi 
materiale de studiu care să transmită informația elevilor în modalități cât mai adecvate pentru 
eLearning. Vorbim de materiale video sau prezentări adaptate pentru cursurile online. 

 Modul în care sunt pregătite prezentările pentru eLearning este diferit, fie că este vorba despre 
o prezentare susținută în clasa virtuală sau un fișier pdf încărcat în platforma de eLearning. În 
următorul articol vom discuta mai în detaliu cum pregătim materialele de studiu pentru eLearning. 

 Întrebările și neînțelegerile elevilor 
 Scopul cadrului didactic în eLearning, la fel ca și față în față, este să îi ghideze pe elevi să 

înțeleagă concepte, să învețe proceduri și să aplice în practică ceea ce au învățat. Acest lucru este mai 
dificil de realizat online și trebuie să îi acordăm o atenție specială. 

 Cum pot pune întrebări elevii? Chiar dacă și în clasă unii au rețineri în a pune întrebări, trebuie 
să ne gândim și să planificăm dinainte modalități prin care elevii pot pune întrebări online. 

Cum putem face acest lucru? 
(a) le spunem de la început, explicit, cum pot pune întrebări și chiar le arătăm acolo unde se 

poate, fie că este vorba de chat-ul din clasa virtuală, de forumul din platformă sau un alt mijloc pe 
care îl folosim;  

(b) creăm spații în care se pot pune întrebări – de exemplu, forumuri pentru întrebări în cursul 
online; 

(c) îi încurajăm să pună întrebări când nu înțeleg ceva sau le explicăm cum pot căuta răspunsuri 
la întrebări când își dau seama că nu înțeleg ceva; altfel spus, îi învățăm să gândească critic și să 
învețe cum să învețe. 

 Testare și feedback 
Testul este un instrument foarte util într-un curs online. Folosind teste de autoevaluare îi ajutăm 

pe elevi să descopere care sunt lucrurile pe care le-au înțeles și care sunt cele pe care nu le-au înțeles 
încă. Pentru a face acest lucru trebuie să depășim, împreună cu elevii, asocierea dintre test și notă. 

 În loc să fie văzut ca un lucru negativ, trebuie să ajutăm elevii să vadă în test un instrument de 
feedback și învățare. Cum putem face acest lucru? Incluzând în cursul online, sau punând la dispoziția 
elevilor mai multe teste care nu vor primi notă. În eLearning este important să îi obișnuim pe elevi cu 
ideea că testul are rolul de a ne ajuta să verificăm dacă am înțeles, este un instrument de feedback. 

 Multe exerciții practice și exemple 
 Pentru că online nu suntem așa de ușor la dispoziția elevilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă ceea 

ce au de învățat și să pună în practică, este important să le pregătim exemple de exerciții rezolvate și 
exerciții practice. Exemplele de exerciții rezolvate le vor arăta care sunt pașii pe care trebuie să îi 
parcurgă pentru a rezolva un anumit tip de exercițiu. Dacă sunt mai multe tipuri de exerciții, ar fi bine 
să existe exerciții rezolvate pentru fiecare. 

 Cu atâtea provocări nu e de mirare că a fost o perioadă dificilă. Important este să învățăm și să 
ne pregătim mai bine pentru viitor, care s-ar putea să fie mai aproape decât ne imaginăm.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NICULESC LIDIA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS 
COM. BARU, JUD. HUNEDOARA 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun 
bazele,,clădirii’’fizice şi spirituale a,,puiului de om’’. Doar,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, 
ştie, cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă 
şi mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 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”  

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 identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 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. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
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importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt 
atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

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 evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 
 Bibliografie:  
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162. 
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ERASMUS, O EXPERIENȚĂ PREMERGĂTOARE ȘCOLII ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NICULESCU HRISTA OCTAVIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 BRAȘOV 
 
În anul 2019 am avut șansa de a participa la primul schimb de experiență în cadrul programului 

Erasmus, „Optimizarea procesului educativ prin mijloace moderne specifice sec XXI”. Încă de la 
început am fost încântată de posibilitatea participării, fiind o temă de actualitate, necesară pentru a 
aduce un plus de calitate actului educativ. Elevii actuali sunt născuți în inima tehnologiei, fiind 
conectați în permanență și manifestând un interes crescut în utilizarea unor multitudini de aplicații în 
cadrul orelor și nu numai. Ulterior, odată cu apariția pandemiei și desfășurării școlii în mediul on-
line, am descoperit și am apreciat și mai mult utilitatea aplicațiilor pe care le-am aflat în cadrul 
schimbului de experiență. 

Majoritatea aplicațiilor prezentate au fost total noi, dar am reușit și să descopăr tainele unora de 
care mai auzisem înainte, dar nu am avut curajul să le cercetez. Pas cu pas, ca unor învățăcei veritabili, 
ni s-a dat ocazia să explorăm fiecare aplicație în parte, după ce ni se explicau pașii de lucru, 
valorificând experiența prin aplicații practice, adaptate pentru nivelul de vârstă al elevilor fiecărui 
participant la curs. Astfel, am descoperit că nicio aplicație nu este prea greoaie sau prea facilă pentru 
elevi, depinde doar de noi, cadrele didactice, cum ne folosim creativitatea și măiestria pentru a le 
folosi la clasă și nu numai. La reîntoarcerea la școală, am prezentat colegilor din școală, și nu numai, 
experiențele și cunoștințele acumulate, având astfel ocazia să aprofundăm cele descoperite.  

Odată cu revenirea la catedră, am încercat să strecor în orele mele o parte din aplicațiile despre 
care am aflat în cadrul cursului. Copiii au fost mai mult decât încântați de această abordare a orelor 
și mi-am dat seama cât de fascinați sunt ei de „mărețul internet”. În afară de satisfacțiile didactice, 
am avut bucuria să le arăt că internetul și tehnologia înseamnă mai mult decât filmulețe și jocuri, ci 
poate să îi ajute să învețe cu adevărat lucruri noi. La momentul respectiv având clasa pregătitoare, am 
considerat că pe măsură ce vor crește, voi avea ocazia să le prezint mai multe aplicații dintre cele 
descoperite la curs în cadrul orelor desfășurate împreună.  

Din păcate, aceasta dorință a mea nu a fost posibilă la momentul respectiv, deoarece am fost 
„trimiși acasă” de pandemie. La început, am așteptat răbdătoare ca lucrurile să revină la normal, să 
ne întoarcem la clasă, să explorez împreună cu elevii mei noile minuni pe care le puteam face cu 
tehnologie. Pe măsură ce perioada de școală online s-a prelungit, am început să reiau fiecare aplicație 
în parte pe care am aflat-o în cadrul cursului și să o transform într-o modalitate distractivă de învățare, 
dar și de substituire a prezenței mele în fața lor. Surprinzător a fost să descopăr cât de repede au reușit 
să le folosească, fără mari dificultăți, și chiar să descopere lucruri noi, încă necunoscute mie.  

Primul pas în comunicarea cu ei la începutul școlii online a fost consolidarea și îmbogățirea 
site-ului clasei, creat ca aplicație practică când ne-a fost prezentat weebly.com. În primă fază, acesta 
a fost gândit ca pe un cloud, în care aveam să încarc fotografii de la diverse evenimente ale clasei și 
pe care să îl împărtășesc părinților și copiilor la finalul anului. Fiind nevoiți să ne adaptăm, cu ajutorul 
acestui site, am reușit să transmit o multitudine de materiale, într-un timp foarte scurt, într-o 
modalitate accesibilă tuturor elevilor. În acea perioadă am folosit foarte mult aplicațiile wordwall.ro 
și learningapps.ro, care mi-au oferit posibilitatea să îmi creez resurse proprii, dar și să utilizez 
resursele puse la dispoziție de ceilalți creatori. 

Odată cu începerea noului an școlar în mediul online, am avut posibilitatea să utilizez și alte 
aplicații dintre cele prezentate în cadrul cursului, cum ar fi wordart.com, worksheets.com, kahoot.it 
și altele. Acestea mi-au fost de un real folos pentru a face mai atractivă predarea de acasă, dar și în 
consolidarea și evaluarea cunoștințelor transmise elevilor. Deși la început am fost sceptică în a folosi 
o multitudine de aplicații care erau extrem de interesante, dar aveam impresia că nu vor reuși să le 
acceseze, fiind prea mici, pe măsură ce am observat că uneori se descurcau chiar mai bine decât mine, 
am introdus noi aplicații. Acestea au reprezentat nu numai o modalitate utilă, distractivă și eficientă 
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de a ne desfășura orele, ci le-a oferit și elevilor mei ocazia să devină „învățători”. Bineînțeles că nu 
toți au fost la fel de pricepuți la început în utilizarea aplicațiilor, dar colegii lor au putut să le explice 
și să îi ajute. 

Un avantaj al acestei perioade grele pe care o traversăm este că ne-a determinat pe toți să ne 
adaptăm vremurilor, să acordăm o mai mare importanță tehnologiei, să o folosim spre binele elevilor 
noștri și chiar să învățăm de la ei lucruri noi, fiind mult mai intuitivi în acest domeniu. Experiența 
Erasmus m-a învățat că trebuie să fiu deschisă la nou, în pas cu vremurile și pregătită întotdeauna 
pentru ceea ce va veni. Dacă la început am considerat utilizarea aplicațiilor descoperite un moment 
de relaxare și întrerupere a rutinei demersului didactic, astăzi pot spune că ele au devenit 
indispensabile procesului de învățământ, fiind mult mai potrivite profilului elevilor actuali, indiferent 
dacă școala se desfășoară în mod tradițional, față în față, sau este în mediul on-line. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIER 

 
BADITA ELENA-ADELINA 

NICULICIOIU ROXANA  
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT OSTROVENI 3  

RM. VALCEA 
 
 Educația este actul de învățare a lucrurilor din jurul nostru. Aceasta ne ajută să percepem 

lucrurile cu ușurință și să ne descurcăm cu orice fel de problemă am întâmpina. Educația reprezintă 
una dintre cele mai importante drepturi ale fiecărei ființe umane. Fără aceasta suntem incompleți. De 
asemenea, educația are un rol important în viața noastră deoarece aceasta ne îmbunătățește 
cunoștințele, aptitudinile, nivelul de încredere și personalitatea. Maturizarea și nivelul de comportare 
în societate sunt de asemenea prezente datorită educației. Actorii principali în formarea și performanța 
noastră ca oameni, școala, familia societatea, ar trebui să ofere copilului o educație fără limite, fără 
obligații. Prin „fără limite” a se înțelege o educație care să nu implice diferențiere între țări și 
societatea în care trăim. Familia este primul loc unde începe educația. Este cel mai puternic 
influențator asupra unui copil pentru că unele lucruri rămân întipărite tot restul vieții. Tot în familie 
copilul începe să își formeze vocabularul și bineînțeles modul de a se comporta în societate și cu cei 
din jurul său. Școala este o instituție sau o organizație socială care are un rol foarte important în 
educarea generațiilor tinere, cum ar fi cei din școala primară, care sunt la început de drum și care au 
nevoie de un sprijin, ca să poată să își formeze o viziune despre lumea în care trăiesc și în care o să 
se dezvolte treptat. În această etapă a vieții, copilul are nevoie de comunicare, de o conexiune, atât în 
școală, cât și în familie. Școala trebuie să aibă metodele sale de a educa și de a atrage copilul spre 
educație, încât acesta să fie mândru de performanțele sale și de a da un impuls la ceea ce va urma în 
continuare.  

 Educat ești atunci când știi să respecți, să ajuți, să asculți, să oferi, când știi să te comporți, să 
te adaptezi, să reușești. Educația fără frontiere este puntea dintre noi și viitorul nostru, lăsându-ne 
liberi să decidem. Ne oferă posibilitatea de a face diferența între bine și rău, alb și negru. Este criteriul 
care ne ajută să facem anumite alegeri pe parcursul vieții. Totodată, educația este criteriul după care 
suntem judecați în societate, așadar trebuie să avem grijă ce fel de,,etichetă” ne dorim să purtăm.  

 Educația nu are frontiere, nu este limitată, aceasta ne oferă ocazia să o cunoaștem pe deplin 
fiind o resursă infinită care oferă energie și informație omului. Aceasta o primim în familie, școală, 
în jurul nostru, însă cel mai important este să o prețuim și să nu o neglijăm deoarece aceasta prezintă 
un element important în viața și în viitorul nostru. Educația este esența formării omului, cu ea devii 
capabil să-ți atingi visele și să evoluezi pe plan personal și profesional. Educația o întâlnim pe întreg 
parcursul vieții noastre. Nu se sfârșește niciodată! Ea face diferența!  

 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.  
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 În acestă perioada de pandemie, în care am funcționat mai mult de acasă, in mediul online, 
părinții au avut un rol foarte important. Fără ajutorul lor nu am fi putut realiza ”școala de acasa”. 
Relația dintre părinți și școala trebuie să fie una foarte strânsă. Indiferent de învățământ, fie el online, 
traditional sau alternative, copiii au nevoie de ajutor pentru a-și însuși cunoștințele foarte bine. Au 
nevoie de explicații pentru a întări lucrurile spuse de doamnele educatoare. 

 
Bibliografie: 
1. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan, Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, 

Iaşi, 2001 
2. Nicola, Ioan, „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2000. 
3. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
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ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN DERULAREA MOMENTULUI 

,,ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ” 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, NICUȚĂ NICOLETA 
 LICEUL TEORETIC,,SFÂNTU NICOLAE”, GHEORGHENI 

 
Prezentarea unor exemple de bună practică, care să evidențieze creativitatea cadrelor didactice, 

în conceperea şi derularea momentelor din cadrul întâlnirii de dimineaţă menite să stimuleze interesul 
elevilor pentru actul didactic instructiv-educativ. 

Ce este,, Întâlnirea de dimineaţă?” 
Deoarece fiecare lucru are un început, o zi în care pornim la drum cu intenţia de a schimba ceva 

în bine este tocmai ceea ce se numeşte,,Întâlnirea de dimineaţă”. În cadrul,,Întâlnirii de dimineaţă”, 
treptat, sporesc aptitudinile de comunicare ale copiilor. A vorbi şi a asculta sunt calităţi de bază într-
o cultură democratică. Prin comunicare eficientă copiii vorbesc astfel încât mesajul transmis să fie 
înţeles, ascultă când alţii vorbesc, folosesc limbajul pentru a formula întrebări, contribuie cu idei în 
cadrul discuţiilor de grup. Aceste aptitudini sunt esenţiale pentru o colaborare eficientă în cadrul 
grupului, pentru implicarea într-un proces de învăţare prin cooperare. 

 Momentele,,Întâlnirii de dimineaţă”- Salutul 
 Prima secvenţă a întâlnirii de dimineaţă este întâmpinarea tuturor celor prezenţi în clasă. 

Fiecare foloseşte o formulă de salut şi numele persoanei căreia i se adresează, creând o atmosferă 
prietenoasă: 

,, -Bună dimineaţa, Maria! Mă bucur să te văd astăzi!/,,- Bună dimineaţa, năzdrăvanilor, prieteni 
ai cărţilor, dinţi sănătoşi, zâmbet frumos, iubitori ai pădurii, etc. (Copiii pot desluşi din salut, mesajul 
zilei.) Acest moment cultivă norme de bază în comportamentul copiilor, îi învaţă respectul pentru cei 
din jur şi creează premizele pentru formarea unui colectiv sudat bazat pe relaţii de prietenie. 

 Prezenţa 
Se face în diferite moduri în funcţie de opţiunea cadrului didactic. Elevul de serviciu din acea 

zi, care este şi meteorologul de serviciu, în timp ce se strigă 
elevii la catalog, are sarcina de a ataşa pe cercuri elevii 
prezenţi şi absenţi după cum se observă în fotografii. 

 Calendarul naturii reprezintă un material 
multifuncţional, cu ajutorul căruia copiii înţeleg timpul prin 
intermediul evenimentelor zilnice, ciclice, periodice şi 
secvenţiale din viaţa lor cotidiană. Treptat copiii îşi clarifică 
conceptul de durată al unui interval de timp cum ar fi: 
„mâine”, „poimâine”, „ieri”, „peste o oră”etc. Folosirea 
acestor termeni le permite copiilor să asocieze programul lor 
zilnic cu ceasul. 

 Împărtăşirea cu ceilalţi 
 Elevii au ocazia să împărtăşească ascultătorilor o întâmplare, o experienţă trăită, un eveniment 

la care au participat. Se pot prezenta obiecte care au o valoare şi o semnificaţie aparte, lucrări scrise, 
desene realizate în timpul liber, cărţi citite, curiozităţi. Am ajuns la concluzia că prin intermediul 
noutăţilor, copiii 

ajung să se cunoască mai bine, să facă observaţii privind asemănările şi deosebirile dintre ei, să 
accepte diferenţele, să fie mai înţelegători, mai răbdători şi mai toleranţi. 

 Agenda zilei- familiarizează elevii cu programul zilei. Conţine activităţile din ziua în curs. 
Agenda reprezintă un ghid cu ajutorul căreia copiii îşi dozează şi valorizează energia. 
Mesajul zilei va fi scris si ilustrat. 
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 Exemplu de activitate pentru,,Întâlnirea de dimineață” 
Tema săptămânii: „ Flori de toamnă” 
Tema zilei:,,Frumoasele mele crizanteme!” 
Categoria de activitate: Activitate de dezvoltare personală(ADP) 
 Salutul-Copiii se vor aduna în semicerc, pe scăunele şi se pregătesc pentru salut.,, Bună 

dimineața, pici!/Mă bucur ca sunt aici./ A sosit o nouă zi, / Bună dimineata copii! 
 Salutul meu adresat copiilor este : „Bună dimineaţa, şcolăreilor!” iar copiii răspund : “Bună 

dimineaţa, doamna învățătoare! Apoi copiii se vor saluta, începând de la stânga la dreapta, printr-o 
strângere de mână, utilizandu-și numele, de exemplu: „Bună dimineața, Andrei!”.  

  
 Prezenţa copiilor 
Introducerea va fi realizată prin rostirea versurilor:„După ce ne-am adunat, /Și frumos ne-am 

salutat, /Colegii ne-am întâlnit, /Cine oare n-a venit?” 
 Prezența copiilor se realizează cu ajutorul catalogului, copiii care își aud numele strigat vor 

răspunde cu „Prezent”, iar un elev va pune clemele cu numele elevilor prezenţi sau absenţi la cercurile 
potrivite. Această etapă este un prilej în care copiii conştientizează componenţa grupului și eventualii 
absenţi; ei pot discuta motivele pentru care unii colegi lipsesc, aceasta fiind încă o modalitate prin 
care se consolidează relaţiile în cadrul grupului. 

  
 Calendarul naturii - Voi iniția un dialog cu elevii pentru a afla în ce zi a săptămânii ne aflăm, 

în ce lună și anotimp suntem, dar și cum este vremea și cum sunt oamenii îmbrăcați. Se va completa 
calendarul naturii de către meteorologul de serviciu. 

  
 Activitatea de grup - Se face prin jocul,,Bună dimineaţa, ce mai faci?” Această secvenţă 

se desfăşoară în formaţie de cerc . Copiii vor cânta cântecelul :„Toamna”.  
 

MESAJUL ZILEI,,Frumoasele mele floricele!” 
Azi e joi. 
 E ziua în care: 
 
La MEM 
Despre plante vom învăța,  
Adunări vom efectua. 
 
La CLR 
Poezia,,La florărie” vom asculta. 
Iar la AVAP,  

Un colaj vom realiza. 
 
 Întâlnirea de dimineață contribuie la crearea unei atmosfere pozitive, facilitează implicarea 

activă a preșcolarilor, conștientizarea de sine, educă acceptarea și toleranța și încurajează 
comportamente și atitudini democratice, astfel creându-se un mediu favorabil dezvoltării afectiv-
motivațională a copilului. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

VERSUS  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 

 
PROF. NIDELEA IRINA VERONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 
 
În orice colț al lumii educația reprezintă o prioritate și pentru realizarea ei s-au făcut întotdeauna 

demersuri importante, având întotdeauna în centru educabilul. 
De curand am încheiat un an cu totul atipic pentru învățământul românesc și de pretutindeni. 

Am avut de dat cu toții un examen foarte important, examenul vieții noastre. Pandemia de coronavirus 
ne-a aruncat într-o realitate pe care, până de curând o întâlneam doar în filme. Deși la început ceea ce 
vedeam că se întâmplă în China părea izolat și că nu ne-ar putea afecta și pe noi, am constatat apoi 
cu tristețe, durere și chiar teamă că suntem și noi parte a acestei catastrofe medicale. 

Atunci când au fost luate măsurile de siguranță sanitară, printre care și suspendarea cursurilor, 
nimeni nu s-a gândit că efectele pandemiei asupra educației vor dura cel puțin un an.  

Am început stângaci, cu pași de bebeluș, un învățământ online, cu totul nou și foarte solicitant. 
Ne-am văzut puși în fața unor provocări noi, am devenit peste noapte profesori digitali, deși pentru 
unii dintre noi nu a fost tocmai floare la ureche. Am antrenat mai întâi părinții și am fost nevoiți să 
explicăm de nenumărate ori etapele care trebuiau respectate pentru lucrul pe diversele platforme 
educaționale. 

Cel mai trist lucru din tot acest maraton online a fost faptul că nu toți elevii au avut același acces 
la orele desfășurate în mediul virtual. Am constatat cu tristețe faptul că elevi care doreau să se implice, 
nu aveau dispozitive de pe care să se conecteze ori întâmpinau probleme din cauza faptului că ecranele 
telefoanelor erau mici și nu puteau să vadă foarte bine ceea ce partajau cadrele didactice. Tuturor ne-
a lipsit componenta socială a școlii și am realizat mai greu apropierea sau legătura cu elevii noștri. Pe 
lângă toate acestea, spectatorii și judecătorii din spatele camerelor de vederi, de cele mai multe ori 
închise la elevii din ciclul gimnazial și liceal, formulau judecăți de valoare asupra actului educativ 
realizat de către profesori. De multe ori ne-am simțit umiliți, am auzit comentarii răutăcioase făcute 
la adresa noastră și am fost descumpăniți, dar am mers mai departe. 

Au fost însă și reușite, mai ales din punct de vedere al călității orelor în care erau folosite metode 
și mijloace moderne de predare și evaluare. Am constatat un entuziasm crescând pe măsura trecerii 
timpului, cu atât mai mult cu cât mare parte din timpul liber îl foloseam pentru a diversifica aplicațiile 
online cu scopul de a face lecția interactivă și de a primi feedback în timp real de la întreaga clasă. 

Însă oricât de interesante și diverse erau aplicațiile online, nimic nu s-a comparat cu bucuria 
revederii și cu faptul că elevii nu se mai puteau ascunde în spatele unor camere de luat vederi și nu 
se mai puteau scuza că nu le funcționează internetul, dispozitivele folosite etc. 

Acum toți puteau vedea și auzi ce se prezintă, profesorul putea să vadă care sunt elevii care nu 
au înțeles ceva anume din lecție.  

Cred cu tărie în îmbinarea celor două tipuri de învățământ. Fiecare dintre ele are plusuri, dar și 
minusuri. Împreună însă ar putea fi rețeta către un succes garantat pentru o generație puternic 
digitalizată. Trebuie doar să folosim din fiecare tip de învățământ ceea ce vedem că are succes la 
elevii noștri. O școală la care înveți de plăcere și cu plăcere este o școala ideală. 
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 EDUCAȚIA - ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN 

 
NINCIU ANDREEA NICOLETA 

 
 Procesul de învățare în sistem digital înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale 

tradiționale. La începutul folosirii tehnologiei moderne, mulți dintre elevii din instituția școlară în 
care îmi desfăsor activitatea, s-au temut de necunoscutul din spatele acestor noi metode de predare-
învățare-evaluare. Primeam zilnic o serie de întrebări de genul:,,Pe ce platformă vom lucra?’’,,, De 
câte ori pe zi vom accesa aceste aplicații/ platforme? ’’,,, Cum descarc această aplicație/platformă?’’ 
etc. Teama de necunoscut a devenit ușor, ușor parte din viața noastră, și o dată cu trecerea timpului 
aceste metode de predare-învățare au devenit parte din cotidianul nostru. Emoțiile primei întâlniri în 
cadrul orelor desfășurate pe Google Meet sau Zoom, au fost curând date uitării datorită utilizării în 
mod frecvent a acestor platforme de învățare. 

 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. Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată în cadrul orelor de curs, 
învățarea digitală a ajuns să joace un rol important în educație. Folosirea tehnologiei și platformelor 
digitale îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, 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 on line, și aplică informațiile obținute la școală, la teme 
și proiecte. Elevii devin mai eficienți, mai productivi! 

 De ce preferă copii să învețe prin joc, cântec și mișcare? Pentru că jocul, cântecul sau mișcarea 
le oferă satisfacții iar acest lucru îi ajută să-și dezvolte răbdarea, concentrarea, atenția, interesul, 
abilități atât de necesare pentru a întreprinde activități educative de modelare și îmbunătățire a 
performanțelor și a inteligenței emoționale. De asemenea, copii 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. 

 Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai responsabili. Elevii care utilizează 
învățarea digitală devin mai implicați în acest proces și sunt mai intersați să-și dezvolte baza de 
cunoștințe, să cerceteze mai mult și să aprofundeze cercetările asupra diferitelor teme propuse spre a 
fi dezbătute. Folosirea diferitelor platforme on line, furnizează un plus în educația actuală și acest 
lucru se reflectă în dorința copiilor de a fi informați, activi și implicați,  

 Cu toate acestea, pentru a eficientiza procesul educativ, metodele tradiționale și cele moderne 
ar trebui să fie folosite în mod interactiv, astfel încât elevul să beneficieze de cele mai bune 
oportunități spre un rezultat pozitiv. Învățarea digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut 
și asimilat, dar să nu uităm și de tehnicile și metodele tradiționale de predare-învățare care pot fi 
reabilitate și pot fi folosite înt-o manieră modernă, doar cu puțin efort din partea echipei profesorale. 
De ce să nu folosim aplicații noi, cu ajutorul cărora putem posta o temă, un chestionar, un video, un 
cântec, pe baza cărora să putem lucra la clasă mult mai intens și mult mai eficient? De ce să nu oferim 
elevilor posibilitatea de a cerceta, de a asimila informații noi, informații pe care nu le găsim în 
manualele noastre,,prăfuite’’? 

 În plus, instrumentele și tehnologiile digitale implică profesorii și părinții la un nivel mai 
profund. Platformele sociale îi ajută pe profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru și 
comunicare. Astfel, câștigă mult timp și reușesc să răspundă nevoilor fiecărui elev în parte, prin 
comunicare continuă și dinamică. Mai mult de atât, când elevul își poate urmări propriul progress, 
șansele spre o reușită sunt mult mai mari, sporindu-i motivația și responsabilitatea. 

 În contextul actual, elevii trebuie încă de mici, din clasele primare, pregătiți pentru studiile 
superioare și carierele pe care le vor urma, ajutându-i să dobândească abilități specifice. 

Metodele educaționale tradiționale trebuie folosite împreună cu instrumentele și tehnologia 
digitală ca și supliment la activitățile de la clasă. Elevii trebuie să aibă acces la acestea și în afara sălii 
de clasă. Astfel, orele de curs pot fi mai eficiente dacă se pune accent pe comunicarea și cooperarea 
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dintre copii. De asemenea, elevii pot lucra pe grupe, în echipă sau individual, înainte de venirea la 
școală, dacă folosesc un instrument digital, unde pot găsi informația de care au nevoie și poate chiar 
mai mult de atât. 

 Sentimentul de încredere și creativitatea, poate fi stimulat doar dacă ajutăm elevii să gândească 
și în afara spațiului tradițional și rigid de învățare, prin folosirea de platforme și instrumente digitale. 

 Tehnologia modernă digitală ajută la umplerea golurilor din sistemul de învățare tradițional și 
oferă o certitudine cum că beneficiile folosirii mixte a metodelor tradiționale și a celor moderne, vor 
fi valorificate prin succesul elevilor și prin îmbunătățirea progresului școlar. 

 Prin impactul pozitiv pe care îl are asupra elevilor, învățarea digitală oferă o modalitate de 
economisire a timpului prin acces rapid la informații, de maximizare a resurselor și de sporire a 
impactului asupra elevilor și profesorilor deopotrivă. 

 Educația este ceea ce ne definește . Metodele interactive ne ajută la o dezvoltare a creativității 
mult mai bună. Instrumentele digitale ne oferă acces la informație. Eficientizarea acestora în cadrul 
orelor și în spațiul clasei vor conduce la alegeri practice ale elevilor noștri. Cu ajutorul nostru, al 
cadrelor didactice, copii vor avea acces la o educație tradițională modernă! 

 Trebuie să te duci la școală. Trebuie . Trebuie să te duci la liceu. Trebuie să-ți iei o diplomă. 
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) 
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ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE VERSUS ÎNVĂȚĂMÂNT TRADIȚIONAL 

 
NISTOR DORINA-ILEANA 

GPN BLANDIANA-ȘCOALA GIMNAZIALĂ BLANDIANA 
JUD. ALBA 

 
În contextul actual răspunsul poate fi unul subiectiv. În primul rând, depinde de durată. Dacă 

învățământul online rămâne singura modalitate de a experimenta școala, răspunsul meu este nu. Dacă, 
pe de altă parte, este o parte integrantă a sistemului de învățământ, văd o implicație reală și imperios 
necesară. 

De zeci de ani încoace, cei mai deschiși profesori spre o predare inovativă, „imigranții digitali” 
- conform definiției fericite inventate de Prensky Marc - au introdus TIC - tehnologiile informației și 
comunicării - în lecțiile lor, ca suport digital structurat, pentru a-și motiva elevii și așa-numiții „nativi 
digitali”, în prezentarea activităților și dezvoltarea conținutului. 

De fapt, conform celor mai recente cercetări din domeniul neuroștiințelor și psihologiei 
învățării, influența noilor tehnologii are repercusiuni semnificative la nivelul cognitiv-emoțional la 
adolescenții de astăzi. Stimulii computerizați continui, de fapt, au repercusiuni directe asupra învățării 
și asupra matricei cognitive a minții în sine: multitasking cognitiv, pentru care elevii sunt capabili să 
se concentreze asupra mai multor activități în același timp. 

Decalajul de generație dintre profesori și elevi este încă foarte mare și nu lipsește rezistența 
profesorilor în utilizarea TIC. În timpul lui Covid -19, un profesor sau profesor care se consideră 
modern și incluziv nu poate ignora cu siguranță importanța internetului în predare și 
formare.Utilizarea TIC este o implicație a învățării la distanță. Putem spune că didactica online este 
a noua putere a unei școli care se bazează pe comunicare, partajare, colaborare și încredere, văzută 
într-o cheie digitală. Cu toate acestea, dacă școala de acum câțiva ani a urmărit realizarea rapidă și 
eficientă a abilităților informatice, văzută ca o oportunitate de cunoaștere, interacțiune și auto-
exprimare, cu infinitul învățământ online asistăm la o ”regurgitare” treptată, o stare de rău 
simptomatică împărtășită între profesori, elevi și familii. 

Un aspect care trebuie luat în considerare este grupa de vârstă cu care se lucreză. În acest caz, 
particularitățile fiecărui elev determină cântărirea într-o direcție sau alta: organizarea muncii, 
economii de timp, cunoștințe specifice de informatică, particularități legate de personalitate, atitudini, 
stări de spirit. 

Pe de altă parte, ascunși în spatele ecranelor, elevii se îndepărtează adesea sau lipsesc complet 
de la lecție pentru a face altceva: sunt cei care mănâncă mese, cei care fumează, cei care se joacă 
jocuri video ... Din acest motiv, lecțiile în online pot avea sens numai dacă elevii sunt vizibili și 
participativi. Camera pornită este, prin urmare, o condiție sine qua non care permite un schimb 
comunicativ cel puțin cu fața neacoperită. 

Conectivitatea slabă a rețelelor de domiciliu, întreruperile bruște, absența dispozitivelor 
informatice funcționale, se numără printre punctele slabe ale învățării la distanță. Școlile au încercat 
să vină în întâmpinarea unor elevi, studenți și familii cu dificultăți financiare prin împrumutul de 
dispozitive, cum ar fi tablete sau camere, și să organizeze cursuri de perfecționare IT pentru profesori 
și studenți care nu sunt obișnuiți cu pachetele G-suite și cu cele mai populare aplicații. 

Închiderea elevilor în casele lor ore întregi în fața dreptunghiurilor luminescente, cu părinții 
adesea absenți, este cu siguranță un lucru deplorabil. Cu toate acestea, ar trebui subliniat, după cum 
afirmă mulți copii din învățământul primar și gimnazial, că mersul la școală în modul impus de 
perioada de pandemie este la fel de frustrant. Obligația de a purta măști, cel puțin pentru copiii cu 
vârsta peste 6 ani, implică pierderea spontaneității corporale și a expresivității.Utilizarea măștii în 
clasă, pe lângă faptul că provoacă disconfort în respirație, vorbire și înțelegere reciprocă, creează 
tulburări legate de comunicarea pură a emoțiilor. Nu mă refer doar la zâmbete - pe care învățăm să le 
transmitem cu ochii noștri și care fac atât de bine celor care le primesc - ci la acea varietate incredibilă 
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de nuanțe emoționale pe care amigdala le transformă în expresii faciale. Un profesor bun în clasă are 
nevoie de un schimb de comunicare directă și pură cu elevii săi. Distanțarea fizică agravează o situație 
comunicativă deja precară prin acoperirea fețelor. Contactul fizic este esențial în creșterea și 
dezvoltarea grupului. A nu putea atinge obiecte fără teama de a se infecta sau a nu putea atinge unul 
pe altul - o strângere de mână, o bătaie pe spate, o îmbrățișare - toate acestea creează rigiditate, 
pierdere, frustrare .  

Dorința mea se adresează elevilor și studenților de toate nivelurile, astfel încât să existe 
întotdeauna un spirit de inițiativă în ei și capacitatea de a separa lecțiile noționale de activitățile 
semnificative care îi face protagoniști ai parcursului lor de învățare. Fie ca, curiozitatea să meargă 
mână în mână cu spontaneitatea și să se creeze ateliere care să aibă grijă de emoții, inimi și nu doar 
de memoria elevilor. Că există întotdeauna loc în Școală pentru activism, pentru critici constructive. 
Că toate acestea continuă să fie în centrul dezbaterilor școlare. Dar cu siguranță, lucrurile se mișcă în 
acest sens, pentru a asigura libertatea de a alege. Dreptul la studiu și educație gratuită, la exprimarea 
liberă a gândurilor. 
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CÂT, CUM ȘI CE ÎNVAȚĂ COPIII ÎN ȘCOLILE DIN JAPONIA 

 
PROF. NISTOR MARIA – DANA 

ȘC. PRIMARĂ NR. 2 OȘAND 
 
 Japonia se regăsește, cu siguranță, în topul mondial al calității sistemului de educație. Este unul 

dintre cele mai performante state în ceea ce privește alfabetizarea, științele și matematica. Copii 
urmează șase ani de școală primară, trei ani de învățământ secundar și trei ani de liceu. 

 Deși liceul nu este obligatoriiu, peste 95% dintre copiii japonezi aleg să urmeze și acest ciclu. 
 Cu excepția claselor primare, elevii stau la școală șase ore pe zi. Vacanța lor nu depășește două 

luni jumate și este împărțită astfel: sase săptămîni vare, două săptămâni iarna și alte două primăvara. 
Anul de studii este împărțit în trei semestre.  

 În primul rând înveți să te comporți, abia apoi înmagazinezi cunoștințe 
 Elevii japonezi nu dau teste sau examene înainte de vârsta de zece ani, ci sunt doar controlați 

din când în când. Principiul este că, în primii trei ani de școală, cunoștințele școlare nu contează. 
 Lucrul cel mai important este educația în sensul ei adevărat: copiii sunt învățați să îi respecte 

pe ceilalți, să respecte animalele, să fie generoși, să învețe compasiunea, autocontrolul și să protejeze 
mediul înconjurător. 

 Anul școlar începe la 1 aprilie 
 Pe când, în majoritatea țărilor, copiii se apropie de vacanța de vară, pentru elevii din Japonia 

anul școlar abia începe. Școala începe cu unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului – 
înflorirea cireșilor („sakura”). 

 Anul școlar este împărțit în trei trimestre: de la 1 aprilie până la 20 iulie, din 1 septembrie până 
în 26 decembrie și din 7 ianuarie până pe 25 martie. Japonezii au vacanță șase săptămâni în timpul 
verii și două săptămâni iarna și primăvara. 

 Nu există personal de curățenie în școlile japoneze, elevii înșiși fac curat 
 Elevii curăță sălile de clasă, holurile, chiar și toaletele. Astfel, de la o vârstă fragedă, ei învață 

să lucreze în echipă și să se ajute reciproc. Mai mult decât atât, după cât efort depun la curățenie și 
pentru îngrijirea locului, este puțin probabil să mai fie dispuși să le murdărească. 

 În școala primară și la gimnaziu, mesele sunt pregătite de elevi, asistați de nutriționiști și 
bucătari, astfel încât alimentele să fie sigure și potrivite pentru nevoile lor alimentare. 

 Elevii iau masa de prânz în sala de clasă, împreună cu profesorii lor. Această atmosferă 
informală încurajează comunicarea și dezvoltarea relațiilor de prietenie. 

 Lecțiile particulare (meditațiile) sunt foarte populare 
 Încă din școala primară, copiii încep să ia lecții particulare, pentru ca mai târziu să poată accede 

într-un liceu bun. Aceste cursuri sunt predate seara, iar în Japonia nu este un lucru neobișnuit ca la 
ora 21:00 transportul public să fie plin de copii care merg acasă după lecții. 

 Copiii se pregătesc și în zilele de duminică și de sărbători, când ziua de studiu durează între 
șase și opt ore. Așadar, nu este deloc surprinzător că, potrivit statisticilor, în Japonia aproape nu există 
repetenți. 

 În plus față de materiile tradiționale, copiii învață arta caligrafiei și poezia japoneză 
 Principiul caligrafiei japoneze, sau „Shodo”, este foarte simplu: înmoi un băț de bambus în 

cerneală și, cu mișcări ușoare, desenezi ideogramele pe hârtie de orez. 
 În Japonia, „Shodo” este la fel de prețuit ca pictura. Haiku, în schimb, este o formă de poezie 

care descrie, în versuri scurte, natura și ființa umană în ansamblul ei. 
 Aceste două discipline sunt unul dintre principiile esteticii orientale: combină simplitatea și 

sofisticatul. Scopul acestor cursuri este de a-i învăța pe copii să valorifice și să își respecte cultura 
națională și tradițiile ancestrale. 
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 Toți elevii trebuie să poarte uniforme 
 Începând din clasa a VII-a, toți elevii sunt obligați să poarte uniformă. Multe școli au propriul 

lor cod vestimentar, dar, de regulă, băieții poartă haine în stil sobru, militar, iar fetele, sacou, cămașă 
și fustă. 

 Această regulă are rolul de a disciplina elevii, știindu-se că simplul act de a purta o uniformă 
creează o atmosferă mai serioasă. Uniforma, de asemenea, le creează copiilor sentimentul de 
apartenență la un grup. 

 Absenteismul la ore este aproape zero 
 Cu greu găsești în România pe cineva care să nu fi chiulit de la școală măcar o dată. Dar, există 

o țară în care nu se chiulește. Și unde elevii nici nu întârzie la școală. 
 Japonia mai doboară un record: 91% dintre elevi își ascultă cu atenție profesorii la școală. Oare 

ce altă țară se poate lăuda cu asemenea statistici? 
 Totul depinde de rezultatele examenului final 
 La sfârșitul liceului, elevii dau un examen hotărâtor pentru viitorul tinerilor – determină dacă 

aceștia se vor putea înscrie la școli mai înalte. Elevii pot alege doar o singură universitate, ceea ce 
mai târziu le va influența covârșitor veniturile financiare și standardul de viață, în general. 

 În plus, concurența este foarte mare. În pofida competiției, 76% dintre elevi continuă studiile 
după liceu. Toate acestea justifică expresia japoneză „iadul examenelor”. 

 Anii de facultate sunt cei mai frumoși ani din viață 
 Nu este o surpriză că, după atâția ani de pregătire și „iadul examenelor”, tinerii japonezi tânjesc 

după o pauză. Și se pare că pauza cade chiar în timpul anilor de facultate. 
 Perioada facultății este considerată în Japonia cea mai frumoasă și mai lipsită de griji. 
 În societatea niponă există un cult al mamei, dar şi al profesorului, tocmai pentru că ei pregătesc 

copiii pentru viaţă şi societate. Mentalitatea japoneză este că fără EDUCAŢIE şi fără o SOCIETATE 
EDUCATĂ, nu există nici viitor!  
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RESURSE EDUCAȚIONALE UTILE ÎN PROCESUL DE  

PREDARE-ÎNVATARE-EVALUARE ON-LINE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:  
NIȚĂ DANIELA NICOLETA 

GRĂDINIȚA CU P.P. INOCENȚA GĂEȘTI, DÂMBOVIȚA 
 
 Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă, 

presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora 
de către profesori la oră, mai ales în această perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a 
fost înlocuit cu cel online. 

 Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul, a transmite, 
şi a manevra elementele unei lecţii. Prin urmare pregătirea cadrelor didactice este un element de bază. 
Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă 
muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele şcolare şi 
manualele, pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei lecţii pe 
calculator.  

 Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul 
educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-
educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.  

 Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educaționale utile în 
procesul de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre 
cadrele didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilităților 
educative ale acestora. 

Este evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot înlocui pe cele tradiţionale în mod 
radical. Există domenii sau etape ale procesului de învăţământ în care educaţia tradiţională este de 
neînlocuit - faza preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative, când 
influenţa personală a educatorului rămâne determinantă și de neînlocuit!  

 În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins 
o serie de concluzii interesante cu privire la eficienţa utilizării resurselor educaționale online, dintre 
care amintim:  

 oferă informaţii organizate;  
 chestionează pe cel ce învaţă;  
 stimulează creativitatea;  
 constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;  
 ne determină să găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor; 
 diminuează factorul de stres; 
 este prezent caracterul ludic;  
 reduce timpul de studiu;  
 se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer. 
 Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, 

preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin 
cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de 
lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative 
și originale. 

 Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platformă foarte ușor de utilizat de către 
cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii. Adresa web oficială este 
www.JigsawPlanet.com. 
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Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența 
copiilor și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, 
într-un ambient potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult.  
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,, COPILĂRIA – UN BASM FĂRĂ SFÂRȘIT” 

 
PROF. NIȚĂ LILIANA  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ARHIMANDRIT TEOFIL” BALACIU 
 
 „Copilăria nu dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate 

meandrele vieții noastre”, spunea George Călinescu 
Copilăria este inima tuturor vârstelor, este o lume plină de iubire, lumină și armonie. 
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, este o lume mirifică pe care 

probabil nu o vom putea înțelege pe deplin niciodată, este o perioadă lipsită de tristețe și plină de 
emoție, bucurie și culoare. Copilăria este o lume aparte, pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală, 
pentru cei care fac parte din ea dimpotrivă, una reală și plină de armonie. 

 Cadoul cel mai frumos făcut de viață este copilăria. Perioada copilăriei este cea mai frumoasă, 
dacă știi când să stai încruntat și când să lași frâu liber sentimentelor. Copilăria este ceva magic, 
special, nu știm când începe şi când se termină ne trezim că s-a sfârșit, că am ieșit din aceasta magie, 
fără să savurăm totul din plin. Ce se află în viața unui om, toate aceste perioade nu sunt presărate doar 
pentru a arăta limita formată de secunde, minute, ore, zile, perioade, ci pentru a profita de ele la 
maxim. Mulți au evoca copilăria ca pe ceva special, pur, plin de gingașie și fericire, precum mari 
scriitori: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ionel Teodoreanu și nu numai ei. Aceștia au prezentat 
universul magic al copilăriei într-un mod deosebit, dând cuvintelor descriptive o formă mirifică. 

 Ce poate să fie mai frumos decât un zâmbet de copil? Un zâmbet nevinovat, un zâmbet curat 
de la cineva care nu a cunoscut durerea, deznădejdea, răutatea din jurul lui, goana după mai bine, 
greutațile de zi cu zi, un zâmbet de la cineva care cunoaște fericirea, bucuria, speranța, visele în cele 
mai pure forme. Zâmbetul este primul semn de iubire pe care îl transmitem celorlalţi. Zâmbeşte şi 
învaţă-ţi copilul să zâmbească! Vei descoperi că viaţa e mai frumoasă. Zâmbetul şi blândeţea, mereu 
împreună, nu trebuie să lipsească vreodată de pe chipul şi din sufletul unei persoane, numai așa vom 
rămâne mereu copii. 

 În opinia mea, copilăria este singura etapa a vieții ce se desprinde din profan, din cotidian și 
tinde spre necuprins, spre sacru. Puritatea, universul amplu și cunoașterea limitata, obscură a mediului 
înconjurator permit copilului să exploreze și să descopere universul prin ochii lui. Lumea nu mai este 
condiționată de societate, ci este liberă, expansivă, schimbătoare și aproape de Dumnezeu. Adevărul 
este absolut și iubirea este inocentă. Acum inimile noastre se deschid și sunt inundate de sentimente 
și trăiri ce ne vor dicta întreaga viață. Copilăria este cea mai influentă etapă a dezvoltării personale, 
ea fiind sufletul și originea noastră. 

Copilăria este o etapă fundamentală a existenței umane de care ne leagă cele mai senine, mai 
pure si mai fericite amintiri. Copilăria este primul capitol din propriul Bildungsroman, ea ne 
formează, ne modelează și ne insuflă pasiuni, scopuri, idealuri și modele de viață, stând la baza 
dezvoltării noastre, această perioadă este valoroasă și definitorie, fiind precum rădăcina și trunchiul 
unui copac, de care mai târziu se vor sprijini coroana și ramurile. Copilăria este inocență și sacralitate, 
joc și pasiune, frumusețe și iubire. Vârsta infantilității este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei 
scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare, cugeta Eugen 
Ionescu. Ea devine baza pe care ne clădim viața și centrul tuturor emoțiilor, inima tuturor vârstelor, 
descoperind și înțelegând ceea ce se petrece în jurul nostru. 

Copilăria este o stare fără vârstă, ea ţine de infinit, este singura care contopeşte întregul univers 
înconjurător. Copilăria este seismograful care anunţă cutremurele de mai târziu, în funcţie de ea, omul 
se comportă într-un anumit fel când este matur. 

Copilăria e acea perioadă a vieții mele de care îmi amintesc cu mare drag. Mă întorc cu gândul 
la ea de multe ori. Este etapa cea mai frumoasă, a visării, a lipsei de griji și a convingerii că totul este 
posibil. Amintirea copilărie păstrează magia a ceea ce suntem noi cu adevărat, fără măști, fără 
așteptări, fără supărări de lungă durată.  
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Vârsta copilăriei fericite este una dintre cele mai frumoase etape ale vieții omului, motiv pentru 
care fiecare adult și-o rememorează cu plăcere. 

Copilăria nu este numai o vârstă biologică, ci şi o stare de spirit. A fi copil nu înseamnă neapărat 
a fi infantil, ci înseamnă a privi lumea cu ochi plini de bucurie şi de curiozitate. În acest sens, afirmaţia 
lui Brâncuşi este corectă, căci a nu mai şti să priveşti lumea cu bucurie înseamnă a fi mort sufleteşte. 

Copilăria reprezintă un amalgam de trăiri pure ce stau la baza dezvoltării noastre. Ea este 
punctul de la care se pornește în călătoria vieții și etapa care ne va decide destinul. Din păcate există 
întotdeauna în copilăria noastră un moment când uşă se deschide şi lasă să intre viitorul (Deepak 
Chopra).  

Copilăria este o stare spirituală de care avem nevoie la orice vârstă, o anumită candoare şi un 
optimism uneori inocent, cu care să trecem mai uşor peste obstacolele ivite în viaţă. Ea este o sursă 
de veselie şi ingenuitate de care avem nevoie la orice vârstă ca să trăim frumos, cu speranţă şi 
entuziasm. 

Consider că perioada copilăriei este cea mai importantă perioadă din viața omului, atât datorita 
faptului că este cea în care deprindem cele mai importante învățăminte ale vieții, cât și datorită 
faptului că o păstrăm vie pe parcursul celorlalte perioade ale vieții, ca pe o amintire sfântă în sufletul 
nostru. 
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 1 IUNIE – COPILUL REGE 

 
PROF. DOCUMENTARIST NIȚĂ MIHAELA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU COSTESCU” BUCUREȘTI 
 
 Zi de sărbătoare!  
 Toți copiii știu că 1 Iunie este ziua lor, zi în care și acasă și la școală e zi de bucurie, zâmbete, 

joc și activități plăcute. 
Dar prea puțini cunosc semnificația acestei zile: 
 Ziua Internațională a Copilului a fost menționată prima dată la Geneva, în august 1925, la 

Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor. 54 de reprezentanți din țări diferite au 
adoptat Declarația pentru Protecția Copilului1. De atunci această frumoasă zi este sărbătorită pe tot 
Pământul. În România o sărbătorim pe 1 IUNIE.  

 Și anul acesta 2021 vremea de afară ne -a obligat să sărbătorim Ziua de 1 Iunie în clasă, prin 
activități artistice, plastice, vizuale. Dar eram totuși împreună, 
nu despărțiți de ecranul tabletei. Astfel că la școala noastră, 
prin Centrul de Documentare și informare, m-am hotărât ca 
împreună cu doamna profesor pentru învățământ primar 
Rădulescu Laura să aducem pe fețele și în sufletele 
prichindeilor din clasa I-a C bucurie, iar în această zi minunată 
în care toți ne dorim să mai fim din nou copii să avem și noi 
REGI. 

După primele informații despre semnificația acestei zile, 
copiii și-au demonstrat abilitățile practice: dintr-o hârtie 
colorată aleasă de fiecare în parte, au făcut câte un cerc, mai 
oval, mai „ciupit”, dar cu ajutorul nostru…. Au reușit să „mimeze” cercul. 

 Coroana trebuia tăiată să stea ca o pălărie. Cum să le explici unor copii de șase- șapte anișori 
să facă partea de sus a coroanei? Simplu: avem o pizza și trebuie să o tăiem la fel, în șase triunghiuri! 

Astfel că fiecare a trasat cu ajutorul liniei, 3 diagonale. Apoi, încetișor, au trecut la decupat. 
Fiecare copil a decorat coroana cu carioca, culori, abțibilduri și… iată că în acel moment aveam în 
clasă REGI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La sfârșitul activității, „ca o familie” cum a spus dar și scris unul dintre copii, și-au unit mâinile 

mici și hărnicuțe, fizic și sugestiv, într-un tablou. 
Obiectivele propuse la începutul desfășurării activității au fost atinse: copiii au participat cu 

entuziasm și bucurie, arătându-și creativitatea în limbajul artei plastice dar și artistice. Lucrul merge 

1 Wikipedia. Enciclopedia liberă. [accesat on-line la data de 1.06.2021] disponibil la 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Copilului 
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mai ușor când și cântăm cu veselie cântecele! S-au folosit adecvat materialele de lucru, au cooperat 
pe tot parcursul activității atât cu noi, cadrele didactice, cât și între ei. 
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 METODE SI TEHNICI DE PREDARE ÎN  

 ÎNVĂȚĂMĂNTUL ONLINE  
 STUDIU DE CAZ  

 
 PROF. NIȚĂ MIHAELA 

  
 Învățământul online reprezintă o formă de invățare la distanță, adecvată unor contexte speciale 

așa cum este perioada actuala de pandemie și oferă posibilitatea pregătirii etapizate, structurate și 
coordonate corect. 

 Abordarea metodelor online oferă profesorului o conectivitate si o cooperare mai mare cu 
elevul, o responsabilizare mai mare a elevului in procesul de invațare. 

 Fiecare metodă utilizata în învățământul online are specificul ei. Centrarea pe professor LOW-
TECH, este o metodă tradițională de predare, se bazeazăn pe predarea explicita prin prelegeri si 
demonstrații conduse de professor, iar acesta poate juca mai multe roluri: autoritate formală, expert, 
model personal. 

 Aceasta metodă nu include preferințele elevilor și nu le oferă oportunități de invățare practică 
sau alternativă, instruirea fiind centrată pe profesor. Utilizarea tehnologiei și interactivitatea sunt 
extrem de reduse. 

 Centrarea pe profesor HIGH-TECH flipped classroom(clasa răsturnata). Prin utilizarea acestei 
metode copiii urmăresc prelegerile preinregistrate de profesori acasă, iar la clasa comentează, discută 
pe marginea temei. 

 Metoda de predare kinestezica LEGO&LOOSE PARTS, are la bază teoria inteligențelor 
multiple. Copiii invață și experimentează, jucându-se, nu ascultă prelegeri și se folosește ca metodă 
complementară de predare. 

 Prin metoda LEGO, copiii observă obiectul în ansamblu și modul în care din piesele 
individuale se construiește întregul. 

 LOOSE-PARTS, aceasta metodă are la bază pedagogia Waldorf și Montessori și prin utilizarea 
ei se încurajază joaca liberă si creativitatea copiilor, se derulează în spații libere sau în interior, are 
impact asupra dezvoltarii sociale, cognitive, afective și în derularea activităților se utilizează 
materiale din natura (frunze, ghinde, conuri, flori, școici, pietricele), alimente( boabe, paste, seminte), 
obiecte de mercerie(nasturi, ace, panglici)și obiecte din plastic (capace, bețișoare, farfurii, linguri, 
furculițe). 

 Centrare pe elev si HIGH-TECH, gramificarea, are la bază 
 jocurile electronice și urmărește implicarea mai activă a elevilor în procesul de invațare iar 

accentul nu mai este pus pe notare ci pe crearea abilităților de rezolvare a problemelor si se realizeaza 
prin programe. 

 Tehnici ale gândirii critice si creative 
 Societatea în care trăim are nevoie de oameni flexibili care să poată să facă față oricăror 

provocari noi chiar și în lipsa pregătirii speciale, de oameni creativi, ingenioși care să creeze produse, 
servicii și sisteme noi, are nevoie de oameni care să lucreze în echipă, să colaboreze, dotați cu 
inteligența emoțională. 

 Aceste deprinderi trebuie să fie formate, cultivate în procesul de educație. Exersarea gândirii 
critice presupune operația de conceptualizare, comparație, analiză, sinteză, evaluare, reflecție 
personală, aplicare și are un scop, iar abilitațile pot fi considerate abilitati cognitive inalte fiind 
automonitorizate. 

 Gandirea creativa este un demers autonom de actiune asupra mediului inconjurator, determina 
un rezultat cu caracter inovator, original, personalizat și este reflexiv, activ, inventiv, critic, un 
instrument de adaptare la cunoaștere, la experimentare și implementare concretă. 

 Studiul de caz este o metodî care are la bazî cercetarea si stimuleaza gândirea critică prin 
analiza, înțelegerea, diagnosticarea și rezolvarea unui caz. 
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 Studiul de caz ii ajuta pe elevi să deprindă competențe de sistematizare, să ia decizii, să 
gândească critic, să analizeze, să formuleze ipoteze pe care sa le dezbata, să argumenteze, să tolereze 
divergențe de opinie si să structureze abilitați sociale de negociere, comunicare, confruntare. 

Explozia stelară este o altă metodă interactivă de predare. Stimulează creativitatea copiilor și 
se bazează pe formularea de intrebari pentru rezolvarea de probleme. O putem folosi în derularea 
activităților: memorizare, povestire, convorbire, lectura după imagini. 

 Hărțile mentale(MIND MAP), este un instrument excelent pentru ca elevii să se reprezinte, să 
prezinte și să ințeleagă informațiile.,,Harta mintii”este oglinda propriilor ganduri.Mind Map poate fi 
comparata cu harta unui oras.Ideea principala, subiectul este reprezentat intr-o imagine 
centrala.Temele principale radiaza de la imaginea centrala ca,, ramuri”.Ramurile cuprind o imagine 
cheie sau un cuvant cheie desenat sau tiparit pe linia sociala.Subiectele de importanta mai mica sunt 
reprezentate,, crengute”ale ramurii relevante.Ramurile formeaza o structura nodala conectata. 
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GRĂDINIȚA ONLINE 

RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. NIȚĂ NICOLETA ROXANA, 
 G.P.P. NR. 6 BUZĂU 

 
Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă, 

presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora 
de către profesori la oră, mai ales în acea perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a fost 
înlocuit cu cel online. 

Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul, a transmite, 
şi a manevra elementele unei lecţii. Prin urmare pregătirea cadrelor didactice este un element de bază.  

Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune 
multă muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele 
şcolare şi manualele, pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei 
lecţii pe calculator.  

 Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul 
educațional, dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-
educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.  

Schimbul de idei dintre cadrele didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în 
dezvoltarea abilităților educative ale acestora. 

Este evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot înlocui pe cele tradiţionale în mod 
radical. Există domenii sau etape ale procesului de învăţământ în care educaţia tradiţională este de 
neînlocuit- faza preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative -, când 
influenţa personală a educatorului rămâne determinantă și de neînlocuit! 

 În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins 
o serie de concluzii interesante cu privire la eficienţa utilizării resurselor educaționale online, dintre 
care amintim:  

 oferă informaţii organizate;  
 chestionează pe cel ce învaţă;  
 stimulează creativitatea;  
 constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;  
 ne determină să găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor; 
 diminuează factorul de stres; 
 este prezent caracterul ludic;  
 reduce timpul de studiu;  
 se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer. 
 Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, 

preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin 
cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de 
lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative 
și originale. 

 Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platformă foarte ușor de utilizat de către 
cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii. Adresa web oficială este 
www.JigsawPlanet.com. 

Dând un click pe acestă adresă, cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle pentru 
copii după tema dorită sau poate crea propriul cont în vederea personalizării activității. 

Contul se creează prin completarea câtorva informații (alegerea unui nume de utilizator, parolă, 
adresă de email pentru confirmarea și finalizarea înscrierii/creării contului). 
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Apoi, prin alegerea opțiunii ”Creează”, se pot realiza puzzle-uri variate, cu grad diferit de 
dificultate, în funcție de vârsta copilului, de tema săptămânii etc. 

Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional, dar, prezența 
copiilor și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, 
într-un ambient potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 
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ȘCOALA ÎNTRE PREZENT ȘI VIITOR,  

ÎNTRE TRADIȘIONAL ȘI MODERN 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR NIȚĂ STELUȚA 
 
„Educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul.” (Platon). 
 Dascălii sunt cei care sădesc în sufletele copiilor dorinţa de a şti cât mai mult şi pentru a reuşi 

acest lucru cadrele didactice trebuie să învețe să-i cunoască, să-i asculte, să-i îndrume şi să-i înţeleagă. 
Fie că sunt elevi din ciclul primar, fie că sunt liceeni, cu toţii caută un exemplu în viaţă şi de multe 
ori acest exemplu este din rândul dascălilor.  

 De aceea este nevoie de perfecţionare continuă, folosirea unor metode didactice cât mai 
adecvate, accesibile, moderne care să capteze uşor atenţia elevilor şi să-i antreneze cu uşurinţă în 
scenariul didactic. Formarea continuă a cadrelor didactice este impusă de schimbările care au loc în 
planul ştiinţelor şi a psihopedagogiei. 

 ,,Tot mai multe cadre didactice sunt interesate să se familiarizeze cu teme ca: macro şi 
micropedagogia, pedagogia prospectivă, instrucţia şi educaţia analizate ca procese intenţionale, 
procesul de învăţământ între rutină şi creativitate; designul educaţional, instruirea interactivă; 
alternative educaţionale; informatizarea învăţământului şi învăţarea multimedia, raportul dintre 
educaţie şi cultură; configuraţia principalelor paradigme educaţionale contemporane ş.a., 
reprezentând noutăţi în ştiinţele educaţiei.” (Miron Ionescu, 2007, pag. 7). 

 Pedagogia tradiţională, clasică este o pedagogie a ascultării, a discursului, elevii sunt 
consideraţi capabili să înregistreze, să păstreze în memorie și să reproducă cu fidelitate cât mai multe 
cunoştinţe, rolul elevului este să asculte, să nu gândească, să facă numai ce i se cere, să nu aibă nici 
o iniţiativă; profesorul este actorul principal, iar pedagogia este centrată pe profesor. În concluzie, 
punctele slabe ale pedagogiei tradiţionale sunt următoarele: supraîncărcarea memoriei, autoritate 
excesivă, predare centrată pe materia de studiu. 

 Pedagogia modernă este ancorată în prezent și orientată spre viitor (educaţie prospectivă), se 
observă tendinţa de prospectare și reconstrucţie a structurilor de învăţare şi o preocupare pentru 
formarea competenţelor. 

 Apar trei tendinţe importante în pedagogia contemporană şi anume: 
 Posibilităţile de dezvoltare personală ale copiilor, tinerilor si adulţilor; 
 Cerinţele educaţionale specifice diversităţii populaţiei şcolare; 
 Priorităţile comunităţii.  
“Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat” (B.F.Skinner) 
 În educaţie, au fost regândite aspectele legate de rolul elevului din perspectiva 

pedagogiei, el devine subiect al educaţiei, dacă în trecut exista un decalaj între apariţia noilor 
tehnologii și utilizarea lor, în prezent acesta tinde să dispară (calculatorul, învăţarea distribuită în 
avans), organizarea şcolară este diferită. 

Cadrele didactice au rol de îndrumători, coordonatori, consilieri ai elevilor. Elevii se află în 
centrul procesului de învăţământ (cu nevoile lor educaţionale). Elevii sunt diferiţi, cu caracteristici 
specifice vârstei, nivel de dezvoltare intelectuală diferită, aspiraţii, motivaţii diferite. De aceea există 
diferite tipuri de relaţii profesor-elev, elev-elev. Implicarea părinţilor este benefică chiar dacă aceştia 
acţionează din exteriorul procesului de învăţământ. 

 Ca termen nou în ultimul timp apare,,educaţia permanentă” 
 Educaţia permanentă devine prioritară în educaţia contemporană, are o evoluţie rapidă şi greu 

previzibilă. Are caracter pluridisciplinar şi prioritar. 
 Este o noţiune specifică educaţiei contemporane şi arată dorinţa oamenilor de a ţine pasul cu 

noile descoperiri ştiinţifice, reîmprospătarea cunoştinţelor, perfecţionarea priceperilor şi a 
deprinderilor reducerea cât mai mult a efectelor uzurii morale. 

Dintre factorii care generează şi influenţează fenomenul educaţiei permanente 
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amintim presa, televiziunea, teatrul, internetul, expoziţii, muzee, pe de o parte, iar pe de altă 
parte amintim progresul ştiinţific şi social precum şi setea de cunoaştere a omului.  

 Unul dintre cele mai importante aspecte ale învăţământului contemporan este feed-back-ul, 
conexiunea inversă care generează informaţii cu privire la rezultatele atinse și are rol de reglare a 
procesului de predare-învăţare. 

Există două tipuri de feed-back: 
 Feed-back formativ-care se realizează pe parcursul întregii activităţi şi sprijină activitatea de 

învăţare. 
  Feed-back sumativ care se realizează la finalul activităţii şi oferă informaţii despre prestaţia 

elevilor şi a cadrului didactic. 
S-au făcut schimbări majore cadrul curriculumului educaţional, introducând în programele 

şcolare valori esenţiale necesare pentru a face faţă ritmului de dezvoltare a ştiinţelor şi tehnicii 
(priceperi, cunoştinţe, deprinderi, competenţe) 

 Astăzi mai mult ca oricând datorită descoperirilor stiinţifice, progresului din tehnologie apar 
noi sarcini în educaţie cărora trebuie să le facem faţă. 

Este absolut necesar să folosim mijloace şi metode de învăţământ cât mai accesibile, care să 
ducă la obţinerea celor mai bune rezultate. 

,,Menirea firească a şcolii nu e să dea invăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile 
intelectuale in inima copilului, trebuinţa de a invăţa toată viaţa.” (Ioan Slavici) 

 A aplica metode moderne de predare- evaluare nu înseamnă renunţarea la predarea sistematică 
a cunoştinţelor. În perioada de reaşezare a învăţământului românesc pe baze noi, trebuie să se 
găsească o linie de mijloc între suprasaturarea informaţională care era specifică vechiului sistem şi 
cantitatea prea mică de informaţii care s-ar putea transmite (se incearcă o îmbinare a mijloacelor 
tradiţionale, metodelor tradiţionale cele mai eficiente, cu cele mai moderne pentru obţinerea unor 
finalităţi cât mai bune). 

 Cel mai utilizat mijloc modern de învăţământ este calculatorul (computerul).  
Se foloseşte tot mai mult noţiunea de instruire asistată de calculator, computerul fiind 

instrumentul care a permis punerea in valoare a lecţiei programate. 
 Potenţialul pedagogic al computerului a fost demonstrat prin posibilităţile de înregistrare, 

stocare, prelucrare şi redare a informaţiilor. 
Astăzi putem vorbi despre învăţământ pentru şi prin calculator . Nu este vorba de a înlocui 

profesorul, ci de a suplini părţi din activitatea sa de instruire, precum şi momente auxiliare din munca 
elevului. Prezentarea şi explicarea materialului este realizată, de regulă, de profesor, el fiind sursa de 
informaţie în acest caz, nu calculatorul. Acesta poate interveni cu succes în momente de muncă 
independentă / diferenţiată în lecţii, deoarece e în stare să modifice ritmul de lucru / prezentare a 
temei în funcţie de particularităţile individuale, să regleze o segmentare mai extinsă sau mai 
comprimată a temei în funcţie de cerinţele elevilor, să ofere subprograme diferenţiate de sprijin, sau 
corectare . Desigur, în momentele de fixare, de exerciţii, de formare a deprinderilor, care constituie 
momente de rutină pentru profesor, calculatorul este mult mai util. 

 Mulţi cercetători sunt de părere că există o leagătură adâncă între gândirea logică şi utilizarea 
unui calculator. 

Calculatorul electronic poate să simuleze 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 conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor 
neobservabile sau mai greu observabile din diferite motive. 

Tendinţa cea mai nouă este folosirea unui Sistem Educaţional Informatizat (SEI) . Programul 
SEI are ca şi element principal platforma AEL.  

AEL permite vizualizarea şi administrarea unor tipuri vaste de conţinut educaţional, precum: 
materiale interactive, tutoriale, exerciţii, simulări, jocurile educative. Bazată pe principii educaţionale 
moderne, AEL este o platformă educaţională dedicată învăţământului preuniversitar sau universitar, 
este o platformă e-Learning ..  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

156



În prezent, e-Learning-ul a devenit o alternativă viabilă la metodele de educaţie tradiţionale, 
astfel că a fost adoptat de către multe dintre unităţile de învăţământ, mai ales datorită avantajelor 
oferite de posibilitatea instruirii continue sau de cele legate de larga aplicabilitate în cadrul 
organizaţiilor cele mai diverse. 

 Proiectele şi programele care folosesc e-learning in ţara noastră sunt legate de strategii de 
dezvoltare şi formare,, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii de implementare. 

 De asemenea, s-a urmărit promovarea şi integrarea noilor tehnologii în educaţie şi formarea 
continuă, adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de 
construirea societăţii cunoaşterii potrivit Strategiei Europene "Instruirea în Societatea Cunoaşterii". 
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, 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. 

Totuși, școala on-line îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică 
(predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive.  

Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte 
pentru copii o resursă de siguranță și de continuitate. Școala on-line ar putea deveni un sistem 
funcțional, care să rezolve problemele din sistemul românesc de educație. 

 
Bibliografie 
1. Miron Ionescu (2007) Instrucţie Şi Educaţie “ Vasile Goldiş” University Press, Arad 
2. Miron Ionescu(2005)Preocupări actuale în ştiinţele educaţiei Editura Eikon, Cluj Napoca 
3. Vasile Flueraş (2007) Paideia Şi Gândire Critică Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

157



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI  
 

 PROF. VIORICA NIȚĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ AUREL SOLACOLU, OGREZENI 

 
În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi. Ce ar putea fi mai natural decât 

includerea activităților extracurriculare de divertisment, sportive, artistice sau tehnico-aplicative în 
educația elevilor? Printre altele, destinate relaxării elevilor, activitățile extracurriculare reprezintă, de 
asemenea, instrumente sociale reale, care contribuie la o mai bună integrare a acestora in societate. 
Participarea la un atelier cultural-artistic sau participarea la activități colective fizice sau tehnico-
aplicative este cea mai bună modalitate prin care elevul să-și facă prieteni și să construiască relații cu 
colegii de clasă sau din alte școli, pe baza parteneriatelor instituționale. Nu mai vorbim de faptul că, 
dacă elevii participă pe deplin la viața școlii, se vor simți mai confortabil și, prin urmare, vor fi mai 
motivați să studieze. Pentru mulți părinți, aceste activități ajută și la educarea copiilor, făcându-i 
sociabili și responsabili.  

Activitățile extracurriculare prietenoase și foarte amuzante sunt foarte importante în viața de zi 
cu zi a elevilor. Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de 
perseverență și responsabilitate în cadrul grupului. Instituțiile cu o rată ridicată de abandon școlar 
sunt, în cea mai mare parte, cele care nu acordă o mare importanță acestor programe. Private sau 
publice, multe școli, din păcate, nu dispun de mijloacele logistice și / sau financiare pentru a oferi 
elevilor lor o gamă largă de activități extracurriculare. Cercetările recente arată importanța 
activităților extrașcolare, în special în ceea ce privește contribuția la consolidarea aspirațiilor 
educaționale și motivația copilului. 

 În prezent, tot mai mulți tineri participă la activități sportive, culturale sau de agrement 
extrașcolare. Școala este încă locul favorit pentru ca studenții să practice activități socio-culturale, 
cum ar fi cluburi de șah sau poezie și literatură, teatru, robotică etc.. În plus, activitățile sportive sunt 
una dintre activitățile extracurriculare preferate practicate de mulți elevi. Sportul stimulează creierul 
și dezvoltă dinamism și reacție sporită la copii. Specialiștii subliniază importanța practicării sportului, 
menționând că activitatea fizică poate îmbunătăți concentrarea elevilor. Părinții ar trebui să încurajeze 
și să încurajeze copiii să se angajeze în activități extrașcolare. În funcție de școală, aceste activități 
pot fi gratuite sau plătite, organizate de personalul școlii, de asociația părinților sau chiar de o altă 
organizație, cum ar fi o organizație nonprofit. Pentru a beneficia elevul, este important ca activitatea 
extracurriculară să fie plăcută. Copilul sau adolescentul trebuie să aibă libertatea de alegere, iar 
părinții săi îi pot ajuta, bineînțeles, săși stabilească preferințele vorbind cu el. Un alt mod de a ajuta 
elevii să profite la maximum de activitățile lor extrașcolare este organizarea de cursuri deschise și 
prezentări de activități. În acest fel, aceștia pot obține o idee mai bună despre ceea ce se află în spatele 
numelui dat activității, despre resursele educaționale oferite.  

Pe baza participării voluntare, scopul principal al activităților extracurriculare este acela de a 
oferi un moment plăcut elevilor interesați. Având în vedere diversitatea talentelor elevilor și a 
intereselor personale, școlile oferă o gamă variată de activități extrașcolare. Scopul este de a promova 
împlinirea tuturor, aceste activități trebuie să se potrivească cu gusturile, dar și cu aptitudinile sau 
abilitățile copiilor și adolescenților. 

 Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere 
elevului. Aceste activități au mai multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Este o adaptare 
școlară și socială, dezvoltarea rețelei sale sociale, o mai bună dispoziție și rezultate academice, 
evidențierea și dezvoltarea talentelor sale și consolidarea aspirațiilor sale educaționale. Beneficiile 
activităților extrașcolare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se depășească pe ei 
înșiși, dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități sociale care le vor 
sluji toată viața.  
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Copilul trebuie să fie recunoscut, să fie apreciat. El are nevoie să vadă ochii părinților săi 
strălucind și să simtă că sunt mândri de el. Participarea la activitățile extracuriculare nu este totuși 
fără provocări. Pe de o parte, accesul la aceste activități este adesea limitat, mai ales pe perioada 
pandemiei, și uneori bazat pe criterii de performanță care pot descuraja unii elevi. În plus, școala 
poate să nu poată oferi o gamă largă de activități care să satisfacă gusturile și interesele unei mari 
majorități a elevilor. Înscrierea pentru anumite activități implică uneori taxe, ceea ce limitează și 
accesibilitatea. 

 Participarea sănătoasă la activitățile extracuriculare nu este totuși fără provocări. Pe de o parte, 
accesul la aceste activități este adesea limitat și uneori bazat pe criterii de performanță care pot 
descuraja unii tineri. De ce participarea la activitățile extracurriculare este atât de benefică pentru 
adaptarea educațională și socială a tinerilor? Au fost identificate mai multe dimensiuni ale acestor 
activități. În primul rând, participarea este de obicei voluntară; prin urmare, tinerii aleg activitățile 
bazate pe propriile interese. În plus, aceste activități oferă un mediu sigur și supravegheat după orele 
de școală. Ele pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școală. 
Elevii pot dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de exemplu, 
simțul lor de inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă. La nivel interpersonal, 
aceste activități le oferă posibilitatea de a se conecta atât cu adultul responsabil pentru activitate cât 
și cu ceilalți elevi care participă intens și cu interes la ele, în funcție de specificul acestora. 
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 А VА NTА JЕ  ŞІ  DЕ ZА VА NTА JЕ  А LЕ  Е -LЕ А RNІ NG 

  
 PROF. NIŢESCU CLAUDIA-CRISTINA 

 
А vа ntа jе lе  а се ѕtu і  tі p dе  învăţа rе  ѕu nt u rmătο а rе lе : а ссе ѕі bі lі tа tе , flе xі bі lі tа tе , 

сο nfο rtа bі lі tа tе , u tі lі zа tο ru l pu tând hο tărî ѕі ngu r, dа tа  şі  ο rа  lа  са rе  ѕе  і mplі сă în а сtі vі tа tе а  
dе  і nѕtru і rе . Fа ţă dе  ѕі ѕtе mu l trа dі ţі ο nа l dе  învăţământ, е -lе а rnі ng-u l prе zі ntă nu mе rο а ѕе  
а vа ntа jе : і ndе pе ndе nţа  gе ο grа fі сă, mο bі lі tа tе а  – pο ѕі bі lі tа tе а  dе  а  а ссе ѕа  сο nţі nu tu l 
mа tе rі а lu lu і  е du са ţі ο nа l dе  ο rі u ndе  şі  ο rі сând, сu  а ju tο ru l сο mpu tе ru lu і  pе rѕο nа l şі  а  rе ţе lе і ; 
а ссе ѕі bі lі tа tе  ο nlі nе  – ο  са rа сtе rі ѕtі сă і mpο rtа ntă ѕpе сі fі сă а се ѕtu і  tі p dе  е du са ţі е , prі n са rе  
ѕе  înţе lе gе  а ссе ѕu l lа  е du са ţі е  prі n І ntе rnе t în tі mp rе а l, dе  ο rі u ndе  şі  ο rі сând, 24 dе  ο rе  dі n 
24, 7 zі lе  pе  ѕăptămână; nu  е xі ѕtă dе pе ndе nţă dе  tі mp; prе zе ntа rе  сο nсі ѕă şі  ѕе lе сtі vă а  
сο nţі nu tu lu і  е du са ţі ο nа l; і ndі vі du а lі zа rе а  prο се ѕu lu і  dе  învăţа rе  – fі е са rе  і nѕtru і t а rе  u n rі tm 
şі  ѕtі l prο prі u  dе  а ѕі mі lа rе  şі  ѕе  bа zе а ză pе  u n а nu mе  tі p dе  mе mο rі е  în prο се ѕu l dе  învăţа rе , 
pа rсu rgе rе а  сu rѕu rі lο r pο а tе  fі  făсu tă trе ptа t şі  rе pе tа t, сο ntrο lându -şі  rа pі d prο grе ѕе lе , 
bе nе fі сі і nd dе  u n fе е dbа сk rа pі d şі  pе rmа nе nt; u nі і  ѕu bі е сţі  а u  u n rа ndа mе nt mа і  bu n în 
wе е kе nd, а lţі і  lа  prі mе lе  ο rе  а lе  dі mі nе ţі і ; mе tο dе  pе dа gο gі се  dі vе rѕе  – prο grа mе lе  е -
lе а rnі ng trе bu і е  ѕă а і bă lа  bа ză dі vе rѕе  mе tο dе  pе dа gο gі се , са rе  ѕă ghі dе zе  ѕu bі е сţі і  pе  tο t 
pа rсu rѕu l prο се ѕu lu і  dе  învăţа rе : lа  pа rсu rgе rе а  mа tе rі а lе lο r dі dа сtі се , lа  rе а lі zа rе а  
prο і е сtе lο r, lа  е vа lu а rе а  ο nlі nе  şі  până lа  се rtі fі са rе а  prο grа mu lu і , dа сă е ѕtе  са zu l; ο  ѕе rі е  dе  
е xpе rі mе ntе  са rе  ѕtu dі а ză е fе сtu l pе  са rе  îl а u  u tі lі zа rе а  dі vе rѕе lο r mе dі і  în înѕu şі rе а  
сu nο ştі і nţе lο r а u  du ѕ lа  сο nсlu zі а  сă, în gе nе rа l, u n mа tе rі а l е du са ţі ο nа l dі vе rѕі fі са t е ѕtе  
rе ţі nu t în prο pο rţі е  dе  80% prі n а ѕсu ltа rе , vі zі ο nа rе  şі  і ntе rа сtі vі tа tе ; а dmі nі ѕtrа rе а  ο nlі nе  – 
u tі lі zа rе а  ѕі ѕtе mе lο r е -lе а rnі ng nе се ѕі tă а ѕі gu rа rе а  ѕе сu rі tăţі і  u tі lі zа tο rі lο r, înrе gі ѕtrа rе а  
а се ѕtο rа , mο nі tο rі zа rе а  elevilor şі  а  ѕе rvі сі і lο r ο fе rі tе  în rе ţе а ; сο ѕtu rі  rе du ѕе  dе  dі ѕtrі bu ţі е  – 
ѕο ftwа rе -u l е du са ţі ο nа l ѕа u  ѕο lu ţі і lе  е lе сtrο nі се  dе  învăţа rе  nu  ѕu nt і е ftі nе .2  

Tο tu şі , сο ѕtu rі lе  lο r ѕu nt mа і  rе du ѕе  dе сât се lе  і mplі са tе  dе  ο  ѕе ѕі u nе  dе  învăţа rе  сlа ѕі сă, 
dе ο а rе се  ѕu nt е lі mі nа tе  сhе ltu і е lі lе  dе  dе plа ѕа rе , înсhі rі е rе а  ѕpа ţі і lο r pе ntru  сu rѕu rі , са zа rе а  
şі  mа ѕа  ѕu bі е сţі lο r; tі mp rе du ѕ dе  ѕtu dі u  – în u nе lе  са zu rі , în fu nсţі е  dе  ѕο lu ţі а  dе  tе hnі сă 
а dο ptа tă, şі  tі mpu l pο а tе  fі  trе сu t lа  са tе gο rі а  rе du се rе а  сο ѕtu rі lο r: і ntе rа сţі u nі  ѕі nсrο nе  şі  
а ѕі nсrο nе  – се lе  dο u ă tі pu rі  dе  і ntе rа сţі u nі  dі ntrе  і nѕtru сtο rі  şі  і nѕtru і ţі  ѕе  pο t сο mplе tа ; 
tе hnο lο gі і  dі nа mі се  dі vе rѕе  – а се ѕtе а  pе rmі t u n fе е dbа сk prο nu nţа t, în tі mp rе а l, şі  е vа lu ărі  
fο rmа tі vе  şі  ѕu mа tі vе , са lі tа tі vе  şі  са ntі tа tі vе , rе а lі zа tе  într-u n mο d fа сі l şі  dе  сătrе  
е vа lu а tο rі і  се і  mа і  а vі zа ţі ; dа сă învăţământu l trа dі ţі ο nа l е ѕtе  ο rgа nі zа t pе  gru pе  dе  vârѕtă, се l 
ο nlі nе  е ѕtе  ο rgа nі zа t pе  ѕu bі е сtе ; într-ο  сlа ѕă vі rtu а lă pο t fі  rе u nі ţі  ѕu bі е сţі  dе  tο а tе  vârѕtе lе , 
сu  prе gătі rі  dі fе rі tе , nе glі jând grа nі ţе lе  ѕpа ţі а lе . 

Dе zа vа ntа jе lе  е du са ţі е і  dе  tі p е -lе а rnі ng ѕu nt: rа tа  mа rе  dе  а bа ndο n а  elevior – а се ѕt tі p 
dе  е du са ţі е  lа  dі ѕtа nţă nе се ѕі tă е fο rtu rі  сο nѕі ѕtе ntе  şі  ѕu ѕţі nu tе  dі n pа rtе а  tu tu rο r 
pа rtі сі pа nţі lο r lа  prο се ѕu l і nѕtru сţі ο nа l. Elevii  trе bu і е  ѕă fі е  е xtrе m dе  mο tі vа ţі , а ltfе l ѕе  
і nѕtа lе а ză fе nο mе nu l dе  а bа ndο n şсο lа r са rе  е ѕtе  mu lt mа і  frе сvе nt în е du са ţі а  lа  dі ѕtа nţă dе сât 
în învăţământu l trа dі ţі ο nа l. Du pă ѕtu dі і lе  făсu tе  dе  Rο vа і , е xі ѕtă сâţі vа  fа сtο rі  са rе  pο t 
і nflu е nţа  а bа ndο nu l şсο lа r şі  са rе  pο t fі  е xplο а tа ţі  pе ntru  а  lі mі tа  а се а ѕtă tе ndі nţă: prе zе nţа  – 
tu tο rе lе  şі  elevul trе bu і е  ѕă fі е  prе zе nţі  сhі а r şі  într-ο  сο mu nі tа tе  vі rtu а lă; е gа lі tа tе а  – trе bu і е  
ѕă ѕе  mа nі fе ѕtе  prі n а се е а  сă tu tο rе lе  vа  mο dе rа  а сtі vі tа tе а  în а şа  fе l înсât tο ţі  pа rtі сі pа nţі  ѕă 
а і bă ο pο rtu nі tа tе а  dе  а  і ntе rvе nі  într-u n а nu mі t ѕu bі е сt dе  dі ѕсu ţі е ; gru pu rі  dе  lu сru  сât mа і  
mі сі  – са rе  ѕă pе rmі tă ο  mа і  bu nă împărţі rе  а  ѕа rсі nі lο r şі  а сtі vі tăţі lο r; ѕtі lu l dе  prе dа rе  şі  
grа du l dе  înѕu şі rе  а l сu nο ştі nţе lο r rе prе zі ntă u n fа сtο r і mpο rtа nt. А се а ѕtа  înѕе а mnă fο lο ѕі rе а  

2 Miroiu, A., Învăţămânrul românesc azi,Editura Polirom, Iaşi, 2018, p. 69 
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u nο r fο rmа tе  dе  сu rѕu rі  ο nlі nе  ѕpе сі fі се  а се ѕtu і  tі p dе  е du са ţі е  şі  са rе  ѕă ѕе  а dа ptе zе  
сu nο ştі nţе lο r ѕu bі е сţі lο r. 3 

Nе се ѕі tă е xpе rі е nţă în dο mе nі u l u tі lі zărі і  са lсu lа tο а rе lο r – сu rѕа nţі lο r lі  ѕе  ѕο lі сі tă 
а nu mі tе  сu nο ştі nţе  în dο mе nі u l І T. În се lе  mа і  mu ltе  са zu rі  і nѕtа lа rе а  u nu і  ѕі ѕtе m е - lе а rnі ng 
prе ѕu pu nе  і nѕtа lа rе а  dе  а plі са ţі і  ѕа u  mе dі і  а dі ţі ο nа lе  са rе  prе ѕu pu n сu nο ştі nţе  tе hnі се  
ѕu plі mе ntа rе . Pе ntru  а  mі nі mі zа  а се ѕt dе zа vа ntа j, сlі е ntu l pο а tе  fο lο ѕі  u n brο wѕе r wе b. Е xі ѕtă 
са zu rі  în са rе  а се а ѕtă а bο rdа rе  nu  е ѕtе  pο ѕі bі lă. În а се ѕt са z е ѕtе  nе се ѕа ră mο du lа rі zа rе а  
а plі са ţі е і , rе а lі zа rе а  u nu і  kі t dе  і nѕtа lа rе  şі  а  u nu і  ghі d а l u tі lі zа tο ru lu і . În са zu l în са rе  
ѕі ѕtе mu l prе zі ntă ο  mu ltі tu dі nе  dе  fu nсţі u nі  са rе  nu  ѕu nt mο du lа rі zа tе , u tі lі zа tο ru l а rе  rе ţі nе rе  
în u tі lі zа rе а  а се ѕtο rа  şі , în сο nѕе сі nţă, е ѕtе  dі mі nu а tă е fі сі е nţа  ѕі ѕtе mu lu і  în ѕі nе . Сο ѕtu rі  mа rі  
pе ntru  prο і е сtа rе  şі  întrе ţі nе rе  – а се ѕtе а  і nсlu d şі  сhе ltu і е lі  сu  tе hnο lο gі а , trа nѕmі tе rе а  
і nfο rmа ţі lο r în rе ţе а , întrе ţі nе rе а  е сhі pа mе ntu lu і , prο du се rе а  mа tе rі а lе lο r nе се ѕа rе . 
Сο mpа rа tі v, înѕă, сu  tο а tе  сο ѕtu rі lе  pе  са rе  lе  і mplі сă prο се ѕu l е du са ţі ο nа l сlа ѕі с, а се ѕtе а  ѕu nt 
nе t mа і  mі сі . 

Сu  tο а tе  а се ѕtе  dе zа vа ntа jе  ѕа u  lі mі tărі , е xpе rі е nţа  plа tfο rmе lο r е -lе а rnі ng dе jа  
fu nсţі ο nа lе  а  dе mο nѕtrа t fа ptu l сă pа rtі сі pа nţі і  lа  е du са ţі е  prі n і ntе rmе dі u l nο і lο r tе hnο lο gі і  
е -lе а rnі ng ѕе  fа mі lі а rі zе а ză în ѕсu rt tі mp сu  mе dі u l vі rtu а l şі  і ntră rе lа tі v rе pе dе  în rі tmu l 
nа tu rа l а l trа nѕmі tе rі і  şі , rе ѕpе сtі v, înѕu şі rі і  dе  сu nο ştі nţе  prі n а се ѕt mο dе rn şі  е fі сі е nt tі p dе  
е du са ţі е . 
  

3 Mitrofan, I. şi N., Familia de la A la Z, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 2015, p. 127 
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SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN FRANŢA 

 
 PROFESOR: NIȚU CLAUDIA-MARIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ”GHEORGHE MAGHERU”, 
 CARACAL, JUD. OLT 

 
 Sistemul educaţional francez are la bază mari principii inspirate din cele care au stat la baza 

Revoluţiei de la 1789, din legile votate între 1881 şi 1889 şi din Constituţia din 4 octombrie 1958: 
“organizarea învăţământului public obligatoriu gratuit şi laic, la toate nivelurile este o datorie a 
statului”.  

 În Franţa, serviciul public de învăţământ coexistă cu instituţii private, subordonate controlului 
statului şi putând beneficia de ajutorul său în schimbul unui contract încheiat cu statul. Cu toate 
acestea statul este singurul în măsură să elibereze diplome şi să acorde grade universitate: diplomele 
eliberate de şcolile private nu au valoare oficială decât în cazul în care sunt recunoscute de către stat.  

 Învăţământul din şcolile şi instituţiile publice este gratuit. Manualele şcolare sunt gratuite până 
la clasa a VIII-a precum şi materialele de uz comun. În liceu costurile manualelor intră în grija 
familiei.  

 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-învăţământul primar (grădiniţa) a fost creat în 1881, Franţa fiind o ţară cu tradiţie în 
învăţământul pre-primar. Învăţământul pre-primar nu este obligatoriu, însă cu toate acestea copiii 
merg la grădiniţă chiar şi de la vârsta de 2 ani. Învăţământul pre-primar se adresează tuturor 
categoriilor de copii, francezi sau străini, cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani, cu excepţia că cei de 2 
ani sunt admişi în limita locurilor disponibile. Grădiniţele conţin un program de studiu. Ca şi regulă 
generală, copii sunt grupaţi în 3 secţiuni: grupa mică (cu vârste cuprinse între 2 şi 3 ani), grupa 
mijlocie (4 ani) şi grupa mare (5 ani). Ultimul an de grădiniţă (grupa mare - grande section) reprezintă 
un pas important în procesul educaţional, deoarece este anul în care copiii se pregătesc pentru şcoala 
primară şi 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. 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. Bacalaureatul este diploma de sfărşit de liceu care ajută absolvenţii să 
intre la universităţi sau la cursuri specializate. Examenul final de bacalaureat este foarte important 
pentru studenţii francezi. Este un examen riguros, fără variante multiple de întrebări: aceasta 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.  

 Educaţia superioară în Franţa este caracterizată printr-un sistem dual: studiile se fac în 
universităţi (incluzând institute politehnice de stat - " Instituts nationaux polytechniques ") la care 
participă un număr mare de studenţi, în Grandes Écoles şi alte instituţii de educaţie superioară 
profesionale cu reguli de admitere selective. Programele universităţilor sunt în general concentrate 
asupra cercetării şibaplicaţiilor sale practice.  
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN FINLANDA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: NIȚU GEORGE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRUN, COMUNA DOBRUN, JUD. OLT 
 
 Sistemul de învățământ din Finlanda are o durată de douăzeci de ani. Toată perioada de 

școlarizare, de la învățământul preșcolar până la universitar este gratuită, aceasta fiind obligatoriu din 
momentul în care elevul împlinește șapte ani sau cu un an în plus ori în minus, în funcție de 
dezvoltarea intlectuală a fiecărui individ. Bineînțeles, pentru acești elevi este realizată o serie de 
examinări. 

 În Finlanda se practică și studiul în afara școlii, acasă, însă se realizează, periodic, o evaluare 
în conformitate cu standardele educaționale. Înainte de înscrierea în ciclul primar și anume clasele I-
VI, există un an pregătitor pe care elevii îl parcurg începând de la vârsta de 6 ani. Apoi urmează 
perioada gimnaziului, respectiv clasele VII-IX. În urma finalizării clasei a IX-a, cei care doresc să 
urmeze cursuri în continuare pot alege între școala secundară și educația vocațională. Astfel, în cazul 
celei dintâi menționate, studiile se desfășoară pe o perioadă de cel mult patru ani, urmate de un 
examen național care oferă posibilitatea participării la admiterea la facultate. Educația vocațională 
durează doi ani și are ca scop pregătirea de muncitori calificați în diferite domenii. 

 Elevii beneficiază de prânz variat, bogat în fructe și legume, gratuit, dar și de transport gratuit 
în cazul în care locuiesc la o distanță mai mare de 5 km față de școală. În cazul în care, din diferite 
motive, programul este prelungit, școala are obligația să le asigure elevilor o gustare. Elevii au parte 
de îngrijiri medicale, consiliere și chiar servicii de taxi, la nevoie. 

 În cadrul consilierii vocaţionale, fiecare elev îşi petrece două săptămâni la un loc de muncă 
ales. Consilierea vocaţională minimizează riscul ca un elev să ia decizii greşite în legătură cu viitorul 
său. Acesta are trei opţiuni: să îşi continue studiile generaliste, să meargă la o şcoală vocaţională sau 
să se angajeze. Dar este important de menţionat că, după şcoala vocaţională, acesta poate alege să 
meargă la universitate. 

 Durata unui curs este de 45 de minute. Metodele utilizare de cadrele didactice sunt de tipul 
celor activ-participative, orele fiind intense. Temele pentru acasă există, dar sunt foarte puține și 
antrenează raționamentul critic, în detrimental memorizării mecanice. De precizat este faptul că 
aceste teme le sunt oferite doar adolescenților și durează maxim o jumătate de oră. Cursurile încep 
dimineața la ora 9 și durează până la ora 15. În timpul pauzelor sunt încurajați spre desfășurarea și 
participarea la activități fizice. 

 Practica și mai ales în domeniul științelor este considerată ca fiind de mare valoare. Astfel, 
orele de științe se desfășoară în laboratoare, în grupuri de maxim 16 elevi astfel încât să fie realizate 
cu succes experimentele științifice propuse. 

 Un aspect deosebit de important este acela că, pe parcursul celor nouă ani de școală, elevii nu 
susțin examene de admitere sau alte evaluări și nu se percep niciun fel de taxe pentru școlarizare. 
Acest fapt este valabil și pentru studenții care învață la facultate, masterat sau doctorat. Primul 
examen este dat la vârsta de 16 ani, profesorii afirmând că, prin activitățile susținute, ei pregătesc 
elevii astfel încât să învețe cum să învețe, nu cum să rezolve un test. 

Diferențierea școli bune- școli mai puțin bune nu există. Părinții au posibilitatea de a alege 
instituția de învățământ la care doresc să își înscrie copiii. Ei ştiu că oriunde îşi dau copilul, el va 
beneficia de aceeaşi calitate a educaţiei. 

 Inițial, oamenii erau sceptici, nesiguri în privinţa reformei de a comasa şcolile populare şi 
şcolile elitiste. Pe fondul acestui subiect au avut loc numeroase dezbateri. Mulţi finlandezi, inclusiv 
profesori, nu credeau că este posibil să se asigure un învăţământ egal pentru toţi copiii dintr-o 
generaţie, indiferent de zona din care provin, însă guvernul a luat decizia de a impune această idee. 
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 De asemenea, nici învățământul obligatoriu privat nu este prezent aici, cu excepția liceelor, 
însă nici pentru acelea nu sunt percepute taxe de studiu. Școlile au atât finanțări egale, cât și calitate 
egală. 

 Nu există clasamente, comparații, competiții, ci cooperare, colaborare, comunicare, atât între 
regiuni, școli, cât și între elevi. La baza funcționării fiecărei școli din Finlanda se află aceleași 
obiective naționale. Unitățile de învățământ se bazează pe cadre didactice pregătite de universitate. 
Rezultatele copiilor din satele din mediul rural sunt aceleași ca ale elevilor dintr-un oraș universitar. 
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CADRUL UDL  

PENTRU GHIDAREA PRACTICILOR EDUCAȚIONALE ÎN 
INSTRUIREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NIŢU LIZICA ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUMBEŞTI- PIŢIC 

JUDEŢUL GORJ 
 
Soluțiile găsite de profesori în timpul pandemiei nu corespund canoanelor proiectării online 

clasice, dar o mare parte dintre resursele și strategiile adoptate sunt utile și pentru activitățile didactice 
tradiționale, mediate de tehnologie. În contrast cu dezvoltarea cursurilor online clasice, emergency 
remote teaching (ERT) presupune mutarea temporară a instruirii în mediul online, un mod de livrare 
alternativ datorat unei situații de criză, respectându-se însă un cadru universal de proiectare. Cu toții 
considerăm că școala nu va mai fi la fel ca și înainte de criză, multe dintre resursele de învățare online 
realizate pentru ERT și metodele didactice utilizate în această perioadă își vor găsi locul în viitoarele 
activități didactice față în față, dar mai ales în cele mixte/ hibride (blended learning). 

Obiectivul principal în această situație nu este cel de a crea un sistem de instruire online robust, 
ci de a oferi acces temporar la instruire și suport într-o manieră rapidă și fiabilă, în timpul unei situații 
de criză.  

Una dintre problemele majore în ERT constă în resursele de învățare, materialele didactice și 
gradul lor de accesibilitate online. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care activitățile 
și resursele în ERT ar trebui să țină cont de Designul universal al învățării (UDL – Universal design 
for learning) o teorie ce se concentrează pe proiectarea de medii de învățare flexibile, incluzive și 
centrate pe elev pentru a se asigura că toți studenții pot accesa și învăța din materialele, activitățile și 
sarcinile cursului. 

Curriculumul UDL recunoaște natura unică a fiecărui elev și nevoia de a aborda diferențele 
dintre aceștia prin: 

 Mijloace multiple de reprezentare, pentru a oferi elevilor/ cursanților oportunitatea de a 
dobândi informații și cunoștințe într-o varietate de moduri (format, grad de dificultate, succesiune 
logică etc); 

 Mijloace multiple de acțiune și exprimare, pentru a oferi elevilor/cursanților alternative pentru 
a demonstra ceea ce știu; 

 Mai multe mijloace de implicare, pentru a satisface interesele elevilor/cursanților, pentru a 
crește motivația, oferindu-le provocări adecvate (să ofere diverse modalități de participare, 
interacțiune, dinamism. (Istrate, 2018) 

Astfel, predarea este proiectată să fie flexibilă și variată, încorporând o gamă de mijloace pentru 
a atinge rezultatele învățării, inclusiv utilizarea tehnologiei accesibile pentru studenții cu dizabilități, 
iar învățarea este proiectată pentru a angaja elevul, pentru a ține cont de punctele de acces, de 
interesele, de nevoile sale în contextul cursului. 

UDL este un cadru valid pentru ghidarea practicilor educaționale în IAC, și care: 
A. oferă flexibilitate în modul în care sunt prezentate informațiile, în modul în care elevii răspund sau 
demonstrează cunoștințe și abilități și în modul în care elevii sunt implicați în activitățile de învățare; 
B. reduce barierele în instruire, asigură suport adecvat, susținere și provocări și menține așteptări 
ridicate la toți studenții, inclusiv studenții cu dizabilități . (Dalton, 2017). 

Astfel, predarea este proiectată să fie flexibilă și variată, încorporând o gamă de mijloace pentru 
a atinge rezultatele învățării, inclusiv utilizarea tehnologiei accesibile pentru studenții cu dizabilități, 
iar învățarea este proiectată pentru a angaja elevul, pentru a ține cont de punctele de acces, de 
interesele, de nevoile sale în contextul cursului. 

Elias (2010) a extras 8 principii UDL deosebit de utile pentru învățarea digitală: 
 Utilizare echitabilă 
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 Utilizare flexibilă 
 Simplu și intuitiv 
 Informații perceptibile 
 Toleranță față de erori 
 Efort fizic și psihic redus 
 Comunități de învățare și suport 
 Climatul de instruire motivant 
Recomandări pentru realizarea activităților de învățare cu suport digital: 
 Să furnizăm conținut digital într-un format cât mai simplu 
 Să stocăm informația în cloud și pe site-uri partajate 
 Să livrăm informația în porții mici 
 Să variem strategia didactică, tipul de resurse, să schimbăm abordarea pe care o folosim cel 

mai frecvent 
 Să pregătim întotdeauna un suport vizual (ppt, prezi, sway etc.), să integrăm, pe cât posibil, 

scurte filme relevante, soft educațional, secvențe de lecție interactive 
 Să evaluăm elevul în mod divers 
 Să păstrăm interfața utilizatorilor într-o formă simplă,  
 Să utilizăm resurse deschise și software liber 
 Să utilizăm subtitrări, descriptori, transcrieri 
 Să facem evaluare formativă, pe parcurs, dând feedback frecvent, „apreciind diverse produse 

ale activităților (în format digital, online), schimbând formatul testului, ținând cont de evaluările 
colegilor săi sau de semnificația contribuției lui într-un grup de lucru etc.” (Istrate, 2018) 

 Să evităm supraîncărcarea și să creăm starea de bine a elevilor 
 Să încurajăm modalități multiple de comunicare 
 Să grupăm pe cât posibil elevii/ cursanții în acord cu accesul și preferințele lor tehnice 
 Să utilizăm memo, întrebări, quizz-uri, diverse abordări și aplicații 
 Să susținem introducerea de conținut digital generat de cursanți 
 Să avem întotdeauna în vedere motivarea elevilor și antrenarea lor în activitățile de învățare. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: NIŢU NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDEANU, JUDEŢUL BUZĂU 
 
Învățământul online, reprezintă o etapă nouă în organizarea activității didactice, în condițiile 

impuse de pandemie și necesită revederea substanțială a politicilor educaționale, în special cele ce țin 
de modalitățile de implicare a tuturor factorilor : profesori, elevi, părinți, comunități locale și instituții 
civile în asigurarea și evaluarea calității educației, atât la nivel de unitate școlară, cât și la nivel 
național.  

Școala online, deși a provocat uneori tensiune și frustrare, a devenit o alternativă importantă de 
reformare a întregului sistem educațional tradițional.  

Învățarea online a devenit o oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă în învățare, 
cât și al cadrului didactic, care ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator, să stimuleze procesul 
instructiv - educativ, pe care să-l ghideze mai mult decât să îl controleze. 

În cadrul învățării de la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor elevilor mai 
apropiate de viață și intereselor lor, precum și pe formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se 
întâmplă în societate și cu persoana însăși.  

Resurse de predare și învățare digitale sunt foarte multe, însă importantă este selectarea celor 
care sunt captivante și interesante pentru elevi, cunoscute profesorilor, adaptate capacităților 
intelectuale și obiectivelor educaționale. 

Tehnologia este un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, 
cât și pentru elev, învăţarea online încurajează profesorul să-şi recunoască controlul pe care îl are 
asupra propriei cariere, să se familiarizeze cu metode diverse, să împartă cunoştinţele, materialele cu 
alţii, să asigure comunicarea și să ajute la menținerea acesteia, să faciliteze transmiterea cunoștințelor, 
să ușureze, 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.  

Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 
înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor, o mentalitate deschisă, motivantă și pasionată 
de ceea ce fac. Toate aceste schimbări au în prim plan dezvoltarea competențelor copilului aflat în 
creștere. 

 Din punct de vedere al elevului, beneficiile învăţării online sunt multiple, aceştia pot exersa și 
aprofunda sub formă de jocuri interactive noțiuni predate anterior, se pot bucura de aceste resurse 
educaționale când şi unde doresc.  

În mediul online elevii sunt mai receptivi la informațiile venite din zona digitală, experiența 
aceasta fiind una pozitivă, oferindu-le oportunitatea de a se distra, fără să își dea seama că învață în 
același timp. Învăţarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, provocarea 
este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât 
în clasă, cât și în mediul de acasă.  

Tehnologia îi ajută pe elevi să devină capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, 
găsesc și utilizează resursele online și aplică informațiile la teme și proiecte. Acest lucru le sporește 
eficiența și productivitatea, le dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării 
raționamentului analitic, îi învață să ia decizii mai coerente. Jocurile interactive desfăşurate în mediul 
online sunt instrumente excelente care îi învață pe copiii să se disciplineze, să respecte regulile și 
îndrumările pentru a participa, să aibă răbdare, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței 
emoționale.  

De asemenea, elevii își dezvoltă sentimente pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci când 
dobândesc noi deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai încrezători, mai dornici să 
exploreze și să descopere lucruri noi.  
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Şcoala online îi ajută pe elevi să fie mai implicați în acest proces și mai interesați să-și dezvolte 
baza de cunoștințe, poate fără să-și dea seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat.  

Prin intermediul învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării activității copilului, au 
posibilitatea de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale copilului, de a detecta 
eventualele probleme, de a comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic.  

Aşadar, 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, despre elevii care 
își mențin bucuria de a învăța în orice context.  

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre 
către educație, către dezvoltare armonioasă. 

Învățământul online reprezintă o temă pentru reflecția umanității. Dimensiunile pedagogice și 
psihologice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată 
în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să respecte trăsăturile beneficiarilor. 
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STUDIU DE CAZ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NOANEA MARIA-CRISTINA 

 
 Cadrul didactic se confruntă cu multe situaţii care afectează bunul mers al activităţilor din 

clasă. Criza poate fi definită ca un eveniment sau un complex de evenimente inopinante,  
neașteptate, dar și neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea ori 

siguranța clasei respective și a membrilor acesteia. Nu puține sunt situațiile în care cadrul didactic se 
confruntă cu unele situații aparent insolvabile care afectează prin obstaculare bunul mers al 
activităților din clasă. Intervenția într-o situație de criză educațională, care este o atribuție a cadrului 
didactic, ar trebui să fie astfel concepută încât să conducă la regres și chiar la aplanarea totală a 
situațiilor de criză. 

I. IDENTIFICAREA SITUAȚIEI DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ  
 Problema educativă a elevului M.A. ține de inadaptarea școlară manifestată prin prin atitudini 

respingătoare față de cerințele școlii, prin sfidarea mea și a colegilor de clasă. Din punct de vedere al 
dezvoltării intelectuale, elevul are capacități reduse de abstractizare și generalizare în raport cu vârsta. 
Are o pregătire școlară precară cu mari lacune în cunoștințe și deprinderi acumulate din grădiniță, 
este submotivat pentru învățătură, acești factori explicând în mare parte și situația școlară foarte slabă. 
Gradul de maturizare psihică este scăzut, copilul are dificultăți de adaptare la mediul școlar. 

II. ETIOLOGIA SITUAȚIEI DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 
 Lipsa de afecțiune din partea părinților, care nu a putut fi substituită de bunici (asistenți 

maternali), lipsa supravegherii, au dus la inadaptarea socială a elevului.Lipsa motivației pentru 
învățare s-a observat din primele zile ale clasei pregătitoare și are la bază în cea mai mare parte 
indiferența părinților față de educația copiilor în general. Elevul nu avea însușită nicio regulă de 
comportament. Vorbea tot timpul în ore, imita diverse sunete de animale și autovehicule, nu rămânea 
pe scaun mai mult de câteva minute, se târâia pe jos prin clasă. Îndeplinea foarte puține cerințe școlare. 
Când îi adresam o întrebare, evita să mă privească în ochi și nu răspundea. Când trebuia să lucreze 
individual, nu își termina niciodată activitatea, o abandona și își deranja colegii. Reacționa puțin 
pozitiv când era lăudat, dar se enerva și reacționa agresiv când era certat. Rămânea singur în timpul 
recreațiilor, ceilalți elevi îl ocoleau, pentru că de multe ori era agresiv fizic și psihic cu ei și își însușea 
lucruri de ale lor. 

III. LUAREA DECIZIEI  
 Pentru început am luat decizia de a purta o discuție foarte serioasă cu elevul. I-am explicat cum 

ar trebui să se poarte în clasă și în pauze pentru a putea fi acceptat de către ceilalți și cât de importantă 
este educația. În urma discuției, am realizat că acesta nu avea însușită nicio regulă de comportament, 
acasă fiind lăsat aproape tot timpul nesupravegheat să facă ce vrea. Același comportament l-a avut și 
la grădiniță. 

 A urmat o discuție cu asistenții maternali, pe baza căreia am stabilit corect cauzele care au dus 
la acest comportament și ce măsuri putem lua. S-a cerut ajutorul psihologului școlar pentru a ajuta 
familia să stabilească reguli pentru elev și să urmărească respectarea acestora.S-a decis ca elevul să 
frecventeze cabinetul psihologului școlar o dată pe săptămână, iar o dată pe lună să participe și 
familia, inclusiv mama biologică care să se implice mai mult în viața copilului.S-au conceput metode 
coerente de lucru cu el. S-a decis ca M.A. să fie ajutat de colegi și încurajat pentru orice efort cât de 
mic. Elevului i s-a dat responsibilitatea de a asigura curățenia clasei, explicându-i cât de importantă 
este sarcina sa. 

 IV. APLICAREA MĂSURILOR 
Elevul a fost pus zilnic să răspundă, fiecare răspuns a fost încurajat. Sarcinile de învățare au 

fost diferențiate. Copiii au început să îl laude și el a început să devină mai încrezător în forțele proprii 
și să lucreze singur. Deranjatul orelor a devenit tot mai rar. În timpul activităților de grup, M.A. a fost 
rugat de copii să-i ajute, ajungând să dobândească reale aptitudini. O dată pe săptămână au avut loc 
ședințe de consiliere. O dată pe lună au participat și asistenții maternali și mama biologică. 
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 V. CONTROLUL asupra eficienței măsurilor luate l-am făcut permanent, urmărind 
fiecare manifestare ce părea să degenereze, luând măsuri imediate. Am ținut permanent legătura 

cu psihologul școlar și cu asistenții maternali. 
VI. EVALUAREA 
 La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc ședințe cu M.A., 

asistenții maternali, mama biologică și psihologul școlar.Obiectivele pe termen scurt au fost realizate 
și s-a observat o schimbare pozitivă. S-au observat în scurt timp, progrese la învățătură și adaptare. 
Elevul este tot mai activ, nu mai deranjează orele în permanență, se bucură pentru orice rezultat 
obținut și orice apreciere pozitivă. Copiii l-au acceptat și socializează cu el. Asistenții maternali 
continuă să întâmpine dificultăți în impunerea unor limite acasă, deși recunosc că băiatul depune mai 
mult efort. 

 VII. CONCLUZII: 
 Dorința elevului de a epata prin comportamentul agresiv, atât verbal cât și fizic, se datorează 

lipsei de comunicare cu asistenții maternali și abandonului mamei. Îi era teamă să-și facă prieteni, să 
se atașeze emoțional de o altă persoană, și de aici dificultatea lui de a relaționa cu colegii. 

 Comportamentul său agresiv acasă este datorat lipsei de afecțiune din partea familiei. 
 Apariția și dezvoltarea comportamentelor agresive în școală sunt într- o dependență totală de 

nonintervențiile manageriale sau intervențiile eronate. Cu tact, răbdare și dragoste, promovând 
modele pozitive și dezvoltând părțile bune din personalitățile, agresorilor, cadrul didactic poate 
,,salva,, orice copil. 
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ŞCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, NOGHI MARIA 

LPS ARAD 
 
 Anul 2020 a fost un an al schimbării pentru fiecare dintre noi.În luna martie când am aflat că 

vom rămâne acasă pentru o perioadă nedeterminată cu toţii eram nedumeriţi neştiind la ce să ne 
aşteptăm.Zilele au trecut şi văzând că situaţia nu se îmbunătăţeşte atât de repede pe cum credeam noi 
a trebuit să ne adaptăm. 

 Ca şi cadre didactice a trebuit să facem faţă situaţiei şi să încercăm să ţinem legătura cu elevii 
noştri de acasă.La început a fost mai greu dar pe parcurs ne-am perfecţionat participând la cursuri de 
formare pentru a preda on-line.Mulţi dintre elevi nu au luat în considerare şcoala de acasă şi am 
încheiat anul şcolar 2019-2020 cum am putut. 

 Din septembrie însă situaţia s-a schimbat.Mulţi dintre noi, făcând cursuri pentru a putea preda 
on-line am fost mult mai încurajaţi şi pregătiţi pentru a întâmpina anul şcolar 2020-2021 indiferent 
de provocari.În luna noiembrie când am intrat şi noi cu elevii noşti on- line şcoala era deja pregătită 
cu o platformă de învăţare la care erau conectaţi toţi elevii.Ne-am făcut cu toţii clase virtuale şi am 
început să ne întâlnim cu elevii după un orar special făcut pentru on-line. 

 Elevii, obişnuiţi fiind cu tehnologia, au învăţat foarte repede să intre la ore, să îşi posteze temele 
şi să rezolve jocurile şi exerciţiile de pe site-urile postate de către cadrele didactice.Unii dintre ei au 
devenit profesorii părinţilor lor ajutându-i să intre on-line la şedinţele cu părinţii. 

 Dacă la începutul pandemiei scoala on-line părea ceva imposibil, pe parcurs am văzut că ne 
putem descurca în orice situaţie dacă suntem deschişi spre nou şi gata să cooperăm. 

 Cu toate că este mult mai bine la şcoală deoarece profesorul se află în mijlocul elevilor, îi 
observă, îi ajută când întâmpină dificultăţi şi este acolo pentru a le explica ceea ce nu înţeleg, totuşi 
şi predarea on-line are avantajele ei.Elevii au învăţat să realizeze anumite afişe digitale, au folosit 
jocuri didactice pe calculator şi astfel au văzut că pot folosi telefonul, calculatorul sau tableta pentru 
a învăţa. 

 Nu ştim ce ne rezervă viitorul dar cu siguranţă aceşti ani grei pentru noi toţi ne-au ajutat să 
înţelegem că nimic nu e imposibil, ne-au ajutat să ne devoltăm din punct de vedere profesional şi să 
realizăm că putem depăşi orice obstacol dacă avem voinţă şi curaj. 
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COPILARIE, TARAM DE VIS 

PROIECT EXTRACURRICULAR 
GRĂDINIŢA P.P. “FLOAREA-SOARELUI” REŞIŢA 

 
COORDONATORI PROIECT: 

PROF. NOSAL RALUCA 
PROF. NOSAL ROBERT 

 
Este 1 Iunie,  
E prima zi de vară,  
Soarele e sus pe cer,  
E frumos afară. 
Suntem astazi mai voioşi 
Căci avem serbare,  
E Ziua Copiilor,  
E zi de sărbătoare. 
ARGUMENT 
Copilăria … copilăria este un tărâm magic. 
 Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi 

a candorii.  
Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem 

copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin ... Copilăria este o lume fermecată, 
duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla … absolut orice! 

 Din fericire există pe lume COPILĂRIA. Este vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa, 
vârsta celei mai pure sincerităţi, a celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care 
trăieşte prin flori şi se exprimă prin exclamaţii, vârsta în care toţi suntem frumoşi. 

 În organizarea acestui eveniment am pornit de la premisa că progresul omenirii nu este posibil 
fără activitatea creatoare, practică a fiecăruia dintre noi. 

 Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator al elevilor, să 
le stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci şi prin participarea lor la un concurs 
de creaţie care să le solicite rezolvarea unor sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, care să facă 
apel la imaginaţie, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie.  

Ziua Internaţională a Copiilor, 1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” 
fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea 
împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii 
pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor ce copil. 

Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira 
comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi. 
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Prin propunerile noastre copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jucăriilor realizate de ei pentru ei, 
ne vor fi gazde într-o lume de poveşti, costumaţi în personaje pline de farmec şi ne vor îmbogăţi 
sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele, pline de dragoste, declaraţia lor de Iubire! 

Luând parte împreună la această ZI, va deveni o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria va face 
acest loc mai fericit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROIECT EXTRACURRICULAR: “COPILĂRIE, TĂRÂM DE VIS” 
COLABORATORI ACTIUNI DE PROIECT:  
• Învăţătoarele Şcolii Gimnaziale Nr 9, Nr 12 Reşiţa 
GRUP TINTA:  
• preşcolarii Grădiniţei P.P. „Floarea-Soarelui” Reşiţa 
DURATA: 31 Mai 2021 – 04 Iunie 2021 
OBIECTIVE CADRU: 
• Educarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor în vederea acceptării diversităţii, a 

toleranţei şi nediscriminării în cadrul grupului; 
• Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportament în societate; 
• Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi; 
• Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul 

universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică; 
• Dezvoltarea creativităţii; 
• Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii. 
OBIECTIVE: 
Privind copiii: 
• Să identifice drepturile şi îndatoririle copilului prin intermediul activităţilor desfăşurate; 
• Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 
• Să stabilească relaţii de prietenie cu alţi copii prin derularea în comun a unor evenimente; 
• Să manifeste atitudini pozitive faţă de copiii aflaţi în dificultate; 
• Să combine materialele şi tehnicile de lucru pentru obţinerea unor produse complexe ( 

coifuri, măşti, cadouri etc); 
• Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului; 
• Să realizeze o expoziţie de desene 
Privind cadrele didactice :  
• Familiarizarea cadrelor didactice cu noi strategii şi stiluri manageriale de proiect şi 

parteneriat; 
• Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educativ care să 

motiveze copilul în procesul de ocrotire şi întrajutorare a celorlalţi; 
Privind partenerii : 
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• Conştientizarea părinţilor şi a celorlalţi factori educativi de rolul lor în dezvoltarea şi 
educarea copiilor; 

 
RESURSE UMANE:  
• preşcolarii Grădiniţei P.P. „Floarea-Soarelui” Reşiţa 
  
 RESURSE MATERIALE: 
• Mijloace audio-vizuale 
• Poezii cu tema “1 Iunie” 
• Fotografii şi imagini 
• Coli albe şi colorate / Hârtie glasată 
• Creioane colorate / Carioca 
• Acuarele / tempera / acuarele (picturi pe piele) 
• Carton alb şi colorat 
• Foarfeci 
• Cretă colorată 
• Materiale textile 
• Costume pentru carnaval 
• Materiale ştafete 
• Dulciuri, sucuri, jucării, baloane 
• Diplome 
RESURSE FINANCIARE:  
• Resurse financiare proprii 
• Sponsorizare din partea părinţilor 
• Sponsorizare din partea firmei SC ALFA DANUBE SRL 
SPATII UTILIZABILE: 
• Curtea Grădiniţei P.P. „Floarea-Soarelui” Reşiţa 
• Sălile de clasă 
PARTENERI: 
• Părinţii 
• Prof. Educație fizică și sport Nosal Robert 
 
ACTIVITATI DESFASURATE: 
• Întâlniri ale organizatorilor şi partenerilor 
• Desene pe asfalt 
• Expoziţie de lucrări 
• Album foto 
• Jocuri / ştafete 
• Portofolii  
• Petrecere comună 
•  
METODE DE EVALUARE 
• expoziţii, portofolii, afişe, fotografii, diplome. 
• realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile 

desfăşurate 
CRITERII DE EVALUARE 
• originalitate 
• creativitate 
• raport titlu – lucrare 
• culoare 
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• dinamism 
• acurateţe 
 
 
REZULTATE AŞTEPTATE LA FINALITATEA PROIECTULUI: 
 Implicarea conştientă şi activă a copiilor şi a părinţilor în realizarea proiectului, însuşirea de 

noi cunoştinţe, deprinderea de a lucra în echipă, sensibilizarea părinţilor faţă de astfel de acţiuni. 

 
  

Nr. 
Crt. 

Activitatea Locul desfăşurării 

1. Semnificaţia zilei de  
1 Iunie 

Sala de sport 
Lansare proiect 
Prezentare ppt 

2. „Zâmbetele copilăriei” 
* realizarea unor desene 
pe tema copilăriei 
* expoziţie 

Sălile de clasă 

3. „Copil sunt eu, copil eşti tu” 
* memorarea unei poezii 

Sălile de clasă 

4. „1 Iunie se apropie” 
* pregătiri pentru 1 Iunie – „Ziua 
Copilului” 

Sala de clasă şi 
acasă 

5. Concursuri  
* desene pe asfalt,, 
* Ştafete 
* jocuri  
*facepainting 
* karaoke 
* premiere  
* Petrecere în aer liber de 
„Rămâi cu noi, copilărie!” 

Curtea grădiniţei 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: 

 NOVAC ANA-MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA, JUDEȚUL CONSTANȚA 

 
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. 

Educația este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, care se 
caracterizează prin multiple transformări survenite în toate domeniile vieții. În educație se reflectă 
evoluțiile înregistrate la nivel de sistem social global, în plan economic, politic, cultural, comunitar. 

Noile tehnologii de informare și comunicare propun noi posibilități de documentare, de 
învățare și de formare, permițând accesul nelimintat la cultură. Activitățile de predare-învățare 
sunt sunt planificate și conținutul lecțiilor asincrone este transmis prin Internet, prin 
intermediul unor platforme de învățare special concepute pentru a permite accesul cursanților 
la lecții și la chestionare de evaluare on-line. Principalul avantaj al învățării asistate de 
calculator îl reprezintă accesul unui public numeros la educație. Folosirea noilor tehnologii de 
informare și comunicare în învățământ presupune articularea a trei aspecte complementare: 
tehnologia, metodologia și pedagogia. 

Posibilitățile de utilizare a noilor tehnologii de informare și comunicare în cadrul 
procesului de învățământ sunt multiple: 

- utilizarea unor platforme educaționale; 
- crearea unor clase virtuale în care elevii pot accesa informația, pot lucra, pot încărca 

teme; 
- crearea unor intrumente evaluative, etc. 
Educația este foarte importantă deoarece deschide mintea și joacă un rol vital în societate. 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.  
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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 gresite. În 
același timp, în ciuda popularității în creștere a cursurilor online, formarea traditionala (în clasa) se 
luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Exista întotdeauna 
două fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru 
alții formarea în clasa este metoda preferata. 

 
Bibliografie 
1. Albu, Gabriel, “În căutarea educaţiei autentice”, Polirom, 2002 
2. Cojocaru, Venera Mihaela, “Teoria şi metodologia instruirii”, E.P.P., 2002 
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SIGURANŢA ELEVILOR PE INTERNET ÎN ȘCOALA ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MIRELA NOVAC 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ” IORDACHE CANTACUZINO”  
PAȘCANI, IAȘI 

 
Siguranța copiilor pe internet trebuie să fie o prioritate a cadrelor didactice și a părinților. 

Soluțiile tehnice, resursele educaționale și recomandările unor specialiști sunt esențiale, dar cheia este 
la adulți și la relațiile acestora cu copiii. 

Timpul petrecut în online a generației actuale este foarte mare de aceea este important să 
organizăm periodic activități în care să discutăm despre comportamentul și conținutul pe care copiii 
îl accesează.  

Fenomenul de cyberbullying a luat amploare în perioada școlii online și poate avea un impact 
negativ uriaș asupra psihicului copiilor. Mesajele de acest tip pot invada fiecare colțișor din viața 
intimă a oricărui copil prin intermediul tuturor dispozitivelor sale, în propria locuință unde ar trebui 
să simtă confort și siguranță. Toți factorii implicați în acest fenomen au de suferit, și copiii care fac 
cyberbullying și copiii-martor. Cu cât vom înțelege cu toții cât mai repede că acest fenomen face 
victime toți copiii, cu ataâ vom fi mai pregătțti să găsim soluții optime pentru a-i ajuta să navigheze 
în sigurantă pe Internet. Bullyngul, cyberbullyingul, sextingul pot dezvolta consecințe negative în 
planul rezultatelor școlare, sănătății fizice și a confortului emoțional. Prin urmare este important 
modul de întelegere și de abordare a școlii a acestor fenomene pentru a găsi soluții eficiente de 
combatere. 

Omniprezența dispozitivelor și aplicațiilor digitale fac ca profesia de educator să se confrunte 
cu noi provocari și anume dezvoltarea competențelor digitale. Dezvoltarea tot mai accentuata a 
tehnologiilor a condus la digitalizarea omenirii am putea spune. Nu se mai poate face educație în 
secolul XXI fără să ai competențe digitale, este esențial să înțelegem cu toții acest lucru pentru a nu 
fi depășiți de proprii elevi. Și părintii au un rol primordial în acest întreg proces de dezvoltare, de ei 
depinde în mare parte accesul copiilor la tehnologie, păcat că unii înca mai sunt reticenți și constituie 
o piedică în drumul spre succes al propriilor copii, și spun asta din cazurile întâlnite în cotidian. 

Exemplu de activitate desfășurat la clasă- Folosirea echilibrată a internetului 
Argument: Internetul este un mediu complex aflat într-o evoluție constantă. Și în viitor va 

continua să devină din ce în ce mai prezent în viața noastră și a elevilor noștri, aducând cu sine noi 
provocări. Oricât de multe răspunsuri ne va da internetul, nu vom ști cu siguranță cum ne va 
transforma viața. De aceea, ce putem face este să fim la curent cu evoluția acestui mediu și să fim la 
curent cu modul în care ne modelează percepția și înțelegerea noastră față de lume. Așadar este 
important să impunem limite și să protejăm copiii pe internet. 

Scop: Înțelegerea faptului că marile companii din industria tech nu sunt neutre în activitățile 
copiilor pe internet și importanța menținerii echilibrului între libertatea de navigare și protecție. 

Activități : 
• Industria IT 
• Rețelele sociale- algoritmi ce le guvernează 
• Opinie și fapt- diferențiere 
• Securitatea on-line 
• Nevoile copiilor și dependența de internet( activitate cu părinții) 
Acest proiect a avut un impact pozitiv asupra elevilor și părinților. Imi propun ca și pe viitor să 

am o abordare deschisă cu părinții și factorii de conducere ai școlii în care profesez, să implementez 
proiecte de combatere a fenomenelor negative ale Internetului și nu numai, să acord importanța 
cuvenită interesului elevului și siguranței acestuia iîn vederea dezvoltării armonioase din toate 
punctele de vedere. 
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Trebuie sa ne redefinim stilul de predare, sa punem accent pe conținuturi simplificate și 
atractive. Să ne adaptăm discursul didactic politicilor actuale. Abordarea predării pe baza de copetențe 
trebuie să fie o prioritate a tuturor factorilor educaționali. Și să nu uităm că orice schimbare începe 
cu noi.  

 
Bibliografie: 
Teodora Carmen Stoica, Modul de funcționare al internetului, pdf  
https://salvaticopiii.elearning.ro/courses 
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CRÉATIVITÉ ET JEUX LUDIQUES DANS ĽAPPRENTISSAGE 

DU FRANÇAIS 
 

NUȚESCU MIHAELA CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA BOGDAN VODA 

CAMPULUNG MOLDOVENESC 
  
 L’innovation et la créativité sont accessibles à tous, mais pour cela il faut disposer d’un 

environnement suffisamment sécurisant pour pouvoir prendre des risques créatifs. En effet, c’est le 
jugement des autres et la peur de ce jugement qui nous empêchent de sortir des sentiers battus. On a 
besoin d’être en confiance pour être créatif. Si ce type d’environnement est un prérequis 
indispensable, il n’est néanmoins pas suffisant : il faut également respecter quelques directives 
précises pour pouvoir sortir de ses habitudes de pensée et laisser sa créativité s’exprimer (comme par 
exemple viser la quantité quand on cherche des idées, et ne pas les juger immédiatement). Justement, 
en tant qu’adulte, nous avons tendance à éditer nos idées au moment même où nous les produisons, 
et cela coupe l’inspiration, la créativité, ainsi que l’aspect ludique du travail. 

 C’est au travers du jeu, notamment, que l’on redéploie des compétences créatives tout en 
prenant plaisir à travailler. Le jeu n’est pas une anarchie et a des règles, spécialement utiles quand on 
joue à plusieurs. C’est cela qui permet d’être créatif de manière productive. Ces règles concernent 
notamment le timing de tout jeu créatif. Il faut ainsi savoir faire la transition vers le jeu et hors du jeu 
: on génère des idées dans un premier temps (phase de divergence), pour ensuite les trier (phase de 
convergence). C’est dans la phase de divergence qu’on a vraiment besoin du jeu, et c’est à ce moment 
que l’on suspend l’évaluation des idées et qu’on essaye d’en produire le plus possible. Le jeu est donc 
très important pour trouver des solutions créatives. En grandissant nous avons tendance à l’oublier et 
à le mettre de côté, et nous devons donc réapprendre à « jouer » de manière productive. Au fur et à 
mesure que les enfants avancent en âge, le système scolaire retire d’ailleurs tous les outils de créativité 
qui facilitent le mode de pensée ludique. Ainsi, dans l’entreprise, le seul outil de créativité à 
disposition est souvent le post-it. 

 Il y a trois grandes manières d’utiliser le jeu dans lľappprentissage du français : 
 Exploration par le jeu : on met la priorité sur la production du plus grand nombre d’idées 

possible. 
 Construction par le jeu : on « pense avec ses mains ». Le fait de créer des prototypes basiques 

permet de tester et d’étayer sa pensée et de rendre la créativité concrète. Cela permet aussi de tester 
directement et rapidement des idées auprès de futurs consommateurs. 

 Jeu de rôle : par ce biais on a plus d’empathie pour les situations étudiées, et on peut alors 
créer des expériences fluides et authentiques pour les utilisateurs du produit final. 

On peut donc être un adulte sérieux et productif tout en jouant, il s’agit juste de bien organiser 
le travail créatif en différentes phases. 

 Pour développer l’imagination et la créativité de vos élèves, il faut parfois leur donner un petit 
coup de pouce pour se lancer ! Jeux d’écriture, dessins ou expression orale, on vous propose 7 
activités ludiques pour leur ouvrir les portes de l’imaginaire 

 
1. Effacer les textes d’une BD et remplir les bulles 
 Pour réaliser cet exercice, rien de plus simple ! Internet regorge de planches de BD sans textes 

qu’il vous suffit d’imprimer et de donner à votre enfant. Celui-ci ne peut que se sentir en confiance 
puisque le dessin devient un appui, un réel support qui vient stimuler l’imagination et la créativité. 
L’avantage ? Le jeu est totalement adaptable à l’âge et aux goûts de l’enfant ! Il existe des planches 
de BD plus ou moins longues, avec une densité de texte très variable. Et si votre enfant aime colorier, 
rien ne vous empêche d’imprimer une planche en noir et blanc afin de créer une vraie bande dessinée 
personnalisée ! 
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2. Inventer la suite d’une histoire 
 Tout le monde connaît cet exercice d’écriture récurrent dans les cours de français : à partir 

d’un texte imposé, le rédacteur doit écrire la suite de l’histoire en s’appropriant les codes de l’écrivain 
initial. Epopia vous propose une version revisitée de cette activité, à réaliser en famille lors d’un 
trajet en voiture ou autour du repas ! 

 A l’oral, chaque participant invente à tour de rôle la suite d’un scénario en quelques mots : 
c’est le principe du cadavre exquis. Selon l’âge de l’enfant, le temps de réflexion peut être 
chronométré, le nombre de phrases restreint ou des mots piochés au hasard peuvent être imposés. En 
jouant à plusieurs, chaque membre de la famille se retrouve dans l’obligation de rebondir sur les 
ajouts de son prédécesseur, faisant appel à sa créativité mais également à sa réactivité ! 

3. Compléter un livre d’anti-coloriage 
 Conçu dans les années 70 aux Etats-Unis, le livre d’anti-coloriage s’est rapidement imposé 

comme une référence dans le monde du dessin. En opposition au livre de coloriage classique, le livre 
d’anti-coloriage propose des illustrations inachevées que le dessinateur doit compléter au gré de 
ses envies. En ce prêtant à cet exercice, l’enfant fait appel à sa motricité fine et laisse s’exprimer sa 
fantaisie. Le dessin favorise également la concentration et permet d’exprimer de manière 
sensiblement différente ses émotions et sentiments. Une activité particulièrement ludique, qui 
permet à tous de se détendre tout en continuant d’entraîner son cerveau efficacement ! 

4. Dessiner dans des cercles : test de créativité 
 Qui n’a jamais pris un crayon et dessiner à main levée des gribouillis sur une feuille blanche ? 

Souvent proposés aux enfants en arts plastiques, il leur suffit de laisser leur main s’évader sur la 
feuille de papier. Une fois le papier gribouillé, il suffit de prendre un peu de recul et de se projeter 
dans le dessin pour y trouver des formes, des animaux, des personnages, etc. Si votre enfant a un 
petit frère ou une petite sœur, l’activité est idéale en fratrie ! 

Pensé et instauré au départ dans les entreprises pour booster la créativité des employés, ce jeu 
tout simple peut s’adapter aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Pour le réaliser, il suffit d’une feuille 
de papier, de cercles de tailles égales (à l’origine, le jeu est pensé avec 30 cercles mais chacun peut 
définir le nombre qu’il souhaite) et d’un chronomètre ! En un temps imparti, les joueurs doivent 
imaginez le plus de dessins possibles avec ces cercles. Un jeu qui devrait vous surprendre si vous 
vous mesurez à vos enfants :) 

5. Raconter une histoire avec des cubes  
Avec un peu de pliage et d’assemblage, il suffit de prendre le patron d’un cube et d’y dessiner 

de petits symboles de lieux, d’actions, de nourriture, d’émotions, de sports, etc. pour pouvoir 
raconter des multitudes d’histoires. Lancer plusieurs dés à la fois et faites des phrases pour former 
une histoire. Ludique et pédagogique, ces dés peuvent aussi servir à approfondir le vocabulaire, 
travailler l’expression orale et pourquoi pas apprendre les langues étrangères ! Si vous n’avez 
pas le temps de faire du bricolage, le jeu coopératif Imagidés vous promet de belles parties en famille! 

6. Faire des dessins à partir de gribouillis 
 Qui n’a jamais pris un crayon et dessiner à main levée des gribouillis sur une feuille blanche ? 

Souvent proposés aux enfants en arts plastiques, il leur suffit de laisser leur main s’évader sur la 
feuille de papier. Une fois le papier gribouillé, il suffit de prendre un peu de recul et de se projeter 
dans le dessin pour y trouver des formes, des animaux, des personnages, etc. Si votre enfant a un 
petit frère ou une petite sœur, l’activité est idéale en fratrie ! 

7. Éteindre le son de la télévision et inventer les dialogues 
 Votre bout de chou adore les écrans et peine à s’en détacher ? Cet exercice est fait pour lui. 
En proposant cette activité, vous instaurez un moment d’échange et de complicité en famille, 

sans pour autant créer de la frustration chez l’enfant puisque le jeu s’articule autour de son centre 
d’intérêt. S’il demande à zapper quelques minutes pour trouver une chaîne qui lui convient, laissez 
en lui la possibilité : en choisissant entre film et dessin animé, l’enfant se sentira pleinement investi 
et donc, par la même occasion, valorisé. De même, n’hésitez pas à lui laisser choisir le personnage 
qu’il souhaite incarner : plus il se sentira proche de son personnage, plus il aura de facilité à 
s’identifier et donc, à inventer les dialogues ! 
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 “Dans chaque enfant, il y a un artiste.” (Pablo Picasso). 
 S’il est parfois nécessaire de laisser votre élève s’ennuyer pour développer sa créativité, il 

existe de multiples jeux pour qu’il s’épanouisse et développe ses capacités artistiques, littéraires ou 
encore scientifiques. 

 En devenant le héros de sa propre histoire, chacun de nos aventuriers fait appel à son 
imagination et sa créativité pour décider de la suite de son aventure ! Et ce qui est sûr, c’est que nos 
petits héros ne manquent pas d’inventivité !  
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 TEMA –EDUCATIE FARA FRONTIERE 

 SCOALA DE ACASA – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 
 

AUTOR - PROF. INV. PRIMAR NUȚIU CAMELIA FLOAREA 
ȘCOALA GIMNAZIALA PETELEA 

 
 Pandemia a impus școala online ca soluție. Dar am constatat că aceasta este o provocare atât 

pentru copii și parinti, cât și pentru profesori. Au apărut numeroase întrebări legate de această 
modalitate de lucru cu elevii, opinii pro și contra pe care încercăm să le sintetizăm aici. 

 Începem cu dezavantajele numai pentru că au fost cel mai adesea invocate în spațiul public 
(dar și privat). 

Dezavantajele școlii online, așa cum au fost ele identificate de elevi, părinți și profesori, dar și 
specialiști în domeniu se manifestă la mai multe niveluri: 

• psiho-social: Posibilitatea scăzută de socializare a copiilor, fără interactiune directă, față în 
față cu profesorii și colegii. Pare puțin ciudat să invocăm acest aspect, după ce observasem în ultimii 
ani o creștere a interacțiunilor tinerilor în mediul online. Experiența recentă arată că, totuși, această 
modalitate de interacțiune are valențe limitate și utilizată exclusiv nu îndeplinește toate funcțiile pe 
care socializarea față în față le îndeplinește. 

• material: Lipsa mijloacelor tehnice adecvate (laptop, tableta, conexiune la internet și chiar 
curent electric) și fluctuațiile imprevizibile ale rețelelor de internet. Despre acest aspect s-a discutat 
deja foarte mult în spațiul public și nu s-au găsit încă soluții pentru toți copiii. 

• tehnic: Pregătirea precară a utilizatorilor – profesori și elevilor / părinți pentru activitatea de 
predare-învățare-evaluare online. 

• profesional: Controlul dificil din partea profesorului asupra activității de învățare a copilului 
în timpul orei. Spațiului de acasă a devenit foarte aglomerat în condițiile telemuncii și școlii online. 
În familiile cu mai mulți copii sau cu un spațiu de locuit restrâns acest lucru se resimte puternic. 

Înainte de a vorbi despre avantajele pe care școala online le are, trebuie să avem în vedere câteva 
aspecte de asemenea importante în context: 

1. Școala online reduce riscul infectării populației cu virusul Covid-19, un virus extrem de 
contagios, în special în condițiile supra-aglomerării binecunoscute din școlile din România. Vorbim 
de mediul urban, desigur, adică acolo unde învață cea mai mare parte dintre copii. 

2. În țările civilizate școala a îmbrățișat de multă vreme digitalizarea, încercând să rămână în 
ritm cu noile generații care se ”digitalizează” de la o vârstă fragedă. 

Astfel, pandemia Covid-19 a creat oportunitatea de a cunoaște avantajele digitalizării școlii. 
Printre acestea enumerăm: 

• facilitarea continuității procesului educativ în condiții de siguranță; 
• facilitarea dezvoltării (accelerate) competențelor digitale. Din punctul de vedere al 

specialistului în educație, aceasta este una dintre cele opt competențe-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul întregii vieți. Este o competență esențială pentru secolul XXI în activitatea educativă și 
profesională, oferind acces la informație și autonomie în educație; 

• facilitarea comunicării nonverbale. Aceasta este plină de semnificații și atât de necesară 
copiilor și adolescenților (zâmbet, uimire, întrebare) în timpul activitatilor școlare. Școala online 
permite desfășurarea orelor de curs fără mască, astfel încât să putem citi expresiile faciale; 

• mobilizarea actorilor implicați în educație pentru achiziția și utilizarea de tehnologie modernă. 
Aceasta poate fi folosită cu success în educație pentru motivarea intrinsecă a activității de învățare; 

• creșterea interacțiunii în domeniul activităților școlare între părinte și copil pentru o implicare 
responsabilă în obținerea performanțelor academice; 

• creșterea gradului de colaborare și întrajutorare între cadre didactice; 
• crearea cadrului organizatoric necesar pentru un management productiv al timpului și al 

activităților de învățare. 
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Pentru a compensa limitele școlii online, propunem câteva direcții de acțiune pentru părinți: 
• Fiți în contact cu copiii voștri și urmăriți-le starea emoțională! Izolarea, lipsa interacțiunilor 

cu semenii poate provoca modificări în starea emoțională și în comportamentul lor. Sunt copii și 
adolescenți care se adaptează cu mai multă ușurință la situație. În același timp, sunt și din aceia care 
pot întâmpina blocaje, stări de anxietate, chiar depresie. 

• Încurajați-vă copiii și adolescenții să comunice, să își exprime emoțiile, nevoile, gândurile. 
De asemenea, susțineți-i să acționeze în vederea satisfacerii nevoilor lor, în condiții de siguranță. 

• Fiți curioși și implicați-vă în demersul educațional al copiilor și adolescenților voștri. Astfel 
vă veți simți alături în aceste vremuri schimbătoatre și extrem de dificile și veți putea împărtăși din 
experiența și cunoștințele dumneavoastră. 

• Compensați lipsa interacțiunii sociale din timpul școlii online prin ieșiri în parc, în natură, joc 
în familie, alte activități extracurriculare. Puteți alege dintre propunerile existente online sau față în 
față. Pot fi cursuri pentru învățarea limbilor străine, ateliere de dezvoltare personală sau psihologie 
aplicată, pictură, muzică, dezbateri etc.; 

• Solicitați ajutorul profesorilor, psihologilor educaționali. Comunicați deschis acestora 
modificările apărute în comportamentul și stările emoționale ale copiilor și adolescenților în relația 
cu școala și nu numai, ca urmare a unor situații semnificative de viață. 
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PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE NU EXISTǍ PIEDICI  

 
 PROF. PENTRU ȊNV. PREȘCOLAR OANA-MARIA MOLDOVAN 

GRǍDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CǍSUȚA CU POVEȘTI”, 
BISTRIȚA 

 
Copilul este asemenea unei cǎrți cu file albe. Are creatǎ o copertǎ frumoasǎ și viața lui ȋncepe 

aidoma unei povești ȋndrǎgite de cei mici: “A fost odatǎ ca niciodatǎ .. cǎ de n-ar fi nu s-ar povesti.” 
Primele pagini sunt scrise de pǎrinți cu un condei apǎsat și frumos colorat. Acolo apar toate clipele 
petrecute cu și alǎturi de copil, ȋmpreunǎ cu povețe, sfaturi și tot ce pǎrinții considerǎ cǎ trebuie sǎ-i 
condimenteze personalitatea. Asemeni “micului prinț” copilul va ȋntȃlni multe ȋn drumul sǎu și toate 
cele ȋntȃlnite ȋl vor ajuta ȋntr-un fel sau altul … vor contribui la parcurgerea drumului sǎu inițiatic. 
Urmǎtoarele file ale cǎrții vor fi completate de cǎtre educatori, ȋnvǎțǎtori iar mai apoi profesori, care 
prin mǎiestria lor nu doar cǎ vor contribui la realizarea unor pagini mirifice din viața copilului ci ȋl 
vor ajuta sǎ nu fie doar un personaj ȋn povestea sa, ci mai degrabǎ un erou. 

“Fiecare copil are nevoie de un campion” sublinia foarte frumos Rita Pierson ȋntr-un material 
devenit viral pe internet, iar eu simt cǎ dacǎ cei mici vǎd ȋn profesorul/educatorul sǎu un campion, 
deja au un start excelent ȋn viațǎ. Perioada pandemicǎ ne-a arǎtat cǎ ne putem depǎși limitele și noi 
profesorii am ȋmbrǎcat haine de campioni, și am realizat educație prin orice mijloace.  

Evoluția tehnologiei ne-a schimbat iar pandemia ne-a forțat sǎ evoulǎm. Actul didactic poate fi 
obișnuit, sǎ urmǎreascǎ atingerea obiectivelor spre binele copilului sau poate fi unul extrem de plǎcut, 
antrenant și copilul sǎ nu simtǎ vreo presiune iar obiectivele sǎ fie atinse pe nesimțite. Evoluția ȋn era 
digitalǎ trebuie sǎ aducǎ beneficii ȋn dezvoltarea armonioasǎ a copiilor. Pentru a facilita ȋnvǎțarea ȋn 
acest context cadrul didactic trebuie sǎ se plieze pe dorințele și necesitǎțile actuale ale copilului. 

Pentru a acoperi majoritatea nevoilor copiilor am cǎutat fel și fel de metode pentru ca educația 
sǎ fie eficientǎ iar interesul copiilor sǎ fie menținut, am apelat la diferite aplicații și platforme digitale 
precum: Wordwall, LearningApps, Jigsawpuzzles, Easyclass, Canva, Nearpod, Livresq, Jamboard, 
Padlet, Book Creator, Kahoot, Chatterpix, ș.a. 

Ȋnvǎtǎmȃntul tradițional și ȋnvǎțǎmȃntul online scot ȋn evidențǎ evoluția societǎții ȋn raport cu 
educația. Așa cum omul evolueazǎ tot mereu, așa evolueazǎ și lucrurile ce graviteazǎ ȋn jurul omului. 
Mereu cǎutǎm mai mult și mai bine, atfel cǎ ȋntr-o epocǎ definitǎ prin digitalizare se cerea o educație 
pliatǎ pe cerințele și pe “limba” generațiilor digitale. Copiii sunt obișnuiți sǎ obținǎ ușor orice 
informație și sǎ fie conectați la tot ce aduce tehnologia ȋn materie de provocare. Astfel cǎ ȋnvǎțǎmnȃtul 
tradițional se resimțea asemeni lucurilor vechi din dulapul bunicii: frumoase, utile dar nu foarte 
interesante. Adoptarea ȋnvǎțǎmȃntului online a fost una forțatǎ cǎci nimeni nu se simțea pregǎtit 
ȋndeajuns și nici sigur pe ceea ce implicǎ digitalizarea ȋnvǎțǎmȃntului. Am fost aruncați ȋntr-un spațiu 
ce pǎrea o prǎpastie infinitǎ și greu de descoperit, dar asemeni expresiei spuse de Rita Pierson, ne 
dorim sǎ fim campionii de care copiii au nevoie pentru a rǎzbi ȋn viațǎ. 

Am descoperit lucruri nemaipomenite, care prin exercițiu și implicare creeazǎ adevǎrate 
lecții/activitǎți interactive. Copiii trebuie sǎ se simtǎ implicați ȋn procesul didactic iar aplicațiile și 
platformele digitale reușesc sǎ aducǎ ineditul ȋn ceva cunoscut.  

Activitatea antrenantǎ care ȋmbinǎ digitalul cu tradiționalul este rețeta perfectǎ pentru a ne pune 
amprenta ȋn educația generațiilor actuale. Societatea avea nevoie de o evoluție ȋn ceea ce privește 
actul didactic și acest fenomen a declanșat noi maniere de abordare a acestuia. 

“Educația este cea mai puternicǎ armǎ care poate schimba lumea.” (Nelson R. Mandela) 
 Așa cum spune și acest mare autor, educația este și a fost ceva puternic, ceva care ȋn orice tip 

de societate a reușit sǎ dezvolte individul. Chiar dacǎ sunt multe elemente care se aflǎ ȋn compoziția 
societǎții contemporane sau a celei de perspectivǎ, educația rǎmȃne factorul primordial. Adevǎratul 
ei rol fiind cel de conducere, de organizare și de coordonare a factorilor ereditari și a factorilor de 
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mediu. Educația este importantǎ deoarece este capabilǎ sǎ normalizeze situațiile care creeazǎ 
dezechilibre ȋn dezvoltarea individului. 

D’Hainaut atrage atenția asupra faptului cǎ “punctul central al curriculumurilor trebuie sǎ fie 
elevul, nu materia…și cǎ atunci cȃnd se vorbește de conținutul curriculumului trebuie sǎ ȋnțelegem 
cǎ nu este vorba de enunțǎri de materii de ȋnvǎțat, ci de scopuri exprimate ȋn termeni de competențe, 
moduri de a acționa sau de a ști ȋn general ale elevului”. Astfel cǎ ȋn centrul educației trebuie sǎ situǎm 
mereu elevul/copilul, dacǎ el este atras și se dezvoltǎ prin educație, nu poate ȋnsemna decȃt cǎ se oferǎ 
o educație de calitate, ce se pliazǎ perfect nevoilor și preferințelor sale actuale. 

 
“și-am ȋncǎlecat pe-o roatǎ, și v-am spus povestea toatǎ” – aceasta este formula de ȋncheiere a 

unei povești, ȋnsǎ nu și sfȃrșitul inovației ȋn ȋnvǎțǎmȃntul romȃnesc. Cadrele didactice implicate sunt 
cele care vor schimba concepția multora despre educație, cadrele didactice dedicate vor deveni 
campionii ce vor conduce viitoarele generații spre evoluție, prin educație de calitate. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE DIN SǍPTǍMÂNA 

PROGRAMULUI NATIONAL SCOALA ALTFEL, DE ACASĂ 
„ STĂM ACASĂ, NE PROTEJĂM ȘI ÎN FAMILIE NE DEZVOLTĂM!” 

CLASA A III A A 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR OANȚĂ ADRIANA MIHAELA 
 

Denumirea 
activităţii 

Tipul 
activităţii 

Obiective 
urmărite 

Modalităţi de 
realizare 

Invit
ați 
/Part
eneri 

Gr
up 
ţin
tă 

Data 
 

Eval
uare 

Respons
abil(i) 

FAMILIA 
MEA 
„Bunicii 
mei 
extraordinar
i!” 
 

 

Activitate 
de 
sensibiliza
re şi 
comunicar
e 
intergener
aţională 

-să 
lectureze/au
dieze texte 
literare 
despre 
bunici; 
-să dezvolte 
sentimente 
de 
epartenenţă, 
de 
ataşament, 
de dragoste 
faţă de 
bunici; 
-să 
comunice cu 
persoane 
dintr-o altă 
generaţie; 
-să 
deseneze, la 
alegere, pe 
unul dintre 
bunici; 
-să 
împărtăşeas
că 
experienţele 
cu colegii 
din clasă, pe 
Whatsaap, 
grupul 
clasei. 
-sa scrie o 
compunere 
cu titlu 
BUNICA(B
UNICUL ) 
MEA(MEU 

-lecturi/audieri „Bunica” şi 
„Bunicul”, de Barbu 
Ştefănescu Delavrancea; 
-convorbiri 
telefonice/WhatsApp, Skype 
etc. 
-desene: „Bunica 
mea/Bunicul meu”. 
http://biblior.net/carti 
/www.youtube.com/watch?v
=gyejdMehMLM 
 

- 

Ele
vii 
cla
sei 
a 
III-
a 

Luni  
 

 
desen
e ale 
elevil
or 

 
Învatato
are 
Părinţi 
Bunici  

ARTĂ ÎN 
BUCĂTĂR
IE 
„Ziua 
clătitelor” 

Activitate 
practic-
aplicativă 
(atelier) 

 
-să 
pregătească 
ingredientel
e necesare; 
-să prepare 
clătite sub 
supravegher

 
-pregătirea ingredientelor; 
 
-prepararea produselor sub 
supravegherea unui adult; 
-popularizarea imaginii cu 
produsele obţinute; 

- 

 
 
 
Ele
vii 
cla
sei 
a 

 
 
 
Marţ
i  
 

 
Fotog
rafii 
posta
te; 
Apre
cieri; 

 
 
 
Învățăto
are 
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ea unui adult 
din familie;  
-să 
servească 
clătitele 
impreună cu 
cei dragi; 
-să posteze 
fotografii cu 
produsele 
finale pe 
grupul 
clasei; 
-să-şi 
formeze 
abilităţi de 
lucru; 
-să 
colaboreze 
pentru 
realizarea 
produselor; 
-să 
depoziteze 
corect 
alimentele 
rămase 
-să 
vizioneze o 
poveste de 
bucătărie –
albinele 
împreună cu 
familia. 

-opţional, postarea reţetei. 
https://www.infocons.ro/ro/i-
sfaturi-utile-depozitarea-
corecta-a-alimentelor-
MjEzNzUtOTU.htmlhttps://
www.infocons.ro/ro/i-
povesti-de-bucatarie-
albinele-
MjE1NjQtOTU.html 

III-
a 

Reţet
e 
posta
te 

Părinţi 
Elevi  

ARTĂ ÎN 
BUCĂTĂR
IE 
SUNTEM 
HARNICI 
! 
 
„Şi eu 
pot!”-Cutia 
cu sarcini 

 

 
 
 
Activitate 
practică 
de 
gospodări
re 

-să 
pregătească 
micul dejun; 
- să scrie 
ingredientel
e necesare; 
-să posteze 
pe grup 
rezultatele 
finale 
 
-să-şi 
formeze un 
comportame
nt ordonat; 
-să sprijine 
adulţii în 
treburile 
casnice; 
-să participe 
la activităţi 
gospodăreşt
i specifice 
vârstei;  
-să dezvolte 
un 
comportame
nt 
responsabil;  

 
https://www.buzzfeed.com/p
eggy/47-unexpected-things-
to-do-with-cookie-
cutters?s=mobile 
 
-să stabilească, impreună cu 
adulţii din casă sarcini pe care 
le pot realiza copiii; 
-scrierea pe bileţele a 
sarcinilor (3-5); 
-extragerea aleatorie a 
bileţelelor din cutiuţă şi 
realizarea sarcinilor (Sugestii: 
aranjarea papucilor, a 
jucăriilor, ştergerea prafului; 
ordonarea cărţilor de pe 
birou, aspirarea camerei, 
ȋmperecherea şosetelor, 
spălatul vaselor); 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ele
vii 
cla
sei 
a 
III-
a  

 
 
Mier
curi,  
 

  
 
 
 
 
 
Fotog
rafii 

 
 
 
 
 
Învățăto
are 
Părinţi 
Elevi 
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„JOCURIL
E 
COPILĂR
IEI ‚‚Jocuri 
in familie” 

 

Activitate 
ludică, de 
socializar
e 

-să 
comunice ȋn 
cadrul 
jocurilor; 
-să respecte 
regulile 
jocurilor; 
-să 
experimente
ze diverse 
tipuri de 
jocuri; 
-să petreacă 
timp liber de 
calitate. 

-jocuri de construcţii (cuburi, 
Geomag, Lego); 
-jocul umbrelor; 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=YHM2fIKMC_c 
-jocuri cu cărţi (Macao, 
Şeptică, Păcălici) sau Remi, 
Şah, Dami-şah, Maroco, 
Monopoly, Ţintar;  
http://jocuridincopilarie.ro/ti
ntar-moara/ 
-jocuri de mişcare 
(„Vânătoarea de comori”, 
„Cald-rece”)  
https://youtu.be/zxFiZPgss-
8%E2%80%8C 
https://www.infocons.ro/ro/p
g-jocuri-
MjMyLTQtMTQw.html 

 

Ele
vii 
cla
sei 
a 
III-
a 

Joi 

Fotog
rafii 

 
 
Învățăto
are 
Părinţi 
Elevi 
 

ATELIER
E 
CREATIV
E 
,, Pietricele 
cu 
personalitat
e,,  

Activitate 
de pictură 

-să picteze 
pe pietricele 
diverse flori, 
peisaje, 
mesaje etc. 
 

-să pregătească împreună cu 
părinții pietre din curte; 
-să spele pietrele cu apă și 
săpun; 
-să picteze cu acuarele 
diferite flori, peisaje, mesaje 
etc. 

 

 

Vine
ri 

Fotog
rafii 

Învățăto
are 
Părinţi 
Elevi 
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RESURSE TEHNOLOGICE ȘI DE INTERNET PENTRU 

OPTIMIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 
 

P.Î.P. IULIANA OBADĂ,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, BOTOȘANI 

  
Este bine știut faptul că, în prezent, obiectivele urmărite în cadrul desfășurării procesului 

educativ sunt: dezvoltarea capacităților cognitive, ale gândirii critice și creative, dezvoltarea 
motivației și a atitudinii pozitive pentru învățare, dezvoltarea abilităților practice de rezolvare de 
probleme și a capacității de a lucre cu informații. 

 În activitatea didactică, proiectarea are rolul de a eficientiza lecțiile și determină succesul 
activităților de învățare. Proiectarea activităților didactice asistate de tehnologie și internet, asemeni 
proiectării clasice, este o succesiune de activități desfășurate pe parcursul unei lecții, respectând 
înlănțuirea logică a conținuturilor, utilizând resurse tehnologice și de internet, cu scopul de a asigura 
învățarea,  

 Dacă în proiectarea clasică a activităților desfășurate cu elevii, construirea și utilizarea 
resurselor digitale era opțională, în contextual pandemic al prezentului an școlar, acestea au devenit 
indispensabile. Am observat că, în mediul digital, elevii răspund și interacționează în mod diferit față 
de contextele convenționale, în funcție de competențele digitale ale fiecărui elev. Astfel, unii copii, 
dezinvolți în activitatea față în față, au devenit timizi în mediul online, iar alții, cu rezultate școlare 
mai slabe, dar familiarizați cu noile tehnologii, au profitat de această nouă modalitate de expresie 
pentru a-și crește performanța. Pentru a întări coeziunea clasei și pentru a stimula progresul tuturor, 
am încurajat comunicarea în grup privat între aceștia, cu acordul părinților, prezentându-le activitățile 
didactice cu suport T.I.C. în mediul online ca pe o oportunitate de dezvoltare personală.  

 De altfel, încă de la clasa pregătitoare, am întrodus în activitățile didactice diverse materiale 
digitale care să faciliteze înțelegerea, învățarea și evaluarea conținuturilor predate, pe care aceștia le-
au primit cu mare entuziasm. Specialiștii numesc această formă de instruire, în care metodele 
tradiționale sunt combinate cu cele care utilizează tehnologia informațională și internetul drept 
învățare Blended Learning. Aceasta are ca scop întărirea procesului de învățare. 

 Atunci când avem la dispoziție aplicații online, platforme educaționale virtuale sau software-
uri educaționale, pe parcursul activităților de predare-învățare-evaluare vom urmări utilizarea 
potențialului maxim al acestora  

De asemenea, este bine să se țină cont de următoarele aspecte: 
- evitarea distractorilor prin simplificarea materialului; 
- încadrarea în timp; 
- activizarea tuturor elevilor; 
- diversificarea sarcinilor; 
- organizarea logică a materialelor; 
- introducerea componentei ludice în situațiile de învățare etc. 
 Pe parcursul acestui an școlar, activitățile didactice s-au desfășurat atât în sala de clasă, cât și 

exclusiv online, fapt ce a atras după sine selectarea materialelor digitale, în funcție de fiecare situație 
în parte.  

 În perioadele de online, activitatea didactică am desfășurat-o sincron și asincron pe platforma 
școlii de pe Google Classroom, unde fiecare elev și professor are contul personal. Orele online s-au 
desfășurat pe aplicația Google Meet, ce oferă numeroase facilități, cum ar fi afișarea tablei cu diferite 
liniaturi, pe care puteau scrie și elevii, posibilitatea de a face share ecranului sau de a distribui 
materiale pe chat elevilor. Astfel, am putut folosi diferite softuri educaționale de la editura Edu 
(Nereguli matematice; Cuvinte fermecate, Orașul celor două coroane), platforma interactivă 
Intuitext, Twinkl, Youtube, manualele digitale de pe site-ul ministerului, precum și aplicații prin care 
am creat fișe de lucru și de evaluare, cum ar fi:  
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www.liveworksheets.com sau wordwall.net. 
 În timpul activităților desfășurate în sala de clasă, utilizez săptămânal, în cadrul opționalului 

de matematică, softul educational Nereguli matematice, manualele digitale, Youtube pentru muzică 
și tutoriale. De asemenea, pentru elevii care lipsesc ocazional, postez fotografii cu activitățile zilei pe 
platforma Classroom. 

 
Bibliografie: 
Resurse educaționale deschise - Wikipedia 
https://www.liveworksheets.com/ 
Promovarea educaţiei deschise şi a resurselor educaţionale libere | RESURSE 

EDUCAȚIONALE DESCHISE (prodidactica.md) 
Open Educational Resources (OER) (unesco.org) 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR OBIȘTIOIU IONELA 

 
 Sistemul de învăţământ românesc a trebuit să se adapteze noilor provocări generate de 

pandemia de COVID-19, să își reconfigureze modalitatea de abordare a procesului de învăţământ, în 
conformitate cu noii parametri. 

„Un șir neîntrerupt de acte de voinţă dau un rezultat mare” (Ch.Baudelaire) 
Ne dorim ca educaţia din unităţile de învăţământ preșcolar să devină un factor crucial în 

construirea legăturilor sociale, o bază de construcţie a sinelui și a comunităţilor de învăţare, ca punţi 
ale unei adevărate dezvoltări comunitare. Chiar dacă pașii nostri vor fi uneori timizi sau, alteori, nu 
foarte importanţi, de fiecare data, grija pentru starea de bine a copiilor va fi pe primul loc. 

 Pornind de la ceea ce spunea Albert Einstein, cadrele didactice trebuie să găsească acest 
echilibru în activitățile pe care le desfășoară on-line și să continue să meargă înainte, adaptându-se 
vremurilor, astfel încât educația să nu se oprească. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora. Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită 
suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant pentru cadrele 
didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

Pentru invatamantul prescolar on-line, platformele ZOOM si GOOGLE MEET s-au dovedit a 
fi foarter eficienta: 

ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. 
Se creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și 
părinților acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, se pot împărtăși ecranul 
și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru preşcolari pentru a 
încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms) Există opțiunea să se înregistreze întreaga 
conferință audio-video. 

GoogleMeet - Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă 
aveți un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, si optiunea de meet 
care anterior a fost doar platită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de l a Microsoft – o 
platformă de comunicare instant p rin 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 in sesiunea online. 
Meet accepta până la 100 participanți gratuit și of eră aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: c 
omunicare cu participanţii cu video, microfon și p rin chat, partajarea ecranului, activarea modului 
silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

 În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins 
o serie de concluzii interesante cu privire la eficienţa utilizării resurselor educaționale online, dintre 
care amintim:  

-oferă informaţii organizate;  
-chestionează pe cel ce învaţă;  
-stimulează creativitatea;  
-constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;  
-ne determină să găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor; 
-diminuează factorul de stres; 
-este prezent caracterul ludic;  
-reduce timpul de studiu;  
-se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer. 
 Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, 

preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin 
cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de 
lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative 
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și originale unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platformă foarte ușor de utilizat de către 
cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii. Adresa web oficială este 
www.JigsawPlanet.com. 

 Dând un click pe acestă adresă, cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle 
pentru copii după tema dorită sau poate crea propriul cont în vederea personalizării activității. Contul 
se crează prin completarea câtorva informații (alegerea unui nume de utilizator, parolă, adresă de 
email pentru confirmarea și finalizarea înscrierii/creării contului). 

 Apoi, prin alegerea opțiunii ”Crează”, se pot realiza puzzle-uri variate, cu grad diferit de 
dificultate, în funcție de vârsta copilului, de tema săptămânii etc. 

 Atunci când am abordat tema ”Ce fac animalele toamna”, de exemplu, le-am pregătit copiilor 
ghicitori despre viețuitoare...iar răspunsul nu a fost confirmat de către mine, ci a fost ”ascuns” în 
spatele pieselor de puzzle pe care copilul le-a poziționat corect în vederea reîntrgirii imaginii. Jocul 
a fost atât instructiv cât și educativ.  

Bineinteles, nu s-a renuntat nici la metodele traditionale pe care le am integrat in cele on-line. 
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 ÎNVĂŢAREA ONLINE-AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE  

 
 PROF. OCHIAN IULIA-MARINELA 

 COLEGIUL AUTO „TRAIAN VUIA „TG-JIU 
 
 În zilele noastre cursurile / formarile online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai 

multe institute si companii ofera cursuri online. Cu toate acestea, in ciuda popularitații educatiei 
online, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, in mare parte datorita conceptiei gresite. În 
acelasi timp, in ciuda popularitații în crestere a cursurilor online, formarea traditionala (in clasa) se 
lupta si încearca sa adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Exista intotdeauna 
doua fete ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivita, in timp ce pentru 
altii formarea in clasa este metoda preferata 

 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. 

 În cursurile online, elevul nu interactioneaza direct cu institutia. Deci, în cazul în 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 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 își continua educația in timp ce 
lucrează. 

 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. 

 Învatarea in clasa îi 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 întrebari 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 în 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 întâmpla cu indrumarea online. 

 În cele din urma, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivatia elevilor de a obtine 
note mai mari. 
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 Ce am învățat din ea? Ce ne-a plăcut la școala online și ce nu? O parte dintre elevi s-au simțit 
ca în vacanță. Ei și-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. 

Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste săptămâni, cu toții am rămas cu anumite 
impresii legate de școala online. 

Școala online ne-a… eliberat. 
 Cum? De cine ne-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 ne organiza singuri programul de studiu ne-a determinat să ne rezolvăm sarcinile mai 
eficient și cu mai mult drag. 

O altfel de atmosferă de lucru, un avantaj pentru introvertiți 
 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 (Vezi aici mai multe despre aceste 
persoane), este o modalitate de lucru ideală. 

Descoperirea unor noi moduri de învățare 
 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! Da, vă asigur că veți rămâne cu ceva din ele, chiar 
dacă poate părea că nu. Pe mine una m-au ajutat! 

Avantaje și dezavantaje 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!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. Nu uita de școală, fie ea și online! Bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați 
la materie.  

 Voi încheia printr-un îndemn. Mai amintiți-vă din când în când și de temele postate de profesori 
online, de lecții, de caiete… Nu mult, o oră pe zi. Așa veți evita să vă apucați de plâns în fața miilor 
de teme adunate cu două zile înainte de reînceperea școlii. Și nu uitați să vă bucurați de această 
deconectare de la ritmul galopant din cursul anului, rămânând totodată sănătoși! 
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ȘCOALA ALTFEL - ȘCOALA DE ACASĂ 

 
LICEUL TEHNOLOGIC “CSEREY-GOGA” CRASNA 

PROF. ÎNV. PREȘC. OLÁH ANDREA 
 
Educaţia reprezintă o componentă complexă a existenţei umane, care asigură întâlnirea dintre 

individ, societate şi întreaga viaţă socială şi, prin aceasta, pregătirea şi formarea lui pentru viaţa 
prezentă şi pentru viitor. Menirea educaţiei de a pregăti omul de azi pentru ziua de mâine este dificilă, 
cu atât mai mult cu cât este vorba despre un viitor pe care să-l cunoaştem în totalitatea sa, ci de unul 
schiţat, apoi proiectat şi anticipat, având în vedere schimbările rapide şi profunde din lumea 
contemporană. Educaţia nu mai poate fi doar reproducătoare a exigenţelor sociale, ci se constituie 
într-un factor de propulsie socială, de progres, tocmai prin afirmarea caracterului ei prospectiv 

 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.  

De când s-a decis închiderea grădinițelor școlilor, preșcolarii, elevii, profesorii, autoritățile și 
părinții au încearcat să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul 
educațional a trebuit să continue în mediul online.  

Procesul a fost testat din mers, noi, cadrele didactice ne-am adaptat situației într-un timp foarte 
scurt, iar copiii au folosit telefoanele, tabletele sau laptopurile părinților, pentru a putea urma 
activitățile on-line.  

 Am creat intervale flexibile de timp pentru toți copiii, am realizat înregistrari ale unor activități, 
le-am dat foarte multe provocări practice și am învatat și eu, ca educatoare, foarte multe lucruri noi. 
Am încercat să iau feedback și de la părinți și de la copii și să construiesc relația între cadru didactic 
și copil, care are un impact clar asupra învățării.  

În cazul meu, cele mai eficiente au fost activitățile practice în care i-am implicat pe copii și nu 
cele în care i-am ținut doar în fața calculatorului, pentru că sunt copii mici, preșcolari. 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 sala de grupă, 
cât și în mediul de acasă  

În aceeași manieră s-a desfășurat și programul ”Școala altfel - Să știi mai multe să fii mai bun.” 
Cu sprijinul din partea noastră, a cadrului didactic și al părinților, copiii au făcut miscare, pe 

platformele utilizate de școli sau individual – activități esențiale pentru păstrarea condiției lor fizice. 
„Sandvișul vesel și sănătos” a demonstrat cât de mult le place copiilor să bucătărească zilnic 

pregătindu-și cu creativitate sandvișurile preferate cu legume proaspete. 
 Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 

timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creative. 

"Danseaza cu mine! FRUCT-ILA" a devenit rapid activitatea îndrăgită de copii, dansând cu 
talent și bucurie alături de mascota creată special pentru ei: FRUCT-ILA, care îi încurajează să 
consume fructe proaspete pentru a-și asigura necesarul de energie. 

Mesele echilibrate nutrițional, hidratarea, încurajarea activităților fizice zilnice sunt obiceiuri 
care trebuie încurajate în rândul copiilor de la vârste fragede de către familie, grădiniță, școală și 
comunitate, pentru a le permite ca preșcolarii/eleviisă facă alegeri mai sănătoase.  

Atât copiii, cât și părinții au primit foarte bine activitățile online și s-au implicat cu drag. Unii 
au continuat activitățile și după finalizarea acestora- au mărturisit părinții. 

  
 Bibliografie: Curriculum de educație timpurie 2019 
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CONTRIBUȚIA EDUCAȚIEI FIZICE LA DEZVOLTAREA 

COMPETENȚELOR CHEIE ALE ELEVILOR 
 

PROF. LOREDANA OLAH 
ȘCOALA PROFESIONALA ”GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT  

 
Competențele cheie reprezintă ansamblurile de cunoștințe, abilități și atitudini care urmează să 

fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru învățarea pe tot parcursul vieți.  
Comisia Europeană recomandă și promovează un profil de formare european structurat pe baza 

a opt competente cheie. 
Contribuția specifiă a disciplinei educație fizică și sport la realizarea competentelor cheie alături 

de celelalte discipline din planul de învățământ are numeroase posibilități de a contribui la formarea 
competențelor cheie elevilor din toate ciclurile de învățământ.  

Indiferent de nivelul de învățământ la care predă, profesorul de educație fizică trebuie să își 
raporteze efectele activității sale profesionale, inclusiv la dobândirea de către elevii săi a 
componentelor cheie.  

Procesul de formare a acestor competențe cheie se întinde pe durata fiecarui nivel de învățământ 
revenindu-i sarcini și atribuții specifice, concretizate în profilul de formare al absolventului. 

În cea ce privește contribuția disciplinei educație fizică și sport la realizarea competentelor 
cheie este bine de reținut faptul că aceasta nu este egală (cantitativ și calitativ) asupra tuturor 
competentelor cheie, dar în același timp poate contribui la realizarea deplină a fiecăreia dintre acestea. 

1 Comunicarea în limba maternă  
Evident că principala contribuție o au disciplinele din aria curriculară limbă și comunicare, dar 

disciplina educație fizică și sport poate să contribuie prin imbogățirea vocabularului în termeni 
specifici.  

Un inpact pozitiv în formarea competentei de comunicare în limba maternă îl poate avea lectura 
unor creații cu subiect sportiv pe care profesorul de educație fizică le recomandă elevilor “Ar fi fost 
prea frumos “ – editura Curtea Veche 2002 Ioan Chirilă “Ștafeta de aur” – Ioan Puică “Mexico 68 “ 
Victor Băniciulescu “ Montreal 76 Olimpiada Nadiei Comaneci” – Vilara Romeo. Sunt titluri care 
pot captiva interesul elevilor și îmbunătățindu-le cunoștințele dar și capacitatea de a recepta mesaje 
scise cu încărcătură emoțională deosebită.  

2 Comunicare în limbi străine  
Și în acest caz, disciplinei educație fizică și sport îi revine sarcina de a contribuii intr-o manieră 

specifică. 
Elevi trebuie să afle de la profesorul lor de educație fizică, traducerea unor termeni uzual în 

diferite discipline sportive, folosiți în transmisiunile sportive (radio, televiziune sau pe internet) Ca 
de exemplu in tenis: Break, (punct realizat pe serviciul adversarului), Minibreak (punct realizat pe 
sreviciul adversarului în prelungirea setului în caz de egalitate 6-6), Smec (minge lovită de deasupra 
capului), Topspin (rotație imprimată mingii), Backhande (lovirea mingii din partea opusă a corpului 
față de brațul de lovire), Forhend(lovirea mingii din aceeași parte a corpului cu brațul de lovire). 

3 Competențele matematice și competențele de bază în științe și tehnologii  
Aceste competențe, dobăndite prin disciplinele din aria curiculara specifică pot fi întărite, 

aplicate practic și valorizate și prin intermediul disciplinei educație fizică și sport. 
Încă din învățământul primar, numerele, măsurile își găsesc aplicarea practică prin exerciții, 

jocuri dinamice, ștafete, desfășurate sub formă de întrecere ca de exemplu: cursa pe numere; al treilea 
fuge; cursa în perechi; recunoașterea numerelor; punem cifra la cantitatea corespunzătoare; alcătuim 
cantitatea conform cifrei inpuse etc. 

La educație fizică, elevul percepe concret dimensiunile lungime, înălțime, lățime, durată 
greutate le poate compara cu săriturile, aruncările, alergările colegilor sesizează multiplii și sub 
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multiplii unităților de masură în sistemul centimetru, gram, secundă. Tot aici elevul ia contact și 
foloseste cronometru, ruleta, își poate determina viteza de deplasare în metri pe secundă. 

Prin componenta sa biologică educația fizică pune elevul în contact cu noțiuni ca valorile 
pulsului și frecventei respiratorii, cu ventilația pulmonară, cu inspirațiile și expiratiile efectuate cu 
fenomenul de oboseală, caracteristicele efortului aerob anaerob și mixt, măsurile igienice care 
însoțesc efortul, alimentația optimă etc. 

4 Competențe digitale și de utilizare a noilor tehnologi ale informației și comunicării (TIC)  
Aceste competențe cad în sarcina disciplinelor specifice ariei curriculare educație tehnologică 

. Profesorului de educație fizică îi revine misiunea de a informa elevii asupra (re)surselor care pot fi 
acționate din domeniul educației fizice și a le dirija interesul, de a se informa permanent, de a căuta, 
colecta și procesa informați, nu pot fi elevi care să nu fie interesați de viața și activitatea marilor 
personalități sportive naționale și internaționale, mai ales că, de regulă, informațile se referă la vârste 
apropiate elevilor. 

“Tehnologia este aici să rămână” și suntem abia la început. Lumea evoluează pe seama ei, iar 
oamenii pot evolua odată cu ea. Important este CUM. 

Tehnologia ne poate ajuta să avem acces la o mare parte din lucrurile de care avem nevoie 
în viața de zi cu zi dar și că putem să învățăm atâta vreme cât avem la dispoziție un telefon cu 
acces la internet. Iar nimic de acum înainte nu va mai fi la fel. 

Când auzi prima dată de termenul „digitalizare”, poți fi tentat să crezi că procesul implică un 
upgrade – o simplă schimbare a mijloacelor și a metodelor de lucru. Adevărul este, însă, acela că 
transformarea digitală implică adesea o schimbare radicală. Nu e vorba doar de mutarea unor 
documente pe cloud sau de folosirea unui nou soft de predare. Procesul de predare nu migrează pur 
și simplu într-un spațiu digital, ci sunt regândite și reimplementate metodele de predare. 

5 Competența A învăța să înveți  
Această competență solicită fiecărui cadru didactic, indiferent de disciplina predată, să 

dezvăluie elevului strategiile de învățare care i se portivesc punctele sale tari sau slabe, exigențele 
profesorilor aflate în relații diferite cu disciplina predată. Memorarea, memoria vizuală, memoria 
auditivă, memoria motică sunt infinit de variante distirbuite la nivel de individ. 

6 Competențe sociale și civice  
Respectivele competențe impun contribuția specifică a disciplinei educație fizică și sport, 

presupunând “înțelegerea felului în care indivizii își asigură un optim fizic și mental”, “înțelegerea 
felului în care un stil de viață sănătos poate contribuii la asigurarea optimului fizic și mental”, 
“înțelegerea codurilor de comportament și de bune maniere general acceptate în diferite societăți și 
medii” etc. 

Asigurarea optimului fizic și mental, stil de viață sănătos, codurile de comportament și bune 
maniere, deschid pofesorului de educație fizică un câmp larg de acțiune beneficiind de cunoștințele, 
metodele, conținuturile disciplinei pe care o predă.  

Elevul află de la profesorul său că optimul fizic și mental se opține printr-un echilibru 
permanent între activitatea fizică și intelectuală, între activitatea profesională (muncă), recuperare și 
odihnă, între concentrare și destindere între efortul susținut și recreere. Cunoștințele transmise sunt 
dublate de măsuri și exersări concrete, în lecți și în afara acestora. În cea ce privește codurile de 
comportament și de bune maniere, lecțiile de educație fizică și sport pun elevii în contact fizic direct 
cu partenerii de întrecere în limita unei reguli care trebuie respectate și care încălcate sunt sanctionate 
de arbitru. Aici se exersează respectul față de adversar respectul față de reguli, respectarea autorității 
persoanei (arbitrului) însărcinat cu conducerea, acceptarea decizilor inclusiv cele sancționatorii etc. 
Că partenerii de întrecere, echipele se salută la începutul și finalul întrecerii indiferent de rezultatul 
acesteia.  

În exersare elevii își acordă reciproc asistență, sprijin, ajutor, colaborând la reușita execuțiilor 
partenerilor. Îndeplinirea, prin rotație, a unor atribuții ca responsabil de grup, căpitan de echipă, 
arbitru.  

De subliniat idea că pe perioada desfășurării Jocurilor Olimpice antice, încetau toate războaiele 
între cetățile rivale.  
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7 Competența inițiativă și antreprenoriat  
Disciplina educație fizică și sport trebuie să îi prezinte elevului de-a lugul ciclurilor de 

învățământ obligatoriu oportunitațile pe care le oferă domeniul educației fizice și sportului pentru 
îmbrățișarea unei cariere sau pentru demararea unor afaceri private profitabile. În acelas timp 
profesorul de educație fizică trebuie să sesizeze și să informeze elevii asupra disponibilităților 
psihomotrice cu care sunt dotați și să le indice domenile în care acestea pot fi valorificate. 

În domeniul educației fizice și sportului, carire de succes pot fi: sportiv de performanță, 
antrenor, arbitru profesionist, preparator fizic, terapeut, dieteticean, informaticean și analist video, 
medic sportiv, psihoterapeut, impresar sportiv, manager sportiv, statisticean sportiv, cercetător 
științific, ghid sau organizator turistic … etc.  

Încă de pe băncile liceului, elevii pot face cursuri de formare ca instructor sportiv sau arbitrii, 
organizate de către comisile județene pe discipline sportive din cadrul directiior judetene pentru 
tineret și sport sau de către federațiile romane sportive de specialitate.  

Pentru elevii care se îndreaptă către studii universitare în alte domenii (medicină, chimie, 
construcții, arhitectură, psihologie, ) este foarte importantă prezentarea oportunitățiilor de a se 
specializa în cadrul domeniului respectiv pe problematica sportului (medicina sportivă, biochimia 
sportivă, tehnologia materialelor și echipamentelor sportive). 

8 Competența Sensibilizare și exprimare culturală  
Domeniul educației fizice și sportului oferă profesorului de educație fizică numeroase soluții 

de a sensibiliza elevii față de frumos și de a le deschide căi de exprimare estetică. 
Profesorul de educație fizica trebuie să și atenționeze elevii asupra evenimentelor sportive cu o 

încărcătură culturală deosebită, cum sunt festivitățiile de deschidere și de închidere a Jocurilor 
Olimpice, a Camionatelor Mondiale, Europene, Naționale, a protocoalelor oficeale la întrecerile inter-
țări, să urmărească evenimentele sportive televizate de la competițiile de patinaj artistic, gimnastică 
ritmică sportivă, gimnastică artistică sportivă, inot artistic, călărie. 

 Gesturile motrice, fondul muzical, culoarea echipamentelor și materialelor folosite, ambianța 
concursului reprezintă reale creații culturale, care produc o serie de emoții, uneori de neuitat.  

În concluzie aceste competente cheie pot fi întărite, aplicate și valorizate și prin intermediul 
educației fizice și sportului chiar daca unele fac parte din altă arie curriculară. 

Rolul profesorului de educație fizică este acela de a îl face pe elev să conștientizeze că și 
disciplina educație fizică și sport îl ajută să își dezvolte cele opt competente cheie al profilului de 
formare recomandat de Comisia Europeană. 
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FĂRĂ FRONTIERE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR CU CES 

 
PROF. MIHAELA OLARIU 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,ȘTEFAN CEL MARE’’, TÂRGU-NEAMȚ 
 
 Se vorbește mult în ultima vreme, nu doar în mediile educaționale, ci mai curând în mass-

media despre școală pentru toți, despre integrare a oricărui copil, indiferent de mediul social din care 
provine, rasă, etnie, copii cu dizabilități etc. Un exemplu, în acest sens, îl reprezintă copiii cu CES. 
Cine sunt aceștia? Sunt copii care au nevoie de o didactică specială, de metode individualizate care 
să-i ajute să depășească, măcar parțial, dificultățile de receptare, de însușire a noilor cunoștințe. Este 
clar că sunt copii dezavantajați, prin exigențele individuale, având probleme diverse: dizabilități de 
limbaj, dizabilități de vorbire, dezavantajați socio-economic, lingvistic și cultural, dizabilități 
nonverbale, deficit în coordonarea motorie, deficit de atenție și de concentrare etc. De aceea, se 
recomandă educatorilor, învățătorilor și profesorilor să aplice metode și să creeze măsuri discrete, în 
care elevii în cauză să beneficieze de mai multă atenție: să fie programate ascultările, să aibă mai 
puține teme pentru acasă, să poată folosi tableta la clasă, în scop didactic. 

În școala românească, după modelul european, se dorește majoră tutelare a tuturor elevilor, știut 
fiind că nu toți copiii au același ritm de învățare, de scriere, de adaptare, și că există copii cu exigențe 
speciale, cum au existat de-altfel din totdeauna. Așadar, școala nu are o misiune ușoară, cum nu a 
avut-o niciodată, de-a găsi soluții care să valorizeze fiecare elev, în funcțiile de posibilitățile proprii. 
Cam acesta ar fi principiul integrării și al incluziunii, cel puțin la nivel teoretic. Școala trebui să fie 
primitoare și pentru copiii cu elemente de autism, și pentru copiii cu dizabilități, pentru copiii cu CES. 
Astfel, orice copil are șanse la o creștere individuală și socială, are șanse la egalitate. Este oare nevoie 
de o mai mare flexibilitate didactică? Poate doar când este nevoie. Nu este de datoria școlii să 
diagnosticheze un elev cu CES. Totuși, dacă un învățător/educator/profesor observă un comportament 
ce nu pare-a fi în regulă, poate să discute cu părintele, cu ceilalți profesori care predau la clasă. 
Problema este că, uneori, părintele nu vrea să accepte că fiul/fiica lor ar trebui să primească o 
consultație de la un medic, de la un specialist.  

 Școala nu face evaluări clinice asupra copilului, ci didactice și pedagogice, evident. Pot fi 
individualizați elevii cu nevoi speciale pentru care este oportună și necesară adoptarea de stategii 
didactice speciale. Uneori, urmărirea parcursului divers al unui elev, în raport cu ceilalți colegi, nu 
funcționează, cum ne-am dori. În loc să devină un ajutor real pentru copilul cu nevoi speciale, creează 
situații negative: refuzul unor părinți de-a accepta că au un copil cu nevoi speciale, marginalizarea și 
ironizarea copilului de către ceilalți colegi de clasă sau copii din școală (în cazuri grave pînă la 
bullying), lipsa de încredere a unor învățători sau a unor profesori că s-ar putea remedia prea mult 
problemele de învățare. Nu este ușor să te ocupi de asemenea copii, lipsește timpul pentru a le acorda 
atenția cuvenită. Poate că ei au nevoie de mai multă implicare din partea dascălilor, dar nu ar trebui 
nici ca aceasta să se facă în detrimentul celorlalți; ceea ce pot face eu în calitate de profesor diriginte 
este să-i las impresia că nu este mai prejos decât ceilalți copii, în ciuda dizabilității/dizabilităților 
avute, să-i ofer ocazia de-a răspunde la ore chiar dacă răspunsurile sunt mai ,,lente”, să colaborez cu 
profesorul de sprijin. În momentul de față, mă confrunt cu un copil cu CES, dar din fericire, familia 
se implică mult, colaborează cu școala, copilul s-a integrat destul de bine, în ciuda deficiențelor de 
vorbire și de auz (poartă aparat auditiv). Elevul în cauză primește teste și lucrări semestriale cu grad 
de dificultate mai redus decât al celorlalți, se realizează o evaluare diferențiată, atât cât este oportună 
și necesară; a fost așezat în prima bancă la școală tocmai pentru a-i facilita receptarea, dar primește 
de multe ori aceleași teme pentru acasă din care rezolvă cât poate, în ideea de a-i da mai multă 
încredere în el. Familia anunță, cere învoire pentru a se prezenta cu băiatul la consultarea 
specialistului (logoped, profesor de sprijin, medic etc.) și astfel acesta poate dezvolta propria 
experiență de creștere individuală. Acesta este un caz în care familia este deschisă și dornică să-și 
ajute copilul, cât este posibil, în ciuda ,,etichetei”. În aceeași clasă pot exista situații în care copiii ar 
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putea ,,crește” și atinge o treaptă mai sus, dacă familia ar fi și mai implicată. Aceasta este însă o altă 
față a societății în care trăim, în care mulți copii sunt lăsați în grija bunicilor, în care părinții aflați la 
muncă în străinătate își văd copiii o dată sau de două ori pe an; bunicii nu (mai) au puterea și 
disponibilitatea de a conștientiza dificultățile nepoților, nu își dau seama că aceștia au exigențe 
speciale. Probabil este vorba despre resemnare dincolo de ignoranță, de lipsa de educație a părinților 
sau a bunicilor. Este cazul unei eleve care întâmpină serioase dificultăți în înțelegerea noțiunilor 
predate. Cazul acesteia nu este foarte plăcut, dat fiind faptul că a fost abandonată de tată, își vede daor 
o dată pe an mama care lucrează în străinătate, iar bunica încearcă cel puțin ca aceasta să urmeze 
învățământul obligatoriu. Poate dacă fetița ar beneficia de un profesor de sprijin, ar face și mai multe 
progrese (la lectură, scriere, receptare, abilități de gândire și procesare etc.). Cu ocazia serbării 
dedicate Sărbătorilor de iarnă, când întreaga clasă a fost implicată într-un minispectacol pentru 
părinți, eleva despre care am amintit a reușit să recite versurile foarte clar și plăcut. Am remarcat în 
timpul pregătirilor de serbare că aceasta a reușit să memoreze surprinzător de repede versurile, de 
aceea a fost aplaudată de colegi. (Era o surpriză pentru toți, dirigintă și colegii de clasă!). Mi-am dat 
seama că, deși este de mare ajutor profesorul de sprijin sau psihologul, nu este doar responsabilitatea 
acestuia de a-l ajuta pe copilul cu CES în progresul școlar, adaptat la cazul acestuia. Îi putem ajuta pe 
acești copii să citească cu voce tare, deși ne ia mai mult timp din oră; cinci minute pot fi dedicate 
lecturii dintr-un text literar de către elevii amintiți, verificarea și corectarea, în timpul orei, a felului 
în care își iau notițele, asigurarea că au înțeles ce se scrie la tablă sau că știu ce teme au pentru acasă.  

 În didactica europeană, unii specialiști vorbesc despre ,,un pact cu familia” pe care-l poate face 
școala, astfel ca părinții să fie informați în legătură cu totul: cum se poate face evaluarea, ce 
instrumente să utilizeze și părinții acasă (de exemplu li se poate indica sa-l pună pe copil să citească 
mai mult cu voce tare acasă, să stea de vorbă mai mult etc.), cum să-l ajute să aibă stimă de sine, să 
nu se simtă în inferioritate. Nu putem decât să subscriem la acest ,,pact”, pentru că ne confruntăm, 
uneori, cu indiferența sau lipsa de conștientizare, ba chiar încăpățânarea unor părinți de a păstra 
aparențele, cu riscul de a nu-și ajuta la timp copiii. Poate ar fi mai oportun să-i învățăm pe copii că 
nu trebuie să ne zbatem doar pentru a păstra aparențele, ci pentru a ,,crește” sufletește; că nu este 
vreun stigmat dacă ne acceptăm așa cum suntem, că putem fi fericiți și fără a fi ,,oameni de succes’’, 
că înainte de toate trebuie să fim copii senini, pentru a fi pur și simplu ,,oameni.’’ 
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 CONTINUAREA ÎNVĂȚĂRII. TRADIȚIONAL/ MODERN ÎN 

CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ON- LINE  
 

 PROF. OLARIU OANA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ,,IULIU MOLDOVAN’’- ARAD 

 
DISCIPLINA: Consiliere și orientare profesională (lecție mixtă- 50 de minute) 
MODULUL: Cunoașterea de sine: perspective asupra aspirațiilor și intereselor profesionale 
TEMA: Explorarea calităților personale, a aptitudinilor, intereselor și valorilor (clasa a XII-a 

A) 
EVOCARE (10’) 
Imersiune în subiect: prezentarea celor 10 nevoi umane enunțate de Solomon Marcus și scurtă 

raportare a acestora la realitățile prezentului: nevoia de a da un sens vieții, nevoia de împrospătare,  
nevoia de întrebare și de mirare, nevoia de îndoială și de suspiciune, nevoia de greșeală și de 

eșec, nevoia de joc, nevoia de identitate, nevoia de omenesc și de omenie, nevoia de cultură, nevoia 
de transcendență 

Anunțarea temei: Explorarea calităților personale, a aptitudinilor, intereselor și valorilor, cu 
motto- ul supus reflecției pe parcursul activității: ,,Cunoaște- te pe tine și vei cunoaște universul și 
zeii.. !’’ 

REALIZAREA SENSULUI (30’) 
Tehnica răspunsului subiectiv: elevii notează pe un bilețel următoarelor aspecte dobândite în 

perioada liceului: calitate, aptitudine, interes, valoare 
Circumscrierea conceptului de ,,abilitate’’: îndemânare, iscusință, pricepere, dibăcie, 

*șmecherii, șiretlicuri (DEX).  
Tipologie: abilități cognitive ( a ști)- măsurabile prin teste și abilități noncognitive ( a ști să fii, 

a ști să devii)- personale (soft skill) 
Problematizare: ce înseamnă ,,a ști să fii’’, respectiv ,,a ști să devii’’, cum înfăptuim acest lucru? 
Identificarea abilităților de viață (optimismul, integritatea, motivația, perseverența, 

autocontrolul, curiozitatea) necesare propriei formări: setarea minții, growth mindset; autonomia, 
autonomy: autodisciplina, self- discipline; reziliența- resilience; încrederea în sine, self- worth. 

Cine și cum formează aceste abilități? (familia, anturajul, școala, comunitatea) 
Prezentarea succintă a nevoilor umane în viziunea lui Viktor Frankl - ,,Omul în căutarea 

sensului vieții’’: 
1. Nevoia de a da un sens vieții 2. Nevoia de a urmări un scop 
Moduri în care aceste nevoi pot fi descoperite> 
1. Munca 2. Împlinirea emoțională 3. Atitudinea față de o suferință inevitabilă 
Potrivit autorul, fiecare perioadă istorică este marcată de un eveniment – criză, manifestat print- 

o nevroză colectivă. Vidul existențial și pierderea sensului vieții individuale produc dezarticularea 
persoanei. Soluția este identificată în puterea omului de a decide cum îți parcurge existența și ce 
anume dorește să devină în clipa următoare. Se conturează, astfel, două aspecte vitale: libertatea și 
responsabilitatea. 

Problematizare (cuvinte cheie: motivație, valori, caracter): 
Cum îmi găsesc motivația? (elevii vor complet o fișă pentru a identifica nivelul motivațional la 

care se află) 
Care sunt valorile personale și profesionale? 
Ce este caracterul? Ce înseamnă a avea caracter? (integritate, inteligență, energie) 
REFLECȚIE (10’) 
Răspunsul subiectiv, revenire la tema supusă discuției: De ce explorăm domeniul vast al 

cunoașterii referitor la calități, aptitudini, interese și valori? 
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Exercițiu de asigurarea a conexiunii inverse: definirea personală a următoarelor cuvinte/ 
concepte: 

• liceul este... 
• frumusețea este... 
• boala este... 
• caracterul este... 
• iubirea este... 
Temă: elevii vor redacta o scrisoare cu titlul: ,,Scrisoare pentru mine, cel din viitor’’ 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

AUTOR: PROF. MANUELA OLARU 
 
Anul școlar 2019-2020 a venit cu o provocare majoră pentru învățământ: școala on-line. În 

contextul pandemiei generate de Covid-19, trecerea de la predarea tradițională la predarea online, de 
la clasa fizică la clasa virtuală, a necesitat reconceperea unor aspecte fundamentale ale actului 
educației, evidențiind în același timp necesitatea unei învățări continue, a unei educații permanente, 
educație ce implică în mod egal copilul, familia, școala, societatea si evident, interdependenta legatură 
dintre acestea, în scopul unei bune adaptări la schimbare. 

Lumea se schimbă de la o zi la alta, iar noile tehnologii și evoluții ale economiei la nivel mondial 
ne obligă să modernizam și sistemul de educație. Copiii trebuie să învețe să gândească critic, să fie 
creativi, să lucreze în echipă, să fie capabili să se adapteze din mers, pentru că profesiile de azi ar 
putea fi istorie mâine. 

 Pentru a răspunde nevoilor societății contemporane (diverse și în schimbare rapidă și 
imprevizibilă), școala trebuie să-și diversifice repertoriul metodologic spre noi modalități, strategii, 
instrumente de învățare pentru a face față acestei diversități, pentru că oamenii, la randul lor, sunt 
diverși (ca nevoi, interese, aptitudini, abilități) și învață în diferite moduri. 
Tehnologiile moderne de informare și comunicare sunt instrumente de învățare extrem de puternice. 
Ele trebuie neaparat folosite pentru potențarea învățării și foarte important, profesorii trebuie abilitați 
să le folosească. 

 Diversitatea de stiluri și moduri de învățare presupune o diversificare a surselor de învățare 
(școala și profesorul - dar și televizorul, muzeul, internetul, strada, etc). Părinții sunt parteneri ai școlii 
și, implicit, surse de învățare.  

 Ca urmare, este nevoie ca școala și familia să fie "pe aceeași lungime de undă". De exemplu, 
dacă suntem toți de acord că "autonomia" este una dintre țintele educației, este bine ca și școala și 
familia să o încurajeze. Ca urmare, nu este bine ca atunci cand cadrul didactic (de la grădiniță sau de 
la școală) încearcă să-l învețe pe copil să se descurce singur (adica să fie autonom), părintele, cînd 
vine să-l ia de la școală, el să-l încheie la nasturi, el să-i lege fularul, el să-l încalțe (adică să-i 
perpetueze lipsa de autonomie). Din această contradicție de valori și comportamente pierde enorm 
copilul - care chiar nu mai știe cum e bine. 

 Internetul și în general, noile tehnologii, nu vor inlocui nici părintele, nici profesorul. În 
contextul învățământului on-line determinat de pandemie, importanța interdependenței dintre toți 
factorii implicați este cu atât mai evidentă.  

“Învățarea a ajuns cea mai importantă activitate umană. Va trebui să învățăm toată viața și dacă 
nu inițiem niște schimbări pe care să le putem controla, sistemul școlar din Romînia se va prăbuși. 
Actorii implicați (părinți, elevi, angajatori) vor renunța, pur și simplu, la a considera școala 
(traditională) ca utilă și necesară și se vor orienta spre alte forme de educație - pentru că, fără școală 
poti trăi, dar fără educație, nu.” (Prof. univ. Șerban Iosifescu). 

Deși avem la dispoziție multe platforme și instrumente din care putem să alegem pentru a 
experimenta în scopul identificării celor mai eficiente pentru grupa/clasa noastră, în perioada școlii 
on-line, fiecare cadru didactic a fost nevoit să-și îmbunătățescă abilitățile digitale. În această situație 
s-au aflat și copiii, părinții (în special cei ai preșcolarilor și școlarilor mici- care sunt dependenți de 
sprijinul părinților în utilizarea laptopului, desktopului, etc). 

În sistemul de învăţământ, deși instruirea asistată de calculator este foarte utilizată, ca orice altă 
metodă de învăţare, învățământul on-line a reprezentat o adevărată provocare. Calculatorul reprezintă 
un mijloc eficient de predare a cunoştinţelor în maniera tehnologiilor audiovizuale, de instruire 
individualizată, facilitând desfășurarea diverselor activităţi specifice procesului instructiv-educativ, 
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dar nu utilizat exclusiv și nici în exces pe termen lung. Învățarea digitală trebuie privită ca o 
completare a educației tradiționale, în sensul eficientizării acesteia din urmă. 

 
Bibliografie:  
• Instruire asistată de calculator. Didactica informatică, Adrian Adăscăliței, Editura Polirom, 

2007;  
• Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern, Mihaela Brut, 

Editura Polirom, 2006;  
•  Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. 

Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, OLARU NICOLIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALA, SAT TINA,  

COM LIVEZI, JUD VÂLCEA 
 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 
schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 
instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune 
resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au 
nevoie pentru o lecţie bună. 

Învăţarea prin Internet 
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. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai 
multe ori se folosesc 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 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

206



învăţare şi de gestionare, permiţând testarea independentă a cunoştinţelor lor prin intermediul 
diferitelor teste. 

Training-ul bazat pe Web şi WBT-Web based training-ul se face pe baza publicării conţinutului 
pentru învăţarea pe site-ul instituţiei de învăţământ. Avantajele acestei metode de distribuire de 
materiale didactice sunt următoarele: distribuirea mai rapidă, prin accesarea www cursanţii pot intra 
în posesia materialelor didactice, este posibilă inserarea materialelor hiper mediatizate, serviciul poate 
fi folosit de către una sau mai multe persoane sau grupuri în acelaşi timp, posibilitatea de legare, 
multimedierea conţinutului, uşurinţa de reînnoire şi publicare a conţinutului, posibilitatea 
administrării de acces, conţinuturi interactive ş.a.m.d. 

E-mailul este cea mai simplă formă de interacţiune asincronă şi de cele mai multe ori este folosit 
doar ca un supliment pentru/pe lângă alte forme de comunicare. Avantajele prin e-mail: simplitate în 
utilizare, comunicarea este privată, permite suficient timp pentru reflecţie şi reacţie la răspuns. 

Listele de mail sunt un serviciu cu o formă similară de interacţiune. Avantajele şi dezavantajele 
sunt aceleaşi ca şi la e-mail, asigurând astfel utilizarea lor cu uşurinţă, adaptarea la lucru cu grupul, 
permite împărţirea studenţilor şi a secţiilor în mai multe grupuri mici, fiecare grup fiind format din 
participanţi cu caracteristici/specializări comune.  

vând 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 
• 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 
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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. 

De ce este invatarea online pe placul elevilor 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 
intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții 
rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a 
presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi 
ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 
Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 
învățare, așa cum este și ExamenulTau.ro, de pildă. Aceste metode educaționale alternative 
completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o 
atitudine pozitivă față de învățare. 

Accesând produsul educațional ExamenulTau.ro, adolescenții găsesc lecții video sau filme de 
predare pe care le pot urmări de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp și se pot testa fără probleme 
pentru a-și cunoaște exact nivelul de cunoștinte fie la Limba Română, fie la Matematică. 

Mai plăcut decât predarea clasică 
Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa 
acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau 
Evaluarea Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de 
gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la Limba Română sau 
Matematică. 
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ȘCOALA ON-LINE ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
EDUCATOARE OLOERIU CAMELIA 

GRADINIȚA CU P.P. ALBINUȚA NR. 1, ORAȘ ZĂRNEȘTI 
 
Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 

diverse pograme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar 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.  

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. 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. Instrumentele și strategiile 
utilizate pentu conectare la distanță sunt diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, 
cântece, simulări, aplicații, pe care cadrul didactic le trimite elevilor. Mai important decât metodele 
selectate este obiectivul interacțiunii în această perioadă.  

Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel mai mult contează starea emoțională a copiilor și 
a părinților. 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. Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii 
sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în care ce le spun profesorii și ce le arată tehnologia îi incită 
să gândească. Interacțiunea lor cu informațiile îi ajută să se dezvolte. 

 Tehnologia susține procesul de învățare, stimulează gândirea logică și permite accesul facil la 
resurse și opinii diferite. Se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru a-i face pe 
educabili să fie mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine. Schimbarea 
trebuie să includă implicarea mai largă a părinților, a membrilor comunității, în calitate de parteneri 
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activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. În zilele noastre, cursurile/formările online 
au devenit extrem de populare, deoarece tot mai multe institute și companii oferă cursuri online.  

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. 
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PARALELĂ ÎNTRE PREDAREA ONLINE ȘI PREDAREA 

TRADIȚIONALĂ 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 
 OLTEANU ALINA CRISTINA 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 4, STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 8 
LOCALITATEA ALEXANDRIA / JUDEŢUL TELEORMAN 

 
În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 

spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007) 

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 
organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de 
sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) 
și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin 
conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost obligați 
să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să 
utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura 
cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul 
mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare. 

Astfel, prin realizarea unei analize, după trei luni de când predarea și învățarea s- au mutat în 
școala de acasă putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării 
tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit: 

Predarea online: 
• Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 
• Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din clasă; 
• Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la gradinita și ei s- au putut 

bucura de o oră de somn în plus dimineața; 
• Relațiile între gradinita și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în 

mod direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare; 
• Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini 

părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii; 
• Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei. 
Predarea tradițională (față în față): 
• Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de gradinita de acasă a fost satisfacerea nevoii 

de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
către toți copiii; 
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• În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 
menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru. 

• Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice atractive, 
prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul didactic 
permite dezvoltarea creativității copilului. 

• Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 
dezvoltarea globală a acestuia. 

Ceea ce am trăit din martie încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale. Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar 
lecțiile învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de 
valoare adus sistemului educațional din țara noastră. 

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon),  

lipsa conexiunii la internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau 
profesori. 

Anul acesta școlar a reprezentat o provocare pentru fiecare dintre noi, cadrele didactice, prin 
desfășurarea activitatilor in mediul virtual. 

Împreuna cu colegele mele și ghidate de Doamna Director am încercat să contribuim la 
promovarea noastră, ca unitate și ca personal didactic prin intermediul paginii de Facebook și a 
canalului de You Tube. 

Postarile au fost zilnice, pe nivele de varsta, și au constat in filmulețe care au fost realizate in 
funcție de planificarile realizate la inceputul anului scolar. 

Putem spune că am reușit să ne promovam gradinița și in aceelasi timp să ne facem si datoria 
de dascăli. 

 
Bibliografie: 
• Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești. 
• Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\ 
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 JOCUL ÎN ACTIVITATEA INTEGRATĂ– EXEMPLE DE BUNE 
PRACTICI 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR OLTEANU ANDREEA MIHAELA- 
G.P.N. ,,LUMINIȚA” 

 Activitatea integrată presupune existența unui demers global, unde nu există granițe stricte 
pentru delimitarea categoriilor de activități, întreaga activitate desfășurându-se după un scenariu bine 
stabilit de educatoare în care își valorifică potențialul creator, măiestria pedagogică și experiența 
metodică dobândită, pentru realizarea unor obiective instructiv-educative. 

 Acest tip de activitate creează situații de învățare structurate pedagogic, logic, psihologic, ce 
determină experiențe de învățare mult superioare celor monodisciplinare. Activitatea integrată se 
poate desfășura cu toată grupa, în perechi, sau cu microgrupe de preșcolari în funcție de tematica 
propusă. 

 Jocul ocupă și in cadrul activităților integrate un rol foarte important ca metodă sau ca activitate 
în sine, stimulând activitățile specifice de asociere, comparare, analiză, sinteză, abstractizare și 
generalizare, stimulează formularea părerilor, impresiilor proprii cu privire la obiecte sau fenomene 
studiate. 

 Compatibilitatea și integrarea conținuturilor in activitatea integrată prin joc didactic, este 
realizată de educatoare, în funcție de țintele propuse, pe subiecte planificate pe intreg timpul anului. 

Activitățile din gradiniță debutează cu întâlnirea de dimineață care se poate realiza sub forma 
unui joc- exercițiu de imaginație, povestiri, unei întâmplări trăite sau imaginate, vizita unui personaj, 
dezvoltarea unei întâmplări, etc. 

Discuția este astfel dirijată încât să permită apoi trecerea spre centrele de interes unde îi așteaptă 
materiale diferite în funcție de tema proiectului desfășurat, care dau posibilitatea de manifestare a 
copiilor, de observație și exprimare a ideilor și părerilor, de interpretare și predicții. 

 În microgrupurile create în centrele de interes, copiii stabilesc prin joc reguli, roluri, 
îndeplinesc sarcini, acționează, concluzionează și găsesc soluții problemelor. 

 Activitatea integrată se realizează pe o zi și poartă un nume sugestiv care să stimuleze motivația 
copiilor pentru învățare, astfel încât copilul prin joc să învețe de plăcere, fără a considera activitatea 
impusă. 

 Activitățile integrate pot fi de mai multe feluri, determinate de durată și conținut: 
• Activitate integrată ce cuprinde toate activitățile dintr-o zi;
• Activitate integrată cu ALA și ADE;
• Activitate integrată ADE;
• Activitate integrată în care activitatea de bază este o parte din ADE + opțional sau proiect

educativ. 
Exemplu: 
 În cadrul proiectului Iepurele derulat o săptămână, se poate desfăşura cu copiii o activitate 

integrată în jurul conceptului de iepure cu situaţii de învăţare din Domeniul Limbă şi comunicare şi 
din Domeniul Ştiinţe. Copiii vizionează un spectacol de teatru: "Coliba iepuraşului” iar in momentul 
când iepurașul este dat afară de vulpe și rămâne fără casă, pe fundalul plânsetului iepuraşului, cineva 
va intra în clasă cu un iepuraş, spunându-le că a venit iepuraşul din poveste. Educatoarea lăsă copiii 
să facă cunoştinţă cu iepuraşul, să-l mângâie și să-l țină în brațe, punându-se accent pe învăţarea 
activă şi pe libertatea copiilor de a investiga. Prin conversație bine dirijată de educatoare se va stabili 
ceea ce ştiu ei despre iepure, apoi vor interpreta împreună cu educatoarea, jocul cu text şi cânt 
"Iepuraşul Ţup ". Se revine la teatru, urmărind ce s-a întâmplat cu iepuraşul şi cu căsuţa acestuia.  
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Exemplu:  
 În cadrul proiectului Pădurea, cu tema zilei În excursie, scenariul poate fi alcătuit de educaţie 

muzicală (DEC) şi de educaţie fizică (DPM), de activitate matematică (DŞ) şi de educaţie moral-
civică (DOS), astfel: 

 Copiii stau întinși pe spate pe covor și audiază o muzică liniștitoare, pe fundalul căreia se aude 
ciripitul păsărelelor și foșnetul frunzelor. Educatoarea cere copiilor să-şi imagineze că sunt într-o 
pădure, într-o zi frumoasă de primăvară. După un timp, înregistrarea se va opri şi educatoarea va 
ascultata impresiile a 3-4 copii cu privire la cele imaginate. Vor pleca apoi într-o excursie imaginară 
prin această pădure, aliniați, pășind în cerc, în urma doamnei educatoare, executând diferite forme de 
mers şi alergare. Se poate interpreta jocul cu text şi cânt "Când am fost noi la pădure". 

Copiii întâlnesc nenumărate obstacole pe care trebuie să le treacă, apoi vor ajunge într-o 
poieniţă, unde se odihnesc.  

Educatoarea le atrage atenția copiilor la florile ce-i înconjoară și le propune să confecționeze și 
ei floricele din materialele pe care le are doamna întâmplător în rucsac (pătrate de hârtie glasată de 
diferite culori, foarfece, lipici), folosind tehnica dorită. 

Excursia continuă cu o surpriză și anume aceea a cartofilor copți în jar. Pentru aceasta, se vor 
număra cartofii din coș, se vor număra fetele apoi băieții, se vor compara mulțimile și se va stabili 
care număr este mai mare, se va asocia câte un cartof fiecărui copil și se stabilește câți cartofi sunt în 
plus. Fiecare copil va aduna atâtea crenguțe uscate cât indică numărul cartofilor descoperiți a fi în 
plus. 

Educatoarea, va aranja crenguţele pentru foc, va „ aprinde" focul după care va iniția o discuție 
legată despre cum ne comportăm atunci când suntem în preajma focului, unde se face el într-o 
excursie la pădure, cum se supraveghează și cum se stinge. Fiecare copil va interveni în discuție având 
în vedere experiența personală. 

 Cartofii preparați vor fi serviți ținând cont de alte reguli privind igiena și bunele maniere, 
excursia încheindu-se după „ stingerea” focului, strângerea tuturor deșeurilor, ordonat, în pas vioi. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 
 EDUCATOARE: OLTEANU MĂDĂLINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 BÂRLAD 
 
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, proiectarea 
instruirii online. 

Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și 
planificare atentă a instruirii. 

În primul rând, 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. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd 
eu învățarea prin internet. 

Avantaje 
1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
 Profesorii sau administratorii 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; nimeni nu va 

pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 
2. Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare: 
 Orice persoana 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 ca a transmis o informație greșită 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 acelasi timp; în mod 

individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să și comunice. 
6. Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului: 
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 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. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 
oricând și 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. 

Dezavantajele învățării online 
1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea 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. 

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. 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 face imposibilă interacțiunea de calitate. 
Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește; se ajunge, în 
cele din urmă, la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback 
specific și prompt.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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile 
în care înţelegerea acestora nu este facilitată de profesor. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-

and-online-learning 
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ȘCOALA ONLINE - ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR OMILESCU MIRELA-COSMINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” ARAD 

 
Așa cum știm cu toții, luna noiembrie a anului 2020 a adus o nouă perioadă de învățământ on-

line. Astfel, actul educațional s-a derulat din nou pe platformele educaționale din spațiul virtual. 
Ce a însemnat pentru elevii clasei IB această perioadă? Foarte multe lucruri noi. Pentru început, 

am fost nevoiți să ne familiarizăm cu tehnologiile actuale pentru a putea lucra pe anumite platforme 
educaționale, concomitent adaptând toată informația la noile cerințe tehnologice.  

De asemenea, am vrut ca întâlnirile on-line să fie cât mai deschise și creative, astfel încât elevii 
să nu se simtă presaţi. În consecință, am utilizat un numar mai mare de surse de informare, am accesat 
numeroase site-uri de specialitate pentru a identifica cât mai multe activități atractive și accesibile 
copiilor. De un real ajutor au fost resursele educaționale și aplicațiile cu activități și jocuri instructiv-
educative online. Prin intermediul acestora am reușit, de exemplu, să călătorim virtual în Univers, să 
cunoaștem planetele, să observăm Pământul din spațiu, să facem cunoștință cu marțeini și chiar să 
creăm ființe extraterestre. 

În acest proces inedit, a fost vizibilă o implicare majoră a membrilor familiilor elevilor în 
rezolvarea unor sarcini de lucru, aspect care a generat o serie de schimbări în felul în care aceștia își 
desfășurau activitățile cu copiii, devenind mai activi, mai implicați, mai deschiși la nou, mai dispuși 
în a solicita sprijin de specialitate. Noile forme de derulate a actului educațional au relevat că 
interacțiunea umană este necesară și benefică în evoluția noastră, a tuturor, în viața de zi cu zi.  

De-a lungul acestei perioade, atât elevii și profesorii cât și părinții copiilor, s-au pliat rapid la 
noile provocări, găsind resursele și voința de a continua actul educațional la aceleași standarde ca și 
până acum. 
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 ȘCOALA DE ACASĂ 

 
ONAGA RAMONA ILCUTA 

 
În zilele noastre, 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 in clasă, copilul este nevoit să se detașeze de individualitatea sa 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 altă metodă de predare si învățare. Homeschooling-ul 

reprezintă o alternativă la „banda rulanta” pe care sunt invățati copiii. Această metodă nu este una 
utopică, așa cum s-ar crede. Hai să privim avantajele și dezavantajele sale. 

Avantaje:  
 1.Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
Profesorii sau administratorii 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; nimeni nu va 

pierde nimic pentru ca 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. Ele pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință. 
Educatia de acasă implică anumite libertăti. 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 
conform propriilor convingeri și valori, într-un mediu care nu intră în contradicție cu acestea. Și, dacă 
tot vorbim de libertatea fizică, putem aborda si trezitul de dimineată. Nimănui nu ii place să se 
trezească „cu noaptea-n cap”, cu atat mai puțin copiilor. Școala de acasă le permite să doarmă relaxat, 
fara frica zilei urmatoare, fară teama că, din minut în minut, alarma de la ceas va suna. 
Homeschooling-ul mai ofera si o libertate emoțională. Prejudecăti, copii agresivi, competitivitate, 
presiunea grupurilor, toate acestea pot fi întâlnite pe holurile școlii. Stima de sine a copiilor scade, iar 
învățatul ocupă locul doi, in favoarea unui „look” mai acceptabil. Din punct de veder copiii care 
învată acasă nu mai au aceasta nevoie de a fi incluși, nu le mai este teamă de ridicol și gândesc ce 
vor, nu ce li se impune. 

Dezavantaje 
In 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 scolii traditionale. In primul rând, părintele trebuie să știe care este programa școlară, ce 
anume li se cere copiilor sa învețe? Trebuie să iți faci loc în programul tău pentru a învăța și tu, la 
rândul tău. 

In al doilea rând, părintii sunt plecati de dimineată pană seara la serviciu, așa că 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… 

Vor avea cheltuieli suplimentare.Pentru că va trebui ca unul dintre părinti să renunțe la serviciu. 
astfel, veniturile familiei vor fi substanțial mai mici. Chiar dacă manualele se găsesc in bibliotecile 
gratuite, cu un singur salariu tot va fi mai dificil. 

Apoi, odată ce au decis să rămână cu micutul acasă, trebuie să constientizeze că vor sta 
împreună cam toată ziua. Daca li se pare ca va fi obositor sau că nu se vor simti bine să stea atata 
timp cu cel mic, atunci scoala de acasa nu e potrivita pentru ei. 
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O alta problemă ar fi cea a socializării. Există o multime de centre si cluburi de activităti, unde 
copiii iși pot face prieteni, insă, la școală, elevii stau mai mult de o oră/două împreună. Experiențele 
prin care trec ii formează ca indivizi și îi apropie. 

De asemenea, daca este un copil mai timid, nu este o decizie bună sa il reții acasă deoarece, în 
viitor, ii va fi greu să se integreze în vreo colectivitate. 

In Romania 
Școala de acasă este un program contestat la noi in tară și poate fi posibil doar în cazurile 

medicale foarte serioase in care copilul nu se poate deplasa sau în pe perioada pandemiei provocate 
de SARS-COV2, copiii, elevii și studenții au avut ocazia să învețe de acasă. 
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 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA CLASĂ  

  
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ONCEA MARIA  

 GRĂDINIȚA P. N. ȘTIUCA  
 
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 egala 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.  

 Pornind de la principiile de disciplină inteligentă: „ Toți elevii sunt diferiti". "Toți elevii 
urmează aceeași secvență în dezvoltarea sa, dar fiecare într- un ritm diferit. “Elevii sunt în mod natural 
curiosi și dornici de a explora mediul lor.“: “Elevii stiu să învețe unii de la alții"Învățarea este posibila 
atunci când ai interes și când poți participa activ.“ "Utilizarea mai multor modalitati senzoriale 
facilitează învățarea.“ si nu in ultimul rand acela ca "Jocul este unul dintre cele mai bune moduri de 
a invata." Predarea integrată a conţinuturilor se manifestă atât la nivelul proiectării globale, cât şi în 
proiectarea activităţilor zilnice.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. 

 JOCUL este o experienţă naturală, universală jocul liber Jocul de rol/drama tizarea Jocul cu 
reguli Jocul de construc ţii Jocurile dinamice/ de mişcare jocul didactic Jocuri senzoriale Jocuri de 
analiză perceptivă vizuală, de reconstitu ire de imagini din bucăţele Jocuri logice de comparare a 
obiectelor după criterii date şi de analiză, descriere, clasificare Jocuri gramatica le Cel mai interesant 
lucru pentru copii la aceasta varsta este sa se joace. Asadar, daca vrei sa ii trezesti copilului interesul 
pentru cunoastere, potem face acest lucru propunandu-i jocuri din care va invata lucruri. 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. 

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.  

 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. 
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 Exemple de bune practici  
 Cunoscand fapul ca activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru 

copil cât şi pentru mine ca educatoare ca i se oferă copilului o gamă largă de oportunitaţi pentru a-şi 
exersa o învăţare activă, ca se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului educativ, 
punându-se un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces si de asemenea activitatea 
integrată se dovedeşte o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa socială 
si culturală voi exemplifica prin cateva activitati pe care le-am desfasurat . 

 In cadrul proiectului “Am si eu o identitate “ am explica faptul ca fiecare copil are dreptul la 
un nume şi o cetăţenie, că orice copil are dreptul de a-şi păstra identitatea, cetăţenia, numele şi relaţiile 
familiale, că trebuie soluţionate şi mai ales prevenite cazurile de răpire şi de ţinere ilegală a copilului 
în afara graniţelor ţării şi că orice copil are dreptul de a avea propria sa cultură, religie şi 
limbă.Personalitatea unui copil se formează prin relaţiile sale cu mediul înconjurător.  

 Vorbind despre identitatea copiilor, am desfăşurat jocul Cine este, cine este? O persoană, n-o 
vedeţi?, le-am citit povestea „ Fetiţa care nu avea nume”, le-am cerut să-şi deseneze autoportretul şi 
să comenteze ce le place mai mult la ei înşişi şi le-am prezentat câteva studii de caz referitoare la 
abuzuri şi încălcări ale drepturilor copiilor şi a demnităţii umane.  

 In planificarea proiectului „Familia mea „am pornit de la prmisa ca in familie se formează 
personalitatea copilului şi se dezvoltă identitatea sa, este important ca familia să ofere copiilor 
posibilitatea valorificării lor ca fiinţe umane, iar copiii să simtă că sunt parte a unei familii.  

 Pentru recunoaşterea de către copiii înşişi a apartenenţei la o comunitate mai largă decât 
familia, cunoaşterea responsabilităţilor speciale pe care comunitatea le are faţă de copii şi înţelegerea 
responsabilităţilor pe care copiii le au faţă de comunitate. am desfăşurat acţiunea” O ieşire în 
comunitate.”-proiect tematic in care copiii au observat locurile special organizate pentru ei: grădiniţa, 
şcoala, parcul, policlinica, cât şi oamenii comunităţii: poliţiştii, gardienii publici, vânzătorii. A doua 
zi au redat prin desen ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut în această plimbare. Folosind planşe am 
discutat despre ce face medicul pentru copii, ce face educatoarea, ce face invatatoarea, ce face preotul 
sau ce face poliţistul pentru copiii din comunitate. Tot pe baza materialului ilustrativ am desfăşurat 
convorbiri privind respectarea de către copii a regulilor de viaţă în comunitate: să nu arunce hârtii pe 
stradă sau în parc, să traverseze prin locuri marcate, să nu alerge după minge în mijlocul străzii, să 
salute vecinii, educatorii, cunoscuţii, să nu se bată sau insulte, să nu chinuie animalele, să-i ajute pe 
bătrâni. Am decupat din reviste materiale care reprezintă problemele comunităţii şi rolul copilului. 
Cu acestea am realizat un poster pe care l-am afişat în clasă.  

 
BIBLIOGRAFIE : 
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preuniversitar. Didactica Publishing House 2008; 
2.Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?, coordonator – Laurenţia 

Ciulea, Editura Diana, 2009;  
3.Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) 2008; 
4. Educaţia timpurie – ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar, Adina Glava, 

Maria Pocol, Lolica-Lenuţa Tătaru, Editura Paralela 45, 2009; 
5.Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar-O metodică a activităţilor instructiv-
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 PREDAREA ONLINE ȘI PREDAREA TRADIȚIONALĂ 

 PROFESOR  Î NV. PREȘCOLAR  ONEṬ ADELA- ELENA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ,,ION BREAZU”, MIHALṬ 

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 
educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile 
de metodologie.” Gaston Mialaret 

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel 
dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile 
informaționale computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe 
utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare. (M. Ionescu, 2011) 

Același autor afirmă că, „nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, în sine, are 
efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine gândită”. (M. 
Ionescu, 2011) 

În acceptiunea lui Dragoș Iliescu, directorul Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației 
din București, în zona educației, conversația publică este dominată de ideologie. Nu e dominată de 
opinii ancorate în empiric, nu e dominată de date științifice, e dominată de ideologie. Deci vom face 
un nou lucru pentru că pare bine, pentru că sună bine, pentru că e la modă, pentru că mi se pare mie 
că ar fi cool. Dar pedagogia este o știință de sine stătătoare.  

(https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu- digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-de-educatia-
fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25- efectul-e-o-corelatie-masiva-intre-numarul-de-ore-petrecut-de-
parinte-cu-copilul-si- 
performan/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQvF2It- s-
mejoFw).  

M. Ionescu (2011), spunea că, departe de a prezenta o simplă modă în educație, integrarea
tehnologiilor informaționale computerizate și a multimediei în strategiile deinstruire și autoinstruire, 
oferă azi soluții promițătoare pentru concretizarea aplicațiilor psihopedagogiei cognitive, pentru 
practica educațională. De altfel, pedagogul Gaston Berger, propunea, ca soluție pentru a pune de 
acord ritmul lent al schimbărilor în educație cu ritmul accelerat și continuu al schimbărilor care au 
loc în societate, integrarea în învățământ a mijloacelor tehnice similarecelor utilizate în afara școlii, 
inclusiv a mass-mediei, care joaca un rol important în comunicarea interumană și educațională, 
constituind un adevărat catalizator instituțional.În didactica tradițională, actul predării este 
unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de 
cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit 
necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai fie atribuită doar profesorului, ci să 
implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în didactica modernă, predarea nu mai este 
concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de cunoștințe, ci ca o problema de organizare 
și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 
organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de 
sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) 
și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin 
conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007).Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost obligați
să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să
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utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura 
cu copiii.  

Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul mod 
de abordare al educației și la un nou mod de comunicare.Cu toate că a existat deschidere din partea 
cadrelor didactice precum și a copiilor pentru desfășurarea activității educaționale online, au fost 
câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, 
tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii 
părinți sau profesori. 
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Liceul Tehnologic ,,Ţara Moţilor” Albac 
G.P.N. Albac Centru+Cioneşti  
Strada Cloşca Nr. 5 Loc. Albac Jud. Alba 

Vizat Director..................., 
Director prof. Han Ioan 
Nr.206 din 15.02.2021 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN SĂPTĂMÂNA  
“ŞCOALA ALTFEL - SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

22.02.2021 - 26.02.2021 
PREŞCOLAR  

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR ONET MARCELA G.P.N. ALBAC 
L.T.T.M. ALBAC

Nr
. 
crt
. 

Ziua 
/data 
/ora 

Denumir
ea 
activităţii 

Obiective 
urmărite 

Tipul 
activității 

Responsa
bil 

Participan
ţi/ 
Invitaţi 
Locul 
desfaşuări
i 

Evaluare
a 
activităţii 

1. LUNI 
22.02.202
1 

09:00-
13:00 

,,Lumea 
poveștilor
” 

Formarea si 
dezvoltarea 
unor 
competente 
de 
comunicare 
în scopul 
educării 
unor 
atitudini 
pozitive faţă 
de mesajele 
diferitelor 
poveşti. 
Formarea și 
cultivarea 
interesului 
pentru cărţi. 

-vizionare
unor Cd-uri
cu poveşti
-colorarea
unor 
imagini din 
poveşti, 
puzlle, 
dramatizare. 

Educatoare
: 
Oneţ 
Marcela 
Nicoara 
Claudia 
Morar 
Cristina 

Educatoare
le 
Preşcolarii 

Activitate 
în grădiniţă 
şi la 
bibliotecă 

Fotografii 
Recompen
se 

2. MARŢI 
23.02.202
1 

09:00-
13:00 

,,Învăţăm 
să 
circulăm” 

Respectarea 
regulilor de 
circulaţie 
rutieră; 
Formarea 
deprinderilo
r şi 
comportam
en-telor de 

-concurs
,,Circulăm
correct”
-atelier de
lucru 

Educatoare
: 
Oneţ 
Marcela 
Nicoara 
Claudia 
Morar 
Cristina 

Educatoare
le 
Copiii 
Activitate 
în grădiniţă 

Fotografii 
Expoziţie 
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proteţie 
personală pe 
stradă. 

3. MIERCU
RI 
24.02.202
1 
 
09:00-
13:00 

 
 
 
 
”Paștele 
la 
români” 
 

Dezvoltarea 
interesului 
pentru 
sărbătoarea 
Paștelui. 
Documentar
ea asupra 
obiceiurilor 
pascale. 

-activităţi 
artistico-
plastice şi 
practice; 
-realizarea 
unei 
expozitii 
Magia 
Sărbătorii 
Pascale. 
 

Educatoare
: 
Oneţ 
Marcela  
Nicoara 
Claudia 
Morar 
Cristina 
 
Trifa 
Gavril(pre
ot) 

Educatoare
le 
Preşcolarii 
Activitate 
în grădiniţă 
şi la 
biserică 
 

Fotografii 
Recompen
se  

4. JOI 
25.05.202
1 
 
09:00-
13:00 

 
 
,,Minte 
sănătoasă 
în corp 
sănătos” 
 
 
 

Formarea 
deprinderilo
r de 
alimentaţie 
raţională şi 
de 
desfăşurare 
de exerciţii 
fizice în 
vederea 
menţinerii 
sănătăţii. 

-activitate 
practic 
gospodareas
că  
Salata de 
fructe 
-colorare 
fişe (fructe) 
-gimnastică 
ritmică 
 

Educatoare
: 
Oneţ 
Marcela  
Nicoara 
Claudia 
Morar 
Cristina 
 
Candrea 
Elena 
(asistent 
comunitar) 

Educatoare
le 
Preşcolarii 
Activitate 
în grădiniţă 
 

Fotografii 
Recompen
se  

5. VINERI 
26.02.202
1 
 
09:00-
13:00 

,,Intreceri 
si 
concursur
i 
sportive” 
 

Desfasurare
a si 
participarea 
activa la 
concursuri 
si jocuri 
sportive 
organizate. 

 
-jocuri si 
concursuri 
de miscare. 

Educatoare
: 
Oneţ 
Marcela  
Nicoara 
Claudia 
Morar 
Cristina 
 

Educatoare
le 
Preşcolarii 
Drumeţie 
în comună. 
 

Fotografii 
Aprecieri 
verbale  
 
 

 
Consilier educativ: Comisia metodică a educatoarelor: Scrob Iuliana 
Responsabil: Prof. înv. preşcolar:Oneţ Marcela *grupa mijlocie-mare 
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AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ÎN ÎNVĂŢAREA ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR ONEŢ VALENTINA DORICA 
 
Procesul de învăţare defineşte viaţa întreagă a omului, începând din fragedă copilărie. 

Integrarea în societate este strict condiţionată de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să 
învăţăm. Începând de la deprinderile de bază, şi continuând cu specializarea în anumite domenii, 
pentru formarea de profesii. 

O tendinţă în învăţământ, foarte apreciată ca eficienţă, este învăţământul electronic. Cunoscut 
ca „e-learning”, conceptul de învăţământ electronic este reprezentat de îmbinarea procesului de 
predare-învăţare cu tehnologiile informaţionale. Până într-un moment, e-learning era mai mult un 
concept, dar în ultima perioadă, a intrat ca şi parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai 
căutat. Învăţarea online reprezintă şansa omului de a se informa rapid, în orice domeniu, nefiind 
condiţionat de un suport fizic. 

În întreaga lume, toate insituţiile de învăţământ au început să îşi pregătească profesorii pentru 
învăţarea online. Odată cu începerea pandemiei la nivel mondial, acest concept s-a dezvoltat rapid şi 
puternic, iar cadrele didactice au început să se adapteze seriilor noi de metode de predare online. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. 

Conceptul de învăţare online este atât de flexibil, încât de poate desfăşura în mai multe forme, 
cum ar fi: învăţarea prin internet (pe diferite platforme), învăţarea prin videoconferinţe 

Învăţarea prin Internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor 
conţinutul de învăţat prin Internet. De aceea, condiţia cea mai importantă care se impune 
participanţilor în procesul de învăţare este posedarea unui calculator şi o conexiune la Internet.  

Pentru învăţarea prin Internet se pot folosi diverse platforme de comunicare. E-mailul este cea 
mai simplă formă de interacţiune asincronă şi de obicei este folosit concomitant cu alte forme de 
comunicare şi stocare a datelor. Avantajele prin e-mail: simplitate în utilizare, comunicarea este 
privată, permite suficient timp pentru reflecţie şi reacţie la răspuns. 

Platformele online pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme 
rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni, acestea 
fiind câteva dintre motiveloe pentru care învăţarea online este preferată în rândul elevilor, care sunt 
încurajaţi să aibă o atitudine pozitivă faţă de învăţare. 

Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje. 

La avantaje, putem enumera: 
1. distribuirea rapida şi eficientă a materialelor didactice 
2. elevii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 
3. existenta continuturilor multimedia 
4. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 
5. serviciul poate fi folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
6. folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 
De asemenea, există şi unele dezavantaje, la fel ca la orice alte metode 
1. dificultati in utilizarea tehnologiei 
2. lipsa comunicarii reale/ fizice 
 S-au putut expune cateva idei, insa 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. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!- ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 INST. ONOFREI ANCA ANGELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SARAFINEȘTI, BOTOȘANI 
 
 În contextul actual, tehnologia și internetul au devenit indispensabile în procesul de 

învățământ.  
 Trecerea de la lecțiile predate în școli la cele cu predare în mediul virtual a apărut ca o reală 

provocare pentru cadrele didactice, dar și pentru elevi, în același timp. Principala preocupare a devenit 
identificarea acelor resurse eficiente, adaptarea metodelor de predare astfel încât să stârnească 
interesul elevilor și aceștia să rețină informațiile prezentate.  

 Deși o noutate pentru mulți dintre noi, școala online s-a dovedit a fi o experiență care a venit 
cu un set de avantaje față de învățământul tradițional. Un beneficiu important poate fi considerat 
autonomia învățării, elevul având posibilitatea să își dezvolte auto-disciplina și auto-motivația.Cei 
mai mulți elevi au reușit să devină independenți și mult mai responsabili, lucru constatat la întoarcerea 
în băncile școlii. Un alt avantaj poate fi considerat și faptul ca elevii și-au dezvoltat abilitățile de 
utilizare a tehnologiei și internetului participând la activitățile de învățare virtuală. Utilizarea 
prepoderent a materialelor interactive s-a dovedit a fi mult mai lesne în mediul virtual decât în sala 
de clasă. 

 Printre dezavantajele școlii de acasă putem enumera : lipsa interacțiunii sociale, dificultăți de 
învățare pentru elevii cu un grad mai scăzut de responsabilitate personală și disciplină, lipsa 
dispozitivelor și accesului la internet . 

 Am folosit pe parcursul școlii online diverse platforme precum ASQ, Wordwall, Kahoot sau 
Școala Intuitext. 

 Wordwall – o platformă pe care am reușit să construiesc jocuri educaționale și activități 
interactive. Pachetul basic permite utilizarea unui număr limitat de șabloane, dar informațiile și 
tiparele pot fi modificate.Roata aleatoare, deschide caseta, cărți aleatorii sunt câteva din șabloanele 
pe care am lucrat și care au captat cu succes atenția copiilor.  

 Un alt avantaj al acestei platforme a fost faptul că utilizarea de către elevi nu a fost condiționata 
de crearea unui cont.  

https://wordwall.net/ 
 O altă platformă care mi-a fost de mare ajutor și merită amintită este Școala Intuitext. Aceasta 

conține o bogată colecție de resurse, filmulețe de predare cu explicații clare, pe înțelesul elevilor și 
jocuri de exersare, toate după programa școlară. Filmulețele de predare pentru Comunicare în limba 
română, clasa I, s-au dovedit extreme de utile, ținând cont că elevii au nevoie de model și de ajutor 
în scrierea literelor de mână.  

 https://www.scoalaintuitext.ro/  
 Lista ar putea continua, oferta platformelor educaționale de calitate fiind una destul de bogată. 

Creativitatea și implicarea cadrelor didactice, o bună colaborare dintre școală si familie și motivația 
elevilor, toate acestea împreună vor contribui., cu siguranță, la desfășurarea unui proces de învățământ 
eficient, fie on-line, fie tradițional.  
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 ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: ONU ANA DORINA 

 LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 
 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim.  

Cea mai nouă tendinţă în învățământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 
schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 
instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune 
resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au 
nevoie pentru o lecţie bună. 

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. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai 
multe ori se folosesc 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. 
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 De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 
 Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 
învățare, așa cum este și ExamenulTau.ro, de pildă. Aceste metode educaționale alternative 
completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o 
atitudine pozitivă față de învățare.  

 Accesând produsul educațional ExamenulTau.ro, adolescenții găsesc lecții video sau filme de 
predare pe care le pot urmări de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp și se pot testa fără probleme 
pentru a-și cunoaște exact nivelul de cunoștinte fie la Limba Română, fie la Matematică. 

 Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa 
acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau 
Evaluarea Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de 
gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia 

 S-au putut expune câteva idei, însă cu toții știm că 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. 

 Pot fi numite 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.  
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RESURSE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ONUȚ MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM. VÂLCEA 
 
 Ȋn procesul educaţional profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă 

obiectivele de învățare. De asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și 
acordată o notă finală care să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de 
evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control 
asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă 
pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al 
elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui 
proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

 În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare 
amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă 
sau computer. Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. 
În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele 

facilități: 
 • crearea unui test; 
 • căutarea unor teste create anterior; 
 • vizualizarea rapoartelor; 
 • conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
 • conține clase create sau importate de pe Classroom; 
 • conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai 

multe clase). 
 Pentru a crea un test întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta 

„New question” și vor apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel:, se va selecta butonul 
„Create” din partea stângă a meniului apoi puteți alege să importați. 

 1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să 
aleagă un singur răspuns; 

 2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
 3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având 

variantă de verificare; 
 4. Poll (sondaj) 
 5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se 
găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau 
Facebook. 

 Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le 
folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca 

warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi 
implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
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 Aplicatia Liveworksheets permite transformarea fiselor de lucru traditionale (doc, pdf, jpg…) 
in exercitii interactive online cu autocorectie, numite si ,,foi de lucru interactive”. În această aplicație 
se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google. 

 Kahoot! este o alta platformă gratuită cu ajutorul careia se pot creea teste interactive. 
A fost inventată pentru a fi accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de 

învăţământ din întreaga lume. 
 Putem crea un joc distractiv în câteva minute; il numim "kahoote". Putem face o serie de 

întrebări, formatul şi numărul de întrebări depinde doar de alegerea noastra. Putem adăuga imagini, 
clip-uri video şi diagrame întrebărilor noastre pentru a face testul cât mai plăcut. 

Kahoot-urile se joacă cel mai bine în grup, de exemplu, o clasă. Jucătorii răspund întrebărilor 
de pe propriile dispozitive, în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru 
a uni lecţia. Jocul creaza un"moment-foc de tabără", încurajând jucătorii să interacţioneze. Pe lângă 
puterea de a creea propriul kahoot, jucătorii pot să caute prin milioanele de jocuri deja existente. 

 Învăţarea prin joc promovează discuţia şi impactul pedagogic, chiar dacă jucătorii sunt în 
aceeaşi cameră sau în părţi diferite ale lumii. După un joc, încurajează jucătorii să creeze şi să 
distribuie propriile lor kahoot-uri pentru a aprofunda înţelegerea, stăpânirea şi scopul, precum şi 
pentru a se angaja în discuţii peer-led . 

 Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează 
adresa următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul 
„Create” și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea 
de jos introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

 După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl 
vom distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități 
interactive, teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să 
setăm în limba română. În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

 • Bara de căutare 
 • Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
 • Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
 • Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
 • Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
 Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se 

potrivește conținutului dorit de noi. 
 
 Bibliografie: 
 quizizz.com/ 
 wordwall.net/ro 
 www.liveworksheets.com 
 www.kahoot.com 
 quizlet.com/ 
 learningapps.org/ 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE EDUCAȚIEI ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, OPREA DANIELA 
GRĂDINIȚA NR. 210 BUCUREȘTI, SECTOR 6 

 
I. AVANTAJE: 
1. 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. 

2. Existența conținuturilor multimedia. 
Completarea informațiilor, a manualului cu imagini, experimente, experiențe, fișiere 

videoclipuri și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat și susținut învăţarea 
durabilă. 

3. Informația ajunge repede de la „emițător la receptor” (profesor – elev – elev – profesor), 
individual sau pe grupuri de comunicare. 

4. Orar flexibil – Optimizarea timpului. 
Lipsește obligativitatea respectării orarului școlar, programul zilnic – robotizat (oră de trezire, 

autobuz, teama de a nu întârzia la ore, pauză, program aglomerat, obositor – nu mereu orarul școlar 
respectă curba de efort a copilului, plecat acasă, hrană, teme, somn …). 

5. 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. 

II. DEZAVANTAJE – LIMITE 
1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei (profesor, elev, părinți). 
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 informaţiilor sau de realizare a unor 
proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situaţii de confuzie și dezorientare, de unde apare și 
lipsa de motivaţie. Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video. 

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! 
În 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 îşi 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 situaţii limită – de criză – chiar nu pot fi controlate! 

5. Modalități didactice de a menţine elevii implicați, motivaţi, activi şi ca profesor să ne dăm 
seama dacă sunt interesaţi, dacă înțeleg și dacă reușesc să realizeze temele singuri. (recunoaștem 
faptul, din evaluări, că online temele sunt ușor de transmis de la elev la elev!) Să oferim feedback în 
timp real elevului, să ne dăm seama cât şi ce a înţeles elevul din lecţie. 
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CONCLUZII 
Nu putem neglija faptul că 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 apar pline 
de beneficii, avantaje în fața învățământului tradițional. 

Învățământul online are o plajă largă de aplicabilitate, determină valențe formative, este 
modern, rapid, asigură diferențierea învățării, dar … lipsesc sentimentele, încurajările, socializarea, 
empatia, foșnetul filei de caiet, sunetul cretei (marker-ului) pe tablă, zâmbetul sincer și zgomotul 
râsului. 

Evident, profesorul de astăzi trebuie să se transforme în „profesor digital”, să se plieze pe 
dorințele elevilor, pe necesitățile reale ale societății! 
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STRATEGII DE INTERVENȚIE IN PROBLEMELE DE 

COMPORTAMENT ALE COPILULUI 
  

 PROFESOR CONSILIER, OPREA MARIANA 
COLEGIUL NATIONAL BARBU STIRBEI CALARASI 

 
În acest articol mi-am propus să redau câteva metode și strategii de intervenție /prevenție a 

problemelor în comportament ale copilului la școală, probleme cu care ne confruntăm fiecare dintre 
noi și încercăm să le gestionăm cât mai bine. 

Din practica la clasă de peste 35 de ani, cu copii din gimnaziu dar și cu adolescenți, vă voi 
prezenta în continuare câteva metode care s-au dovedit eficiente. 

Este bine ca întotdeauna, la începutul anului școlar, să fie stabilite regulile clasei. Regulile, sau 
controlul instrucțional, se referă la stabilirea unei relații între un comportament bun, dezirabil, și 
urmările sale (Torneke, Luciano și Valdinia, 2000). 

Cu privire la comportamentele nedorite, mă refer la “vorbitul” în timpul orelor, al activităților 
de învățare, preocuparea pentru discuții cu alți colegi, utilizarea telefonului în timpul orelor, lipsa de 
respect la adresa cadrului didactic, evitarea anumitor sarcini la clasă. 

Stabilirea regulilor clasei este necesară deoarece: 
- mulți copii nu au o reprezentare clară asupra așteptărilor adulților și asupra limitelor; 
- permit anticiparea problemelor de comportament; 
- promovează responsabilizarea copilului prin cunoașterea consecințelor nerespectării regulilor 

stabilite.. 
Pentru stabili și eficientiza un sistem de reguli la clasă (grupă) este necesar să ținem seama de 

următoarele aspecte (după Rademacher, Callahan și Pederson – Seele, 1998, Roy 1995, Webster-
Stratton, 1999): 

1. Regulile trebuie să fie formulate în termeni de comportamente observabile: “vorbiți în șoaptă 
atunci când lucrați în grup”, “ridicați mâna atunci când răspundeți la întrebări”. 

2. Regulile trebuie să fie formulate în termenii pozitivi: “Mergeți încet pe hol”, “Împărțim 
sarcinile” – evitarea cuvântului “Nu”. 

3. Numărul regulilor trebuie să fie adaptat vârstei copiilor. 
4. Aplicarea regulilor trebuie să se facă în mod consecvent. 
Realizarea contactului vizual în timpul adresării individuale conduce la o mai bună înțelegere 

a mesajului. 
Copilul trebuie să cunoască consecințele pentru nerespectarea instrucțiunilor. De exemplu: 

“Dacă….atunci….”: 
a) vei pierde 5 minute din activitățile de jos / cu clasa / din pauză 
b) vei pierde locul I… 
Comportamentele neadecvate se reduc în timp dacă le ignorăm sistematic . 
Mulți copii sunt obișnuiți încă de acasă să atragă atenția prin comportamente indezirabile, de 

exemplu crize de furie. Atenția acționează în acest caz ca o recompensă pentru comportamentul 
negativ și îi crește frecvența. 

Pentru a dezvolta un comportament pozitiv este bine ca acesta să fie asociat cu laude și 
recompense, pentru a descuraja astfel comportamentele negative. 

  
Bibliografie 
1. Andrei Cosmovici și Luminița Iacob – Psihologie Școlară, Ed. Polirom 
2. Richard Nelson Jones – Manual de Consiliere – Ed. Trei, 2009 
3. Oana Benga, Adriana Baban, Adrian Oprea - Strategii de prevenție a problemelor de 

comportament- Ed. ASCR 
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INVATAMANTUL ONLINE SI INVATAMANTUL TRADITIONAL  

 
 PROFESOR OPREA MIHAIL ADRIAN 

 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 FUNDENI 
 
 Invatamantul online este un tip de invatamant la distanta, este educatia care are loc pe internet. 

In ciuda popularitatii in crestere a cursurilor online, formarea traditionala incearca sa adopte mijloace 
mai noi de a mentine interesul cursantilor. In situatia traita acum in contextul pandemiei, educatia 
online este mai potrivita, insa nu este accesibila tuturor. 

 Profesorul trebuie sa se concentreze pe crearea experientelor utile elevilor care ar genera cel 
mai bine invatarea. Participantii la cursuri trebuie sa fie si profesorii si elevii. Profesorii modeleaza 
discutiile si activitatea elevilor pentru a usura dobandirea obiectivelor de invatare. Tehnologia trebuie 
adaptata in functie de particularitatile de invatare cunoscute si cu respectarea particularitatilor de 
varsta si individuale ale elevilor. 

 Cursurile traditionale ii ajuta pe cei mici sa interactioneze mai bine, sa fie mai disciplinati si 
sa-si imbunatateasca aptitudinea fizica, sa-si formeze deprinderi de comunicare si ascultare, 
deprinderi de viata independenta, deprinderi de munca, deprinderi de stil de viata sanatoasa. 

 Invatarea in clasa ii ajuta pe elevi si profesori sa se cunoasca mai bine. Profesorii pot sa 
cunoasca elevii mai bine si sa evalueze punctele forte si slabe, sa ghideze copilul in atingerea 
obiectivelor propuse. Invatarea in clasa este mai utila datorita unei interactiuni continue intre cursanti 
si profesori pentru ca ii ajuta pe elevi sa nu aiba teama de examene. Interactiunea cu profesorii 
contribuie la motivatia elevilor de a obtine note mai mari.  

 Data fiind situatia actuala, starea de urgenta instituita de la o zi la alta, au provocat un adevarat 
experiment in domeniul educatiei. Sistemele educationale au fost nevoite sa se adapteze situatiei. 
Copiii si profesorii au fost nevoiti sa-si mute activitatea online, sa invete sa utilizeze diferite 
tehnologii si platforme digitale pentru a continua predarea. Copiii si profesorii s-au adaptat la noul 
mod de abordare al educatiei, la un nou mod de comunicare. Exista si dificultati in adaptare.  

 Facand o analiza tragem cateva concluzii cu privire la avatajele predarii online si ale predarii 
traditionale:  

- copiii petrec mai mult timp in familie, se bucura de sprijinul parintilor. 
- activitatile de invatare se desfasoara intr-un mediu familiar, placut si fara zgomotul din clasa. 
- relatiile dintre scoala si familie s-au imbunatatit. 
- aceasta perioada a favorizat invatarea si dezvoltarea unor aptitudini ale parintilor prin folosirea 

intrumentelor si platformelor pe care lucrau copiii. 
- predarea online a favorizat colaborarea profesorilor (experiente noi, schimb de idei si 

materiale.) 
Predarea traditionala - avataje:  
 - socializarea 
 - detinerea controlului in mentinerea atentiei copiilor, precum si dirijarea modului de realizare 

a sarcinilor individuale de lucru. 
 - se dezvolta creativitatea copiilor prin crearea unui mediu educational stimulativ. 
 Pentru copiii mici este foarte greu sa lucreze online. Ei sunt conditionati de disponibilitatea 

unui adult care sa ajute copilul in manuirea mijloacelor tehnice, in colectarea materialelor de lucru. 
Cu elevii mici trebuie sa desfasori activitati in grup, in echipa, sa formezi deprinderi. 

 
 Bibliografie 
1. Educatie timpurie in Romania- Step by step- IOMC- UNICEF, Vanemmonde, 2004. 
2. P. Emil, R. Iucu, - Educatie prescolara in Romania, Polirom, 2002. 
3. Ciofu Carmen, - Interactiunea parinti- copii, Editura Medicala, Amaltea, 1998 
4. www.didactic.ro  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: OPRESCU MARINELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA LUNGĂ 

 
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. 
Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în fața 
unei noi provocări, cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, 
încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie 
să continue în mediul online. 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 online. Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, 
pentru cadrele didactice din ciclul primar necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea 
acestora, deoarece copiii nu posedă deprinderile necesare pentru a lucra pe platforme sau cu aplicațiile 
utilizate. Un alt impediment este acela că elevii depind de părinți deoarece nu au propriul telefon 
pentru a se conecta (elevii din clasa pregătitoare, clasa I) și este necesar stabilirea unui program astfel 
încât adulții, care nu sunt disponibili dimineața din cauza serviciului, să fie acasă pentru a-i ajuta. 
Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: Google 
Classroom, Suite Google for Education, Edmodo, EasyClass, etc. În școala noastră se folosește 
aplicația Google Classroom, care este un instrument complex pentru gestionarea unei clase virtuale. 
Când sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singură platformă și comunicarea se realizează în 
același loc, este mai ușor să urmărești, să coordonezi întreaga activitate. Utilizarea acestei platforme 
în această perioadă, după ce ne-am familiarizat cu toate instrumentele oferite și-a dovedit eficiența. 
Din propria experiență pot enumera următoarele oportunități: 

- Crearea temelor și transmiterea acestora elevilor 
- Predarea conținuturilor 
- Evaluarea cunoștințelor 
 Activitatea sincron, trebuie susținută și de cea asincron. Activitatea elevilor de acasă, este 

foarte importantă. Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere în stabilirea acestora cantitatea și calitatea. 
Munca independentă, exercițiile cu rol de consolidare, lecturile suplimentare, compunerile, 
proiectele, au rolul de a utiliza cunoștințele asimilate, dezvoltă creativitatea, imaginația, atenția, 
deprinderile de lucru cu manualul și alte surse de informare. 

 Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate folosi 
ajutorul pe care îl oferă unele platforme și aplicații. Dintre acestea, se pot aminti : DroidCam, 
Wordwall, Voki, Pixton, Padlet, Google Expedition, Open Board, Liveworksheets, Kahoot, 
Mentimeter, ASQ, etc. Cadrele didactice trebuie să descopere metodele și instrumentele concrete 
prin care își pot schimba în mod pozitiv stilul de predare și modul de a relaționa cu copiii. Predarea 
online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea să fie regândită. 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: 
• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon 

Vela, „Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 
• http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI CEL TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.: OPRIȘ LAVINIA-ANCA 
G.P.P.”ALBĂ CA ZĂPADA”, BĂILE FELIX 

 
 Educația vizează formarea, dezvoltarea, stimularea și valorificarea omului. Acest proces are la 

bază o relație între subiect și obiect, între educator și educabil, iar interacțiunea dintre cei doi trebuie 
să aibă un caracter activ, dinamic.  

 În școala tradițională accentul se pune pe conținutul instruirii, profesorul fiind singurul care ia 
decizii cu privire la organizarea și desfășurarea activității elevilor. Forma principală de învățare este 
memorarea mecanică. Rolul activ si dominant revine profesorului, pe când elevului îi revine rolul de 
spectator, solicitat îndeosebi să asculte, să noteze, să memoreze și să reproducă. Dialogul autentic 
dintre profesor-elev se realizează rar și fragmentar. În cadrul lecției nu se antrenează și nu se 
exersează gândirea, nu se creează situații în care adevărul să fie descoperit (redescoperit) de către 
elevi, ceea ce conduce la pasivitate, plictiseala, oboseala și în final la o eficacitate formativ-educativă 
scăzută.  

În școala modernă sarcina profesorului nu se mai rezumă la predare și ascultare. Rolul saă 
este îndeosebi acela de a organiza, îndruma și evalua activitatea instructiv-educativă a elevilor. 
Tipurile de activități practicate și strategiile utilizate pun elevii în situații de muncă efectivă, în cadrul 
cărora iau contact, în mod diferențiat, cu conținutul de însușit. Acționând sub conducerea 
profesorului, ei își vor forma un sistem de capacități și deprinderi absolut necesare pentru a-și 
desăvârși pregătirea, pe baza unor relații de cooperare, comunicare reală și încredere reciprocă. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este parte din învăţământul actual, 
tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică. E-learning semnifică, într-
o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 
condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept 
permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, 
sfaturi, imagine şi text. 

Avantajele platformelor de e-learning sunt:  
- Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație 
- Centrare pe elev/participant 
- Elevii pot colabora și învăța împreună 
- Accesibilitate, comfort, flexibilitate 
- Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 
- Elevul poate învăța în ritmul lui propriu 
- 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. 
Câteva din dezavantajele platformelor de e-learning sunt: 
- Lipsa unor resurse tehnologice, a internetului din anumite zone 
- Dificultăți în utilizarea tehnologiei 
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- Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 
Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa 
acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau 
Evaluarea Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de 
gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la Limba Română sau 
Matematică. 

 
Bibliografie: 
1. https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 
2. www.academia.edu 
3. www.edict.ro 
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 EDPUZZLE 
 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂRSTĂNEȘTI, OTEȘANI 
 PROF. ÎNV. PRIMAR OPRIȘOR LIANA 

 

EDpuzzle este un software special care permite profesorilor și altor tipuri de educatori să 
transforme videoclipurile standard în instrumente interactive de predare. Acest lucru se poate face 
într-o serie de moduri diferite, cum ar fi adăugarea unui comentariu audio pentru a lega videoclipul 
de clasă și stabilirea de chestionare în cadrul videoclipului pentru a ajuta elevii să învețe într-un mod 
captivant și vibrant. 
 

 Lecții distractive 
 Unul dintre lucrurile minunate despre EDpuzzle este că software-ul este foarte ușor de utilizat 

și există tutoriale speciale pas cu pas pe care trebuie să le urmăriți pentru a facilita începerea 
educatorilor. Profesorii își pot insera propriile întrebări despre ceea ce se întâmplă în videoclip în 
orice moment doresc și pot crea întrebări în mai multe stiluri diferite pentru a ajuta elevii să vorbească 
și să gândească, în loc să urmărească pasiv videoclipul și să uite de el ulterior. Profesorii pot 
descoperi, de asemenea, dacă diferiți elevi au vizionat sau nu videoclipul și cât de bine s-au descurcat 
la răspunsurile la întrebări. 
 

 Nu vă mai blocați din nou pentru material didactic 
 Deoarece majoritatea profesorilor sunt conștienți, studenților le place să urmărească 

videoclipuri și este posibil să sară la orice șansă de a renunța la manuale. EDpuzzle oferă o bună 
oportunitate de a utiliza metode de predare moderne și diverse atât în interiorul, cât și în afara sălii de 
clasă și de a crea noi modalități de a furniza informații care să stimuleze elevii. 
 

PROS 
 Foarte ușor de utilizat; 
 Pachet cu caracteristici utile de educație. 

 

CONTRA 
 Studenții trebuie să se conecteze la site pentru a accesa sarcini; 
 Nu se poate rearanja comanda video. 
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ȘCOALA ONLINE, INFORMAȚIE DIGITALIZATĂ 

 
PROF. OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA,  

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  
 DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
 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. 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,  
-proiectarea instruirii online. 
Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și 

planificare atentă a instruirii. 
Pentru că evaluarea calității educației să aibă un caracter mai obiectiv, s-a analizat implicarea 

tuturor actorilor educaționali: alături de cadrele didactice, managerii școlari și specialiștii în educație, 
au fost implicați membrii comunității educaționale (printre care cei mai importanți sunt elevii și 
părinții), dar și participanții indirecți – reprezentanții societății civile. Pentru o eficientizare mai mare 
a cercetării, un accent deosebit s-a pus pe percepția publică a calității educației, astfel au fost 
organizate chestionare și interviuri promovate online pentru diferiți beneficiari direcți și indirecți ai 
sistemului educațional, precum și alte instrumente de colectare a informației cu referire la aspectele 
evaluării calității educației. Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care guvernarea 
a oferit comunității educaționale, dar și societății în general, instrumente eficiente de participare în 
evaluarea calității educației, inclusiv a învățământului de la distanță, mai ales prin utilizarea 
instrumentelor online. 

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 (debifării) 
va fi cel mai important pentru asigurarea calității sistemului educațional. Majoritatea discuțiilor și 
reflecțiilor actorilor educaționali vor fi organizate în jurul întrebărilor de tipul: Ce am învățat? Ce 
produse am creat? Cum ne-am simțit? Ce a mers bine? Ce nu a fost clar? Cum am putea să depășim 
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anumite situații dificile? Ce metode am folosit în procesul de predare-învățare? Ce am face diferit în 
caz că va apărea posibilitate să rezolvăm încă o dată sarcinile? Cu cine s-a interacționat mai mult în 
rezolvarea sarcinilor? Ce surse au fost utilizate? Ce gânduri avem la moment? Cum apreciezi 
activitatea proprie? În ce măsură suntem deschiși să ajutăm persoanele cu necesități speciale? Cum 
contribuim la dezvoltarea comunității. 

 
Bibliografie: 
https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/ Studiu Învățămantul_Online_202-04-29.pdf 
https://www.dascalidedicati.ro/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje/ 
https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/copiii-scoala-si-internetul 
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GRĂDINIŢA ÎN ON-LINE: EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
 PROF. ORIAN ELENA, GRĂDINIŢA PP NR. 32 TIMIŞOARA 

 
Situația dată de pandemie a provocat un adevărat experiment în domeniul educației iar unităţile 

şcolare au fost nevoite să se adapteze, să se reinventeze şi să facă faţă situaţiei. 
Copiii şi elevii stând acasă, toate cadrele didactice şi-au mutat activitatea online, au învăţat să 

utilizeze diferite tehnologii și au apelat la platforme digitale, pentru a continua predarea și pentru a 
păstra legătura cu aceştia. De un lucru suntem siguri: pentru ca educația on-line să fie eficientă e 
nevoie de noi metode de predare în variante atractive şi folosirea diferitelor aplicaţii specifice 
nivelului la care se predă. 

La nivel preşcolar, unde în centru învăţării se află copilul, experienţa de a realiza legătura între 
cadru didactic şi copii a fost mai mult decât necesară, deoarece copiii au nevoie de a fi conectaţi unii 
cu ceilalţi. Părinţii copiilor au înţeles acest lucru iar noi, cadrele didactice din învăţământul preşcolar 
am menţinut această conexiune .  

Instrumentele şi practicile de lucru pentru a susţine predarea on-line la preşcolari au fost 
necesare, atractive şi folositoare. 

Sesiunile de predare on-line s-au proiectat şi s-au bazat pe jocuri, deoarece prin joc copiii învaţă 
cel mai bine. Am căutat ca toate jocurile să fie cât mai atractive şi interactive folosind resurse 
disponibile on-line şi adaptate specificului vârstei. În acest sens, am căutat aplicaţii utile pentru 
prelucrarea informaţiilor astfel încât aceastea să fie accesibile şi pe înţelesul copiilor.  

Modalităţile de comunicare cu părinţii s-au realizat prin intermediul aplicaţiei watts App şi a 
grupului privat al clasei iar sesiunile cu preşcolarii în online le-am realizat folosind platforma Zoom. 

Activităţile săptămânale, conform planificării, le-am realizat în aplicaţia Bookcreator, unde, sub 
forma unei cărţi erau prezentate pe zile, materialele ce urmau a fi studiate. Astfel, copiii au primit 
jocuri interactive, fişe interactive, puzzle-uri, videoclipuri cu cântecele, desene animate, probleme 
matematice etc. 

 
Ca exemplu: Tema de studiu săptămânală : “Oraşul meu” realizată în Bookcreator: 
 https://app.bookcreator.com/books/M4D-csBvQN-

S9XBoGoI7Gw/si1jO8QCThyCrMVWJCRr8w 
 
Tur virtual pentru a ne cunoaşte mai bine oraşul: Timişoara 
 https://www.youtube.com/embed/6vJv2-

b_Nz8?feature=oembed&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&autoplay=1 
Cântec : În parc https://youtu.be/N00r4qc5Vj0 
 
Fişe matematice interactive: “Ne jucăm şi numărăm” 
 https://wordwall.net/resource/6653211/joc-exercitiu-raportarea-numarului-la-cantitate 
 https://www.liveworksheets.com/2-iy121594fn 
 https://www.liveworksheets.com/2-gt125425af 
Puzzle online: Centrul Timişoarei - Catedrala 
 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b8bccbadc05  
 Harta României  
 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15eefcf3648f 
 
Experiența on-line a creat o poveste și este despre a învăța să fim împreună altfel. 
Important este că le-am oferit copiilor o experienţă de învăţare, de joacă, în care ei sunt 

valorizaţi, iar pentru noi, cadrele didactice din învăţământul preşcolar, a fost o mare provocare în 
readaptarea predării curriculumului în sistem on-line. 
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 SISTEME ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE ȚĂRI 

  
 AUTOR: OROS ANDREEA DENISA 

  
 În Japonia, o mare atenție este acordată educației preșcolare. În mod tradițional, începe în 

familie. În grădinițe, micii japonezi sunt adunați în grupuri („han”) și li se oferă propriul „loc de 
muncă”. Astfel, din copilărie, ei învață să lucreze în echipă.  

 Educația școlară în Japonia durează 12 ani, dintre care jumătate merge la școala primară din 
cauza dificultății de a învăța limba maternă. Anul universitar în Japonia este lung - 240 de zile. Începe 
pe 1 aprilie și se termină pe 1 martie a anului următor. Împărțit în termeni: aprilie-iulie, septembrie-
decembrie și ianuarie-martie. În conformitate cu reglementările Ministerului Educației, Științei și 
Culturii din Japonia, sistemul universitar de evaluare a cunoștințelor este utilizat în școala secundară 
din a doua etapă: fiecare student trebuie să adune cel puțin 80 de puncte de credit pentru a obține un 
certificat de finalizare a liceului complet de 12 ani (Kotogakko). 

 Școala tradițională educația britanică durează 13 ani: de la 5 la 18 ani. De la vârsta de 5 ani 
începe învățământul obligatoriu, iar copiii intră într-o școală pentru copii mici. Astfel de școli sunt 
organizate de obicei împreună cu școli pentru copiii din școala primară. Există o mare varietate de 
școli în Marea Britanie. Există școli pentru fete, pentru băieți și școli mixte, unde ambele sunt predate 
împreună.În general, școlile britanice pot fi împărțite în tipuri: școli complete: copii de toate vârstele 
de la 2 la 18 ani; școli mici: Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 13 ani. Aici copiii parcurg un 
ciclu general inițial special de învățare a diverselor materii. Cursul se încheie cu examenul comun de 
admitere. Trecerea cu succes a unui astfel de examen este o condiție prealabilă pentru admiterea la 
liceu; școli pentru seniori: Pentru adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani. Aici are loc mai întâi o 
pregătire de doi ani pentru promovarea examenelor GCSE, urmată de un alt program de doi ani: nivel 
A sau bacalaureat internațional; școli de pregătire universitară (forma a șasea): pentru adolescenți mai 
în vârstă cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani.  

 Anul universitar este în perioada 1 septembrie - 31 august. De regulă, anul universitar este 
împărțit în semestre: toamna (înainte de Crăciun), primăvara (înainte de Paște) și vară (până la 
sfârșitul lunii iunie). Școlile funcționează, de regulă, între orele 9.00 și 16.00, săptămâna școlară este 
de obicei de 5 zile. Nu există întâlniri parentale. Părinților fiecărui copil i se acordă 5-10 minute 
pentru comunicarea individuală cu profesorul. Uniforma școlară este obligatorie. Se acordă multă 
atenție carității în instituțiile de învățământ. De la o vârstă fragedă, copiii sunt învățați să-i ajute pe 
cei care au nevoie de el. Elevii din multe școli britanice sunt obligați să facă asistență socială, cum ar 
fi benzinăriile sau căminele de bătrâni. 

 Sistemul de învățământ din Finlanda are o durată de douăzeci de ani. Toată perioada de 
școlarizare, de la învățământul preșcolar până la universitar este gratuită, aceasta fiind obligatoriu din 
momentul în care elevul împlinește șapte ani sau cu un an în plus ori în minus, în funcție de 
dezvoltarea intlectuală a fiecărui individ. Bineînțeles, pentru acești elevi este realizată o serie de 
examinări. În Finlanda se practică și studiul în afara școlii, acasă, însă se realizează, periodic, o 
evaluare în conformitate cu standardele educaționale. 

 Înainte de înscrierea în ciclul primar și anume clasele I-VI, există un an pregătitor pe care elevii 
îl parcurg începând de la vârsta de 6 ani. Apoi urmează perioada gimnaziului, respectiv clasele VII-
IX. În urma finalizării clasei a IX-a, cei care doresc să urmeze cursuri în continuare pot alege între 
școala secundară și educația vocațională. Astfel, în cazul celei dintâi menționate, studiile se 
desfășoară pe o perioadă de cel mult patru ani, urmate de un examen național care oferă posibilitatea 
participării la admiterea la facultate. Educația vocațională durează doi ani și are ca scop pregătirea de 
muncitori calificați în diferite domenii. 

 Elevii beneficiază de prânz variat, bogat în fructe și legume, gratuit, dar și de transport gratuit 
în cazul în care locuiesc la o distanță mai mare de 5 km față de școală. În cazul în care, din diferite 
motive, programul este prelungit, școala are obligația să le asigure elevilor o gustare. Elevii au parte 
de îngrijiri medicale, consiliere și chiar servicii de taxi, la nevoie. În cadrul consilierii vocaţionale, 
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fiecare elev îşi petrece două săptămâni la un loc de muncă ales. Consilierea vocaţională minimizează 
riscul ca un elev să ia decizii greşite în legătură cu viitorul său. Acesta are trei opţiuni: să îşi continue 
studiile generaliste, să meargă la o şcoală vocaţională sau să se angajeze. Dar este important de 
menţionat că, după şcoala vocaţională, acesta poate alege să meargă la universitate“. (Edusfera) 

 Durata unui curs este de 45 de minute. Metodele utilizare de cadrele didactice sunt de tipul 
celor activ-participative, orele fiind intense. Temele pentru acasă există, dar sunt foarte puține și 
antrenează raționamentul critic, în detrimental memorizării mecanice. De precizat este faptul că 
aceste teme le sunt oferite doar adolescenților și durează maxim o jumătate de oră. Cursurile încep 
dimineața la ora 9 și durează până la ora 15. În timpul pauzelor sunt încurajați spre desfășurarea și 
participarea la activități fizice; uniforma nu este necesara în școli, iar lecțiile sunt gratuite. 

 Practica și mai ales în domeniul științelor este considerată ca fiind de mare valoare. Astfel, 
orele de științe se desfășoară în laboratoare, în grupuri de maxim 16 elevi astfel încât să fie realizate 
cu succes experimentele științifice propuse. Copiii studiază fără a încălca sistemul nervos, relaxați, 
absorbind cunoștințele în funcție de dorințele, capacitățile și abilitățile lor. 

 Educația în Finlanda este considerată cea mai eficientă. Condiția principală a sistemului este 
egalitatea tuturor. De exemplu, toate școlile au aceeași bază, orice materie aleasă de un copil este 
importantă, nu sunt bune sau rele, sunt doar diferite.Individualitatea copilului este pusă în prim plan.  
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STRATEGII DE EVALUARE INTRE ON-LINE SI TRADITIONAL 

PROF. INV. PRIMAR OROS DANIELA FLORINA 
LTP BETEL 

 Elaborarea unei strategii de evaluare potrivite pentru mediul on-line 
Elaborarea unei strategii de evaluare presupune în primul rând un moment de reflecție cu privire 

la semnificația pe care o acordăm procesului evaluativ în școală.  
Vă poate provoca să vă gândiți ce semnificație acordați efortului de evaluare a prestațiilor și 

performanțelor elevilor dumneavoastră.  
Conștientizarea propriei viziuni cu privire la scopul și relevanța evaluării vă poate ajuta în 

proiectarea unei strategii evaluative eficiente. Iată, în sinteză, câteva considerații extrase din literatura 
de specialitate cu privire la semnificația acordată evaluării performanțelor învățării.  

Într-o perspectivă tradițională, evaluarea presupune verificarea măsurii în care studentul a 
asimilat cunoașterea specifică domeniului de specialitate, prin raportarea prestațiilor, performanțelor, 
comportamentelor acestuia la standarde și criterii prestabilite prin finalitățile activității didactice.  

În înțelegerea contemporană, acest scop tradițional al evaluării este completat cu noi 
semnificații. Astfel, evaluarea este văzută azi drept o parte integrantă a procesului de predare-învățare 
și, ca urmare, evaluarea trebuie proiectată și orientată spre susținerea învățării.  

Este vorba despre o schimbare de paradigmă care impune valorificarea atributelor evaluării 
(metodologie utilizată, sarcini de evaluare, criterii de evaluare, feedback etc.) în sensul susținerii 
efortului de învățare și formare, a progresiei învățării realizate de studenți. Această schimbare de 
viziune nu implică în mod necesar utilizarea tehnologiilor informației și comunicării, însă aceste 
tehnologii au potențialul de a susține implementarea evaluării academice focalizate pe susținerea 
învățării și a formării competențelor.  

 Ce caracteristici primește evaluarea în context on-line? 
Pentru a adopta o strategie eficientă de evaluare în condițiile speciale în care ne desfășurăm 

activitatea didactică în acest semestru este important să conștientizăm o serie de parametri noi pe care 
evaluarea îi primește. Astfel, în situațiile de evaluare online:  

 Interfața cu elevul este una mediată. În interacțiunea cadru didactic-student se interpune mediul 
virtual cu caracterul său (ușor) artificial, distanța fizică, posibilitățile limitate de control al contextului 
evaluării (ale variabilelor de context în care se află studentul evaluat), feedback-ul vizual și auditiv 
limitat; 

 Legătura cu elevul este dependentă de condiții tehnice concrete și de abilitățile tehnice/ 
competențele digitale ale profesorului evaluator, respectiv ale studentului evaluat;  

 Pot fi conștientizate și valorificate o serie de avantaje și oportunități create de însăși prezența 
mediului și instrumentelor electronice. Iată câteva dintre acestea: 

• economie de timp și costuri (la nivelul instituției, profesorului, elevilor);
• mai multe opțiuni și o mai mare libertate în privința programării și locului desfășurării

evaluării; 
• livrarea (distribuirea) centralizată a testelor/probelor;
• transparență a procedurii de evaluare (procedurile stabilite de profesor și măsura în care

studenții se încadrează în respectivele proceduri); 
• posibilitatea de a stoca ușor dovezile (răspunsurile, produsele activității elevilor, timpii de

reacție) și de a le reaccesa la nevoie; 
• posibilitatea înregistrării audio-vizuale a sesiunii de evaluare;
• reducerea riscului de a greși prin facilitățile de procesare și notare automată a răspunsurilor.
• mai multe opțiuni de acordare a unui feedback personalizat și a feedbackului constructiv (pe

parcurs, la sarcinile pe parcurs, atât prin punctaj, cât și narativ); 
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• opțiuni de valorificare formativă a feedbackului (oferirea posibilității de a-și revizui răspunsul 
în urma feedbackului primit, elevul știe ce a greșit chiar dacă nu revizuiește răspunsul); 

• opțiuni de urmărire a progresului elevului (domenii vocaționale mai cu seamă);  
• se pot include itemi de evaluare mai variați și se pot evalua rezultate ale învățării mai diverse 

(itemi deschiși, de tip proiect, subiectivi); 
• accesul nemijlocit la materiale autentice (surse principale de informare – baze de date, articole 

științifice). 
• presiunea de dezvoltarea accelerată a competențelor digitale și de reconsiderare sau dezvoltare 

a competențelor psiho-pedagogice și didactice 
Există o serie de riscuri, care pot fi, într-o oarecare măsură, evitate sau reduse prin acțiuni 

specific:  
• riscul crescut de fraudare a testelor, tezelor și examenelor;  
• probleme tehnice ce pot surveni în timpul acestora;  
• expunerea ridicată a profesorului și a studenților evaluați, provocată de prezența audio-vizuală 

ce poate fi înregistrată/modificată/manipulată/distorsionată;  
• riscul crescut al litigiilor, provocat de transparența procedurilor de evaluare, care pot fi 

interpretate variat;  
• cyber-bullying-ul (poate conduce la limitarea sau chiar la renunțarea la intervenții on-line din 

partea elevilor);  
• management redus al grupei de elevi și unele dificultăți aferente controlului limitat al prezenței 

la teste, teze, examene 
Ce este o strategie de evaluare (on-line)?  
Elaborarea unei strategii de evaluare este obligatorie, indiferent de mediul în care are loc 

procesul educational. Strategia de evaluare reprezintă un ansamblu de decizii operaționale și 
articulate, asumate de profesorul evaluator cu referire la:  

• formele și tipurile de evaluare utilizate;  
• metodele (evaluare orală, scrisă, prin probe practice, pe bază de proiect, portofoliu, 

investigație, autoevaluare, observare), tehnicile și instrumentele de evaluare (probe, teste, protocoale) 
a performanțelor învățări, coerența cu care sunt articulate în raport cu finalitățile prestabilite 
(competențe, obiective de performanță), modalitățile de îmbinare a lor, momentele și frecvența de 
utilizare. 

• criteriile și descriptorii de performanță, baremelele și sistemul de notare, maniera în care vor 
fi valorificate rezultatele evaluării.  

În cazul unei strategii de evaluare on-line, toate componentele de mai sus pot primi caracteristici 
și nuanțe specific, pe care le vom detalia într-o anumită măsură în cele ce urmează.  

 Evaluarea școlară autentică poate fi asigurată prin centrarea strategiei de evaluare pe 
evidențierea măsurii în care elevul este capabil să utilizeze cunoștințele în context reale sau realiste.  

 Acest tip de strategie de evaluare presupune:  
-Formularea unor sarcini de învățare și evaluare cu răspuns deschis – care permit mai multe căi 

de abordare, soluții, forme pe care le pot lua răspunsurile;  
-Sarcinile de evaluare implică: gândire de nivel superior (critică, creativă, reflexivă), 

comunicare, cooperare, rezolvare de probleme, utilizarea unor surse/resurse diverse (inclusiv on-line) 
și a unor medii de lucru diverse (inclusiv digitale, multimedia) – sarcini ce permit evaluarea unor 
abilități transversale;  

-Angajarea autentică a elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru prin implicarea lor în situații 
reale sau realiste (Ex: sarcini de lucru de tip proiect de investigație, proiect individual și de grup)  

 
Bibliografie: 
• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion – Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 

„Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2020 
• http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ȘCOLII ON LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR OSĂCEANU NELUȚA VALENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COM. DRĂCȘENEI, JUD. TELEORMAN 
 
Pandemia a impus școala online ca soluție. Dar am constatat că aceasta este o provocare atât 

pentru copii și parinti, cât și pentru profesori. Au apărut numeroase întrebări legate de această 
modalitate de lucru cu elevii, opinii pro și contra pe care încercăm să le sintetizăm aici. 

Dezavantajele școlii online, așa cum au fost ele identificate de elevi, părinți și profesori, dar și 
specialiști în domeniu se manifestă la mai multe niveluri: 

• psiho-social: Posibilitatea scăzută de socializare a copiilor, fără interactiune directă, față în 
față cu profesorii și colegii. Pare puțin ciudat să invocăm acest aspect, după ce observasem în ultimii 
ani o creștere a interacțiunilor tinerilor în mediul online. Experiența recentă arată că, totuși, această 
modalitate de interacțiune are valențe limitate și utilizată exclusiv nu îndeplinește toate funcțiile pe 
care socializarea față în față le îndeplinește. 

• material: Lipsa mijloacelor tehnice adecvate (laptop, tableta, conexiune la internet și chiar 
curent electric) și fluctuațiile imprevizibile ale rețelelor de internet. Despre acest aspect s-a discutat 
deja foarte mult în spațiul public și nu s-au găsit încă soluții pentru toți copiii. 

• tehnic: Pregătirea precară a utilizatorilor – profesori și elevilor / părinți pentru activitatea de 
predare-învățare-evaluare online. 

• profesional: Controlul dificil din partea profesorului asupra activității de învățare a copilului 
în timpul orei. Spațiului de acasă a devenit foarte aglomerat în condițiile telemuncii și școlii online. 
În familiile cu mai mulți copii sau cu un spațiu de locuit restrâns acest lucru se resimte puternic. 

Înainte de a vorbi despre avantajele pe care școala online le are, trebuie să avem în vedere câteva 
aspecte de asemenea importante în context: 

1. Școala online reduce riscul infectării populației cu virusul Covid-19, un virus extrem de 
contagios, în special în condițiile supra-aglomerării binecunoscute din școlile din România. Vorbim 
de mediul urban, desigur, adică acolo unde învață cea mai mare parte dintre copii. 

2. În țările civilizate școala a îmbrățișat de multă vreme digitalizarea, încercând să rămână în 
ritm cu noile generații care se ”digitalizează” de la o vârstă fragedă. 

Astfel, pandemia Covid-19 a creat oportunitatea de a cunoaște avantajele digitalizării școlii. 
Printre acestea enumerăm: 

• facilitarea continuității procesului educativ în condiții de siguranță; 
• facilitarea dezvoltării (accelerate) competențelor digitale. Din punctul de vedere al 

specialistului în educație, aceasta este una dintre cele opt competențe-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul întregii vieți. Este o competență esențială pentru secolul XXI în activitatea educativă și 
profesională, oferind acces la informație și autonomie în educație; 

• facilitarea comunicării nonverbale. Aceasta este plină de semnificații și atât de necesară 
copiilor și adolescenților (zâmbet, uimire, întrebare) în timpul activitatilor școlare. Școala online 
permite desfășurarea orelor de curs fără mască, astfel încât să putem citi expresiile faciale; 

• mobilizarea actorilor implicați în educație pentru achiziția și utilizarea de tehnologie modernă. 
Aceasta poate fi folosită cu success în educație pentru motivarea intrinsecă a activității de învățare; 

• creșterea interacțiunii în domeniul activităților școlare între părinte și copil pentru o implicare 
responsabilă în obținerea performanțelor academice; 

• creșterea gradului de colaborare și întrajutorare între cadre didactice; 
• crearea cadrului organizatoric necesar pentru un management productiv al timpului și al 

activităților de învățare. 
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IMPACTUL DIGITALIZARII ASUPRA PROCESULUI EDUCATIV 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR OSMAN CONSTANȚA CARMEN  
GRĂDINIȚA P.P. ,,FLOAREA-SOARELUI„ REȘIȚA 

 Oamenii consideră adesea învățarea digitală doar de a utiliza instrumentele digitale în 
clasă.Învățarea digitală este menită să îmbunătățească învățarea, nu doar să o continue prin 
intermediul unui mijloc digital.Doar simpla furnizare a elevilor cu acces la dispozitive nu duce 
neapărat la rezultate mai bune, dar integrarea atentă a tehnologiei permite elevilor să se angajeze activ 
cu ideile și colegii lor, sporește experiența de învățare.  

Atunci când elimini modelul furnizării tradiționale de informație în clasă, scapi de asemenea de 
obiceiurile tradiționale, de bănci în favoarea unor aranjamente ale clasei mai flexibile. Mobilierul 
trebuie să permită aranjarea în grupuri variate și munca individuală. De asemenea programarea orelor/ 
lecțiilor trebuie să fie flexibilă pentru a permite elevilor să exploreze integral o temă și să o înțeleagă 
în ritmul propriu.Deoarece predarea se bazează pe tehnologie pentru a crea și împărtăși cu elevii 
filmele video și lecțiile, primul pas decisiv este alegerea tehnologiei care este cea mai bună pentru a 
te ajuta să filmezi, editezi și să împarți materialele. De asemenea, trebuie să alegi un serviciu de 
găzduire pentru materialele tale și să determini modul în care elevii tăi vor avea acces la conținutul 
creat de tine. Un serviciu tip LMS (learning management system) te va ajuta să păstrezi totul online, 
într-un singur loc atunci când îți lansezi programul de lecții. 

In alte țări un astfel de sistem de găzduire este de obicei plătit de școală (și pus la dispoziția 
tuturor profesorilor și elevilor școlii – fiecare având cont propriu, iar profesorii o parte distinctă în 
care își încarcă materialele și lucrează împreună cu elevii clasei/ claselor lui. Formula alternativă la 
noi (dar care nu dispune de toate funcțiile interactive ale unui LMS) poate fi creerea unui site al clasei 
sau profesorului pe o platformă Asigură-te că materialele filmate de tine, pe care ei trebuie să le vadă 
acasă sunt angajante și, în plus, planifică-ți să începi orele cu o scurtă evaluare, ca să te asiguri că 
toată lumea e gata de aplicații 

Verificarea de la începutul orei (ca un fel de ”spărgător de gheață”) poate consta într-o mică 
problemă, un scurt chestionar trimis pe smartphone . Dacă vei considera că este necesar (ai mulți 
elevi care nu au vizionat materialul), poți să prezinți din nou informația, pe scurt, înainte de a merge 
mai departe. 

Odată ce ți-ai stabilit un sistem, care funcționează pentru tine, în așa fel încât planificarea 
lecțiilor, filmarea și evaluarea să devină toate o rutină folosește-l pentru a te putea concentra pe elevi. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL 

CULOARE ȘI CANDOARE ÎN ZÂMBET DE COPIL! 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. OȚELEA MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAXENU- STRUCTURA G.P.N. MAXENU, 

JUD. BUZĂU 
 
ARGUMENT:  
,,Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică a 

oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată ca forma cea mai 
înaltă a activității omenești(Al. Roșca ). 

 Se stie că educația, ca acțiune socială organizată presupune mai mulți factori: familia, școala 
și comunitatea. Democratizarea educației face necesară deplasarea centrului de interes de pe 
cunoștințe impuse pe obiective, de pe programe abstracte pe nevoile curente ale copilului, astfel 
acesta să fie centrul de interes al tuturor. În acest sens vin în ajutor proiectele de parteneriat 
educaționale care vizează întărirea relațiilor dintre părinți, preșcolari, dascăl și comunitate, creșterea 
gradului de implicare a tuturor factorilor educaționali. 

 Comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual și geografic de dezvoltare a copilului . Prin 
caracteristicile ei poate cataliza și susține interesele instituției. De aceea preșcolarii sunt implicați în 
derularea unor proiecte educaționale care cuprind factorii ,, de putere”în relația educativă: grădiniță, 
familie, comunitate. Așa, copiii învață să gândească critic, complex, își dezvoltă gândirea 
multicauzală, experimentează abilități de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranță etc. 

 SCOPUL PROIECTULUI: 
 Eficientizarea relațiilor grădiniță-comunitate în vederea formării sentimentului propriei 

valori; 
 OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTUL 
 Promovarea valorilor în vederea formării personalităţii copilului ; 
 Educarea trăsăturilor de voinţă şi caracter în formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi; 
 Educarea copiilor în spiritul valorilor moral -civice; 
 Realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educativ sănătos; 
 Formarea unor atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți; 
 Descrierea grupului țintă căruia i se adresează proiectul : 
 preșcolari cu vârste cuprinse între 3-6 ani ; 
 părinții copiilor 
Beneficiari direcți și indirecți : 
• Direcți : preșcolari, părinți ; 
• Indirecți : cadre didactice, reprezentanți - Primăria Țintești  
 Durata proiectului: 12 luni 
 În cadrul proiectului se vor derula următoarele activități: 
  „ În Unire stă puterea!”- prezentarea unui program artistic 
  ,,Copilul de azi, cetățeanul de mâine!“- prezentare power-point 
 „Sunt copil, am dreptul să știu!” – vizită 
 ,,Un copil –un copăcel!“- plantarea unor copaci ornamentali 
 „Culoare și candoare în zâmbet de copil! ”-evaluarea proiectului 
 Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 
 În urma derulării proiectului dorim să constatăm că preșcolarii: 
• Manifestă interes sporit pentru promovarea valorilor în vederea formării personalității 

copilului și a trăsăturilor de voință și caracter ; 
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• Desfășoară în strânsă legătură cu părinții și comunitatea locală acțiuni care vor marca 
evenimente de peste an ;  

• Participă cu plăcere la amenajarea unui mediu educativ sănătos prin plantarea în curtea 
grădiniței a unor copaci ornamentali. 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  
 Portofoliul 
 Expoziții cu lucrări ale copiilor 
 Analiza produselor activității 
 Realizarea unui album foto conform calendarului de activități 
 Articole din mass media 
 Materiale video cu principalele momente din derularea proiectului 
 Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 
 Continuitatea va fi asigurată în funcție de rezultatele proiectului pentru anii următori la grupele 

mici, mijlocii, mari. Sustenabilitatea este asigurată de fonduri colectate de la părinti sau sponsori. 
 Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului 
 Mass media locală, site-ul didactic.ro, i-teach.ro, comisia metodica. 
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INVAŢĂMÂNTUL ONLINE…SAU TRADIŢIONAL? 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, PĂDURARU COMĂNOIU MIHAELA 
ṢCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COMARNIC, PRAHOVA 

 
Pe fundalul unor situaţii de criză naţională sau mondială, sistemele de învăţământ s-au 

reorganizat la nivel naţional I astfel şi noi, profesorii din România, mai bine cu an în urmă am fost 
puşi în faţa unei provocări imense, aceea de a ne adapta rapid, ad-hoc şi fără experienţă, predării 
în sistem online, căci, cum e şi normal, învățarea trebuie făcută în continuare, chiar şi dincolo 
de școală. Cel mai greu a fost să descoperim cu ce instrumente, cu cine, cine are acces, cine 
ştie să le folosească, cine are tehnologie sau sprijinul necesar în a folosi tehnologia…şi multe 
alte probleme cărora am încercat să le găsim soluţii urgente. 

 Cert este că acum, după un an, cu toţi ne-am adaptat, am învăţat cu ce ..se mănâncă 
online-ul”, unii chiar, fie ei profesori, fie elevi sau părinţi preferă ,,confortul” de acasă, 
liniştea şi odihna căminului şi programul flexibil de care beneficiem în actul didactic ,,de 
la distanţă”. Cunoscut ca „e-learning” sau mai nou, ca „e-education”, conceptul de 
învăţământ electronic sau virtual este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de 
predare–învăţare si tehnologiile informaţionale. Modul în care este integrată în curriculum 
învăţarea online poate varia în funcție de școli şi de strategia în care se combină învățărea 
online cu instruirea școlară faţă în faţă.  

Să nu uităm să amintim şi …elevul din zilele noastre, elevul ,,digital”, care are şi el 
propriile preferinţe şi vrea să facă apel la diferite tehnologii şi resurse, în funcție de 
subiectele de interes și de stilul de învățare. Învăţarea prin Internet, video conferinţele, 
platformele de E-learning sunt preferate chiar, în locul ,,gălăgiei” de la şcoală sau al 
,,îmbrâncelilor” sau ironiilor colegilor. Tehnologia este atractivă, internetul o sursă de 
informaţii nepreţuită, nelimitată, liberă. Clar că, dacă facem o comparaţie între 
învăţământul tradiţional şi cel online, vom avea lungi liste de avantaje şi dezavantaje, în 
funcţie chiar şi de părerea personală. 

Nu voi vorbi despre dezavantajele învăţământului online sau dezavantajele 
învăţământului tradiţional prin comparaţie, ci voi enumera câteva dintre avantajele 
fiecăruia dintre cele două modalităţí de predare-învăţare-evaluare: online sau tradiţional 
(cu prezenţa fizică la şcoală a tuturor celor implicaţi în actul didactic). 

Învăţământul tradiţional este preferat de cei mai mulţi de la Platon încoace…pentru 
că, are nenumărate avantaje: 
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 Învăţământul online oferă şi el numeroase avantaje: 

 
 
Întrebarea ce se ridică şi la care ar trebui să ne răspundem fiecare este: Ce preferăm: 

învăţământul tradiţional sau online? Răspunsul este …în noi… 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE-AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
 PROF. PĂDURARU GEORGETA 

 C.S.E.I NR. 1 BACĂU 
 
 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, proiectarea 
instruirii online. Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o 
proiectare și planificare atentă a instruirii. 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. 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. 
Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. 

Dintre avantajele învățării online, putem aminti câteva: 
1.Distribuirea rapidă a materialelor didactice: profesorii sau administratorii pot transmite 

foarte repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe care le dorește; nu mai este nevoie de 
sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va pierde nimic pentru ca informațiile 
rămân online. 

2.Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare: orice persoana 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 ca a transmis o informație greșită 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 acelasi 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. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 
oricând și 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. 
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Dezavantajele învățării online sunt următoarele: 
1.Dificultăți în utilizarea tehnologiei: în ultima perioadă tehnologia avansează zi de zi si nu 

toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea 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. 

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.  

3.Situații limită: numim 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. 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 face imposibilă interacțiunea de calitate. 
Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește; se ajunge, în 
cele din urmă, la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback 
specific și prompt. 

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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. 

Am expus câteva idei, însă cu toții știm că 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. 

 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 si 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 întrebari 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.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. În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține 
note mari.  
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

255



 
ȘCOALA ONLINE – O PROVOCARE PENTRU PROFESORI, PĂRINȚI 

ȘI ELEVI 
 

PROF. PAISA CODRUTA 
COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE GHIKA”-COMĂNEȘTI- BACĂU 

 
 Școala online este o alternativă de învățare cu ajutorul careia se asigură continuitatea procesului 

de învățământ.  
 Școala online a devenit o provocare când în luna martie 2020 din cauza sitației mondiale școala 

tradițională s-a închis și orele au trebuit desfășurate de la distanță. Toți actorii educației au fost 
provocați să se adapteze rapid, să găsească soluții de tehnologizare, să se informeze, să își 
achiziționeze mijloacele tehnice necesare, să se formeze etc.  

 Activitățile didactice au trebuit desfășurate exclusiv de la distanță prin mijloace moderne de 
comunicare . Învățarea online sincronă sau asincronă a fost pentru mulți profesor abordată la început 
cu scepticism dar pe parcurs lucrurile s-au schimbat mulți dintre ei adaptându-se rapid la condițiile 
impuse. S-au căutat soluții pentru trecerea la școala online, s-au implementat platforme (G Suite for 
Education, Microsoft Office 365 for Education).  

 G Suite for Education -Google Classroom o platform prietenoasă și cu instrumente diverse 
pentru predare a fost “ îmbrățișată„ cu succes și o dată implementată la nivel de școală ea a facilitat 
acesul la învățare, comunicare și feedback transformând actul educațional într-o experiență 
interactivă și interesantă. Într-un moment de răscruce toți am făcut cunoștință cu această platformă și 
aplicațiile sale care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe elevi să rămână conectați 
în procesul de învățare. 

 Părinți deși reticienți la început, lovindu-se de ceea ce înseamnă logistica învățării online ( 
dispozitive, legatură internet etc ) sprijiniți de școala prin ghidare, înformare, îndrumare au început 
să conștientizeze importanța continuării învățării chiar și de acasă . Dacă la început pașii au fost 
anevoioși în final școala a continuat . 

 Procesul a fost testat oarecum din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte 
scurt. Elevii au fost nevoiți să îți folosescă propriile telefoane, tablete sau laptopuri pentru a putea 
urma lecțiile online, unii părinți au fost nevoiți să facă eforturi financiare pentru achiziționarea 
dispozitivelor necesare noii situașii. Dincolo de greutăți, neînțelegeri sau decizii impuse peste noapte, 
există școli care s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ online, făcând astfel un mare pas 
înainte spre școala viitorului 

 Educația digitală este o oportunitate modernă de a fructifica posibilități alternative de învățare 
demostrându-și utilitatea prin multitudinea de materiale, platforme, surse și aplicații. Cu toate acestea 
procesul de predare- învățare- evaluare realizat la clasă în format fizic în care copilul utilizează 
proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea nu poate fi înlocuit 
integral cu predarea –evaluarea online.  

 Școala online are avantaje și dezavantajele ei dar prefer să scot în evitență avantajele deoarece 
consider că în tot ceea ce facem sau avem de făcut ne ajută mereu dacă privim cu optimism înainte: 

- datorită numărului mare de instrumente ce pot fi folosite ea este mai distractivă, mai 
interesantă; 

- învățarea se poate face de la distanță, de oriunde; 
- ajută elevii șă se adapteze la o societate în plină schimbare; 
- elevii pot învăța în ritmul lor, conform abilităților și nevoilor proprii; 
 În perioada școlii online pentru desfașurarea orelor de educație fizică am utilizat pentru 

comunicare și întâlniri în sistem video cu elevii platforma Google Classroom. Comunicarea se face 
foarte ușor iar întâlnirile online se fac cu ajutorul aplicației Meet. 

 Google Drive este un intrument on-line pe care l-am folosit pentru crearea de documente, 
chestionare și prezentări cu informatiile necesare procesului de predare-învățare- evaluare. Acesta 
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din urma permite conectarea cu alte aplicatii suplimentare: https://pixlr.com/, 
https://www.wevideo.com/ din meniul New-More-Conect mor App.  

 Sursa educațională https://wordwall.net/ este o sursa usor de folosit pentru crearea de activități 
și jocuri pentru dezvoltarea atenției și a vitezei de reacție.  

 
 
„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem.”(Nicolae Iorga) 
 
Resurse bibliografice 
http:// www.didactic.ro  
 http:// www.e-şcoala.ro 
https://www.superteach.ro/ 
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COMPETENȚE VALORIFICATE PRIN PROGRAMUL  

,,ȘCOALA ALTFEL” 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. PAL REGINA –  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION STRAT” GIOSENI, BACĂU 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

Programul " Școala Altfel " este un program national ce contribuie la dezvoltarea competenței 
de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari și a elevilor. Scopul 
programului este implicarea și stimularea participării elevilor la activități diverse prin care să fie puse 
în valoare aptitudinile, talentele și capacitățile elevilor în diferite domenii. 

Activitățile extrașcolare, realizate dincolo de procesul de învățare, își au rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru 
formal (grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și realizarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ, 
promovează formarea unor deprinderi şi abilităţi aflate în arii importante de socializare şi stil de viaţă, 
incluzând: 

• formarea unor deprinderi privind sănătatea fizică şi mentală,  
• formarea unei orientări pozitive faţă de şcoală şi de învăţare,  
• acţiunea în colectiv, împreună cu alţii, inclusiv colegi şi adulţi,  
• interiorizarea unui sistem de valori corespunzător, cu privire la normele şi conduita în diferite 

contexte. 
Elevul 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. 

Prin desfășurarea acestor activități, pe lângă latura informativă, sunt aduse schimbări în 
comportamentul social al elevilor, astfel: formarea şi consolidarea valorilor, atitudinilor şi 
competențelor necesare adaptabilităţii şi inserţiei sociale, asimilarea și aplicarea unor reguli de 
comportare în grup, într-o instituție publicã, colectarea unor informaţii prețioase obţinute din mediul 
extraşcolar, dezvoltarea competenţelor de procesare a informaţiilor dobândite şi aplicarea lor în 
mediul şcolar, consolidarea valorilor morale şi atitudinale. 

Un cadru didactic bine pregătit va ști cum să scoatã la suprafață potențialul oricărui elev, poate 
vedea dincolo de barierele sociale și trăsăturile unei personalități care este în formare. Prin activitățile 
extrașcolare putem observa înclinațiile, pasiunile, dorințele elevilor care așteaptă să fie descoperiți, 
mai ales atunci când în familie nu existã o îndrumare către un lucru sau altul. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor, urmărind 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. Cadrul informal în care astfel de activități au loc, permit elevilor cu dificultăți în afirmare, 
elevilor anxioși sã-și stimuleze potențialul intelectual și creativ. O atmosferă plăcută va stimula 
prelarea inițiativei într-o anumită activitate și o mai bună integrare în cadrul grupului. Copiii au 
posibilitatea de a-și folosi gândirea creativă, de a cerceta și găsi soluții la situații- problemă folosind 
experiența de viață, cunoștințele și capacitățile dobândite la toate disciplinele. Se promovează 
cooperarea, copiii sunt încurajați să-și stabilească roluri în grup, să împartă, să se asculte reciproc, să-
și împărtășească opinii și sp se ajute unii pe alții. 
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Scopul activităților extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-
culturale, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 Activitățile extracurriculare sunt o necesitate în modelarea personalității copiilor în cadrul 
procesului instructiv-educativ. Este cunoscut faptul că personalitatea umană se formează și se 
îmbogățește treptat, nelimitându-se doar la timpul și spațiul școlar. De aceea, copilul trebuie să ia 
contact cu mediul natural și social, ce presupune o gamă mai largă de relații și de comportamente. 
Aceste activități au un rol foarte important datorită caracterului lor active-participativ, facilitând 
integrarea eficientă și rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei 
procesul de autocunoaștere. Implicându-se în aceste activități, elevii devin subiecți conștienți ai 
acțiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activități. Ei devin capabili să-și orienteze 
curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci și asupra propriei persoane. Se formează astfel 
imaginea de sine, esențială în succesul școlar.  

Activitățile din cadrul programului " Școala Altfel " pot avea un conținut cultural, artistic, 
spiritual, științific, tehnico-aplicativ, sportiv sau pot fi simple activități de joc sau de participare la 
viața și activitatea comunității locale.  

Educația intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalității elevului. Prin 
caracterul lor ludic, activitățile extracurriculare formează și modelează inteligența elevilor. Ele 
dezvoltă totodată curiozitatea științifică, interesele de cunoaștere, spiritul de observație, creativitatea 
și gândirea critică a elevilor. 

Prin serbarea unor sărbători creștine, elevii își însușesc cultura religioasă, se formează în spiritul 
moralei creștine, componentă extrem de importantă a personalității umane. Elevii sunt ajutați să-și 
formeze trăsături pozitive de caracter – cinste, sinceritate, omenie, respect, solidaritate, etc. 

Activitățile desfășurate în cadrul programului " Școala Altfel " contribuie și la realizarea 
educației estetice a elevilor, o altă componentă a personalității acestora. Se cultivă dorința de frumos, 
inițiindu-i pe aceștia în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale.  

Latura moral- civică a personalității se realizează prin promovarea valorilor și principiilor etice 
. Participând la aceste activități, elevii sunt învățați să respecte libertatea de opinie, să se respecte 
reciproc, să fie responsabil, să aibă o atitudine participativă. Un bun cetățean este și un bun ecolog, 
realizându-se astfel și educația pentru mediu și pentru sănătate a elevilor.  

Formarea trăsăturilor de voință și de caracter sunt vizate în cadrul activităților sportive, a 
competițiilor, excursiilor sau drumețiilor.  

Programul educational " Școala Altfel " 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 pregătirea pentru viață a elevului.  

 
Bibliografie 
MENCȘ, Școala altfel- Ghid de implementare 2016 
Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în ”Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002. 
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POATE ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE/LA DISTANŢĂ SĂ ÎNLOCUIASCĂ 

ŞCOALA TRADIŢIONALĂ ? 
 

PROF. PALADE DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ «ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF” 

LOCALITATE TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI 
 
Învăţământul online între utopie şi adevăr 
Având în vedere rapiditatea ritmului tehnologic cu care se schimbă lumea şi impactul acestuia 

asupra transferului de cunoştinţe şi informaţii atât în interiorul cât şi în exteriorul şcolii, unii 
responsabili educativi presupun ca noul tip de învăţământ, şi anume cel online, va fi cu mult mai 
diferit de cele prcedente. 

Era cibernetică are un efect de autonomizare asupra societăţii aşa cum a avut şi presa scrisă care 
a făcut posibil ca informaţia să ajungă la şi în toate straturile/păturile sociale. 

Accesul la spaţiul cibernetic ia o amploare necunoscută în prezent şi obligă instituţiile care 
furnizează servicii educaţionale să se adapteze noii situaţii. Era informaţiei şi evoluţia rapidă a 
tehnologiei digitale sunt sinonime cu schimbarea şi adaptarea. Mutaţiile permanente ale lumii actuale 
au consecinţe importante asupra diverşilor actori ai proceselor educative: studenţi/elevi, educatori, 
administratori de organizaţii educative, angajaţi. Evoluţia societăţii impune, deci, crearea unui context 
de învăţare adecvat şi flexibil. Presiunea exersată asupra organizaţiilor furnizoare de servicii 
educaţionale obligă profesorii să-şi modifice teoria, practicile pedagogice, cultura şi propriile 
tradiţii/obiceiuri pentru a răspunde imperativelor erei digitalizate. 

Educaţia online ca instrument de învăţare la distanţă este o metodă de învăţare care permite 
profesorului şi elevului, separaţi unul de altul în timp şi spaţiu, să rămână conectaţi cu ajutorul 
instrumentului tehnologic potrivit. Cursurile concepute în cadrul educaţiei/şcolii online, deseori 
numite clase/ore virtuale, sunt date/create prin intermediul unui sistem de informaţii electronic. Tabla 
este înlocuită, de exemplu, de un context de învăţare bazat pe aplicaţii, programe şi aparatură digitală. 
Toate instrumentele de învăţare şi tipurile de interacţiune care există în sala de clasă tradiţională există 
de asemenea în sala de clasă „virtuală”, dar activităţile şi interacţiunea se fac prin intermediul 
aplicaţiilor şi a internetului şi nu în clasă. 

În contextul pandemiei COVID-19, şcoala online a devenit şcoala de acasă pentru numeroşi 
copii. Asta presupune ca fiecare familie să aibă acces la resursele online – exerciţii şi chiar clase 
virtuale în direct/conferinţe. Există numeroase avantaje ale învăţământului la distanţă faţă de 
învăţământul tradiţional, şi anume: 

a) Mai multă flexibilitate – cursurile online permit introducerea acestora oriunde în orarul său. 
În mod normal cei care muncesc şi vor să urmeze cursuri pe lângă munca lor, întâlnesc dificultăţi în 
a-şi gestiona timpul. Formările online le permit să hotărască în ce moment sunt cei mai 
disponibili/dispuşi să înveţe. Pot să urmeze cursurile şi în timp ce călătoresc cu autobuzul, cu maşina, 
cu trenul sau cu avionul, ceea ce n-ar fi posibil în învăţământul tradiţional, care necesită un orar bine 
stabilit şi un loc fix. 

b) Adaptat pentru orice ritm – elevul învaţă în ritmul său, iar activităţile pot fi adaptate în 
funcţie de necesităţile fiecăruia. 

c) Practic(a) – învăţământul online permite furnizarea unei formări în timp şi spaţiu asincrone, 
elevii nu trebuie să se mai deplaseze şi să se conformeze unor intervale orare. Este nevoie doar de 
conexiune la internet, un laptop, o tabletă sau un smartphone. Să te afli într-un mediu familiar îţi 
permite să munceşti cu uşurinţă, relaxat, câştigând foarte mult timp. Mai mult decât atât învăţarea 
online se bazează pe suporturi ludice şi variate: video, în format interactiv, podcasturi, forumuri de 
discuţii, chestionare, diaporame, etc. 
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d) Libertatea de a alege să studiezi ce-ţi place; etc. 
Pe lângă numeroasele avantaje pe care le aduce învăţământul online, nu trebuie pierdute din 

vedere dezavantajele care vin la pachet, şi anume: 
a) Mai puţină interacţiune – cu toate că facilitează accesul la distanţă la o sală de clasă la ora 

cea mai convenabilă pentru el, elevul poate resimţi un sentiment de izolare sau solitudine datorat 
formatului individual al acestui tip de învăţământ. Dar, cu progresele constante ale tehnologiei, elevii 
pot să comunice mai activ cu profesorii sau cu ceilalţi elevi, folosind instrumentele puse la dispoziţie 
de anumite platforme, de exemplu videoconferinţele, mediile sociale şi forumurile de discuţii. 

b) Probleme de sănătate – mai mult timp petrecut în faţa calculatorului poate duce la oboseală 
vizuală, dureri datorate poziţiilor proaste sau alte probleme fizice care pot afecta elevul. 

c) Lipsa de motivaţie – cei mai tineri dintre elevi se confruntă cu probleme de disciplină, deci, 
aceştia vor fi mai putin motivaţi să-şi termine temele sau chiar să participe la orele virtuale, pentru că 
lipsa fizică a profesorului duce la lipsa de motivaţie. 

Într-o sală de clasă tradiţională, elevii învaţă unii de la alţii în mod natural, rezolvând probleme 
şi muncind în echipă. Sunt încurajaţi de un profesor care nu vorbeşte dintr-un video/o filmare 
(pre)înregistrat(ă). Învăţarea online furnizează profesorului un feedback precis şi clar despre modul 
în care elevul interacţionează cu materialul. Doar apăsând pe un buton acesta poate vedea temele 
elevilor şi poate identifica dificultăţile întâlnite de aceştia. 

În mare, reducerea sarcinii de lucru permite profesorilor să-şi adapteze competenţele prin alte 
mijloace, mai avantajoase, pentru elevi şi întreg colectivul clasei. 

De fapt, mai puţine ore petrecute în ordonarea dosarelor înseamnă mai mult timp petrecut în 
implicarea/angajarea fiecărui elev la un nivel individual. Această combinaţie de conţinut personalizat 
şi de gestionare a resurselor va permite profesorului să îndrume clasele în viitor. 
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 EVALUAREA ÎN INSTRUIREA INTERACTIVĂ 

 
 ÎNVĂȚĂTOARE, PALAMIUC DANIELA  

  
 În reforma educaţională întreprinsă în momentul de faţă în învăţământ, importanţa evaluării 

devine din ce în ce mai accentuată. Acţiunea didactică fiind premeditată şi vizând atingerea unor 
scopuri, adică dacă ceea ce trebuia făcut, a fost făcut. Managementul procesului de învăţământ 
valorifică toate strategiile de evaluare cunoscute: evaluarea iniţială, sumativă şi formativă. 

 Evaluarea este una din componentele de bază ale actului didactic. De modul în care se 
realizează depinde succesul şcolar al elevilor, care îi ajută să se cunoască mai bine, îi determină să 
muncească mai mult. 

 Evaluarea este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor privind efectele 
directe ale relaţiei profesor-elev, cu scopul de a eficientiza funcţionarea întregului sistem educaţional. 

 Întotdeauna înainte de a preda o lecţie este bine să ne gândim la modalităţile de evaluare. 
Învăţătorii vor să să se asigure că elevii au învăţat materialul predat, dar şi dacă elevii învaţă să 
gândească şi să înveţe. 

 Între noile orientări din domeniul practicilor educaţionale se situează şi cea privind evaluarea 
activităţii în grup, folosind metode şi tehnici activ-participative noi, cum ar fi: tehnica ciorchinelui, 
cvintetul, linia valorică, recenzia prin rotaţie, metoda colţurilor, turul galeriei şi metoda R.A.I. 

 Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor de a comunica ceea ce au 
învăţat prin întrebări şi răspunsuri. Denumirea metodei provine de la iniţialele cuvintelor 
RĂSPUNDE-ARUNCĂ-INTEROGHEAZĂ.  

 La sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, învăţătorul împreună cu elevii 
investighează rezultatele obţinute în urma predării – învăţării, printr-un joc de aruncare a unei mingi 
uşoare de la un elev la altul. Cel ce aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui 
care o prinde. Acesta răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând şi el o 
întebare. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a 
pus întrebarea. În cazul în care cel care a pus întrebarea este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la 
propria lui întrebare este scos din joc. Prin eliminarea treptată a celor care nu cunosc răspunsurile, se 
ajunge treptat la rămânerea în joc a celor mai bine pregătiti.  

 Am aplicat această metodă la matematică, la clasa, la unitatea de învăţare – Înmulţirea 
numerelor naturale. La aruncarea mingii de la un elev la altul se formulau întrebări de genul: 

 - Care este produsul numerelor 7 şi 3? 
 - De câte ori este mai mare numărul 28 decât 7? 
 - Cât este jumătatea numărului 40? 
 - Ce număr trebuie scăzut din dublul numărului 30, pentru a obţine numărul 20?  
 - Care este câtul numerelor 56 şi 8? 
 Întrebările formulate de elevi au demonstrat că elevii cunosc terminologia matematică şi 

algoritmul de calcul. 
 Metoda R.A.I. este adaptabilă oricărui tip de conţinut, putând fi folosită la istorie, matematică, 

limba română, ştiinţe ale naturii. 
 Elevii sunt încântaţi de această metodă-joc, de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, 

modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu 
competiţia. Este o metodă de a realiza un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin 
stresant decât metodele clasice de evaluare.  

 Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, participă cu 
uşurinţă la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. Interesul pentru această 
metodă este dat şi de faptul că nu ştiu la ce întrebări să se aştepte din partea colegilor şi nu ştiu dacă 
mingea le va fi adresată sau nu. Această metodă este şi un exerciţiu de promptitudine, atenţia 
participanţilor trebuind să rămână permanent trează şi distributivă. 
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 În ultimul timp, au apărut anumite modificări în ceea ce priveşte evaluarea educaţională, 
accentul nu se mai pune doar pe cantitatea de informaţii însuşită de către elevi, ci sunt luaţi în calcul 
şi alţi indicatori precum atitudinile, deprinderile, comportamentul elevilor. Evaluarea actuală nu mai 
pune accentul pe ceea ce ştie elevul, ci pe ceea ce ştie să folosească elevul în ceea ce a învăţat.  

 Se pun în discuţie din ce în ce mai mult dezbateri despre metodele activ-participative. Aceste 
metode îi ajută pe elevi să decopere, să caute, să analizeze, să găsească singuri cunoştinţele pe care 
urmează să şi le însuşească, să cerceteze, să prelucreze informaţiile şi să le aplice. Ele îi învaţă pe 
elevi să lucreze independent şi să facă apel la propriile abilităţi şi deprinderi, pregătindu-i astfel pentru 
educaţia permanentă.  

 În proiectarea evaluării, învăţătorul porneşte de la obiectivele lecţiei şi de la activităţile de 
învăţare propuse pentru atingerea obiectivelor. În funcţie de obiectivele şi activităţile de învăţare, 
învăţătorul stabileşte ce urmează să evalueze: abilităţi, capacităţi, deprinderi, cunoştinţe însuşite, 
comportamente, produse realizate. Se elaborează criteriile de evaluare, descriptorii de performanţă şi 
instrumentele de evaluare.  

 La începutul lecţiei, învăţătorul trebuie să facă cunoscute obiectivele lecţiei, criteriile de 
evaluare şi descriptorii de performanţă, pentru ca elevii să ştie ce se aşteaptă de la ei pe parcursul 
lecţiei. Important este ca învăţătorul să explice cât mai clar prin folosirea unui limbaj accesibil 
elevilor.  

 
Bibliografie: 
1. Ionescu, Miron şi Radu, Ioan – “Didactica modernă”, ediţia a II-a revizuită, Cluj-Napoca, 

Editura “Dacia”, 2001; 
2. *** Revista “Învăţământul primar”, nr. 2-3/2003, Bucureşti, Editura „Discipol”, 2000; 
3. Ungureanu, Adalmina – “Metodica studierii limbii şi literaturii române”, învăţământ primar, 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. PALCU FLORENTINA 

G.P.N. NĂDAB, JUD. ARAD 
 
Învățământul online, a devenit o alternativă importantă de reformare a întregului sistem 

educațional tradițional, o oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă în învățare, cât și 
al cadrului didactic, care ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator, să stimuleze procesul 
instructiv - educativ, pe care să-l ghideze mai mult decât să îl controleze. 

Cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii sunt Zoom și Google Meet, 
Google Classroom (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și 
accesul e gratuit). Profesorul are nevoie de resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea 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 cum ar fi: aplicații precum ASQ, 
Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru 
filme, teme și studiu individual, etc. 

 Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie utilizatori ai internetului, 
dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul 
părinților și al profesorilor lor. 

 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. 

 În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare. Am folosit 
instrumente, platforme, softvere, pagini web, etc. cu ajutorul cărora am desfășurat activități instructiv-
educative încât să atingem obiectivele propuse pentru această perioadă. Copiii preșcolari nu se 
descurcă singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. ei au nevoie de prezența unui adult (care să 
le citească instrucțiunile; să le pornească prezentarea, video-ul, jocul; să le citească povestea; să le 
pună întrebările legate de poveste; etc.) La grădiniță am folosit următoarele aplicații și platforme: 
Pereții virtuali (Padlet), care sunt aplicații digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta 
text, imagine, video, site-uri web; Wordwall- este bazată pe joc, foarte interesant și atractiv pentru 
copii; Kahoot – este bazată pe joc de tip quiz (întrebări și răspunsuri); Kinderpedia – este o platformă 
pentru monitorizarea progresului copilului pe bază de date și fapte concrete; platforma Academia 
ABC care oferă multe materiale și jocuri didactice, lecții, testări online pentru copii, poezii, povești, 
fișe pentru preșcolari și școlari, literatură pentru copii, noutăți și informații din educație.  

În cadrul învățării de la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor elevilor mai 
apropiate de viață și intereselor lor, precum și pe formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se 
întâmplă în societate și cu persoana însăși. Resurse de predare și învățare digitale sunt foarte multe, 
însă importantă este selectarea celor care sunt captivante și interesante pentru elevi, cunoscute 
profesorilor, adaptate capacităților intelectuale și obiectivelor educaționale. Transferarea activităților 
de învățare în mediul online a marcat schimbări majore nu doar pentru elevi, ci pentru întreaga 
familie, o modalitate de depășire a limitelor, căutare de resurse și materiale online care să fie utile, 
accesibile și să asigure conținuturi educative de calitate . Odată cu dezvoltarea tehnologiei, utilizarea 
instrumentelor digitale în diferite domenii ale vieții devine o practică comună, inclusiv în mediul 
educațional. Utilizarea mijloacelor digitale, a programelor și aplicațiilor moderne, introduc o nouă 
modalitate de a lucra cu imagini, sunet, materiale video și text. Pe perioada desfășurării activităților 
didactice online, părinții au primit sarcini de la profesori cu referire la organizarea timpului și a 
activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor . Nevoile 
preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare 
și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare pentru 
copii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Instrumentele și strategiile utilizate pentru 
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școala online sunt diferite: video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., 
pe care educatorul le trimite părinților pentru copil.  

Pentru ca procesul de învățare online să funcționeze bine, părinții sunt implicați de către cadrele 
didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. 
Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, școala trebuie să fie pregătită să 
se adapteze la diverse contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să modeleze caractere, 
într-un context valoric.  

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării.  

Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu nouățtile. 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. 

Învățarea online a deschis căi de reformare a sistemului educațional, de valorificare a 
competențelor și deprinderilor pentru viață. 

Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze 
nemulțumirile și frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să 
nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze. Menirea profesorului este aceea 
de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil. Nimic mai mult! Trebuie să vadă că acești copii 
au daruri diferite și să potențeze aceste daruri. Trebuie să creadă că online-ul este un mijloc, nu un 
scop în sine, încercând să fie creativi și mai ales flexibili cu programul și cu nevoile copiilor. 

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. 

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 și a duce mai departe spre noi generații bagajul cultural preluat și purtat. Sistemul 
educațional este complex şi diferit de la un stat la altul. Noi ca indivizi suntem produsul acestui sistem. 
Dreptul la educaţie este un drept de care ar trebui să beneficiem cu toţii.  

 
 
Bibliografie: 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE,  

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICA 
 

PROF. PALOȘ CLAUDIA DANIELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19 

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 
 
Procesul educational din gradiniţă şi şcoală presupune şi forme de muncă didactică 

complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate în grădiniţă şi şcoală în 
afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfaşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi 
extracurriculare şi se desfăsoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor şi învăţătoarelor. Astfel, fără 
a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

• Serbările 
Serbarea, ca activitate extraşcolară, este forma interpretativă cea mai cunoscută, care constă în 

prezentarea formaţiilor artistice ale grupei/clasei/şcolii - solişti, dansatori, recitatori - având ca scop 
evidenţierea globală a unor cunoştinte acumulate în procesul instructiv-educativ şi valorizarea 
acestora cu ocazia unor evenimente sociale, istorice, culturale sau religioase. 

Serbarea este o înmănunchere armonioasă şi echilibrată a mai multor activităţi artistice 
organizate de către cadrele didactice împreună cu copiii (sau în colaborare cu alţi specialişti), având 
variate forme de prezentare: montaj literar, cor, muzică vocală şi instrumentală, dans modern, dans 
popular, euritmie, scenetă, şezătoare etc. Punctul de desfăşurare poate fi atât în incinta instituţiei 
şcolare, cât şi în afara acesteia. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), serbarea are un 
efect pozitiv asupra copiilor. Acest gen de activitate are darul de a sensibiliza copiii, de a le deschide 
un orizont larg spre frumos, spre respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere 
spiritual, le produce emoţii estetice şi bucurie.Serbările dobândesc multiple valenţe educative dacă 
sunt organizate în concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul de învăţământ, ele fiind 
o încununare a rezultatelor şi o personalizare a cunoştinţelor acumulate. Ele trebuie să aibă, în primul 
rând, un rol formativ, să valorifice pe diverse planuri toate capacităţile copiilor: intelectuale, afectiv-
morale. 

Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, iar 
conţinutul lor cultivă şi produce sentimente şi emoţii. 

Serbările îmbogăţesc şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor, în afara faptului că îi organizează 
într-o acţiune comună şi plăcută, stimulează şi dezvoltă simţul de răspundere al fiecărui copil şi al 
întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţine rezultate şi performanţe.Educatoarea şi 
învăţătorul/învăţătoarea trebuie să se bazeze pe organizarea serbărilor ca pe unul din cele mai 
eficiente mijloace de sudare şi omogenizare a colectivului. Prin munca de repetiţie şi învăţare se 
întăresc relaţiile de prietenie, de colaborare şi muncă în echipă.Activităţile cuprinse în programul 
serbărilor le provoacă copiilor o stare accentuată de veselie şi bună dispoziţie, care influenţează în 
bine starea organismului.(Agoston-Vas, Caltun, 2012). 

• Parteneriate cu organizatii culturale 
Deoarece consideră comunicarea ca fiind cheia unei societăți ideale, A.C.T.O.R. își propune să 

îmbine voluntariatul cu experiența pedagogică, origami și actorie. Motto-ul lor te duce cu gândul la 
o societate ideală: “nu pot” NU EXISTĂ!!! “Dacă vrei, totul este posibil!”. A.C.T.O.R. a luat ființă 
în anul 1999, iar creatoarea acestei oraganizații, Eugenia Barbu și-a folosit educația academică de 
păpușar, îmbinând teatrul cu o pasiune a acesteia, arta plierii hârtiei, origami. 

Fiind o organizație SEV (Serviciul European de Voluntariat - susținut prin programul 
TINERET IN ACȚIUNE) de trimitere-coordonatoare-de gazduire, A.C.T.O.R. dorește să implice 
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mai mult copiii și tinerii în societatea actuală prin deschiderea spre comunicare care se realizează cel 
mai sincer cu putință prin intermediul ideilor și sentimentelor. 

Pe lângă dezvoltarea personală, scopul acestei oraganizații este de a încuraja și promova 
voluntariatul în întreaga lume, deoarece A.C.T.O.R. beneficiază de schimburi interculturale și 
programe în țară și străinătate, având parteneri în toată Europa. În plus, organizația face parte din trei 
importante rețele: Drums for Peace, Yource și ECU-net, care formează tinerii cu predilecție în zona 
artelor.Printre acțiunile realizate de A.C.T.O.R. se numără programele de animație clinică sau 
pedagogice, teatru, pictură, origami, teatru de păpuși și proiectele interculturale. 

• Excursiile 
 Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 

înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi că un 
act de ridicare a nivelului cultură 

Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra tuturor comportamentelor, 
îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării 
conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor activități este faptul că oferă posibilități mai largi 
de cunoaștere directă a realității, stimulează spiritul de inițiativa și dispune de o încărcătură afectivă 
puternică. 

Prin excursiile și drumețiile organizate de grădiniță se urmărește și întărirea organismului 
copiilor, călirea organismului, formarea unor deprinderi de igienă și de comportare civilizată. Se mai 
are în vedere educarea copiilor în spiritul colectivului prin subordonarea interesului individual față 
de cel colectiv, educarea spiritului de ordine și disciplină. Prin excursii și drumeții copiii învață să se 
comporte în grup, să protejeze mediul și să se destindă. 

Organizarea excursiilor și a drumețiilor presupune o mare răspundere din partea conducătorilor 
de grup. Trebuie să se aibă în vedere conținutul, obiectivele urmărite, alegerea perioadei potrivite, a 
modului de desfășurare și finalizare, urmărind și deprinderea Grijă față de timpul liber al copilului, 
atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele 
acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmari și recunoaștere a aptitudiniloropiilor de a participa la acest fel de activități. 

 ,,Școala altfel’’.  
Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor și școlilor, 

ci și prin activităţi extracurriculareextra colare. Acest lucru își propune și programul de o săptămână 
„ Școala 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. 

Programul „ Școala altfel’’ propune un alt mod de a pregăti copiii pentru lume, într-un mod 
practic, creativ, inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite și interesante pentru ei. 

• Spectacole de teatru 
Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în gradinita, prin care copilul 

face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului 

Cine nu cunoaste celebra poveste a Fratilor Grimm despre printul preschimbat in broscoi și 
readus la adevarata lui infatisare de o frumoasa printesa? Piesa de teatru aduce in scena personajele 
basmului, intr-un spectacol plin de emotie și umor, atat pentru cei mici, cat și pentru cei mari, cuprinși 
de nostalgia copilariei. 
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Spectacolul respecta subiectul povestii, dar acțiunea ce degajă o atmosferă Zen, are trimiteri la 
lumea orientală presărată cu inserții muzicale, cântecele sunt personalizate pentru fiecare personaj 
principal. Scenografia este extrem de interesantă și, în premieră pentru un spectacol de animație este 
gândită la dimensiuni spectaculos de mari, pentru a fi mai sugestivă. Ca stil de mânuire sunt in piesa 
marionete cu fire lungi, manechine de statură umană sau măști. 
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DIN NOU IMPREUNA 

 
PROF. PANĂ DELIA,  

SCOALA GIMNAZIALA A. ODEANU, LUGOJ  
 
 Scoala online a fost dificila pentru toti. Un caz particular il reprezinta elevii de inceput de ciclu 

( gimnazial ), cei care nu s-au inchegat ca si colectiv, nefiind prezenti fizic simultan. Desi poate fi 
considerata benefica din anumite aspecte, scoala online este in mod cert deficitara in ceea ce priveste 
relatiile intre elevi si elevi-profesori. De aceea, o data cu reintoarcerea la scoala, trebuie sa se ia in 
considerare si acest aspect si sa se incerce o remediere a acestei situatii. 

 In cadrul orelor de Consiliere si dezvoltare personala, impreuna cu elevii de clasa a cincea, se 
concepe o activitate-proiect ce presupune intalnirea in afara scolii a copiilor impreuna cu dirigintele, 
avand ca principal scop sudarea colectivului nou format. Se alege locatia si se concepe programul 
activitatii. In cadrul acesteia se incearca infuzarea unor noi concepte, facandu-se referire la : 

1. Educație pentru comunicare și mass- media – se verifica in cadrul grupurilor de 
socializare despre posibilitatea de a lua parte la o activitate inedită nu departe de Lugoj; fiind o pagina 
publica se cer recenzii si se rezerva dreptul de a posta comentarii; 

2. Educație pentru timpul liber- forma de realizare- excursie, activitate fizica în aer liber, 
zona fiind o zonă rurală cu poluare minimă; 

3. Educație relativă la mediu- se viziteaza gradina de legume pe care sunt cultivate legumele 
care fac parte din meniu; se face o paralela intre ingrasamintele naturale si ingrasamintele chimice, 
pro si contra; 

4. Educație comunitară – se observă modul de organizare la nivelul comunității în vederea 
realizării unui program turistic atractiv; 

5. Educație economică și casnică modernă- se cauta informatii despre modul în care sunt 
organizate activitățile la care se va participa ; se discuta modalitatea de realizare a bugetului 

6. Educație sanitară modernă- se va discuta despre modul în care activitatea fizică 
echilibrată, desfășurata în aer liber, alături de un regim alimentar sănătos, bazat pe ingrediente 
naturale, precum și respectarea normelor sanitare ajută la menținerea sănătății  

7. Educație nutrițională- se degusta preparate și se participa la realizarea lor, se invata cât e 
de importantă hranirea echilibrată, cu produse bio. 

 
 In urma acestei activitati se incearca in primul rand sudarea colectivului de elevi la inceput de 

ciclu gimnazial, o mai buna relationare cu dirigintele, responsabilizarea copiilor si a parintilor 
totodata. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂŢILOR OUTDOOR LA GRĂDINIŢĂ 

ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI ONLINE 
 

PROF. PANĂ DIANA-MARIA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ”PALATUL FERMECAT”  

REȘIȚA, CARAȘ-SEVERIN 
 
Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe din 

ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ formal. Există 
numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă pentru a da o definiţie simplă, putem 
spune că această formă de educaţie se bazează pe învăţarea în aer liber. Termenul de educaţie outdoor, 
poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, programe de dezvoltare personală şi socială, 
drumeţii, aventură, etc.  

Realizând o sinteză a activităţilor de formare la care am participat pe parcursul proiectului 
județean ”Împreună într-o lume mai curate”, am identificat caracteristicile cheie ale educaţiei outdoor:  

- Educaţia outdoor oferă posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului 
reprezintă un subiect de interes mondial, urbanizarea masiva a produs un efect nociv asupra mediului 
si prin faptul ca oamenii nu constientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra 
mediului – educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea 
atitudinilor si comportamentelor faţă de mediu;  

-Educaţia outdoor reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant, 
liber, fără constrângerile pe care le impun “cei 4 pereti ai unei săli de grupă”, astfel că procesul de 
educare devine puternic, inspiraţional si de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze 
o relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc;  

- Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al preșcolarilor care întâmpină dificultăţi 
în acest sens – cum spuneam mai sus, educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite 
elevilor care în mod usual întâmpină dificultăţi de învăţare si au un nivel scăzut de performanţă 
şcolară, să devină mai motivaţi, cu mult mai capabili;  

- Dezvoltare personală atât al celor care o aplică, cât mai ales al educabililor;  
- Dezvoltarea spiritului de echipă – conexiunea între preșcolari, preșcolari-cadru didactic duce 

la creşterea gradului de participare activă, cresterea cetăţeniei active in randul ambelor categorii;  
- Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură 

bunăstarea societăţii  
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:  
• Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea 

relaţiilor sociale etc.  
• Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare  
• Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare  
• Oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant si motivant în funcţie de problema identificată 

– permite escaladarea unor nivele inalte de imaginatie în vederea obţinerii rezultatelor propuse.  
Exemple practice de integrare a educaţiei outdoor în cadrul activităților desfășurate cu 

preșcolarii.  
Integrarea educației outdoor în cadrul activității instructiv-educative din grădiniță implică 

diferite etape de la planificarea procesului și până la implementare.  
Limbă și comunicare – alegeți să tineți activitățile în aer liber, fie că aveti o poveste sau 

activități opționale (limbi străine).  
- punerea în scenă a a unei povești, dupa ce în prealabil aceasta a fost citită în sala de grupă– 

puteți solicita copiilor să schimbe firul epic al poveștii, să găsească un alt final al acesteia, este indicat 
să lăsați preșcolarii să fie spontani, ei se vor gândi în prealabil cum să schimbe firul epic, însă pentru 
exemplificare ei vor fi încurajați să improvizeze;  
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- începeți o poveste alegând un obiect din natură (un copac, o floare etc) și încurajați preșcolarii 
să continue povestea; 

- creați împreună cu preșcolarii o insulă de lectură ( atunci când aveți o lectură la clasă puteți 
merge în acel loc )  

- încurajați copiii să compună poezii cu diverse obiecte din jur (copaci, iarba etc).  
- Excursie ABC: Plimbaţi-vă în jur afară, căutând obiecte care încep cu literele alfabetului. 

Când zăriţi o furnică, cereţi elevilor să scrie despre aceasta sau să deseneze o poză cu furnica sub 
litera A. Vezi câte litere din alfabet poţi să acoperi.  

- Poveştile Copacilor: Aşează grupuleţe de copiii în linişte o perioadă de timp lângă un copac. 
Ce sunete aud? De unde vin? Dacă copacul ar putea vorbi, ce poveşti ar putea spune el?  

Există o varietate de activități care desfășurate într-un mod inedit stimulează și formează 
imaginația, creativitatea, vorbirea, exprimarea literară/artistică a copiilor 

Domeniul Științe - Matematica oferă şi ea oportunități care mai de care mai diversificate, prin 
compunerea sau rezolvarea de probleme, preșcolarii de grupă mare sunt puşi în situaţia de a evalua 
în cifre exacte anumite aspecte, spre exemplu:  

- adunați o gramadă de pietre din care profesorul si fiecare copil își vor alege una, compară 
piatra aleasă de tine cu cea a celorlați copii, cine are piatra cea mai mare sau piatra cea mai mica; 

- scoate copiii în curtea grădiniței și invită-i să formeze diferite figuri geometrice cu material 
din natură (pietricele, iarba, bețe etc.), astfel vor învăța într-un mod interactiv;  

- Peisaj de Calcul - faceţi o plimbare, căutând diferite culori, forme sau obiecte.  
- Clasificări: cereţi preșcolarilor să adune 20 sau mai multe frunze pe care le găsesc pe jos, să 

le sorteze pe grămezi diferite (dupa culoare, formă, etc). Discutaţi despre modul cum diferite criterii 
de clasificare duc la diferite distribuiri de grămezi. Ce criterii folosim pentru a clasifica grupuri de 
organisme cum ar fi mamiferele, păsările, plantele şi insectele? Cum ar putea să se schimbe ordinea 
noastră dacă am sorta folosind criterii diferite?  

Cunoașterea mediului – preșcolarul dobândeşte organizat cunoştinţe cu privire plantele si 
animalele din natura, informații cu privire la mediul înconjurător, la poluare şi consecinţele acesteia. 
Valenţele educative ale lecţiilor de biologie pot fi puse în valoare prin:  

- plantarea şi îngrijirea plantelor din grădina şcolii, din grădina de legume,  
- vizite la grădina zoologică, la grădina botanică,  
- participarea elevilor la acţiuni de protecţia mediului,  
Domeniul Om și Societate - se poate realiza o simulare a modului cum să te comporți pe stradă, 

cum să fii un pieton model – cum să traversezi strada.  
Activitățile din cadrul Domeniului Științe - Cunoașterea Mediului și Domeniului Om și 

Societate pot forma copiilor deprinderi legate de ocrotirea calităţii mediului înconjurător. Regulile de 
comportare corectă faţă de natură trebuie să fie respectate de toţi. Totul porneşte de la deprinderile 
simple. Hârtiile, ambalajele alimentelor, sticlele şi alte deşeuri nu se aruncă la întâmplare, spaţiile 
verzi cu flori şi copaci trebuie curăţate, şi prin grija micilor ecologişti ai grădiniței, de sticle, pungi 
de plastic, cutii metalice ruginite, puteți organiza în acest sens acțiuni de ecologizare periodice. 

Domeniul Estetic și creativ oferă posibilitatea manifestării depline a creativităţii şi sensibilităţii 
copilului. Desenele, colajele, afişe cu mesaj ecologic constituie o îmbinare a esteticului cu informaţia 
ştiinţifică. Prin aceste activităţi capătă valoare artistică unele obiecte realizate din materiale 
refolosibile. Documentați-vă, identificati și vizitați împreună cu copiii un monument din comunitatea 
dumneavoastră, un muzeu din apropierea localitatii, încurajați copiii să-și exprime părerile față de 
locurile vizitate. În acest fel preșcolarii își formează vorbirea, exprimarea, creativitatea, gândirea 
analitică și critică.  

Educația muzicală – organizați concursuri muzicale în aer liber sau mergeți împreună cu copii 
la un concursuri și evenimente artistice, în acest fel puteți descoperi preșcolarii cu talent muzical, ei 
pot fi îndrumați spre o carieră în acest domeniu.  

Creioanele colorate ale Naturii - puneţi-i pe copiii să adune mostre de frunze, crenguţe, pământ, 
boabe şi să le frece pe o bucată de hârtie pentru a determina ce culoare, dacă există una, are creionul 
lor natural. Puneţi-i să deseneze un tablou folosind culorile pe care le pot găsi în zona lor. Preveniţi-
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i împotriva materialelor pe care nu trebuie să le folosească (iedera otravitoare, urzici, animale vii, 
etc.)  

Domeniul psihomotric, educația fizică 
Aceasta arie disciplinară se pliază cel mai bine cu acest concept de educație outdoor. Ce mediu 

mai adecvat, mai potrivit în care să desfășori aceste activități decât în aer liber? Putem desfășura 
jocuri de mișcare, trasee aplicative, diferite jocuri distractive care contribuie la dezvoltarea fizică și 
psihică a preșcolarului într-un mod armonios, elevii cu probleme de obezitate vor fi încurajați să ducă 
un stil de viață sănătos, anumite probleme de sănătate pot fi prevenite printr-o viață activă ce poate fi 
modelată în timpul activităților de educație fizică. 

Deseori educaţia outdoor este confundată cu educaţia pentru mediu-ecologică, asta pentru ca 
cele două se întâlnesc în aer liber, educaţia outdoor nu înseamnă numai acest lucru, ea are nenumarate 
valenţe în toate domeniiile nu doar în cel al protecţiei mediului. În grădiniță copiii sunt foarte receptivi 
la ce li se arată şi li se spune în legătura cu mediul. Prin diferite activități pe domenii experiențiale 
incluse în procesul de învăţământ trebuie să convingem pe fiecare copil de necesitatea apărării 
mediului înconjurător împotriva poluării şi să le formăm conduita ecologică modernă.  
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 INVĂȚAREA ONLINE ÎN CONTEXTUL ACTUAL 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. PANĂ EMILIA 
 GRĂDINIȚA NR. 72, BUCUREȘTI 

  
 Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației. Practic, mult din 

calitatea actului învățării se află pe umerii dascălilor: o mică parte 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. 

 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 

 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. 

 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. 

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). 

 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. 

 Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să 
transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online 
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accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii să învețe și să 
lucreze independent. 

 Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 
online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 
entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

 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. 

 Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 
determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 
cadrele didactice și elevi. În unele situații, există decizii clare privind modalitățile de interacțiune 
educațională (recomandările unor inspectorate școlare pentru platformele educaționale care vor fi 
accesate). În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii au accesat diferite forme 
educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la 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,  
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ŞI ÎNVĂŢAREA ON- LINE ARE BENEFICII 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR, PANCIU EMILIA-MARIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129, S4, BUCUREŞTI 
 
Învăţarea on-line poate fi definită ca o formă alternativă de învăţământ în cadrul căreia se 

asigură continuarea procesului educaţional în condiţii normale sau de autoizolare, etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanţă. 

Pandemia a afectat mai multe sectoare din societate, unele dintre ele fiind nepregătite să facă 
față unor situații dificile. Educația a fost pusă în fața unei noi provocări digitale. 

De când s-au închis școlile, elevii, profesorii, autoritățile și părinții au încercat 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, dar şi o parte din anul şcolar viitor. 

Profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar copiii/elevii și-au folosit propriile 
mijloace digitale sau pe cele ale părinților, pe cele primite de la şcoli pentru a putea urma 
lecțiile/activităţile on-line. 

A fost pus în aplicare acest sistem fără o minimă pregătire prealabilă și fără a asigura tuturor 
copiilor condiții egale de pregătire. 

În ciuda tuturor deciziilor impuse peste noapte, au existat şi unități de învățământ care s-au 
adaptat cu succes noilor metode de învățământ on-line. 

 Școala on-line ne-a dat ocazia să descoperim noi moduri de învățare. Metodologia clasică 
(predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. Am  

Avantajele şcolii on-line: 
 - Distribuirea rapidă a materialelor didactice – Se pot transmite foarte repede, oricând, oriunde 

și oricui informațiile pe care le doresc; 
– Orice persoană din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând; 
- Conținuturilor multimedia – Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri; 

Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință – orice document poate fi editat și 
reeditat. 

- Crearea grupurilor – în care utilizatorii pot să comunice; 
- Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului – fiind existente grupurile, 

membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații; 
- Părinţii au avut ocazia să cunoască şi să descopere ceea ce noi, profesorii pentru învăţământ 

preşcolar, lucrăm cu preşcolarii. Au fost foarte încântaţi, chiar au retrăit anii copilăriei. 
Dezavantajele şcolii on-line: 
- Dificultăți în utilizarea tehnologiei – Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt 

la zi cu noutățile; 
- Lipsa comunicării reale / fizice; 
- “Obligarea” părinţilor de a sta lângă copii (mai ales în cazul preşcolarilor şi şcolarilor mici). 
 Folosirea platformelor on-line de educaţie sunt considerate ca fiind o metodă bună pentru copiii 

isteţi, ele completând activităţilor didactice din sistemul de învăţământ. 
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EXPERIENȚA EDUCAȚIEI ONLINE CU ELEVII DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 
 

AUTOR: PROFESOR PSIHOPEDAGOG PANGRATE GEANINA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „EMIL GÂRLEANU” GALAȚI  

 
Părerea unanimă a celor trei grupuri implicate direct în educația pandemică (elevi, cadre 

didactice și părinți) este că școala online reprezintă o soluție de compromis, temporară, o alternativă 
la educația tradițională în contextul pandemic actual, care, însă, nu poate înlocui avantajele educației 
față în față.Această perioadă a fost o continuă provocare pentru toți actorii, toți având rol principal, 
fie de a facilita educația, fie de a și-o însuși.  

Școala de la distanță a determinat schimbări atât în ceea ce privește 
rolul profesorului, dar și în ceea ce privește rolul părintelui în procesul 
educațional. 

Astfel,  
cadrele didactice au schimbat mediul de livrare a informațiilor 

curriculare, a cerințelor pentru consolidarea cunoștințelor, deprinderilor, 
abilităților (față-n față vs online), au fost nevoite să-și regândească rolul, 
metodele de lucru, să diversifice abordările de predare, să găsească soluții 
pentru elevii care nu aveau resursele digitale, să identifice metode prin care să 
păstreze contactul cu acești elevi. Unele dintre ele s-au luptat cu propriile 
limite. 

În sistemul online, cadrul didactic a devenit mai 
degrabă un facilita- 

tor educațional, sprijinind elevul, de la distanță, în parcursul său 
educațional.  

 
 Părinții au avut responsabilitatea de a asigura resursele tehnologice 

necesare pentru participarea elevilor la școala online, 
au fost nevoiți să preia din rolurile cadrului didactic, sub îndrumarea 
strictă a acestora, să aloce timp pentru pregătirea lecțiilor/sarcinilor de 
lucru transmise, să fie implicați în procesul educational, să coopereze și 
să asigure legătura școală-elev. 

Elevii au avut rolul de a se angaja în învățarea prin intermediului internetului, în varianta 
sincron sau asincron, de a-și forma sau dezvolta competențe digitale la nivel de funcționalitate.  

 Avantaje și limite ale școlii de la distanță desprinse din experiența pandemică: 
Învățarea de la distanță este în momentul actual un lanț de creativitate și descoperiri, 

cu adaptări și readaptări, contribuind la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea 
unei culturi a încrederii și a stării de bine a elevului, premisă pentru digitalizarea educației. 

 
-de ordin uman: restricționarea sprijinului fizic acordat elevilor cu TSA, cu deficiențe severe; 

cuantificare dificilă și relativă a evaluării achizițiilor reale; comunicare defazată, artificială; realizarea 
intervenției personalizate direct proporțională cu gradul de implicare și pricepere al părinților etc 

-de ordin material: lipsa device-urilor; competențe digitale insuficiente; conexiune la internet 
fluctuantă sau inexistentă etc  

La aceste limite adaug dezavantajul că activitățile în sistemul online sunt cronofage – 
conceperea materialelor, identificarea platformelor și resurselor pe o tematică anume sunt mari 
consumatoare de timp (cantitatatea de timp alocată acestora fiind cu mult mai mare decât pentru 
activitățile necesare în varianta educației tradiționale).  
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Personal, am realizat rapid următorul lucru: transmiterea informațiilor, formarea și/sau 
consolidarea deprinderilor, abilităților trebuiau să se realizeze dinamic, într-o abordare ludică, bazată 
pe adaptare și readaptare permanentă la particularitățile elevilor și familiilor acestora, la limitările 
date de deficiență, la potențialul individual, la modalitatea prin care urma să se realizeze îndeplinirea 
cerințelor (independent, semi-independent sau dependent total de părinte/aparținător legal). 

Pentru a angaja elevii în învățarea auto-dirijată, pentru a valorifica potențialul educațional 
individual am regândit și reorganizat intervenția terapeutic-recuperatorie în cadrul cabinetului 
psihopedagogic și am conceput o varietate de materiale didactice interactive. 

Exemple: 
Materiale PowerPoint interactive, cu variantă directă de feedback (autoverificare), cu 

elemente vizuale explicite care să direcționeze activitatea, maniera de lucru, realizate pe baza unor 
obiective urmărite în intervenția personalizată cu fiecare elev în parte 

 
Fișe de lucru interactive, realizate pentru a capta atenția vizual, cu cerințe segmentate, cu 

atașament audio al conținutului lor (pentru implicarea și analizatorului auditiv în învățare), cu 
direcționări incluse către imagini sugestive, povești, filmulețe cu etape de lucru, cântece etc 

 
Fișe concepute pentru a ghida părinții-resursă care mediază procesul educațional și care nu 

posibilitatea de a printa materiale, cerințele adresându-se părinților (elevii fiind dependenți de 
indicații, sprijin, demonstrații, prompt) 

  
 
Surse webografice: 
-https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Rezultate-sondaj-online_calitatea-

educatiei-online_ dec2020.pdf 
-https://www.profesorinromania.ro/2021/03/12/provocarile-invatamantului-online-in-cazul-

elevilor-cu-ces/ 
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CREȘTEREA UTILIZĂRII ȘCOLII ONLINE 

 
PANOIU MARIA G.P.N. RĂTEȘTI- ARGEȘ 

 
 Începând cu luna martie 2020, învățarea a trecut brusc de la formatul față în față la formatul 

online. A fost o trecere pe cât de neașteptată, pe atât de dificilă pentru toți: profesori, elevi, părinți. 
Pentru a înțelege dificultatea acestei situații este important să înțelegem care sunt diferențele dintre 
învățarea online și învățarea față în față. 

Dar, pe lângă diferențele dintre cele două forme de învățare, dificultatea a fost amplificată de o 
serie de factori, dintre care voi încerca să îi menționez pe cei mai importanți. 
 Modul cel mai apropiat de predarea față în față este clasa virtuală, unde profesorul are în față o tablă 
virtuală, fie că este o prezentare sau un spațiu pe care poate să scrie. Dar chiar și în acest caz situația 
este destul de diferită. Ca să poți scrie ca și pe tablă ai nevoie de instrumente suplimentare: fie o 
tabletă grafică și un creion digital, fie un ecran tactil și un creion digital (apropo de infrastructură). 

Dacă predarea nu se realizează sincron, prin clase virtuale, atunci este nevoie să creezi materiale 
de studiu care să transmită informația elevilor în modalități cât mai adecvate pentru eLearning. 
Vorbim de materiale video sau prezentări adaptate pentru cursurile online. Cum pot pune întrebări 
elevii? Chiar dacă și în clasă unii au rețineri în a pune întrebări, trebuie să ne gândim și să planificăm 
dinainte modalități prin care elevii pot pune întrebări online. 

Pentru că online nu suntem așa de ușor la dispoziția elevilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă ceea 
ce au de învățat și să pună în practică, este important să le pregătim exemple de exerciții rezolvate și 
exerciții practice. Exemplele de exerciții rezolvate le vor arăta care sunt pașii pe care trebuie să îi 
parcurgă pentru a rezolva un anumit tip de exercițiu. Dacă sunt mai multe tipuri de exerciții, ar fi bine 
să existe exerciții rezolvate pentru fiecare. 

 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. 

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. 
Recomandăm folosirea materialelor vizuale, videoclipuri, desene etc. 

 Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit profesorilor să salveze 
informația cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare 
automată permite profesorului să-și concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesită mai 
multă atenție, precum planificarea lecțiilor și comunicarea cu elevii/studenții lor. Unele platforme 
ajută chiar la notarea activității studentului - acesta este un beneficiu evident și extrem de eficient, 
deoarece mulți profesori consideră că petrec o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate 
lăsa să se simtă epuizați după o zi de lecții. 

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în continuare 
cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar 
se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și 
pentru cursant. Decizia de a preda online poate încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl 
au asupra propriei cariere și să-și pună mintea în repaus. 

 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 
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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.  

 Instrumentele și strategiile utilizate pentu conectare la distanță sunt diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații, pe care cadrul didactic le trimite 
elevilor. Mai important decât metodele selectate este obiectivul interacțiunii în această perioadă. 
Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel mai mult contează starea emoțională a copiilor și a 
părinților. 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 

 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. 

 
 
 
 
Bibliografie: 
https://www.contributors.ro 
https://www.didactform.snsh.ro/ 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE: PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. PANTEA PAULA GEORGETA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 1 SÂNTANDREI 
 
 În ultima perioadă, România s-a confruntat cu o situație neprevăzută: predarea și învățarea 

online. Contextul epidemiologic din ultimii doi ani de zile a condus la digitalizarea forțată a educației. 
Este acest lucru benefic sau nu actorilor implicați în procesul instructiv-educativ? Până la urmă, 
discutăm despre închiderea școlilor, suspendarea predării lecțiilor de tipul „față în față”, de 
suprimarea interacțiunilor elevi-cadre didactice, elevi-elevi și nu numai. Cu siguranță, educația 
uzitează de instrumentele digitale, însă care este echilibrul care asigură o educație de calitate, în care 
nu doar se transmit cunoștințe, ci totodată se formează competențele cheie atât de necesare dezvoltării 
armonioase a copiilor?  

 În primul rând, literatura de specialitate arată că noțiunea de „învățare online” este percepută 
diferit de către cadrele didactice. Astfel, majoritatea cadrelor didactice o consideră a fi o „învățare la 
distanță prin diferite platforme”. În același studiu, unele cadrele didactice percep învățarea online ca 
fiind o transmitere a unor conținuturi prin intermediul internetului, fiind văzută ca o modalitate 
complementară învățării clasice, fără a o putea substitui în totalitate. Răspunsurile acestora au fost 
variate, incluzând variante precum „învățare de sine stătător, în ritm propriu, autoevaluare”, până la 
„metode moderne aplicate la distanță prin rețelele de socializare”. 

 În al doilea rând, profesorii s-au trezit puși într-o situație inedită, pentru mulți dintre aceștia. 
Astfel, cadrele didactice au fost nevoite să desfășoare procesul instructiv-educativ în mediul online 
indiferent de nivelul de instruire al acestora în folosirea tehnologiei, fără existența unor protocoale 
puse la dispoziția profesorilor, cum ar fi asigurarea unor la platforme de către sistemul de învățământ 
cu acces gratuit și implicit susținerea unor cursuri gratuite cu scopul de a iniția cadrele didactice în 
utilizarea acestor platforme, și nu în ultimul rând problemele legate de infrastructură (cum ar fi 
deținerea unui laptop care să faciliteze desfășurarea orelor) ori de conectivitate. 

 Cercetătorii propun cadrelor didactice o modalitate de eficientizare a învățării online prin 
planificarea acesteia în două faze: proiectarea procesului de învăţare online, respectiv organizarea şi 
desfăşurarea procesului de învăţare online, ținând cont de unele aspecte cum ar fi: 

- învățarea online să fie interactivă, prin implicarea emoțională a copiilor, iar acordarea 
feedbackul să fie obiectiv și concis. 

- atmosfera să fie plăcută în cadrul sălii de curs virtual, și să țină cont de interesele de învățare 
a elevilor și totodată de problemele vieții cotidiene, elementele noi fiind introduse treptat. 

- descrierea clară a modului în care lecția se va derula; 
- respectarea ritmului individual de învățare al elevilor; 
- stimularea motivației elevilor prin intermediul unor strategii psihopedagogice specifice. 
 În concluzie, utilizată rațional bazându-se pe o planificare riguroasă și respectând anumite 

recomandări, învățarea online poate fi considerată drept instrument în desfășurarea procesului 
instructiv-educativ, fără a putea înlocui învățarea tradițională în totalitate. 

 
Bibliografie 
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Didactică Pro..., revistă de teorie și practică educațională, nr. 6 (124). Disponibil la DOI: 
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pandemiei-probleme-si-solutii/  
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ȘCOALA ON-LINE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PÂNZARU MARTA 

ȘC. G. SF. VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE, ONEȘTI 
 
În viață nu ni se întâmplă numai lucruri pe care ni le dorim, nu alegem ce este mai bine pentru 

fiecare dintre noi, ci Bunul Dumnezeu. Și iată că am fost aleși să fim generația care să treacă prin 
pandemia de coronavirus:spun să treacă cu gândul că tot Bunul Dumnezeu ne va ajuta să ieșim la 
liman din această nenorocire mondială și să ne bucurăm de o viață normală, așa cum am avut-o.Am 
avut-o oare? 

Eram fericiți și nu știam! A fost plin facebook-ul de această concluzie, să-i zicem.Nu știu cât 
de fericiți eram și cât de prinși în toate grijile vieții pământești, în goana de a realiza cât mai multe pe 
plan profesional și personal, dar măcar nu aveam în spate teama de moarte. 

Și uite așa, cu această teamă, noi, cadrele didactice, deschizătorii de minți și de drumuri, cei 
care ne adaptăm din mers la nou, la cerințe impuse uneori fără a fi consultați, am apărut în fața elevilor 
cu zâmbetul pe buze, încrezători, optimiști dar nu la catedră, ci pe diferite platforme educaționale. 
Greu! Foarte greu când după 33 de ani la catedră a trebuit să lucrez cu copii de 6-7 ani fără să le 
mângâi creștetul, fără să le pun degetul pe nas în semn de simpatie sau de acceptare a răspunsului, 
fără îmbrățișări și fără multe altele. Impactul emoțional s-a rupt așa cum s-a rupt și viața noastră cu 
exteriorul, cu sala de clasă frumos aranjată în care așteptam cu drag să ne revedem în fiecare 
dimineață. 

Dar puterea și credința în Bunul Dumnezeu ne-au ajutat.M-am întâlnit on-line întâi cu părinții 
cărora le-am cerut din suflet ajutorul, anul acesta fiind coordonatorul unei clase pregătitoare, deci 
având mare nevoie de acest ajutor.Din respect pentru mine și din dragoste pentru copiii lor am 
beneficiat din plin de un astfel de ajutor.Abia așteptam ora 09:50 să le trimit invitația pe platforma 
ZOOM!!!Părinții îmi mărturiseau că ereau copii care de la 9:30 se așezau în fața calculatorului, 
tabletei sau telefonului, la birou și așteptau întâlnirea cu doamna.De când am început să ne vedem 
on-line comprtamentul elevilor s-a schimbat, au mărturisit părinții. Au început să fie din nou 
responsabili, să se simtă utili.Asta mi-a dat curaj și inspirație în a face niște lecții on-line de parcă 
eram reporter la radio. Și eu, de fiecare dată eram nerabdătoare să văd copiii care pe parcurs au început 
să se comporte de parcă eram la școală.  

Făceam prezența, discutam despre condițiile 
meteorologice care țineau cu noi și stăteam în casă la 
lecții, recunoșteau dacă nu și-au îndeplinit vreo sarcină 
din ziua precedentă, le admiram ținuta vestimentară, 
fundițele și codițele etc. 

Greu dar ne-am adaptat, pentru că așa cum am 
mai spus, așa suntem noi, dascălii, cu inimă mare, cu 
sufletul aproape de copii, cu dragoste mare, care ne 
face ca vârsta să nu ne fie povară și nici oboseala să nu 
o simțim, când e vorba de a face ceva pentru micile 
vlăstare. 
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Și-am ajuns la finele clasei pregătitoare îndeplinindu-ne obiectivele propuse la începutul 
acesteia și formând competențele necesare pentru ca elevii să poată urma clasa întâi.Dar cum să închei 
un an școalr fără serbare, când eu sunt omul care consideră că această activitate pune în valoare 
capacitatea și istețimea fiecărui copil??? Cu acordul lor, al copiilor, și al părinților am facut serbare 

on-line și, astfel, i-am făcut să înțeleagă că sunt 
absolvenți de clasă pregătitoare și că de la 
toamnă vor fi în clasa întâi, cu ajutorul lui 
Dumnezeu.A fost o SERBARE ALTFEL, 
singura sper, în care eu am reprezentat corul de 
copii iar ei și-au recitat versurile.Nu-mi venea 
să cred că eu cânt singură și dansez în fața 
calculatorului. O făceam cu lacrimi în ochi, 
plină de emoție, dar nu puteam rata bucuria 
copiilor de a se admira cu coronițe pa cap, clasa 
pregătitoare fiind singura la sfârșitul căreia 
elevii au posibilitatea de a primi coronițe. 

Ar fi multe de scris despre școala on line, 
multe dezavantaje dar și unele avantaje. Fiind 
o fire optimistă aș aminti doar câteva avantaje: 

 În primul rând a fost singura modaliate de a ne desfășura procesul instructiv-educativ, pentru 
a nu pierde anul școlar; 

 A menținut copiii într-o atmosferă de lucru în care și-au putut pune în valoare cunoștințele 
acumulate; 

 A întărit legătura dintre profesor și elevi, făcându-ne pe fiecare să înțelegem cât de bine ne 
era împreună, cât de mult contează să formăm un colectiv puternic în care să desfășurăm activități 
multiple și să ne bucurăm de faptul că suntem sănătoși; 

 A momilizat părinții în activitatea de ajutorare a copiilor pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate, făcându-i să înțeleagă mai bine cât de complexă este munca celui de la catedră și să-și 
mărească respectul față de acesta. 

A fost o experiență pe care nu aș dori să o mai repet.Dar cum nu m-am gândit niciodată la faptul 
că voi face lecții on line, atractive, surprinzătoare pentru copii, pline de noutăți și jocuri amuzante și 
educative, nimic nu este imposibil.Am făcut din fiecare 
lecție on line o lecție demonstrativă, pentru că, în afară 
de ochișorii pe care-i vedeam pe monitor, cine știe câți 
ochi mă priveau și-mi analizau fiecare gest și 
cuvănt!!??Muncă grea dar frumoasă, o fac cu plăcere 
de 33 de ani, vârsta Mântuitorului, pe care-L rog să mă 
țină sănătoasă, să mai pot scoate la liman căteva 
generații, fie și on line. 
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ÎNVĂȚĂMÂNT ON-LINE  

OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITE 
 

PÁPAI VIRÁG 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, VIIȘOARA 

 
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. Starea în care ne aflăm ne-
a determinat să fim părtași ai unei schimbări radicale, o adevărată revoluție, în abordarea procesului 
didactic dintr-o altă perspectivă, prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și 
cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Este evident că școala – chiar și 
repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru copii o resursă de 
siguranță și de continuitate 

Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea în mod 
personal, dar necesită cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practici pentru ca munca să fie 
îndeplinită. Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul 
primar necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posedă 
deprinderile necesare pentru a lucra pe platforme sau cu aplicațiile utilizate. Un alt impediment este 
acela că elevii depind de părinți deoarece nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa 
pregătitoare, clasa I) și este necesar stabilirea unui program astfel încât adulții, care nu sunt disponibili 
dimineața din cauza serviciului, să fie acasă pentru a-i ajuta.  

Oportunități ale școlii on-line: 
• Descoperirea unor noi moduri de învățare - 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 elevii, dar și educatorii au găsit numeroase videoclipuri cu lecții predate 
diferit față de cum eram obișnuiți. Subiectele predate la școală puteau fi privite dintr-o altă 
perspectivă, iar acest aspect nu este de neglijat. 

• 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. 

• 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. 

Limite: 
•  Lipsa de motivație și senzația de vacanță 
•  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 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! 

• Școala online limitează această interacțiune a persoanelor, facem schimb de informații și de 
idei. 

 Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 
contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 
de predare- învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de 
lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. 
Dar, în această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își 
demonstrează utilitatea.  
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Școala on-line ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din sistemul 
românesc de educație. 

 Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, cadrele 
didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc învăţarea: prin întrebări, 
prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate şi prin relaţii umane care să transmită 
încredere şi susţinere astfel încât procesul educaţional să aibă rezultatele aşteptate. 

 
Bibliografie: 
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/referat-scoala-de-acasa-si-invatamantul-online 
https://iteach.ro/experientedidactice/invatamantul-online-necesitate-sau-provocare-la-progres 
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/scoala-onlineprovocari-si-oportunitati 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

284

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/referat-scoala-de-acasa-si-invatamantul-online
https://iteach.ro/experientedidactice/invatamantul-online-necesitate-sau-provocare-la-progres
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/scoala-onlineprovocari-si-oportunitati


 
ȘCOALA ONLINE - ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRES 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PAPUC CARMEN CRISTINA  
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER, JUD.GORJ 

 
 Școala online a venit ca un șoc în luna martie. De când s-a decis închiderea școlilor, elevii, 

profesorii, autoritățile și părinții au încearcat să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, 
în care procesul educațional a trebuit 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. Acum, ne adresăm întrebarea : este școala online o necesitate sau un progres?  

 Am pornit pe acest nou drum, cu multă încredere, susținându-i și încurajându-i permanent pe 
micuții mei elevi. Desigur, am întâmpinat destule dificultăți, în principal legate de conexiunea la 
internet (nu se puteau conecta cu toții la timp, existau diferite probleme cum ar fi: activarea 
microfonului sau a camerei), ceea ce făcea ca atenția elevilor să nu fie cea dorită. Însă micii 
,,fluturași”, susținuți de părinți au participat cu încredere și mult entuziasm la fiecare lecție online, 
deși le era foarte dor de băncuțele lor, de clasă, de toate activitățile pe care le desfășuram împreună.  

 Colaborarea cu părinții în acest context de învățare a fost esențială, elevii fiind în clasa I. A 
fost nevoie, bineînțeles, de o riguroasă organizare. La început cu toții doreau să răspundă, să citească 
sau să își prezinte lucrarea. Ne-am amintit cum procedam în clasă. Elevii au prezentat unele reguli: 
trebuie să vorbim pe rând și să ne ascultăm cu atenție unii pe alții, să urmărim tema lecției, să adresăm 
întrebări dacă avem nelămuriri și să notăm ce avem de realizat. 

 Activitatea didactică, o activitate complexă, desfășurâdu-se acum diferit, a necesitat o adaptare 
la această situație. Predarea-învățarea-evaluarea, desfășurându-se exclusiv online a fost oarecum 
modelată. Copiii primeau link-uri cu materialele ce trebuiau vizionate: povești, cântecele, vizite 
online în muzee sau în diferite medii de viață. Le urmăreau, apoi discutam pe marginea celor 
prezentate. Desigur, toate materialele i-au încântat și au participat de fiecare dată cu dorința de a 
prezenta cel mai bine ceea ce au vizionat, împărtășind colegilor impresii și fiind permanent încurajați 
de mine și recompensați cu diferite emoticoane vesele, ceea ce le dădea încredere și satisfacția că au 
înțeles foarte bine materialul vizionat. Am utilizat zilnic resurse digitate, fiind un real sprijin pentru 
activitatea mea didactică în această perioadă. Am regândit activitățile didactice, astfel încât, 
proiectarea și desfășurarea acestora în mediul online să fie atractive pentru elevi și mai ales flexibile 
cu programul și nevoile copiilor. 

 Din punctul meu de vedere, școala online nu poate fi integrată absolut în categoria „necesitate” 
sau în cea a „progresului”. Ea a devenit atât o necesitate, cât și un progres. 

Predarea online 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 

 În primul rând, școala online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate 
tehnologiei și operând mult mai ușor cu aceste mijloace. Pin urmare, copiii sunt motivați să acceseze 
mediul virtual, sunt acomodați cu acesta și pot prelua informația chiar și „de la lucruri”. 

 În al doilea rând, școala online este o necesitate, dată fiind situația pandemică actuală și dorința 
de a ne proteja de boli. Spre exemplu, mediul virtual ne onferă siguranța propriului cămin, acces la 
educație fără a fi parte dintr-o clasă, într-o instituție de învățământ. 

 Pe de altă parte, cunoaștem faptul că prezența fizică la școală stimulează și unele probleme de 
adaptare, precum fenomenul bullying care a luat amploare în școli. Sub acest aspect, școala online a 
dus la ameliorarea comportamentelor problematice și a violenței deoarece elevii nu se întâlnesc fizic.  

 Pe de altă parte, școala online stimuzează individualitatea și ideea că omul poate trăi singur, 
iar noi ca specie ne-am asigurat continuitatea prin conviețuire. Spre exemplu, școala online nu oferă 
puterea exemplului pozitiv sau negativ pe care îl vedem la școală, nu stimulează formarea unor 
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prietenii fizice și nu asigură menținerea unui contact vizual permanent între emițător și receptor. Jocul 
din pauze nu va fi niciodată la fel, în mediul online. Ar mai fi situația supravegherii copiilor. Mulți 
părinți lucrează, iar procesul instructiv- educativ desfășurat în mediul online nu beneficiază de atenta 
supraveghere a unui adult . Mai este și cazul cadrelor didactice care au dobândit toată experiența și 
priceperea într-um mediu fizic, iar acum au nevoie de o pregătire riguroasă pentru a obține 
performanța dorită în mediul online. 

 Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze 
nemulțumirile și frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să 
nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze.  

 Am creat intervale flexibile de timp pentru toți copiii, am realizat înregistrari ale unor 
activitati, le-am 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 copil, care are un impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au 
fost activitățile practice în care i-am implicat pe copii și nu cele în care i-am ținut doar în fața 
calculatorului, pentru că sunt copii mici, preșcolari. 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 Consider 
ca sectorul educational digital trebuie sa vina în beneficiul elevului, în primul rând, care va putea, în 
cele din urmă, să aibă un mediu de învățare personalizat, care să îi permită să își facă bilanțul atuurilor 
și nevoilor sale, să acceseze căi educaționale specifice, la ajutoare adaptate sau chiar la sugestii de 
activități sau resurse corespunzătoare marjelor sale de progres. Deasemenea, pentru profesorul, care, 
eliberat de anumite activități consumatoare de timp, va putea reinvesti de această dată în diferențiere 
educațională datorită unei cunoștințe consolidate a nevoilor specifice ale fiecăruia dintre elevii săi. 

 În concluzie, utilizarea noilor tehnologii poate deschide oportunități în procesul de predare 
învățare-evaluare, dar creează, de asemenea, provocări pentru dezvoltarea profesională și formarea 
profesorilor. Cu toate acestea, în această revoluție tehnologică, nu trebuie ignorat un aspect: educația 
trebuie să fie centrată pe învățarea elevilor nu pe tehnologie. Implicarea, motivația, învățarea centrată 
pe elev, interactivitatea și colaborarea sunt îmbunătățite prin tehnologie, dar toate, cu mici excepții 
(de exemplu, situații specifice de învățare) sunt posibile fără tehnologie. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
https://www. Scoala intuitext. ro/blog/scoala-online/ https://www. Scoala intuitext. 

ro/blog/invatarea-online-si-invatarea-clasică 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR, 
 PAPUC CRISTINA AMALIA 

GRĂDINIŢA P.P. NR. 7  DEVA /  
STRUCTURA: GRĂDINIŢA P.N. NR. 3 DEVA 

 Gradiniţa este un mediu creativ si interesant, care pune baza educaţiei copilului si il ajută să 
deprindă primele aptitudini necesare pentru şcoală. Îi oferă oportunitatea de a descoperi lucruri noi şi 
de a-şi dezvolta abilităţi esenţiale pentru viaţa de zi cu zi. 

 În ciclul preşcolar desfăşurarea activităţilor instructiv-educative în mediul on-line reprezintă o 
provocare pentru toate cadrele didactice . Toată experieanţa didactică a trebuit adaptată la metode de 
predare-învăţare-evaluare inovative, care să se plieze pe anumite instrumente de transmitere a 
informaţiilor în realitatea virtuală şi să ne transformăm în aşa numiţii ,,educatori de la distanţă”. 
Cadrele didactice din toată ţara au urmat cursuri de perfecţionare pentru a putea stăpâni noile 
instrumente de transmitele a informaţiilor în mediul on-line şi aşa am învăţat să utilizăm platformele 
educaţionale acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale, cum ar fi G- Suite for Educaţion. 

 Atât profesorii cât şi părinţii au învăţat să utilizeze google classroom. Ţinând cont că la vârsta 
preşcolară, copiii au însuşite deprinderi de utilizare a informaţiei IT foarte reduse, desfăşurarea actului 
didactic în on-line depinde exclusiv de voinţa părintelui şi de modul în care educatorul reuşeşte să 
mobilizeze părinţii în vederea unei colaborări eficiente familie-grădiniţă. Pe google classroom postăm 
zilnic sugestii de activităţi educaţionale care corespund cu posibilităţile psiho-indiviaduale ale 
copiilor din fiecare grupă de preşcolari. Păstrăm o legătură strânsă cu familia prin discuţii de grup pe 
,,flux”- classroom ori individuale pe whatsapp, telefonic, messenger facebook, care au drept scop 
consilierea şcolară a părinţilor de către educatoare, cu diferite sfaturi pedagogice utile pentru ca 
părintele să depăşească cu succes situaţiile de criză reprezentate de anumite tare comportamentale ale 
copiilor. În predarea on-line desfăşurată pe google classroom de comun acord cu părinţii copiilor am 
stabilit întâlinri sincron şi asincron pe grupuri mici cu copiii, pliate pe orarul părinţilor. 

 Pentru a eficientiza demersul didactic în predarea on-line am realizat prezentări slide, 
prezentări pawerpoint cu sugestii de activităţi pe domenii experienţiale, activităţi liber alese, activităti 
de dezvolatere personală, am căutat cântece, jocuri muzicale, activităţi sportive, parcursuri aplicative, 
poveşti pe site-uri de specialitate cum ar fi: youtube, pinterest, puzzle jigsaw interactiv, wordwall 
interactiv, www.hellokids.com, www.slideshare.net. 

 Revenirea la predarea ,,faţă în faţă “ la grădiniţă este un moment aşteptat cu drag atât de cadrele 
didactice, cât şi copii, părinţi, pentru că menirea profesorului este de a interacţiona direct cu toţi 
factorii educaţionali. 

 ,,Scopul educaţiei este să transforme oglinzile în ferestre” citat de Sydney J. Harris. 
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 ÎNVÃŢAREA ONLINE AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 
PARASCHIV FLORENTINA 

 
 Procesul de invãţare, in asamblul lui reprezintã capacitatea fiintei umane de adaptare si insusire 

a cunostintelor asimilate. Dealungul vietii, venind in contact cu lucruri noi invãţãm, ne adaptãm.Cea 
mai nouã tendinţã in învãţãmânt este învãţarea online, consideratã in mare mãsurã eficientã: 

• Avantajele invãţãrii online permit :-distribuirea rapidã a informatiilor-profesorii sau 
administratorii 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; nimeni nu va 
pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 

 • Orice persoanã are acces la informatii, acestea putând fii accesate de oriunde si oricând 
 • prin internet pot fii transmise fotografii, flimulete video, fisiere, carti 
 •pot fii corectate mult mai usor 
 •informatiile pot fii indreptate catre mai multi utilizatori 
 •fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de informatii mult mai repede si de 

asemenea pot primi feed back mult mai rapid. 
 Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și 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. 

 DEZAVANTAJELE INVATARII ONLINE  
 Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
• Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea 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. 

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 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. 

 Dezavantajele invatarii online sunt legate de considerentul care duce la racirea relatiilor 
interumane intre profesor si elev cat si intre elevi cu atat mai mult cu cat se permanetizeaza aceasta 
forma de invatare.Acest fel de invatare se afla in detrimentul copiilor cu rezulatate slabe la invatare. 

Concluziile: Internetul este o metoda de invatare utila atat celor mici cat si celor mari favorizand 
accesarea rapida a informatiilor.Invatarea in clasa ii ajuta pe elevi si pe profesori sa se inteleaga mai 
bine, sa observe mai rapid punctele slabe sau forte ale elevilor. 

 Intr o clasa traditionala elevii pot sa-si impartaseasca in mod direct opiniile si sa si clarifice 
propiile intrebari cu profesor, obtinandu si raspunsurile imediat.Intelegand modelul de intrebari si 
raspunsuri si sugestiile oferite de profesori cu experienta, elevii pot gasi mai multe informatii. 
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TITLUL ARTICOLULUI: DESPRE ȘCOALA DE ACASĂ 

 
AUTOR: PARASCHIV OANA VALENTINA 

 
 Şcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 

înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. Menirea profesorului este aceea de a descoperi 
și dezvolta măreția din fiecare copil. 

 O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale 
pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a resurselor pentru elevi în 
condiții de criză. 

În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe 
posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și 
modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării. 

 În timp ce unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare 
digitalizată, tehnologie, resurse și ghiduri suport, învățarea online va avea ca rezultat o experiență 
slabă a utilizatorului, care este incorectă pentru o creștere susținută, o impactare negativă asupra 
dezvoltării socio-afective a copiilor), alții susțin deja avantajele: prin apariția unui nou model hibrid 
de educație, cu beneficii semnificative, cum ar fi integrarea tehnologiei informației în educație, 
educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrală a educației școlare. 

 Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu siguranță 
sunt mai bune decât nimic. Astfel, in contextul actual invatarea online a permis cadrelor didactice sa 
tina o legatura constanta cu elevii, sa le impartasesca in moduri cat mai atractive, datorita aplicatiilor 
specifice, lectiile elevilor. 

 Un alt mod de a dobândi cunoștințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite 
motoare de cautare. Tehnologia susține procesul de învățare, stimulează gândirea logică și permite 
accesul facil la resurse și opinii diferite. Se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, 
pentru a-i face pe educabili să fie mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de 
mâine. Schimbarea trebuie să includă implicarea mai largă a părinților, a membrilor comunității, în 
calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.  

 Raportandu-ne la contextual actual, activitatile educative realizate in online au reformat 
sistemul de invatamant, fiind imperios o buna organizare a cadrelor didactice pentru predarea 
continutului invatarii. 

O activitate importantă care se desfășoară în cadrul sistemului online este cea bazată pe 
dezvoltarea competențelor digitale necesare elevilor capabili de performanță. De asemenea copiii isi 
dezvolta abilitati de comunicare neceare in viata lor zilnica dar mai ales in mediul scolar in care vor 
merge.  

Hoffman (1979) a sustinut nevoia copiilor, de dragoste, indrumare, un impuls de incredere, o 
baza de origine, dar acestia, sustine autorul, au nevoie si de independenta, o sansa de a face fata 
singuri, o oportunitate de a dezvolta un sentiment de responsabilitate si un sentiment de competenta. 
Astfel, prin intermediul activitatilor online prescolarii au dobandit oportunitati ce ii vor ajuta ulterior 
in cadrul scolii. Acestia, cu ajutorul parintilor, si-au dezvoltat sentimentul de responsabilitate prin 
pregatirea materialelor pentru activitatile online. 

 Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor roluri din prin intermediul jocurilor 
de rol reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare, 
de joc, căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. Prin intermediul activitatilor online 
copiii si-au dezvoltat de asemenea atentia, fiind necesara o atentie la ecranul calculatorului pe care 
vizionau imagini, filmulete sau discutii cu educatorea/colegii de grupa. 

 Avantajele care decurg din participarea copilului la activitatile online sunt multe și se consideră 
că activitățile cuprinse în cadrul acestui sistem online au un impact pozitiv asupra formării 
personalității sale si asupra performanței școlare. Astfel, copiii care participa la activitatile online sunt 
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mai dezinhibati, mai liberi in a-si exprima propriile idei, mai deschisi catre tot ce inseamna nou, 
dezvoltandu-si pontentialul de adaptare. 

 Activitatile educatie desfasurate online faciliteaza intalnirile interactive, in care fiecare copil 
participa activ, este ascultat si apreciat.  

 Un alt beneficiu al activitatilor online este dezvoltarea imaginatiei. Astfel, copiii, cu ajutorul 
parintilor, vor trebui sa improvizeze materiale didactice, materiale din natură sau gospodărie, 
materiale reciclabile, propuse de educatoare. De exemplu, un balon cu aer cald va fi realizat din pahar 
de plastic, paie si balon.  

Activitatile online au adus un alt beneficiu atat copiilor si cadrelor didactice, cat si parintilor. 
Interacțiunea cu părinții, antrenarea/mobilizarea/implicarea părinților în activitate duce la 
consolidarea relatiei familie-gradinita, lucru a favorizeaza starea de bine a copilului, care petrece timp 
de calitate cu adultul. 
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EDUCAȚIA FĂRĂ FRONTIERE 

 
PROF. INV. PREȘC PARIZA NICOLETA-GEORGIANA  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PERLUȚELE MĂRII, 
CONSTANȚA  

 
 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 

 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. 

 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. 

 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 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

291



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 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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 ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 
ŞI ON-LINE 

 
PROF. PÂRJEA NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HERECLEAN 
 
 Moto“Scopul educatiei este de a transforma oglinzile in ferestre.” (Sydney J. Harris) 
 
 Provocările perioadei în care trăim, dezinteresul pentru şcoală al elevilor şi permanenta 

transformare a lumii din jurul nostru ne cer să ne reorientam mereu și să ne restructurăm modul de 
abordare, în primul rând readaptându-ne noi înșine. Educaţia este foarte importantă şi nu este legată 
strict de orele din programul zilnic de la şcoală. Un copil învaţă şi din activităţile extraşcolare, şi din 
participarea la proiecte, şi din timpul petrecut alături de părinţii săi.  

 Într-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea 
metodelor noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi 
adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de 
abilitatea de a le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii, cadrul didactic 
“nu este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al procesului de 
învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al educaţiei şi 
instrucţiei” . 

 Profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze 
cu elevii, să devină un model real de integrare socioprofesională şi educaţie permanentă, să se implice 
în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Perfecționarea şi formarea continuă a 
profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, 
pot asigura esenţial înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin 
predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. Reforma învăţământului 
pune deosebit accent pe crearea de alternative metodologice, pe stimularea învăţării prin cooperare şi 
folosirea metodelor interactive de grup. Implementarea în practica educativă a strategiilor 
manageriale interactive presupune un proces de învăţare socială, ce influenţează întreaga structură 
psihică a educatorului-manager, dar şi a educabililor, toate aceste modificări de la nivelul 
personalităţii acestora reflectându-se în noi componente, atitudini, valori. Cadrul didactic reprezintă 
principala resursă umană capabilă să prognozeze, organizeze şi coordoneze activităţile de introducere 
a noului, asigurând astfel dezvoltarea optimă a organizaţiei şcolare.  

 A determina elevii să reţină pe dinafară ceea ce le-a fost comunicat este, evident, mai simplu 
decât a-i conduce spre autonomia judecăţii. Rolul activ şi dominant revine profesorului, pe când 
elevului îi revine rolul de spectator receptiv, solicitat îndeosebi să asculte, să noteze, să memoreze şi 
să reproducă. Dialogul autentic dintre componenții binomului educațional profesor-elev se realizează 
rar şi fragmentar. În cadrul lecției nu se antrenează şi nu se exersează gândirea, nu se crează situații 
în care adevărul să fie descoperit (redescoperit) de catre elevi, ceea ce conduce la pasivitate, 
plictiseala, oboseala şi în final la o eficacitate formativ-educativ scăzută.  

 Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. În întreaga lume şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 
schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 
instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

O analiza comparativa a activitatilor desfasurate în scoala traditionala si în cea moderna, scoate 
în evidenta urmatoarele aspecte: 
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Rolul cadrului didactic în învăţământul tradiţional: 
AVANTAJE: 

 Asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate 
LIMITE: 

 predă, expune, ţine prelegeri; 
 explică şi demonstrează; 
 limitează foarte mult activitatea elevilor (expunerea nu trebuie să depăşească cel mult 30% 

în cadrul unei ore); 
 lasă puţin timp de iniţiativă elevilor, manifestat de regulă prin întrebări generatoare de 

explicaţii; 
 elevii se află într-un raport de dependenţă faţă de profesor. 

 
 Rolul cadrului didactic care promovează predarea-învăţarea în îmediul on-line: 

 organizează şi dirijează învăţarea; 
 facilitează şi moderează activitatea de învăţare folosind sursele tehnologice; 
 ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să le explice; 
 responsabilizează elevii în vederea funcţionării optime a grupului; 

 Lecţia de predare-învăţare devine astfel ,,o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă 
activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examindu-le şi descoperind soluţii 
plauzibile. Rolul profesorului constă în cel de stimulare şi dirijare.El trebuie nu numai să organizeze 
spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alaturi de elevi la elaborarea cunoştinţelor, să servească drept 
model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi; să-i îndrume 
cum să-şi folosească timpul, spaţiul, echipamentul şi materialele; să ajute invidul sau grupul sa 
extragă din experienţe informaţiile necesare, valorile şi să le interpreteze şi evalueze.  

Orice 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. 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. 

Concluzii: 
S-au putut expune câteva idei, însă cu toți ştim că internetul este foarte util în învățare, atât a 

celor mici, cât şi 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. Pot fi numite situații limită cazurile 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 întampla 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. 

 
Bibliografie: 
• Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008), București 
• Cucoș, C., Psdihopedagogie, Editura Polirom, Iași, 1998 
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TENDINŢE ŞI EVOLUŢII ALE SISTEMULUI DE EDUCAŢIE PE PLAN 

NAŢIONAL ŞI MONDIAL 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PARVANA SILVIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GALAŢI 

 
Sistemul de învăţământ din fiecare ţară are particularităţi proprii determinate de condiţiile 

economice, sociale, politice, de gradul de cultură şi civilizaţie al societăţii, de tradiţiile specifice unei 
naţiuni şi de concepţiile pedagogice pe care le promovează. Fiecare ţară îşi construieşte un învăţământ 
specific care corespunde nivelului şi gradului ei de dezvoltare, precum şi expectaţiilor şi cerinţelor 
referitoare la instruirea şi formarea generaţiilor viitoare. Diversitatea sistemelor de învăţământ de 
pretutindeni nu împiedică însă manifestarea unor trăsături comune şi a unor tendinţe generale de 
evoluţie şi dezvoltare. 

În întreaga lume, se manifestă cerinţa primordială conform căreia sistemele de învăţământ 
trebuie să înceapă, să continue şi să susţină transformările şi progresele sociale, asigurând un 
învăţământ de calitate, pregătind individul pentru viitor, dezvoltând capacităţile acestuia de a se 
adapta schimbărilor tehnico-ştiinţifice şi de a crea noul. Din această perspectivă, sistemele de 
învăţământ suferă adaptări continue, înregistrând următoarele tendinţe, confirmate la scară 
universală: 

 Organizarea unui “sistem de educaţie preşcolară bine dezvoltat – obligatoriu sau nu” – în 
scopul “favorizării egalizării şanselor” şi pentru a uşura trecerea copiilor către învăţământul primar; 

 Prelungirea duratei învăţământului obligatoriu de la 8 la 9 ani şi uneori chiar de la 10 la 11 
ani, pentru a asigura o mai bună pregătire a tinerilor pentru viaţa socială, prin coborârea vărstei de 
debut al şcolarităţii (5–6 ani) şi/sau continuarea educaţiei formale obligatorii până la 16–18 ani; 

 Ridicarea prestigiului social al învăţământului profesional şi manifestarea tendinţei de 
fuziune a acestuia cu învăţământul general; 

 Crearea ocaziilor tot mai numeroase de afirmare a talentelor şi a intereselor tinerilor, prin 
creşterea şi diversificarea ofertei de opţionale şi de alternative educaţionale, mai ales după vârsta de 
16 ani; 

 Integrarea tot mai rapidă a noilor tehnologii în învăţământ, profesorul rivalizând cu 
televizorul, cu internetul, etc; 

 Adoptarea unor măsuri eficiente de integrare socială şi de calificare a tinerilor care părăsesc 
de timpuriu sistemul şcolar (vezi “Măsuri luate în statele membre ale Uniunii Europene pentru tinerii 
care au părăsit sistemul educaţional fără calificare”, 1997); 

 Crearea unui “echilibru între diferite specializări: umaniste, ştinţifice, tehnologice 
şi profesionale”; 
 Tendinţa de “despecializare”, finalizată în “regrupări ale programelor de formare, având ca 

obiectiv formarea unor ansambluri de priceperi şi deprinderi comune mai multor meserii”; 
 Crearea unui “sistem deschis de admitere în învăţământul superior” 
 Asigurarea pregătirii iniţiale a tuturor cadrelor didactice la nivelul învăţământului universitar 

“cu durata de cel puţin trei ani”; 
 Considerarea formării iniţiale şi a celei permanente „ca un întreg” (vezi “Învăţământul din 

alte ţări”, 1990, pp. 7–14, 41, 64, 83); 
 Deschiderea şcolii către problemele comunităţii sociale “pentru a depăşi cauzele principale 

ale incertitudinilor şi ale blocajelor trăite de sistemele educaţionale”; ( vezi “Dictionnaire 
encyclopedique de l’education et de la formation”, 1996, pp. 959–963), precum şi o mai profundă 
implicare a acestor medii (familia, autorităţile locale, biserica, organizaţiile de copii şi de tineret, 
asociaţii) în problemele şcolii; 

 Democratizarea şi reformarea “structurilor în învăţământul obligatoriu” (vezi “Formarea 
continuă a cadrelor didactice în Uniunea Europeană şi în statele AELS/SEE”, 1997, p. 7); 
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 Compatibilizarea sistemelor naţionale de învăţă-mânt superior din Europa, recomandare 
devenită imperativ mai ales pentru ţările candidate la UE; 

 Trecerea de la educarea centrată pe profesor la învăţarea centrată pe elev şi student; 
Apropierea, până la identificare, a sistemului de învăţământ special cu învăţământul obişnuit şi 
extinderea educaţiei integrate şi incluzive, spargerea barierelor privind accesul acestor categorii de 
tineri la forme superioare de educaţie şi învăţământ, prin următoarela acţiuni: 

– Sistemul de învăţământ special să acţioneze în direcţia integrării sale în învăţământul 
obisnuit; 

– Şcolile din sistemul de învăţământ obişnuit trebuie pregătite să primească şi să integreze 
copiii din învăţământul special. 

 Evoluţia sistemelor moderne de învăţământ confirmă deschiderea socială a şcolii 
instituţionalizată la nivelul unor modele cu o arie de extindere din ce în ce mai largă. În această 
perspectivă pot fi evocate: 

– centrele interşcolare/teritoriale de formare profe-sională cu programe de instruire 
nonformală (S.U.A.); 

– şcolile duale (cu programe de instruire profesională în şcoală şi în întreprindere), proiectate 
pe baza unor relaţii contractuale realizate cu agenţii economici cointeresaţi (Germania); 

– şcolile alternative, care angajează opţiunea şi responsabilitatea comunităţilor locale/zonale 
– familia, biserica, agenţii sociali etc. (Olanda, Danemarca); 

– centrele de vacanţă, cu programe pedagogice multiple de educaţie activă (Franţa); 
– reţelele şcolare/universitare de televiziune şi de informatizare, cu programe de instruire 

formală – nonformală (Japonia). (vezi Sorin Cristea, 2002, p. 337) 
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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE VERSUS ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

TRADIȚIONAL 
 

PAȘCA FLORICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HIDIȘELU DE SUS 

 
 Societatea în care trăim în prezent se află într-o continuă dezvoltare în toate domeniile făcând 

față unor numeroase provocări fiind nevoită să se adapteze în permanent condițiilor sociale, politice 
și economice.La baza societății este situată educația care de-a lungul timpului a însoțit istoria omenirii 
asigurând transmiterea cunoștințelor și descoperirilor din generație în generație. 

 Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copii/elevii din ciclul preșcolar și primar pentru 
că îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să urmeze un program regulat și să fie mai 
bine diciplinați. Învățarea intr-o clasă tradițională îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai 
bine, să-și clarifice propriile intrebări cu profesorul obținând astfel răspunsurile imediat.Principiile 
învățământului tradițional sunt: profesorul prin prezența sa asigură disciplina la clasă, predă același 
lucru intregii clase, copilul/elevul urmează un orar strict impus de către școală, timpul in care elevul 
trebuie să indeplinească anumite sarcini este impus de profesor, greșelile sunt corectate prin repetarea 
materiei, prin pedepse și recompense, etc. 

 Învățarea online necesită un grad de independență al elevilor și abilitatea lor de a rezolva 
probleme de învățare sau tehnice.Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în 
domeniul educației, în predarea tuturor disciplinelor iar dezvoltarea exponențială a internetului a 
determinat diversificarea ofertei educaționale, apărând noi cursuri și platforme online care vin în 
sprijinul elevilor.Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de 
evaluare care pot fi enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr 
mare de răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu 
acces deschis, evaluările pot fi păstrate și reutilizate, și furnizarea de feedback imediat. 

 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele etape: verificarea, măsurarea și notarea. Verificarea presupune colectarea de informații 
referitoare la nivelul performanțelor școlare ale evaluaților, respectiv despre cunoștințele, abilitățile, 
capacitățile, competențele și atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, tehnici, 
metode și instrumente. Măsurarea reprezintă acțiunea și aprecierea performanțelor evaluaților prin 
raportarea lor la sisteme de referință, la standarde de performanță sau la criterii de evaluare. Notarea 
reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului realizat de elevi, 
respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, aptitudini, capacități, etc. 

 Formele de evaluare în literatura de specialitate sunt structurate în : metode tradiționale (probe 
orale, probe practice, probe scrise) și metode complementare – observarea sistemică a 
comportamentului, referatul/eseul, portofoliul, autoevaluarea și proiectul. 

 Diversele platforme și aplicații folosite online ne arată că drumul este larg deschis pentru 
diverse tehnologii folosite în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină mai întâi este modul în 
care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Experiența actuală ne ajută să înțelegem că 
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat.Provocarea pentru cadrele 
didactice este să îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word-înlocuirea unei bucăți de 
hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 
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 Învățarea și evaluarea bazată pe proiect cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni iar cadrele didactice care folosesc modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul 
rețelelor de socializare în sarcini de lucru și evalaure au opțiuni nelimitate. 

 Ceea ce am trăit în timpul pandemiei reprezintă o situație mai aparte fiind nevoie de soluții de 
urgență și de adaptare din mers atât a cadrelor didactice cât și a elevilor pentru că era necesară 
continuarea învățării și a comunicării educaționale. 

 
Bibliografie 
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 

ISBN 978-973-0-11834-6 
• https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-

procesului-instructiv-educativ1.pdf  
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-

0936-9  
• https://blog.scoala365.com/2018/11/22/beneficiile-educatiei-digitale-vs-metodele-educatiei-

traditionale/. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ON- LINE ȘCOALA ALTFEL 

,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”  
18.05-22.05.2020 

 
 

GRĂDINIȚA: P.P. “PALATUL FERMECAT”, ARAD 
GRUPA: MIJLOCIE ,,BUBURUZELE” 

EDUCATOARE: PAȘCA GHEORGHINA DANIELA 
 

Data Tema 
zilei/activității 

Tipul activității Comportamente Resurse materiale Evaluare 

 
18.05. 
2020 
 

“Delicii pe 
farfurie-
Sandwich-uri 
haioase'' 

Activitate 
practica și 
elemente de 
activitate casnica 

Constientizarea 
si formarea unui 
stil de viata 
sanatos; 

-paine, rosii, ardei, 
ou, morcovi, salam, 
farfurie, fructe etc 
 

-
fotografii 
 

 
19.05. 
2020 

 
“Micul 
magician-
Curcubeul” 

 
Atelier de stiinta-
experiment 
 

Familiarizarea cu 
unele notiuni de 
baza din fizica si 
chimie pe baza 
unui experiment 
distractiv; 

bonibon/skittles/mm  
-o farfurie alba, 
simpla; 
-o cana cu apa 
calda; 

- 
fotografii 
- video 

 
20.05. 
2020 

,,Fantezie in 
gradina-
pictura pe 
piatra'' 

Atelier de creatie 
 

Dezvoltarea 
abilitatilor de 
exprimare 
artistica 

- pensule, acuarele, 
pietre 

- 
fotografii 

 
21.05. 
2020 

 
,,Vanatoarea 
de comori'' 
 

 
Jocuri de atentie, 
distractive 

Dezvoltarea 
spiritului de 
observatie prin 
descoperirea 
unor,,comori''cu 
ajutorul unor 
indicatii; 

- dulciuri, hartă -
fotografii 
- video 

 
22.05. 
2020 

“Survivor 
Romania” 
 
 

Activitate 
sportivă 

Exersarea 
deprinderilor 
motrice de baza 
si utilitar 
aplicative 

-scaune, cuburi, 
PET-uri, mobilier, 
etc 

- 
fotografii 
-video 
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 DESCRIEREA UNEI ACTIVITĂȚI CA RED 

 
AUTOR: PASCAL DANIELA MARIANA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA, CUGIR 
 
Clasa: a VI-a 
Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 
Domeniul de conținut: Dezvoltare socio-emoţională 
Titlul lecţiei:”Popas în lumea emoțiilor” 
Competența generală: 2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și 

extrașcolare  
Competenţe specifice: 2.1. Exprimarea emoţiilor în acord cu nevoile personale și cu specificul 

situaţiilor 
Cunoștințe: 
- să-și dezvolte capacitatea de a recunoaște și de a exprima emoțiile; 
- să știe ce este inteligența emoțională și cum ne poate ajuta în viața de zi cu zi; 
- să stabilească corelații între emoții-gânduri-comportamente; 
Abilităţi  
- să rezolve corect sarcinile de lucru (individual sau pe grupe ); 
Atitudini 
- să se implice activ şi eficient în activitatea desfăşurată; 
Strategii didactice: 
Metode și procedee: joc de rol, conversaţia, metoda SOCS (Situații, Opțiuni, Consecințe, 

Soluții), explicația, problematizarea. 
Mijloace de învățământ: fișe de lucru, filmulețe de pe Youtube, fișe interactive -RED  
Forme de organizare a activității: individuală, pe grupe, frontală 
Resurse și managementul timpului: 1ore. 
Extinderi/ deschideri spre alte discipline: Cred că această lecție se poate aplica la disciplinele 

socio-umane, pentru că emoția face parte din viața noastră de zi cu zi și provocările nu ne lipsesc. 
Inteligența emoțională poate fi un atu pentru succesul în viață și pentru a trăi într-o societate 
armonioasă și civilizată. 

 
Bibliografie: Programa școlară Consiliere și dezvoltare personală aprobată prin ordin de 

ministru nr.3393/28.02.2017 
Simona Elena Popa, -Consiliere și Dezvoltare personală-cls.aVI-a, Editura Didactică și 

pedagogică 
Florin Ioniță, Elena Cârstocea, Monica H. Columban, Dorina Kudor, Lenuța Sfîrlea – Caietul 

inteligent. Clasa a VI-a, Ed. Art educațional 
 
SCENARIUL DIDACTIC 
1. EVOCARE  
-Momentul de spargere a gheții : se realizează prin joc de rol: 
Sarcină de lucru: Imaginează-ți că treci prin diverse stări și esti: a. mânios (furios), b.bucuros, 

c.trist (supărat), d.curios (surprins), e. vinovatie (fricos-bâlbâit). 
Citește enunțul de mai jos, cu o intonație potrivită fiecărui rol: ”Te-am avertizat să nu faci asta. 

Acum trebuie să dispari…” 
-Profesorul inițiază o discuție despre emoții și despre faptul că ele fac parte din viața noastră și 

că, într-un fel sau altul, ne afectează comportamentul și pot produce schimbări atitudinale. 
 Ȋn contextul globalizării, am ales filmulețul Good stories/ Believe in good 

https://www.youtube.com/watch?v=uL8H0wqF6rw al cărui protagonist este un tânăr chinez care 
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oferă ajutor celor aflați în nevoie. Morala acestui filmuleț este aceea că noi toți trebuie să învățăm că 
din interiorul nostru se produce schimbarea şi că a face un bine aparent nerăsplătit, de fapt, are o 
finalitate, un preț: emoțiile, dragostea, sentimentele celorlalți, care îi dau o starea de bine si care nu 
pot fi cumpărate cu bani. 

În sensul evidențierii relației dintre emoții, gânduri, atitudini, elevii vor urmări al doilea filmuleț 
- ”Bridge” (Podul) care are ca temă conflictul în opoziție cu cooperarea. 
https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w 

După vizionarea acestui filmuleț au avut loc discuții pe tema emoțiilor trăite:  
Cum vi s-a părut? Din ce cauză credeți că nu au cedat animalele mari? Cine a câștigat? De ce? 
Se concluzionează că: Emoțiile sunt stări afective intense, gândurile sunt idei care ne vin în 

minte, comportamentele reprezintă modul nostru de a acționa în anumite situații. 
2. REALIZAREA SENSULUI: 
 Elevii sunt împărțiți în 4 grupe. Fiecare grupă va primi o imagine și trebuie să completeze 

tabelul (metoda SOCS). - Anexa 1 
 

(S) Situații Spune în ce situație se află 
persoana/persoanele și ce crezi că simt 

 

(O) Opțiuni Gândiți-vă la mai multe modalități de 
rezolvare a conflictului 

 

(C) Consecințe Gândiți-vă care ar putea fi consecințele 
reacțiilor persoanei/persoanelor 

 

(S) Soluții Alegeți o soluție   
 
Un elev din fiecare grupă va prezenta rezultatul. Din discuții se observă că e vorba de 

agresivitatea comportamentului și efectul acestui exercițiu este conștientizarea emoțională și, cu 
ajutorul elevilor, se face schița lecției pe tablă: 

Inteligența emoțională reprezintă capacitatea unei ființe umane de a-și înțelege și de a-și folosi 
emoțiile într-un mod pozitiv. Ea reunește trei componente: 

a) conștientizarea de sine, care se referă la cunoașterea punctelor tari și a punctelor slabe, la 
recunoașterea sentimentelor personale; 

b) empatia – înțelegerea sentimentelor altor semeni, abordarea unei situații din perspectiva 
celorlalți; 

c) autocontrolul emoțional – înțelegerea relației dintre gânduri, reacții și emoții, dintre fapte 
și consecințe și găsirea unor metode de stăpânire a sentimentelor negative. 

3. REFLECȚIE: https://www.liveworksheets.com/hn1693506hb 
 https://www.liveworksheets.com/lc1498906ha 
Dacă elevii nu pot accesa link-urile se poate citi povestioara: 
 Aceasta este o poveste despre patru oameni pe care îi chema Toată Lumea, Cineva, Oricine şi 

Nimeni. 
A apărut o problemă foarte importantă şi Toată Lumea trebuia să o rezolve. Toată Lumea era 

sigură că Cineva o să o facă. Oricine putea să o facă, dar Nimeni nu a făcut-o. Cineva s-a enervat din 
cauza asta, pentru că era treabă pentru Toată Lumea. Toată Lumea a crezut că Oricine poate să o 
facă, dar Nimeni nu a realizat că Toată Lumea o să stea deoparte. 

În cele din urmă Toată Lumea a dat vina pe Cineva şi Nimeni n-a făcut ceea ce Oricine putea 
să facă.  

Care este mesajul povestirii? 
Cum puteți aplica această lecție în viața de zi cu zi? 
 Concluzia este că, în plan emoțional, toți suntem supuși unor provocări cărora trebuie să le 

facem față, iar inteligența emoțională ne-ar putea ajuta să trăim frumos alături de ceilalți. 
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Anexa 1 
1. Cupă cu capac, capac cu cupă. 
2. Fluture pe punte, fluture sub punte. 
3. O babă bălană mănâncă o banană babană. 
4. Un caricaturist care caricaturizează caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza caricatura 

sa. 
5. Eu pup poala popii, popa pupă poala mea. 
6. Unui tâmplar i s-a-ntâmplat o întâmplare. Alt tâmplar, auzind de întâmplarea tâmplarului de 

la tâmplărie a venit şi s-a lovit cu tâmpla de tâmplăria tâmplarului cu întâmplarea. 
7. Până când a cărămidărit cărămidarul pe caramidăriță, a cărămidărit cărămidarița pe 

cărămidar la fel cum ar fi vrut cărămidarul să cărămidărească pe cărămidăriță. 
 
Anexa 2 
https://www.dictie.ro/dictia-cartea-de-vizita-a-unei-persoane-carmen-ivanov-interviu/ 
”- Spune-mi, te rog, vocea poate reprezenta cartea de vizită a unei persoane? 
- Cu siguranță dicția e cartea de vizită a unei persoane, modul în care pronunțăm cuvintele, 

ritmul, volumul vocii, dar și modul în care punem accentele pe cuvinte. Vocea, dacă e plăcută, e un 
bonus. Dar dacă vocea nu e chiar așa cum ți-ai dori, spre exemplu dacă e pițigăiată, adică are prea 
multe înalte, poate fi educată cu exercițiile de dicție potrivite. Pe unele dintre ele le poți accesa gratuit 
pe www.dicție.ro. 

Totodată, vocea poate imprima, prin nuanţele sale, alte sensuri cuvintelor. Cei care ştiu să 
asculte vocile pot sesiza stările reale pe care vorbitorii le au în momentul în care rostesc un cuvânt şi 
doresc să transmită cu totul altceva. 

- Care sunt principalele reguli care ar trebui respectate pentru a avea o dicție perfectă? 
- Se spune că tonul face muzica, iar acest lucru se aplică și este la fel de important și în 

comunicarea verbală. O corectă modulare a vocii înseamnă diferența dintre un mesaj bine transmis și 
unul inexistent. Tonul vocii, intensitatea sa, ritmul de vorbire, modulaţiile vocii, dar şi modul în care 
accentuăm cuvintele sunt elementele care formează limbajul paraverbal. Acest aspect este deosebit 
de important atunci când vine vorba despre cei care lucrează în radio sau trebuie să transmită 
informații importante prin telefon, pentru că în ambele medii nu există imagine, iar vorbitorul se va 
folosi doar de două tipuri de limbaj – verbal şi paraverbal – pentru a-şi convinge audienţa. 

Este foarte important să pronunțăm cuvintele integral, adică să nu mâncăm sunete, dar totodată 
e bine să ținem cont și de ritmul cu care vorbim.” 

Anexa 3 
Grupa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(S) Situații Spune în ce situație se află 
persoana/persoanele și ce crezi că simt 

 

(O) Opțiuni Gândiți-vă la mai multe modalități de 
rezolvare a conflictului 

 

(C) Consecințe Gândiți-vă care ar putea fi consecințele 
reacțiilor persoanei/persoanelor 

 

(S) Soluții Alegeți o soluție   

1 
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rezolvare a conflictului 

 

(C) Consecințe Gândiți-vă care ar putea fi consecințele 
reacțiilor persoanei/persoanelor 

 

(S) Soluții Alegeți o soluție   
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ASPECTE PRO ȘI CONTRA UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI ÎN  

EDUCAȚIA TIMPURIE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PASCARIU IULIA ANAMARIA 
GRĂDINIȚA NR. 196, SECTOR 3, BUCUREȘTI 

 
Actualizarea continutului învățământului prescolar solicită cadrelor didactice să-și dezvolte 

competențele profesionale, care să contribuie la procesul educational, în conformitate cu cerințele 
MEC. Acest lucru a condus către utilizare acelor metode moderne, forme ale educatiei și tehnologii 
avansate de formare pedagogică centrată pe copil.  

Cuvântul ”tehnologie” are mai multe sensuri. Pe de o parte este ansamblul proceselor de 
producție inclusive operațiile și regulile aferente pe de altă parte, tehnologia vizează știința metodelor 
și mijloacelor antrenate în procesul instructive educative. Din categoria acestor mijloace putem 
enumera: televizoarele și tabletele, laptopul și calculatorul. În a doua jumătate a secolului XX acestea 
au devenit indispensabile procesului instructiv educativ. Și când spun indispensabile nu mă refer doar 
la necesitatea desfășurării activităților instructiv educative ci și pentru întocmirea documentelor 
necesare portofoliului clasei. 

La vârsta preșcolară, atenția cade pe plasticitate, proprietatea creierului de se modifica structural 
și funcțional în funcție de experiențele avute cu mediul, pentru a face față noilor provocări și așteptări. 
Studiile referitoare la avantajele și dezavantajele utilizării noilor tejnologii au fost destul de 
numeroare și contradictorii  

Unii cercetători și psihologi afirmă că pentru copii, experiențele online le vor forma modul de 
gândire și vor întări diferite conexiuni neuronale, în detrimentul altora. Poate nu își vor aminti cantități 
de informații, însă vor ști cum să le găsească, poate chiar mai important pentru ei. De asemenea, ei 
învață, de când sunt mici, prin imitare și modelare ceea ce văd la părinți, profesori și colegi. Practic, 
accesul la tehnologie poate modela arhitectura creierului, însă efectele sale pot fi benefice sau 
dăunătoare în funcție de timpul petrecut pe ecrane și de tipul de activitate.  

Alți cercetători afirmă că utilizarea noilor tehnologii de la vârste fragede conduce la instalarea 
”demenței digitale”. „Dementa nu înseamnă doar pierderi de memorie. Iar în cazul demenței digitale 
nu e vorba doar de faptul că tinerii (mai ales) par să devină din ce în ce mai uituci […]. E vorba mai 
degrabă de randament mental, gândire, capacitate critică, de orientare în «hațisul de informații” 
Manfred Spitzer în ”Demența digitală” 

 Din experiența didactică de până acum am constatat că utilizarea tehnologiei în cadrul 
activităților instructiv educative are atât avantaje cât și dezavantaje. 

Avantaje: 
• Resursele educaționale adaptate vârstei îi pot ajuta să comunice, să se exprime și să gândească 

logic și rațional, să își dezvolte atenția și viteza de reacție.  
• Gândirea copiilor devine mai flexibilă, adaptată la cerințele din prezentul lor 
• Copiii înțeleg și descoperă informații captivante despre ei și mediul înconjurător, într-un mod 

interactiv și util (de exemplu, prin utilizarea filmelor educative de pe youtube sau anumite aplicații 
educative care pot reda realizatea virtuală 

• Copiii au capacitate mai mare de concentrare atunci când sunt prezentate materiale didactice 
în format video. 

• Capacitatea de reținere a informației este mai mare. 
Dezavantaje: 
• Poate apărea dependența de tehnologie, pentru că experiențele digitale cresc nivelul de 

dopamină (neurotransmițător responsabil de plăcere), alterând sistemul de procesare a recompenselor 
• Tehnologia utilizată în exces poate afecta dezvoltarea limbajului și abilitățile cognitive; 
• Pot suferi din cauza fenomenelor de cyberbullying, imagine negativă despre propriul corp, 

revenge porn și alte pericole din mediul online.  
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• Pot avea probleme cu somnul, alimentația și tonusul copilului. 
• Pot crea dependență 
În concluzie, dacă ne gândim la tehnologie ca la o resursă foarte utilă de educație, e important 

să vedem care sunt pasiunile sau subiectele care îl interesează pe copil. Abia apoi să apelăm la 
tehnologie pentru a le permite să le dezvolte în orice direcție doresc. Limitele pot fi adaptate: între 0-
3 ani, ar fi indicat ca tehnologia să fie cât mai puțină, când e o etapă în care se dezvoltă cam 80% din 
rețeaua sinaptică a creierului. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PASCARU LILIANA 

 
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 robotizeaz 

 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 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

306



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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COMPLETAREA EDUCAŢIEI TRADIŢIONALE  

PRIN ÎNVĂŢAREA ON-LINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, PASCU LUMINIŢA- MIHAELA 
LICEUL SANITAR ,,ANTIM IVIREANU ”, RM. VÂLCEA 

 
Utilizarea calculatorului în sistemul de învățământ s-a impus ca o realitate și o necesitate într-

o societate contemporană informatizată, instruirea asistată pe calculator devenind una dintre metodele 
de bază în procesul educațional. 

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 la școală se predă în 50 de minute se poate învăța si altfel.  

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. 

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. 
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.  

 O prioritate a educaţiei contemporane este conceperea conţinutului învăţământului astfel încât 
să devină o premisă a reîmprospătării permanente a cunoştinţelor, a actualizării continue a formaţiei 
anterior dobândite. 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 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 
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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. 

 
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. 
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FRANŢA ŞI SISTEMUL DE INVĂŢĂMÂNT 

 
PROF. PASCU MARIANA 

GRADINITA P.P. PALATUL FERMECAT, ARAD 
 
Sistemul de invatamânt din Franța este organizat în mare parte că și în Romania. Pornind de la 

creșe și scoli de stat sau private până la facultăți de stat dar și universități de renume international. 
Depinde doar de fiecare părinte, ce buget are și unde dorește să își înscrie copilul. În acest material 
vom încercă să prezentam pe scurt fiecare treapta de educație..,  

În Franța toate legile și modificările aduse sistemului de învățământ sunt adoptate riguros de 
către Ministerul Educației,  

Școlarizarea în Franța este gratuita și obligatorie pentru vârstele cuprinse intre 6 și 16 ani. 
Ultimii doi ani de pregătire sunt opționali, iar daca elevul decide să îi urmeze, la final trebuie să 
șuștină proba de Bacalaureat în franceza 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. 

Școlile private din Franța sunt contra cost și se împart în doua categorii: cu contract Sous sau 
contract Hors. Diferență dintre ele fiind, că cele cu contract Hors au un nivel de invataman mai ridicat 
și nu sunt subordonate Ministerului Educației. Cheltuielile unui an scolar incadranduse intre 
1500Euro și 4000Euro. 

Școlile cu predare bilingva sunt în marea lor parte private. 
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 adauganduse până la 40 de ore pe săptămână; ore ce sunt introduse 
pentru pregătirea elevilor pentru bacalaureat. Elevii trebuie să vina la scoală de Luni până Vineri, cu 
o zi pauza Miercuri, iar în multe scoli elevii sunt chemați și Sâmbăta pentru o jumătate de zi.Scoală 
începe pe data de 2 septembrie deobicei, dar poate varia ușor. 

Orele de studii sunt inpartite în 3 ore de curs dimineața și 3 ore de curs după amiaza, elevii 
având 2 ore pauza de masa, pauza în care pot opta pentru cantina scolii sau pot să plece acasă. 

Vacanta școlară în Franța este împărțită în 4 perioade a cate 2 săptămâni fiecare și vacanta de 
vara. Lunile de vacanta fiind: Octombrie-Noiembrie, Decembrie, Februarie-Martie și Aprilie-Mai. 

Că să vă înscrieți copilul la o scoală publica în Franța, trebuie să vă adresați "service des ecoles" 
la primăria sau arondismentul de care aparțineți. Daca doriți să vă înscrieți copilul la un colegiu sau 
la un liceu, trebuie să vă adresați mai întăi la Ministerul Educație din Franța, pentru a primi mai multe 
informații, pentru fiecare caz în parte. 

Toate actele necesare pentru înscriere, trebuiesc traduse de un oficiu de traduceri legalizate 
"traducteur assermente". 

Orice copil poate fi înscris de la vârstă de 2 ani la o creșă, aceastea fiind finanțate de către statul 
francez. Insecrierea este opțională iar locurile nu sunt garantate. De aceea marea majoritate a 
părinților aleg creșă și scoală copilului înainte de a se naște. La creșe pot fi aduși și copii care nu au 
împlinit vârstă de 2 ani, dar în aceste cazuri copilul trebuie să fi deprins încă de acasă anumite abilitați 
pentru a fi acceptat. 

Grădiniță durează 3 ani, prima etapa numindu-se "des apprentissages premiers" unde copilul vă 
învață cum să se integreze în societate. Urmând că la pragul denumit "Grande Section" să prindă 
abilitățile necesare începerii scolii primare "Ecole Primaire" (citire, scris și noțiuni elementare de 
matematica). 

La fel că și în Romania, scoală începe la vârstă de 6 ani, fiind împărțită după cum urmează: 
• CP(cours preparatoire) - Clasa a I-a; 
• CE1(cours elementaire 1re annee) - Clasa a ÎI-a - copii în acest an având prima lor evaluare; 
• CE2(cours elementaire 2e annee) - Clasele a III-a - se mai numește etapa "des 

approfondissements" 
• CM1(cours moyen 1re annee) - Clasa a IV-a 
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• CM2(cours moyen 2e annee) - Clasa a V-a 
• Colegiu - College (6em-3em)- Clasa aIV-a-Clasa a IX-a 
În general copilul este înscris la colegiul de care aparține, indicat de adresa părinților, dar daca 

se dorește, părinții pot cere o derogare de la prefectura, în care se specifica motivul și colegiul la care 
doresc să își mute copilul. 

Mai jos aveți etapele colegiului francez: 
• 6eme - Clasa aIV-a 
• 5eme - Clasa a VII-a 
• 4eme - Clasa a VIII-a 
• 3eme - Clasa a IX-a 
Liceu - Lycee (seconde-terminale) 
• 2nde - Clasa a X-a 
• 1re - Clasa a XI-a 
• Terminale - Clasa a XII-a 
Examenul de bacalaureat începe încă din clasa a XI-a "Premiere" unde se susține testul la limba 

și literauta Franceza, examenul fiind scris și oral. Ultimele examene se susțin în Clasa a XII-a 
"Terminale" unde studenții sunt supuși mai multor materii, bazate pe specializarea pe care au urmato. 
Un examen pe care trebuie să îl șuștină toți elevii la toate specializările fiind filozofie, daca elevul nu 
ea o nota satisfăcătoare la acest examen, poate opta pentru încă 2 materii prin care să își ridice nota 
finala. 

După absolvirea bacalaureatului elevul are dreptul să intre la o facultate de stat sau private, la 
acest capitol situația diferă de la o facultate la alta. Gradul de dificultate creste exponențial cu 
renumele fiecărei universități. 

În general la facultate în Franța se intra pe baza unor examene, stabilite de către fiecare entitate 
în parte, examen oral și examen scris, admiterea fiind prin concurs. 

Admiterea la o universitate se susține de maxim 2 ori, daca persoana nu reușește să treacă de 
examene nu mai poate participa niciodată la ele. 

Orele de studii într-o universitate din Franța sunt intre 60-70 de ore pe săptămână. 
Grande Ecole - Sunt anumite universități din Franța, care au o reputație foarte ridicata, iar 

absolvirea unei asemenea instituții, iți garantează un viitor strălucit în tata tara. Marea majoritate a 
politicienilor, administratorilor de firme sau managerii din marile companii din Franța, dețin o astfel 
diplomă. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE SI TRADIȚIONAL, AСT DE 

СОMUNIСARE PRIN PRISMA DIDAСTIСII EDUСAŢIEI FIZIСE ŞI A 
SPОRTULUI 

  
 PROF. DR. PASCU NICOLAE,  
PALATUL COPIILOR PITEȘTI 

 
În соmuniсarea speсifiс umană, este impliсată întreaga viaţă psihiсă, vehiсulându-se imagini, 

un sсhimb de infоrmaţii, сunоştinţe, mesaje, idei, păreri, оpinii, atitudini. 
Соmuniсarea este, de fapt, un „соmpоrtament de sсhimb”, al сărui sсоp este: 
- dоrinţa de infоrmare; 
- dоrinţa de a fi în legătură permanentă unii сu alţii; 
- dоrinţa de a întreţine relaţii interumane, relaţii sосiale. 
Соmuniсarea are deсi о dimensiune interpersоnală, persоanele angajate în aсeastă aсtivitate nu 

se limitează dоar la un sсhimb de infоrmaţii, ele se angajează într-о „сооperare verbală”. 
Соnсepţia mоdernă asupra соmuniсării impliсă abandоnarea ideii unui reсeptоr pasiv în 

favоarea сelei de partener aсtiv. Relaţia în сare prоfesоrul predă „ex-сathedra” unei сlase „mute”, 
сare taсe şi îl asсultă, s-a transfоrmat într-una de соlabоrare сu сlasa, iar fieсare pоate transmite 
mesajul prоpriu vоrbind, sсriind, gestiсulând şi fieсare pоate reсepta mesajul asсultând, văzând. 

Marea prоblemă a zilelоr nоastre este faptul сă оamenii соmuniсă direсt din сe în сe mai puţin. 
Viaţa mоdernă este greu de соnсeput fără telefоnia mоbilă, e-mail sau internet. Оare prin aсeste 
mijlоaсe соmuniсăm сu adevărat sau este dоar о iluzie? De multe оri, persоane сare lосuiesс pe 
aсeeaşi stradă sau сhiar în aсeeaşi сlădire preferă să ia соntaсt telefоniс sau pe messenger, deşi ar fi 
relativ uşоr să se întâlneasсă „faţă în faţă” şi să соmuniсe, să transmită sentimente şi emоţii prin viu 
grai, mimiсa feţei, gestiсă etс. Bineînţeles, tоate aсeste соnsideraţii nu sunt valabile în situaţii de 
urgenţă sau сând distanţele între interlосutоri sunt mari. 

Didaсtiсa îşi are оriginea în greсesсul „didaсtika”, сe, în traduсere rоmâneasсă, înseamnă „arta 
învăţării”. Termenul de didaсtiсă are multiple înţelesuri: de ştiinţă sau teоrie a prосesului de 
învăţământ, de ştiinţă sau teоrie a predării şi a învăţării, de teоrie a соnduсerii prосesului de predare-
învăţare sau teоria generală a instruirii. 

Didaсtiсa eduсaţiei fiziсe faсe parte din сategоria disсiplinelоr ştiinţifiсe şi anume din Ştiinţa 
eduсaţiei fiziсe şi spоrtului, întruсât are: оbieсt prоpriu de сerсetare şi studiu, соnсepte şi nоţiuni, 
metоde de сerсetare, legităţi, ipоteze de сerсetare, sistem larg de сunоştinţe şi de date de speсialitate. 

Predarea fizică cât și on-line este un prосes de соmuniсare didaсtiсă a infоrmaţiilоr, 
deprinderilоr şi abilităţilоr prevăzute în prоgramele de învăţământ, în sсоpul învăţării. 

Învăţarea umană ,,este în сeea mai mare măsură, intențiоnată, rațiоnală, urmărind sсоpuri fixate 
соnștient”. Сaraсteristiс învăţării este faptul сă ,,оmul își însușește și date ale experienței 
multiseсulare a оmenirii, prin intermediul соmuniсării verbale”. 
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 ŞCOALA ONLINE- AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR, PĂSULĂ SVETLANA KAROLINA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DENTA, TIMIŞ 
 
 Învăţarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învăţământ în cadrul căreia se 

asigură continuarea procesului educaţional în condiţii normale sau de autoizolare, de intemperii etc., 
prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanţă. 

 Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță-online s-a făcut destul de 
brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 

 Închiderea școlilor reprezintă o mare provocare pentru profesori, în sensul gândirii, proiectării 
și aplicării unui nou sistem de predare. Aflat în fața calculatorului, acesta transmite elevilor săi noile 
cunoștințe într-o manieră cu totul diferită de ceea ce avea loc în sala de clasă: interacțiunea nu mai 
este personală, problemele tehnice care apar îngreunează comunicarea, timpul este limitat, 
încurajările cu rol motivațional sunt acum publice și nu mai ajung doar la urechea celui destinat să 
fie motivat . 

 Cadrele didactice sunt nevoite să-și modifice stilul de predare-învățare, precum și cel de 
evaluare, să devină autodidacte, trebuie să depună de multe ori eforturi ce îi depășesc, pentru a găsi 
soluțiile cele mai bune în așa fel încât să se păstreze contactul cu cât mai mulți elevi pentru asimilarea 
noțiunilor ce trebuie învățate. Accentul s-a pus pe colaborare, dezvoltarea autonomiei și creativității, 
dar mai cu seamă pe responsabilitate și învățarea de luare a deciziilor. Platformele educaționale 
precum Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Adservio sau Whatsapp, Messenger sunt la 
„putere”, dar absolut necesare pentru gestionarea claselor, a resurselor de învățare și a progresului 
școlar. 

 Pentru elev, această situație pare inițial atractivă: are permisiunea de a sta în fața telefonului / 
tabletei / calculatorului, fără să fie mustrat de părinți sau sancționat de profesor. Chiar dacă ei par a 
fi experți în utilizarea noii tehnologii, apare problema selectării noțiunii adecvate în fața volumului 
mare de informații virtuale la care are acces. De asemenea, căutând ”ceva” pentru școală, ei pot accesa 
materiale cu conținut dăunător sau ilegal, universul informatic putând fi periculos. 

 Elevii din ciclul primar au simțit în această perioadă lipsa spațiului fizic, a colegilor, a 
învățătorilor și a atmosferei din clasă, 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 și cu 
ore mai puține. Referitor la modul în care relaționăm 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 se conștientizeze acest aspect și să se integreze instrumente care pot ajuta în 
livrarea unor sesiuni de succes. 

 Școala online a fost și este o provocare deoarece în cea mai mare parte, atât cadrele didactice, 
dar mai ales elevii, nu au avut competențele digitale suficient formate. Astfel într-un timp relativ 
scurt, cadrele didactice au fost nevoite să se perfecționeze, autodidact sau organizat, în utilizarea 
uneia sau a mai multor platforme, până la stabilirea uneia la nivel de instituție. Tot acest amalgam 
informațional a determinat un cumul de stres, timp petrecut în fața calculatorului, timp nelimitat în 
familiarizarea elevilor cu funcționalitățile platformelor utilizate. 

 În concluzie, școala online o poate completa pe cea fizică, normală, dar nu o poate înlocui, 
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deoarece pe termen lung poate avea efecte nedorite asupra elevilor, dar și a cadrelor didactice, în 
special afectarea sănătății ochilor și emoțional. 

 
Bibliografie: 
 Cucos Constantin, Elemente de inovare a educației, București, Editura  
Universităţii din Bucureşti, mai 2020  
www.didactic.ro 
www.itech.ro 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT FINLANDEZ 

 
PATRASC IOANA 

 
Finlanda este considerată una dintre țările cu cel mai performant sistem de învățământ din lume, 

situându-se an de an în fruntea topurilor internaționale de specialitate. Această țară atrage atenția 
lumii când elevii săi obțin constant poziții de top la testele PISA – teste internaționale menite să 
verifice nu atât cunoștințele, cat mai ales modul cum aceștia gândesc. Din acest motiv, școala 
finlandeză este un model pentru multe sisteme de învățământ din întreaga lume. 

Școala finlandeză este finanțată de stat și oferă tuturor copiilor educație gratuită, fără examene 
de admitere și fără taxe, asigurând o bază materială la standarde înalte și un acces facil la educație 
pentru toți copiii. Prin urmare, abandonul școlar este aproape inexistent, iar gradul de alfabetizare a 
populației este la cel mai mare nivel din întreaga lume. 

 Sistemul este unul egalitarist, oferind șanse egale pentru orice copil, indiferent de mediul socio-
economic din care provin, zona în care locuiesc, sau potențialul de a învăța, toți având șanse la o 
educație de calitate. În Finlanda nu există școli mai bune și școli mai slabe, Nu există învățământ 
privat. 

Societatea finlandeză pune preț pe calitatea profesorilor, investind doar în cei care realizează 
performanțe. Calitatea profesorilor finlandezi este pur și simplu exemplară. A deveni profesor este 
prima opțiune pentru un absolvent de studii superioare. Legea impune fiecărui cadru didactic să aibă 
la bază cinci ani de facultate și un masterat în pedagogie.  

Însă, aceste cerințe înalte față de profesori sunt reconpensate cu un venit lunar cuprins între 
3500 și 5000 de euro, iar statutul profesorului în scocietatea finlandeză fiind egal cu al medicilor sau 
al lucrătorilor din sistemul judiciar. Prin urmare, motivația de a deveni profesor este una foarte mare, 
atât în ceea ce privește veniturile cât și din prisma respectului de care aceștia se bucură.  

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%, 93% promovează liceul, dar și o finanțare 
de 13% din PIB.  

Toate aceste schimbări nu s-au petrecut peste noapte, ci au venit ca urmare a unor probleme 
identificate de statul finlandez în anii 70’. Drept urmare, educația a devenit un sector prioritar în 
Finlanda, investindu-se foarte multe resurse în baza materială, formarea profesorilor, dar și în 
cercetarea pedagogică și curriculum. 

Învățământul finlandez se bazează pe următoarele principii: 
• Sistemul trebuie să fie capabil să ofere cea mai bună educație fiecărui copil în mod egal; 
• Nu există școli pentru elite, elevii sunt educați să acepte diferențele dintre ei; 
• Profesorii au putere de decizie în ceea ce privește: manualele, metodele de evaluare, 

conținutul cursurilor; 
• O clasă este formată din 20 de elevi, îndrumați de un profesor principal și doi profesori 

asistenți care îi ajută pe cei rămași în urmă. Elevii cu dificultăți de învățare sunt primii ajutați, 
considerându-se că ceilalți au potențialul să se descurce, astfel încurajând independența elevilor; 

• Elevii au libertate de mișcare în timpul orei; 
• Școlile sunt autonome și depolitizate; 
• Elevii pot alege din trei arii de discipline: Artă, Știință sau Tehnologie, respectându-se astfel 

înclinațiile și dorințele fiecărui elev; 
• Nu există examene, elevii sustin primul lor examen în clasa a -IX-a;  
• Notele sunt confidențiale și sunt comunicate doar părinților și elevului; 
• Nu exisă inspecții școlare sau inspectori de specialitate – evaluarea și dezvoltarea lor se 

bazează pe încredere; 
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• Doar primii 10% dintre cei mai buni studenți sunt aceptați pentru a deveni profesori, masterul 
fiind obligatoriu pentru a putea preda. 

Un mare accent este pus pe încrederea și bunăstarea elevului și profesorului. O trăsătură 
obișnuită în cadrul programei școlare din Finlanda sunt activitățile în aer liber, oportunitățile practice 
de învățare și sesiuni de activități fizice. Ideea centrală a acestui sistem este aceea de a ajuta la 
mențtinerea sănătății corpului și minții. 

Un exemplu de temă pentru elevi: să meargă în pădure și să fotografieze copacii sau plantele 
studiate în clasă sau să facă un raport despre vegetația din zonă. 

La nivel de liceu, cea mai mare parte a curiculumului este bazat pe materii opționale pe care 
elevii le aleg în funcție de interesele lor. 

Informația prezentată relevă faptul ca educația școlara se bazează pe dezvoltarea gândirii și a 
expresiei, nu pe acumularea masivă de informație. Pentru a favoriza gândirea creativă și independentă 
multe din temele pentru acasă au formă de proiect, elevul nu rezolvă numai probleme dupa o rețetă 
ci încearcă să descopere utilitatea soluțiilor în diferite aspecte practice. 

În conluzie, putem afirma că sistemul educațional finlandez este unul egalitarist, oferind șanse 
egale pentru fiecare, fiind un model pentru țara noastră. Cu siguranță și modelul finlandez are lucruri 
care nu funcționează așa cum ar trebui, însă, ne putem inspira și adapta plusurile acestuia la realitățile 
societății românești, cu condiția să existe o viziune pe termen lung și o finanțare consistentă. 
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DE CE…? 

 
PATRAUCEANU ROXANA 

 
Motto: 
„Lucrul important este să continui să-ți pui întrebări. Curiozitatea are rațiunea de a fi.Oamenii 

sunt copleșiți atunci când contemplă misterele eternității, ale vieții, ale structurii uimitoare a 
realității.Ar fi de ajuns dacă fiecare dintre noi ar încerca să înțeleagă câte puțin din aceste mistere în 
fiecare zi.” 

(Einstein )  
De ce…….. 
O revistă școlară „Fizicomania ” ? 
- Pentru că ne dorim o carte de vizită a elevilor care studiază fizica la Școala Gimnazială 

„Vasile Alecsandri ” Roman, județul Neamț. 
- Pentru că dorim să mediatizăm activitățile pe care le desfășurăm în școala nostră din pasiune 

pentru studiul fizicii și al aplicațiilor ei în viața de zi cu zi. 
- Pentru că elevi și profesori ne regăsim în ea și este o modalitate frumoasă de a ne face înțelese 

preocupările, de a ne alege modele și de a ne apropia interesele. 
Revista a apărut cu numărul 1 în anul 2000 și a fost realizată de elevii pasionați de fizică și de 

literatură din clasele a -VII- a, din anul școlar 1999-2000. 
Entuziasmul și bucuria de a învăța al elevilor școlii a făcut ca revista să existe în timp și ca 

activitatea să fie continuată chiar dacă nu a avut o apariție periodică ci ocazională. 
Numărul care apare în acest an școlar pandemic reflectă activitatea desfășurată online și fizic 

în trei mari proiecte : 
1.Proiectul european ERASMUS + intitulat „European Scholar Congress on Environmental 

Issues ” desfășurat în perioada 2018 – 2021; 
2.Proiectul județean „De la becul electric cu incandescență la becul electric cu LED albastru ”; 
3.Participarea la proiectul UNESCO International Day of Light edițiile 2019, 2020, 2021. 
Creațiile artistice și literare realizate de copii au titlul „Fără lumină nu putem vedea stelele ” 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

ȘCOALA PRIMARĂ AMERICANO ROMÂNĂ ORADEA 

PROF. ÎNV. PRIM. PĂTRUNĂ AMALIA 
 

În ciuda faptului că în ultimul timp popularitatea cursurilor online a crescut, eu sunt de părere 

că predarea tradițională la clasele primare este mult mai eficientă deoarece elevii au nevoie să 

interacționeze, să trăiască diferite situații și emoții împreună. 

Bineînțeles se pot folosi noutățile tehnologice, în vederea îmbunătățirii procesului de predare, 

dar dacă avem în vedere o dezvoltare armonioasă nu trebuie să uităm de importanța laturii afective. 

Învățătorul prezent fizic în sala de clasă, folosindu-se de toate mijloacele care-i sunt la 

îndemână, creează situații bine gândite și pregătite, unde elevul este pus să răspundă într-un anume 

fel la diferite situații sau stimuli. Trăirea spontană, prezența fizică la clasă ”aici și acum” este cadrul 

perfect care contribuie la dezvoltarea creativității, la reducerea agresivității. 

Am să dau un mic exemplu: 

Am audiat piesa ”Primăvara” de Antonio Vivaldi, după care am pus un elev în mijlocul clasei 

spunându-i că el este acum un copac de primăvară. Restul clasei trebuia să se conecteze de acest copil 

astfel încât la sfârșit să alcătuiască o creație proprie a clasei cu titlul Primăvara. Astfel ceilalți elevi 

s-au alăturat ca și crenguțe, frunze, păsări, flori, berze. Trăirea spontană a bucuriei de a crea ceva 

frumos pe fundal muzical i-a îmbogățit sufletește. 

Educația elevilor în învățământul primar are o deosebită importanță în vederea formării 

personalității. De aceea prin stimularea comportamentului creativ elevii acumulează informații dar si 

experiențe noi. 
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EDUCAȚIA DIGITALĂ – O NECESSITATE 

 
PROF. ANGELICA PĂUC  

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 BACĂU 
 
Realitatea zilelor noastre demonstrează tot mai mult că instruirea în modelul ei tradițional 

devine cu rapiditate istorie. În prezent, cadrul didactic trebuie să accepte ideea de nou, să cunoască 
ceea ce oferă actualitatea tehnologică, pedagogică şi domeniul său de specializare, fiind mereu dispus 
să colaboreze și să comunice cu colegii.  

În ultimii ani au avut loc schimbări majore cu privire la modul în care școlile abordează 
tehnologia. Apariția unor dispozitive mai ușor de utilizat și mai accesibile, a condus la o schimbare 
însemnată a felului în care se înțelege și se practică actul de învățare, la școală.  

În perioada suspendării cursurilor în format fizic, „educația digitală” a devenit fără doar și poate 
principala formă prin care s-a menținut legătura cu elevul. Reorganizarea procesului de predare-
învățare-evaluare a depins într-o foarte mare măsură de abilitățile profesorului și de competențele sale 
digitale. Ghiar dacă, în această perioadă clasa virtuală a luat locul clasei tradiționale, cadrul didactic 
și-a dat toată silința să depășească bariera distanțării sociale, folosind în demersul său diverse 
platforme și aplicații, cum ar fi: Zoom, G Suite, Adservio, WhatApp, Messenger etc. Cu ajutorul 
acestor aplicații și platforme, s-a realizat legătura profesor-elev, pentru a consolida și aprofunda 
noțiunile teoretice, pentru a parcurge materia, pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii 
examenelor și pentru a-i face pe aceștia să conștientizeze că indiferent de forma sub care se desfășoară 
actul educațional, școala este esențială.  

Totodată, a fost necesară regândirea și reorganizarea proiectării didactice, astfel încât fiecare 
elev să aibă acces la resursele educaționale deschise. De asemenea, activitățile de învățare au fost 
organizate sub forma lecțiilor online, fișelor de lucru, chestionarelor, temelor pentru acasă, jocurilor 
didactice, resurselor audio sau video, puse la dispoziție atât în format digital cât și fizic. Elevii au 
avut acces rapid la resursele puse la dispoziție de profesori utilizând o anumită platformă, iar 
profesorii au avut la dispoziție mecanisme online de feedback individual sau de grup cu privire la 
activitatea, performanțele și lucrările elevilor.  

Trebuie menționat însă și faptul că, cea mai mare provocare, la nivel național, a fost reprezentată 
de faptul că nu toți elevii și profesorii, au avut echipamentele necesare pentru a participa la activitățile 
didactice desfășurate în mediul on line. Foarte mulți dintre cei implicați în procesul educațional și-au 
desfășurat aceste activități, partajat cu alți membri ai familiei.  

În aceste condiții pe poate afirma faptul că, transformarea procesului educațional și evoluția 
către școala digitală presupune asigurarea accesului la soluții administrative, transparență și 
instrumente digitale de studiu, într-un mediu care să permită colaborarea și comunicarea eficientă 
între toate părțile implicate.  

Așadar, școala on line și implicit educația digitală cu toate dificultățile întâmpinate rămâne, fără 
doar și poate o provocare atât pentru profesori cât și pentru elevi, provocare care o dată acceptată nu 
poate decât să faciliteze actul educațional.  
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 MĂRȚIȘORUL, ELEMENT DE PATRIMONIU IMMATERIAL 

 
 PROF. ILEANA-PAULA BONDAR 

 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI, SUCEAVA 
 
 Trecutul vine în prezent ca un adevărat arc peste vremuri. Mărțișorul, amuletă și simbol al 

reînvierii pare să aibă o vechime de milenii. Dacă pietricelele perforate și așezate la gât drept colier 
sau bănuții purtați la mână sau la gât simbolizează bogăția, bunăstarea, șnurul răsucit din două fire 
pare o funie ce adună și împletește zilele anului, anotimpurile, viața și moartea. 

 Luna Martie, lună a primăverii și a renașterii, era prima în calendarul geto-dac. Multiplele 
datini, credințe, obiceiuri, superstiții legate de anumite sărbători vin din pre-creștinism. La 1 Martie, 
anul vechi murea spre a renaște. Baba Dochia deschide timpul magic al reînnoirii, al renașterii. Este 
percepută ca o formă negativă de manifestare a sacralității. Omul creează, prin urmare, amuleta – 
marț, marțug, mărțișor, amuleta care se leagă în copacii ce vor rodi, la cumpăna de la fântână, la 
poarta casei.  

 „Pentru omul tradiției, cel care este important e concretul și nu iluzia. Sistemul de semne, care 
constituie sensul și fondul culturii sale, se comportă asemenea codului juridic.”1 Omul arhaic se va 
proteja purtând amuleta, funia anului ce se punea la mână sau la gât în prima noapte cu lună nouă din 
martie. Inițial, șnurul era împletit dintr-un fir alb și unul negru. Albul semnifică moartea, iarna rece, 
pe când negrul este culoarea fertilității, a pământului hrănitor. Firul negru este înlocuit treptat cu cel 
roșu, semn al soarelui, sângelui, vieții, pasiunii. 

 Raportarea la calendarul lunar, la o anumită fază a lunii, face din mărțișor un obiect ritualic 
mai vechi decât apariția calendarelor solar-lunare de astăzi. „Obiceiul mărțișorului este inseparabil 
de tradiția Dochiei carpatice, sfânta creștină care a uzurpat o zeiță lunară și echinocțială. Firul 
mărțișorului ar fi fost tors de Baba Dochia în timp ce urca cu oile la munte. Firul sau ața întoarsă 
înseamnă timpul care se scurge neîncetat.”2 

Simbolul șnurului realizat din cele două părți răsucite a fost folosit de daci înainte ca romanii 
să-i cucerească, doar că în acea vreme șnurul era alcătuit din alte două culori: alb și negru. Culoarea 
neagră reprezenta lâna neagră dată de Baba Dochia nurorii sale, și simboliza întunericul iernii. Partea 
albă simboliza lumina primăverii. Lâna s-a schimbat, conform legendei, din negru în alb prin 
sacrificiul fetei.  

 Dacă la daci, 1 Martie este prima zi a noului an, la romani discutăm despre o sărbătoare a 
feminității – bărbații ofereau daruri soțiilor și mamelor- Matronalia. Rămânem, prin urmare, în același 
plan al unei ofrande-cadou-talisman. 

 Șnurul împletit care primește inițial o pietricică, mai apoi, un bănuț de argint, aramă sau aur, 
se îmbogățește, în timp, cu alte figurine, fiecare cu semnificație proprie, dar făcând trimitere la 
renaștere, iubire, primăvară, noroc. Metalele lunare-argintul și aurul conferă un caracter profund 
feminin sărbătorii de 1 Martie. Obiectul rotund și găurit pentru a fi asezat la gât sau la mână, bănuțul, 
este un „simbol matricial feminin”. 

Romulus Vulcănescu susține că fetele, după ce purtau mărțișorul toată luna martie, ieșeau într-
un spațiu deschis și-l aruncau spre cer, rostind următoarea invocare: „Sfinte Soare, sfinte Soare, / 
dăruiescu-ți mărțișoare, / ‘n locu’ lor tu mă ferește / de pistrui ce mă-nnegrește. / Ia-mi, te rog, 
negrețele / și dă-mi albețele, / fă-mi fața ca o floare/ sfinte Soare, sfinte Soare”. 

Canacii (canafii/cănăfiorii) se regăsesc la urechile cailor, la coarnele cerbului, la costumul 
călușarilor. Dintre culori, albul şi roşul au fost preferate, întrucât, în acele timpuri, venirea primăverii 
era întâmpinată cu ritualuri ce constau în sacrificii umane sau animale, cu scopul de a îmbuna zeii. 
Astfel, în ritual, roşul sângelui era asociat cu viaţa, fertilitatea, adoraţia şi sacrificiul, iar albul era 
legat de puritatea zăpezii, a gheţii şi a norilor. Astfel, albul şi roşul, puse laolaltă, ar semnifica dorinţa 
despărţirii de iarnă, de încremenirea sa rece, pentru a intra într-o etapă a trezirii la viaţă cu ajutorul 
căldurii, provenită din sângele sacrificial. 
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De altfel, șnurul răsucit exprimă împletirea inseparabilă a celor două principii ca o permanentă 
mișcare a materiei. El semnifică schimbul de forțe vitale care dau naștere viului, necurmatul ciclu al 
naturii. Culorile alb și roșu au rămas până în zilele noastre ca simbol al sexelor, ele fiind regăsite și 
la bradul de nuntă și înmormântare. 

George Coșbuc spunea că: “mărțișorul e un simbol al focului și al luminii, deci și al soarelui. 
Poporul nostru îl cunoaste și îl ține în mare cinste, și îl poartă copiii, fetele și mai rar nevestele și 
flăcăii, fiindcă el e crezut ca aducător de frumusețe și de iubire. Scopul purtării lui este să-ți apropii 
soarele, purtându-i cu tine chipul. Printr-asta te faci prieten cu soarele, ți-l faci binevoitor să-ți dea 
ce-i stă în putere, mai întâi frumusețe ca a lui, apoi veselie și sănătate, cinste, iubire și curăție de 
suflet… În folclorul nostru, anotimpurile sunt simbolizate cromatic: primăvara prin roșu, vara prin 
verde sau galben, toamna prin negru sau albastru iar iarna prin alb. De aceea, se poate spune că șnurul 
de care se agață mărțișorul și care e împletit în culorile alb-roșu, e și el un simbol al trecerii de la iarna 
cea albă, la primăvara clocotind de viață ca focul și sângele.”3 În același studiu mai spunea George 
Coșbuc : “Țăranii pun copiilor mărțișoare ca să fie curați ca argintul și să nu-i scuture frigurile, iar 
fetele zic că-l poarta ca să nu le ardă soarele și cine nu le poartă are să se ofilească. Poporul mai știe 
că mărțișorul trebuie purtat ca lucru sfânt, nu așa ca podoabă ori ca jucărie.”4 

 
1. Delia Suiogan, Delia - Om și cultură. Cultura tradițională 
2.Ghinoiu, Ion – Calendarul țăranului român. Zile și mituri, Editura Univers Enciclopedic, 

București, 2019 
3, 4.Coșbuc, George - Șezătoarea satului, nr. 3, 1906 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!  

 EDUCAȚIA ONLINE RESETEAZĂ CAPITALUL UMAN 
 

PROFESOR PAULA-ELENA DIACON 
LICEUL TEHNOLOGIC „TOMȘA VODĂ” SOLCA 

 
Declanșarea pandemiei și restricțiile care au venit împreună cu aceasta au luat prin surprindere 

întreaga planetă. Sistemul național de educație era, la începutul lui 2020, la ani lumină de idealul 
digitalizării, deci nu trebuie să ne mire dificultățile de adaptare ale acestuia la noile condiții. Adevărul 
este însă că, inclusiv în condițiile în care România ar fi stat mai bine la acest capitol raportat la țările 
dezvoltate, tot ar fi fost prinsă nepregătită. Pandemia a venit cu atât de multe restricții și modificări 
ale comportamentelor, încât situația din educație nu ar fi putut fi evitată. 

În acest context, toți actorii implicați în actul educațional, elevi, părinți și profesori deopotrivă, 
au fost forțați să facă tranziția către educația online. Nu însă fără dificultăți. O parte dintre ei s-au 
văzut nevoiți să-și confrunte marele „coșmar” – tehnologia și au fost forțați să-și dezvolte 
competențele digitale limitate. Toate acestea pe fondul unei slabe dotări tehnologice și chiar a 
existenței unor mișcări de rezistență la schimbare (prin prisma utilizării tehnologiei) din partea unora. 
În plus, la nivel mondial, după cum a arătat un raport UNICEF (2020) din august 2020, pe fondul 
pandemiei, „cel puțin o treime dintre elevii din lume nu au avut acces la educația la distanță în timpul 
închiderii școlii” în anul precedent, iar cei mai afectați, cum era de așteptat, au fost copii din mediul 
rural, cei din gospodăriile sărace și cei mai tineri de vârstă pre-primară. Organizația a mai punctat un 
aspect important și real: „chiar și atunci când copiii au tehnologia și instrumentele necesare acasă, 
este posibil să nu poată învăța de la distanță prin acele platforme din cauza factorilor concurenți din 
casă, precum presiunea de a face treburi, fiind forțați să lucreze, un mediu slab pentru învățare și lipsa 
de sprijin în folosirea curriculum-ului online sau difuzat”. 

Cu toate acestea, în acest articol voi evidenția beneficiile aduse de școala online. Într-adevăr, 
situația este mai nuanțată și mai complicată pentru preșcolari și elevii din învățământul primar, pentru 
care ghidarea pașilor spre tărâmul cunoașterii are o mare nevoie de mediul fizic. Lucrurile stau diferit 
cu cât ne îndreptăm spre învățământul liceal și profesional, unde elevii au dobândit și și-au însușit de-
a lungul anilor de studiu o serie de abilități, competențe și cunoștințe care îi ajută să navigheze și să 
se orienteze mai ușor în procesul învățării online. În anii 2020 și 2021, profesorii și elevii din România 
au fost forțați să-și părăsească zona de confort. O parte dintre aceștia au obținut acces la tehnologie 
și la internet pentru prima dată în viață și au învățat accelerat să le utilizeze, formându-și abilități 
digitale mai actuale decât ar fi putut să le formeze sistemul în mod obișnuit. 

Pandemia a forțat o schimbare structurală a economiei mondiale. De exemplu, până anul trecut, 
telemunca (munca remote) era privită drept ceva marginal. Astăzi, putem să afirmăm, fără teama de 
a greși, că majoritatea elevilor contemporani vor experimenta de-a lungul vieții lor profesionale cel 
puțin temporar telemunca. Un studiu condus de Grupul Adecco (2020) a arătat că modelul optim de 
lucru, în varianta angajaților și angajatorilor, este în prezent „munca hibridă”, în care 51% se 
desfășoară de la birou și 49% de la distanță. Școala românească nu era preocupată de acest aspect, 
dar o generație întreagă are acum instrumentele necesare pentru a se adapta la munca de la distanță.  

În mod surprinzător, câștigul cel mai mare al educației online nu este legat de competențele 
digitale. Programele software sunt intuitive și învățăm tot mai ușor să le utilizăm și nu ar fi fost 
necesar să trecem prin trauma pandemiei pentru a ne forma aceste abilități. Marele plus adus de 
educația on-line este legat de faptul că sute de mii de persoane angrenate în sistemul național de 
învățământ au fost forțate să învețe să lucreze cu informații abundente. Altfel spus, elevii și profesorii 
au fost puși în situația de a se informa, de a căuta și de a selecta informații, de a le adapta propriilor 
nevoi și de a opera cu acestea. De exemplu, inclusiv în situația în care motivația elevului a fost să 
„fenteze” o temă, rezultatul a fost că, involuntar, accesând patru sau cinci website-uri, acesta s-a 
documentat. Încercând să păcălească sistemul, elevul a învățat să caute cu rapiditate informații și să 
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le transforme conform nevoilor de moment. De asemenea, de partea cealaltă a catedrei, profesorii au 
început să opereze cu o multitudine de resurse educaționale online/ la distanță și, în unele cazuri, 
deoarece cele deschise erau, cel puțin la începutul pandemiei, puține, au creat și extins această bază. 

Privind prin prisma învățământului românesc, căruia încă i se reproșează că pune accentul pe 
memorarea informațiilor, după cum nota Alexandrescu (2009, p. 497) „elevii, la rândul lor, învaţă cel 
mult deprinderi (de a rezolva tipuri de probleme, de a memora pasaje sau lecţii întregi), dar sunt mai 
puţin învăţaţi şi pregătiţi să gândească, să utilizeze cunoştinţe noi, drept „unelte” ale gândirii, ale 
dezvoltări acesteia”, câștigul adus de învățământul online și de utilizarea tehnologiei este enorm.  

Suntem încă prea aproape de trauma educațională pentru a putea aprecia la adevărata sa valoare 
schimbarea profundă prin care a trecut sistemul național de învățământ și șansa pe care au primit-o 
acești elevi. Desigur, pentru a înțelege câștigul în formarea capitalului uman, nu trebuie să ne 
raportăm la instrumentele clasice de evaluare. Este adevărat că elevii au acum lacune care i-ar 
împiedica să performeze într-un concurs de cultură generală, dar abilitățile pe care și le-au format le 
vor fi probabil mai utile în carieră, decât simpla memorare a unor date. În prezent, în societatea 
cunoașterii, când informațiile se află la un click distanță, scopul educației este de a pregăti cetățeni 
capabili să se adapteze și să performeze într-un mediu economico-social complex și dinamic, indivizi 
care să poată să se adapteze și să știe să valorifice într-un mod superior informația. 

Elevii sunt deja mai capabili să înfrunte un viitor care se anunță complicat pe partea de profesii. 
Conform unor estimări, în viitorul nu foarte îndepărtat, angajații își vor schimba mult mai des locul 
de muncă (Cașotă, 2019). Este ușor de înțeles de ce abilitatea de a lucra cu informații valorează atât 
de mult. Mai multe studii conturează schimbări majore pe piața muncii, pe măsură ce noile descoperiri 
și tehnologii aduc o redefinire a setului de competențe necesar și o automatizare și digitizare tot mai 
mare în procesele de lucru. În acest sens, menționăm studiul realizat de World Economic Forum 
(2020, p. 5), care concluzionează că „lacunele în materie de abilități vor continua să fie ridicate, 
întrucât abilitățile cerute de locurile de muncă se vor schimba în următorii cinci ani. Cele mai 
importante abilități și grupuri de abilități despre care angajatorii consideră că vor crește în importanță 
și se vor impune până în 2025 includ grupuri ca gândirea critică și analiza, precum și rezolvarea de 
probleme și abilități în auto-gestionare, cum ar fi învățarea activă, rezistența, toleranța la stres și 
flexibilitatea”. De asemenea, Alain Dehaze, CEO al Grupului Adecco, un jucător cheie pe plan 
mondial din domeniul HR, susține că 85% din toate locurile de muncă care vor fi disponibile în 2030 
nu au fost încă inventate, fapt ce impune o revoluție a competențelor.  
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STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN PREDAREA LITERATURII 

FANTASTICE ÎN LICEU ÎN MEDIUL ONLINE 
 

 PĂUN MIHAELA ANCA 
 COLEGIUL “SPIRU HARET”, PLOIEȘTI 

 
 Proza fantastică se studiază în clasa a IX a în cadrul unităţii de învăţare “Lumi fantastice” şi se 

bucură de un interes aparte în rândul elevilor. Această atracţie este determinată de : 
a) bucuria de a cunoaşte, de a explora noi teritorii: călătoria esenţială ce prelungeşte experienţa 

limitată pe care o permite realul, călătorie fără riscuri ce oferă şansa unor întregiri ; 
b) bucuria de a găsi sentimente confuze şi imagini vagi ;  
c) bucuria de a compensa dezacordul cu lumea exterioară, de a uita realitatea şi a se cufunda 

într-un univers diferit . 
 Elevii percep caracterul fantastic al unui text din ezitarea lor constantă între o explicaţie 

naturală (domeniul straniului) şi o explicaţie supranaturală (domeniul miraculosului) . Încă de la 
început elevii sunt familiarizaţi cu conceptul de fantastic şi cu faptul că vorbim nu numai de literatură 
fantastică ci şi de tablouri fantastice şi creaţii muzicale fără formă fixă, numite fantezii.  

 În procesul didactic de studiere a prozei fantastice în mediul online se poate utiliza o gamă 
variată de metode şi procedee, oferite fie de practica şcolară tradiţională, fie de didactica modernă. 
Folosirea acestor metode şi procedee trebuie să fie determinată de realizarea unei învăţări active, 
proces în care relaţia profesor-elevi să fie pusă sub imperativul activizării elevilor, profesorul 
îndeplinind rolul unui ghid competent şi abil, care să pună discipolii săi în situaţii concrete de învăţare 
prin efort propriu. Aşadar, profesorul trebuie să ştie când să se retragă, înlocuind metoda frontală cu 
metoda lucrului în grup, conducerea directă cu cea indirectă, îndrumarea detaliată cu cea schiţată, 
pentru a creea condiţiile unui larg schimb de opinii între elevi, o colaborare directă atât între ei, cât şi 
între ei şi profesor, colaborare ce se poate realiza chiar și în mediul online. 

 Aplicarea metodelor interactive în mediul online se pretează atunci când profesorul este 
convins că elevii dispun de cunoştiinţele prealabile necesare şi că activitatea lor iniţială este suficient 
de dezvoltată pentru elucidarea în grup a anumitor probleme şi pot să recunoască interdependenţa 
datelor . Profesorului i se cere mult discernământ şi simţ pedagogic spre a putea decide asupra 
sarcinilor didactice care pot fi rezolvate în grup, ce fel de sarcini didactice pot rezolva cu succes elevii 
bazându-se pe forţele lor comune, asigurându-se doar o îndrumare schiţată şi directă .  

 Astfel, elevii clasei a IX-a, profil matematică-informatică vor descoperi prin metoda metoda 
predării / învăţării reciproce, într-o întâlnire de 50 de minute pe ZOOM, trăsăturile prozei fantastice 
voiculesciene având în vedere opera Lostriţa  

 La sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 
1. să prezinte coerent subiectul operei; 
2. să evidenţieze aspectele specifice prozei fantastice; 
3. să argumenteze dimensiunile mitice şi simbolice ale personajelor şi încadrarea personajului 

principal în categoria arhetipurilor; 
4. să explice semnificaţiile simbolice ale unor secvenţe din povestire; 
5. să identifice mituri şi motive prezente în operă; 
6. să argumenteze originalitatea fantasticului voiculescian . 
Metoda predării / învăţării reciproce 
 Având ca principal scop dezvoltarea dialogului elev – elev, învăţarea reciprocă stimulează şi 

valorifică aportul fiecărui elev al colectivului. Metoda este centrată pe patru strategii de învăţare: 
- rezumarea – expunerea a ceea ce s-a citit; 
- formularea întrebărilor despre informaţiile citite; 
- clarificarea datelor – discutarea informaţiilor neclare, prin apeluri la diferite surse, şi 

soluţionarea neînţelegerilor; 
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- prezicerea / prognosticarea – exprimarea a ceea ce cred elevii că se va întâmpla în continuare. 
Etapele predării reciproce: 
- explicarea obiectivelor şi a celor patru strategii; 
- împărţirea rolurilor elevilor; 
- organizarea pe grupe; 
- lucrul pe text; 
- realizarea învăţării reciproce; 
- aprecieri şi comentarii. 
 Învăţarea reciprocă dezvoltă gândirea cu operaţiile ei – analiza, sinteza, concretizarea, 

generalizarea; de asemenea, stimulează atenţia, capacitatea de exprimare, dar şi de ascultare activă . 
Dezavantajul acestei metode îl constituie riscul ca elevii să acţioneze doar în dimensiunile rolului, să 
fie dezinteresaţi de celelalte roluri. 

 
 ECHIPA  CERINŢA REZULTATE AŞTEPTATE 
 
 
REZUMATORII 

Prezentaţi pe 
scurt subiectul 
povestirii 
Lostriţa. 

Elevii vor prezenta subiectul operei accentuând unele 
momente: 
-evoluţia lui Aliman; 
-influenţa lostriţei asupra flăcăului; 
-mijloacele la care recurge Aliman pentru a prinde 
lostriţa. 

ÎNTREBĂTORII Menţionaţi 
elementele 
fantastice 
(aparţinând 
mentalităţii 
magice)prezente 
în povestire 

Elevii se vor referi la : 
-descântătorul de peşti ; 
-lostriţa de lemn(motivul dublului); 
-apariţia frumoasei şi sălbaticei fete. 

CLARIFICATORII Explicaţi 
semnificaţia 
simbolică a unor 
secvenţe din text 

Elevii vor prezenta semnificaţiile simbolurilor 
prezente cu ajutorul Dicţionarului de simboluri 

PREZICĂTORII Anticipaţi 
evoluţia relaţiei 
protagonistului cu 
lostriţa 

Elevii vor prezenta propriile viziuni şi interpretări 
asupra finalului operei . 

 
 De asemenea, trăsăturile prozei fantastice voiculesciene pot fi descoperite în mediul online și 

prin metoda Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat. 
 Este o strategie de conştientizare de către elevi a ceea ce ştiu sau cred că ştiu referitor la un 

subiect şi totodată a ceea ce nu ştiu sau nu sunt siguri că ştiu şi ar dori să ştie sau să înveţe; 
• metoda poate fi folosită în prima parte a unei lecţii – actualizarea vechilor cunoştinţe - 

evocarea; 
• activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării; 
• se oferă elevilor posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor. 
• se cere elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la subiectul sau 

tema investigaţiei ce va urma; aceste idei vor fi notate într-o rubrică a unui tabel – „STIU”; 
• ei vor nota apoi şi ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătura cu tema 

respectivă; aceste idei sunt grupate în rubrica „VREAU SĂ ŞTIU”;  
• profesorul va propune apoi studierea unui text, realizarea unei investigaţii şi fixarea unor 

cunoştinţe referitoare la acel subiect, selectate de profesor; elevii îşi însuşesc noile cunoştinţe şi îşi 
inventariază noile idei asimilate pe care le notează în rubrica „AM ÎNVĂŢAT”; 

 Modalitatea de realizare 
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• Se propune tema ce urmează a fi studiată:“ Fantasticul în proza lui Vasile Voiculescu” 
• Se anunţă şi se explică metoda de lucru . 
Elevii lucrează individual şi inventariază ideile pe care le au în legătură cu tema propusă. 
Ei vor identifica şi aspectele necunoscute. Profesorul va conduce elevii să elucideze aceste 

neclarităţi şi aceştia vor completa rubricile tabelului, pe care îl vor prezenta ulterior colegilor cu 
ajutorul camerei. Prin brainstorming, participanţii identifică situaţia de plecare precum şi ceea ce au 
dobândit în urma procesului de învăţare. Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev 
prin conştientizarea eventualelor lacune şi prin motivarea acoperirii acestora. 

 
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 

Trăsăturile literaturii 
fantastice :  
-existenţa a două planuri: 
real şi ireal ; 
-apariţia subită a unui 
element misterios, 
inexplicabil, care perturbă 
ordinea firească a realitaţii ; 
-dispariţia limitelor de timp 
şi de spaţiu duce la apariţia 
elementului misterios, ireal; 
-compoziţia gradată a 
naraţiunii, care întreţine 
tensiunea epică ; 
-finalul ambiguu, deschis ; 
-posibilele explicaţii se 
dovedesc în general 
incomplete şi 
nesatisfăcătoare . 

 
 
 
 
 
 
 
Cum apare motivul 
metamorfozei în proza lui 
Vasile Voiculescu ? 

În“Lostriţa”, Voiculescu 
prezintă capacitatea unui 
peşte de a se metamorfoza în 
femeie . 
În“Iubire magică”, frumoasa 
Mărgărita se transformă într-
o urâţenie absolută, zeiţa 
metamorfozându-se într-o 
babă hidoasă, semănând cu o 
strigoaică . 
Povestirea “În mijlocul 
lupilor “, prezintă un posibil 
caz de lycantropie .Luparul 
este privit cu ostilitate de 
săteni, care bănuiesc că este 
un om lup (lycantrop), o 
fiară, care “uneori se preface 
el însuşi în lup şi iese 
înaintea oamenilor să-i 
sfâşie”. 

 
 Chiar dacă exerciţiul este o metodă clasică, pentru eficienţa lui merită amintit, cu atât mai mult 

cu cât nu trebuie să eliminăm din lecţie metode tradiţionale dacă se dovedesc utile, doar pentru a 
folosi metode moderne. Trebuie să alegem atent metoda adecvată fiecărui moment al lecţiei, iar în 
perioada desfășurării cursurilor în mediul online, exercițiile au fost utilizate frecvent, elevii având 
posibilitatea să încarce rezolvările pe Google Classroom, fiecare primind un feedback.  

 Exerciţiul este o activitate ce constă în repetarea conştientă a unei operaţii sau acţiuni, cu 
intenţia de a o apropia de un model, cu scopul de a forma priceperi şi deprinderi. Exerciţiul constă în 
cunoaşterea şi repetarea cu stricteţe a unui număr de paşi care se repetă identic şi îşi propune: 
consolidarea cunoştinţelor şi a deprinderilor însuşite, dezvoltarea operaţiilor mintale şi constituirea 
lor în structuri operaţionale, sporirea capacităţii operatorii a achiziţiilor teoretice şi practice, oferind 
posibilităţi noi de transfer. 

Exemplu: 
Citiţi cu atenţie textul şi rezolvaţi cerinţele : 
 Într-o zi s-a hotărât . A plecat în sus, la un sat sălbatec pe Neagra . Auzise el că acolo e un vraci 

bătrân, mare descântător de peşti, un fel de stăpân al apelor . A urcat cale de o zi şi a ajuns noaptea 
târziu . A nimerit casa, a bătut şi s-a rugat de găzduire . Vrăjitorul l-a primit şi l-a oprit de a rămas 
chiar la el câteva zile .Ce i-o fi spus, ce l-a învăţat, cum l-a descântat, nu se ştie .Aliman s-a întors 
acasă cu o lostriţă lucrată în lemn, aidoma de şuie şi frumoasă ca cea din Bistriţa . Vopsită la fel, cu 
aur şi argint, şi stropită cu picăţele galbene-ruginii. Era alcătuită din două jumătăţi care se îmbucau 
una într-alta cu scoabe. În mijlocul gol al închipuirii, după ce a frecat-o peste tot cu lapţii de lostriţă 
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şi buruieni de apă a ascuns un alt peştişor mai mic, tăiat dintr-un corn de cerb ca să-I dea cumpăneală 
în apă şi s-o cârmuiască.Toate au fost vrăjite, descântate şi afierosite după străvechi noime şi 
îndreptare ale magiei pierdute şi uitate de ceilalţi. Şi într-un miez de noapte cu luna în pătrar poleind 
trupul gol al flăcăului, Aliman a intrat până in mijlocul râului cu peştele vrăjit în mână, a spus încet 
descântecul învăţat pe de rost, în care se leapădă de lumea lui Dumnezeu, şi a dat drumul păpuşii cu 
chip de lostriţă .” 

 1.Pracizaţi secvenţele importante ale textului citat . 
 2.Numiţi elemente ale fantasticului prezente în acest citat . 
 3.Indicaţi semnificaţia ritualului magic săvârşit de Aliman . 
 4.Specificaţi două procedee artistice folosite în acest fragment . 
 5.Găsiţi elemente ce indică spaţiul şi comentaţi pe scurt semnificaţia acestora . 
 Așadar, predarea online nu ar trebui să fie foarte diferită de predarea față în față, iar pentru 

obținerea unor rezultate bune trebuie să existe un efort susținut din ambele părți: cadrele didactice să 
creeze conținuturi în forme variate, iar elevii să le parcurgă cu atenție. 
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 EDUCAŢIE FĂRĂ BARIERE 

PROF. INV. PREŞCOLAR PĂUN STELUŢA 
GRĂDINIŢA CĂLMĂŢUIU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLMĂŢUIU 
JUD. TELEORMAN  

 Fiind recunoscută prin Constituţie ca prioritate naţională, educaţia este factor strategic al 
dezvoltării de perspectivă, având ca scop, modelarea multidimensională şi anticipativă a factorului 
uman. 

 În anii din urmă, Ministerul Educatiei şi-a dezvoltat şi adaptat politicile, oferind tuturor 
cetăţenilor oportunităţi de a învăţa oricând, oriunde şi în ce mod alege fiecare, punând accent pe 
calitate, eficienţă, echitate.  

 Pentru diminuarea abandonului scolar si mentinerea cat mai mult timp a tinerilor in sistemul 
de invatamant, este nevoie de adaptarea continuturilor la nevoile pietei muncii. În realizarea accesului 
egal şi echitabil la educaţie, se remarcă următoarele obiective:  

* asigurarea accesului egal şi universal în învăţământul obligatoriu;
* creşterea şanselor de succes şcolar pentru copiii şi tinerii din zonele şi segmentele sociale

defavorizate; 
* creşterea oportunităţilor de participare şcolară şi de formare profesională pentru categoriile

defavorizate 
* asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi
* pregătirea absolvenţilor învăţământului obligatoriu în vederea inserţiei lor pe piaţa muncii
* îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de suport pentru copiii şi tinerii cu nevoi speciale de

educaţie 
 De la vârsta de trei ani, copilul intră in sistemul de învăţământ. Educaţia preşcolară se adresează 

tuturor copiilor, inclusiv celor cu cerinţe speciale . Există însă şi copii pentru care educaţia reprezintă 
o problemă temporară sau permanentă, din motive diverse: sănătate, migraţie dintr-o localitate în alta
a părinţilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, debut şcolar întârziat, lipsa preocupării familiei, etc

 Putem enumera alte ,,bariere”, descoperite în activitatea zilnică. 
 Astfel, dificultăţile affective se manifesta prin opoziţie activă, prin opozizie pasivă, prin 

instabilitate, anxietate, depresie uneori.  
 Opozitia se manifesta in urma unor observaţii sau ca urmare a unui comportament deficitar 

între părinte şi copil.Instabilitatea are două aspecte: unul motor(se mişcă mult), altul 
psihologic(manifestă dezinteres-interes rapid, atentie deficitară). 

 Anxietatea şi depresia se pot manifesta în plan psihic, printr-un sentiment de insecuritate, de 
nesiguranţă, dureri intestinale, greţuri, vomă, nervozitate, violenţă. 

 Atunci cand copilul este tentat să refuze să meargă la grădiniţă, se impune intervenţia familiei 
pe plan afectiv. Gradiniţa se va implica mai mult in plan pedagogic.Impreună, îi vom ajuta pe cei 
mici să-şi recunoască sentimentele, să şi le exprime nu numai verbal ci şi prin alte mijloace: desen, 
pictură, modelaj, jocuri de rol, de mişcare, de creaţie, etc. 

 Am folosit adesea, poveştile terapeutice. Ascultând povestea, copilul trăieste odată cu 
personajele diverse emoţii, sentimente, participă afectiv la evenimentele prezentate.Transpun apoi în 
jocurile lor si obervăm cu uşurinţă bucuria sau tristeţea de pe chipurile lor. 

 Copilul trebuie încurajat să râdă sau să plângă, pentru că el trăieşte emoţii complexe pe care 
nu ştie să le verbalizeze, să le numească. Îi lăsăm să spună şi dacă sunt furioşi, discutând cu ei, 
descoperim cauza pentru a şti cum să intervenim, îi invăţăm să se exprime calm, fără agresivitate sau 
ameninţare. 

 Educatoarele nu au ca sarcină anularea personalităţii copilului ci formarea, dezvoltarea 
capacităţii lui de adaptare la cerinţele prezente şi viitoare ale societăţii. 
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 Implementarea sistemelor informatice in educatie este ceruta in primul rand de nevoi sociale 
cum ar fi pregatirea elevilor, pentru a stapani volumul imens de informatii, disponibil si accesibil lor, 
formandu-le abilitati de a le accesa.De asemanea, nevoia majora de comunicare intre indivizi, intre 
grupuri profesionale, determina participarea copiilor la propria lor formare, in accord cu interesele, 
aptitudinile, nevoile personale. 

 Punem adesea in balanta avantajele si dezavantajele folosirii tehnologiei, mai ales la varsta 
prescolara.  

 Stiind cat indragesc copiii sa se joace si ce semnificatii profunde are aceasta activitate specifica 
varstei si eu m-am gandit la cele doua aspecte ale folosirii tehnologiei : joc sau joaca? 

 Este joaca la inceput, cand copilul descopera acest obiect dar devine treptat joc, imediat ce 
invata sa se joace, cand gaseste jocurile cu reguli, cu un anume limbaj(denumirea culorilor, numele 
fructelor/in engleza, franceza). 

 Folosirea tehnologiei, stimuleaza interesul pentru cunoastere, curiozitatea, indeperndenta in 
rezolvarea sarcinilor si in cautarea solutiilor.  

 Copilul are posibilitatea sa se joace cu mainile, creeaza din instinct si imaginative, descopera 
solutiile, uneori din simpla placere de a se juca.Se dezvolta calitati personaleca perspicacitatea, 
creativitatea, gandirea logica, puterea de concentrare, indemanarea specifica.Jocul pe laptop sau 
telefon, reprezinta un mijloc de invatare preferat de copii, pentru faptul ca pare animat, viu, activ si 
este interactiv. Aparatura este usor de folosit si ofera copilului un mod placut de a petrece timpul 
liber. 

 La inceput laptopul(telefonul) este un partener de joc, mai tarziu devine un mijloc de exersare 
si invatare, cand intervin competenta si performanta.  

 Atunci cand este folosita pentru atingerea unui obiectiv educational, in combinatie cu alte 
metode traditionale, tehnologia moderna este necesara. 

 Personal, am integrat tehnologia in diverse momente ale activitatilor desfasurate in gradinita, 
urmarind atingerea unui anumit obiectiv educational.Astfel, dupa ce am observat planta, copacul, 
corpul uman, am folosit jocul/puzzle pentru reconstituirea intregului. Am audiat cantecele, poezii, 
povesti sau am folosit jocuri gen ,,Raspunde corect!,, atractive pentru copii prin caracterul interactiv. 

 Nu este recomandata folosirea abuziva a tehnologiei, deoarece: nu implica miscarea copilului 
ci pozitia statica, afecteaza vederea copilului, nu incurajeaza comunicarea, verbalizarea actiunilor ci 
o tacere care duce la reducerea cantitativa si calitativa a vocabularului, utilizand aproximativ aceleasi 
expresii, creeaza dependenta si duce copilul intr-o lume imaginara, ireala, impiedicand socializarea. 
Adesea ofera o cantitate imensa de informatii care depasesc nivelul de dezvoltare neuro-psihica si 
intelectuala a copilului. 

 Nu trebuie sa uitam ca nicio masina nu ofera caldura sufleteasca de care are nevoie copilul. 
 Totusi, nu putem evolua fara a intelege calea noua a dezvoltarii, calea stiintei de a utiliza 

stiinta.Sistemele informatice trebuie folosite cand, cum si cat ajuta la indeplinirea obiectivelor 
educationale, unind forta informaticii cu dezvoltarea aptitudinilor, a capacitatilor creatoare ale 
fiecarui copil. 

 Barierele sociale cele mai des întâlnite sunt legate de: situaţia financiară a familiei, 
dezmembrarea familiei, neimplicarea familiei în educaţia copilului, exploatarea copilului prin muncă, 
lipsa părinţilor (plecaţi la muncă în străinătate, etc) 

 Debutul învăţării pentru fiecare copil este cât mai devreme cu putinţă.Dezvoltarea normală a 
creierului se produce datorită stimulării permanente, prin căile senzoriale şi prin organizarea tot mai 
adecvată a mişcării şi manualităţii. 

 Noi, educatorii, ştim că trebuie să încurajăm copilul mic să se mişte, să-şi folosească simţurile, 
să comunice, să folosească cât mai mult mâinile, păstrând deschise, în fiecare zi, căile de pătrundere 
a informaţiilor spre creier: văzul, auzul, simţul tactil şi mirosul. 

 În acest sens, toate componentele societăţii trebuie participle, construind medii adecvate 
dezvoltării copiiilor. 

 Sunt, însă, la fel de importante competenţele pe care le are adultul care se ocupă de educatia 
copilului, luând în considerare, dependenţa de adult, în copilărie. 
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 Relaţia cu adulţii din jur este determinantă pentru dezvoltare. În funcţie de vârstă, întreaga 
dezvoltare a individului o constituie trecerea de la imaturitatea copilului la adultul matur, de la simplu 
la complex, de la comportamente iraţionale, mimetice, la cele rationale, de la dependenţă la 
independenţă şi autodeterminare. 

 Este important să subliniem că în toate ţările se acţionează pentru educaţia şi protecţia micii 
copilării, adică pentru Educaţia Timpurie ca parte a Educaţiei Inclusive. 

 Politicile educaţionale actuale pornesc de la adevărul că fiecare copil este un început pentru 
schimbare şi că fiecare individ poate contribui la evoluţia societăţii. Copiii trebuie priviţi ca actori ai 
schimbărilor. 

 Educaţia timpurie se leagă firesc de realizarea a două deziderate actuale: dezvoltarea incluzivă 
a societăţii şi valorizarea diversităţii la nivel social. 

 Eliminarea barierelor bazate pe standarde socio-economice, credinţe politice, etnicitate sau alte 
caracteristici care împiedică accesul egal şi echitabil la resurse, servicii şi facilitati de dezvoltare, este 
obligatorie. 

 Respectul pentru diversitate se manifestă prin promovarea atitudinilor pozitive şi recunoaşterea 
nevoilor diferite ale oamenilor.Respectul pentru diversitate cuprinde în sine, angajarea concretă în 
cunoaşterea realităţii celorlalţi, dezvoltarea deprinderilor de a discuta, a negocia, managementul şi 
rezolvarea conflictelor. 

 Cu cât copiii mici sunt mai expuşi la un mediu incluziv care respectă şi valorizează diferenţele, 
cu atât dezvoltarea lor le va asigura adaptarea la mediul social. 

 Heterogenitatea societăţii poate fi o sursă pozitivă în explorarea şi schimburile culturale. La 
nevoie, putem crea spaţii, programe şi proiecte în care să stimulăm dezvoltarea practicilor inclusive, 
în folosul copiilor dar şi al societăţii.În acest sens, particip la implementarea proiectelor,,Nouă ne 
pasă”, ,,EDU-clik”, ,,OvidiuRo”, realizând transferul de informatie şi educaţie spre şi dinspre şcoală, 
veghind mereu drumul şi devenirea preşcolarilor de azi-tinerii de mâine. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
- ,,Premizele educaţiei inclusive, în gradiniţă”, UNICEF, Unite for children, 2010 
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ȊNVAŢAREA TRADIŢIONALĂ SAU ONLINE 

 
PROF. ÎNVĂŢ. PREŞCOLAR PĂUNE ANA MARIA 

GRĂDINIŢA NR. 210, BUCUREŞTI 
 
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. 

Învățarea de la distanță a adus o contribuție esențială pentru o schimbare de calitate a sistemului 
educațional, inclusiv atitudinea față de curriculum, în special față de conținuturi. În cadrul învățării 
de la distanță s-a pus accent pe dezvoltarea competențelor copiilor mai apropiate de viață și interesele 
lor, precum și formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate și cu persoana 
însăși. Deși majoritatea copiilor au acces la Internet, în situația când stăm acasă, fără implicarea 
grădiniţei, învățarea de la distanță ar fi ineficientă, deoarece nu se știe din ce surse/materiale deschise 
online s-ar fi folosit copilul. Resurse de predare și învățare online sunt foarte multe, însă important 
este selectarea celor care sunt captivante și interesante pentru copii, dar cunoscute și de profesori.  

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 copiilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui la 
factorul de schimbare, de a fi apreciat.  

Exercițiul de învățare de la distanță a demonstrat că competențele digitale trebuie dezvoltate, 
pentru a contribui la un șir de invenții noi și descoperiri, crearea de sarcini creativitate și comunicare 
eficientă. Mulți respondenți au menționat, că o metodă eficientă folosită la clasă, dar și în cadrul 
învățării de la distanță este cea a investigației, care încurajează copiii să găsească singuri soluții la 
problemele identificate și îi antrenează să gândească liber, critic și constructiv.  

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.  

Majoritatea cadrelor didactice au fost nevoițe să-și modifice stilul de predare-învățare, precum 
și cel de evaluare. Accentul s-a pus pe colaborare, dezvoltarea autonomiei și creativității, dar mai cu 
seamă pe responsabilitate și învățarea de luare a deciziilor.  

Modelul învățării de la distanță vine cu mai multă frustrare și surmenare pentru toți actorii 
educaționali, pentru că lipsește cadrul rigid al școlii și metodele de control asupra copiilor. Deși 
această stare a consolidat autonomia copiilor mai conștienți, dar pe de altă parte, a demonstrat 
necesitatea reformării radicale a educației, în situația când copiii mai puțin responsabili ignorau 
deschis sarcinile cadrelor didactice. Acesta demonstrează că cadrele didactice trebuie să-și 
regândească rolul de ghid și facilitator, pentru o învățare autentică, să utilizeze strategii interactive de 
învățare pentru a motiva copiii să învețe fără frică, monitorizarea strictă a implicării și un control 
rigid. Astfel, cadrele didactice au pus accent pe învățarea prin descoperire, combinând eficient 
instrumente digitale și non-digitale, propunând diverse sarcini creative și fișe de lucru pentru elevi 
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Modernizarea școlii este necesară prin implicarea unei echipe de specialiști-programatori care 
își vor aduce contribuția șa formarea cadrelor didactice și a managerilor școlari pentru transformarea 
materiei în programe de învățare digitală și dezvoltarea unor lecții online cu pași prestabiliți, unde 
elevii primesc un feedback în timp real. Elevii să fie dotați cu tablete conectate la internet, unde pot 
fi încărcate manuale în format electronic, sarcini, chiar și posibilitatea de a organiza evaluarea online. 
Folosirea manualelor și a altor materiale didactice în format online a înlesnit activitățile propuse, fiind 
un suport important pentru învățare, deși nu au fost disponibile la toate disciplinele școlare.  
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LIMITELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

 
PROF. PĂVĂLUȚĂ MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI,  
 JUDEȚUL BACĂU 

 
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, conţinutul învăţării poate fi accesat şi pe internet sub formă de text, imagini, materiale 
audio și video.  

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 vârste şcolarilor 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 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.  

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 faptelor despre care învaţă..  

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, mai apare și o altă problemă – integrarea socială şi dezvoltarea personalităţii şcolarului, 
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.  
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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.  

 
Bibliografie:  
• http://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-resurselor-web 
• https://twinspace.etwinning.net/98186/materials/images 
•  https://app.bookcreator.com/books 
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 EDUCATIE FARA FRONTIERE  

  
 PROF. INV. PRESC. PAVEL IOANA-STEFANIA 

 GRAD. CU P.P. SI P. N. ”CASTELUL FERMECAT” 
 (STRUCTURA A LICEULUI TEORETIC ”A.VLAICU”, BREAZA, PH) 

 
 In contextul actual al pandemiei de Sars-Cov2, educatia si predarea on –line reprezinta o 

continua provocare si descoperire de oportunitati de invatare.  
 Necesitatea predarii cunostintelor, a informatiile si deprinderilor in invatamantul prescolar 

constituie o sursa de perfectionare continua prin promovarea valorilor culturale si cogitive, afective 
si volitive deopotriva. Educatia realizata on-line a reprezentat pentru invatamantul prescolar un prilej 
de comunicare si socializare in primul rand, de mentinere a interesului copiilor si parintilor pentru 
educatia si instructia realizata in gradinita. 

 Cursurile organizate de Digital Nation despre predarea on-line la diverse categorii de elevi m-
au ajutat sa dobandesc deprinderi digitale specifice nivelului de varsta prescolar. Am descoperit cu 
placere si interes modalitati de predare on-line, am exersat atasarea materialelor didactice si a fiselor 
propuse spre rezolvare pe Google Classroom si pe Zoom. Am initiat intalniri pe Classroom cu 
prescoalrii, ajutati de parinti, am concluzionat asupra activitatii lor pe ”Stream” („Flux”), mentinand 
legatura cu parintii zilnic. Desi nu toti au avut posibilitatea sa intre on-line la activitati, am avut feed-
back de ma marea majoritate. Daca nu reuseau sa intre pe Classroom, pe clasa formata, intrau pe 
whatsapp si comunicam zilnic.  

 La cursurile organizate de Digital Nation am avut placerea si oportunitatea de a lucra in echipa 
cu profesori sau profesori pentru invatamant primar si prescolar, dandu-ne reciproc teme pentru acasa 
si feed-back la activitati. 

Fiecare activitate a constituit o provocare la nou, la a cunoaste si a te adapta noilor cerinte. Am 
invatat sa alcatuim un Jamboard si sa le dam copiilor puzzle-uri si tot felul de activitati interesante, 
fise scanate si trimise poze, lansand o competitie cu dead-line-uri extrem de fructuoasa si cu multe 
satisfactii. Totodata, lucrez pe Zoom ca profesor de limba engleza la pregatiri individuale ale elevilor 
si folosesc des si cu placere whiteboard-ul.  

 La meeting-uri nu au reusit sa se adune toti parintii si toti copiii din grupa, dar am socializat 
cu placere cu ei si am impartasit experiente, in perioada pandemiei, care au contribuit la socializare.  

 Am participat la sedintele consiliului profesoral, la activitatile C.R.E.D, la cercurile pedagogice 
organizate on-line, prilej de perfectionare si socializare, de a revedea colege si de a impartasi 
experiente legate de predarea on-line. 

 Am participat la cursul din cadrul proiectului „Citeste-mi o suta de povesti!” organizat de 
Asociatia Ovidiu.ro. Astfel, am descoperit placerea lecturii alaturi de cei mici, zi de zi aproape, 
cumparand cartile sugerate de organizatoarea acestuia, Maria Gheorghiu. Copiii si parintii au 
intampinat cu interes si cu bucurie ideea, am obtinut sponsorizari si am achizitionat multe carti pe 
teme de interes specific varstei prescolare. 

 Desi educatia de acasa nu se compara cu cea realizata in gradinita in sensul ca nu permite 
contactul direct cu formatorii, cu prescolarii si cu materialele didactice propuse, a reprezentat o solutie 
iminenta si o idee buna de continuare a activitatii de educatoare.  

 In concluzie, ma bucur ca am descoperit si invatat lucruri noi, ca am avut oportunitatea de a 
tine legatura cu parintii in mediul on-line, desi uneori a fost dificil din cauza lipsei de timp a parintilor, 
a dotarilor cu aparatura tehnica si electronica inadecvata. Totusi, interesul parintilor care au apreciat 
munca noastra si a copiilor a fost continuu, bucuria copiilor a fost mare. Acea familie care a refuzat 
sa frecventeze gradinita in perioada pandemiei nu a participat nici la activitati, insa, ca dovada a 
interesului scazut pentru activitatile instructiv-educative organizate. 

 Ma bucur pentru ca am reusit sa realizez o educatie fara frontiere, deschisa la noi provocari in 
domeniu!  
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 

APLICAȚIA WORDWALL 
 

 PROF. PAVEL STELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU TECUCI 

 
Profesorul secolului XXI trebuie să proiecteze și să gestioneze instruirea, vizând permanent 

esența ei - cultivarea potențialului creativ al tinerilor, pregătindu-i pentru o societate în care 
cunoașterea și integrarea tehnologiei contribuie la asigurarea succesului lor. 

Provocările din societatea contemporană și revoluția digitală ne determină pe noi, profesorii, să 
ne adaptăm la noile realități. 

O etapă importantă în cadrul procesului instructiv educativ o reprezintă evaluarea și în 
contextul digitalizării învățământului, putem utiliza platformele și aplicațiile disponibile online. 
Creând teste în mod corespunzător, putem determina dacă au fost sau nu atinse competențele propuse, 
dacă rezultatul este un succes sau un insucces. 

 Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme - iniţială, continuă şi 
sumativă, cu ajutorul a numeroase platforme și instrumente precum: 

•  Socrative.com 
• Quizizz.com 
• Quizlet.com 
• Kahoot.com 
• Google Forms 
• Google Classroom 
• Wordwall 
• Mentimenter.com 
Avantajele utilizării acestor platforme: 
• Diversitatea modalităților de evaluare; 
• Accesarea simplă de pe orice dispozitiv (laptop, tabletă, telefon); 
• Elevii percep evaluările ca pe niște jocuri, dar noi le formăm competențe, atitudini și 

aptitudini; 
• Dezvoltarea competențelor digitale; 
• Evaluarea se desfășoară într-un climat plăcut și relaxant; 
• Interactivitatea; 
• Timp redus pentru verificarea testelor; 
• Feedback imediat pentru profesori, elevi și părinți; 
• Obiectivitatea evaluării rezultatelor; 
• Centralizarea și stocarea rezultatelor; 
• Rezultatele evaluărilor pot fi cunoscute și de către părinți. 
Dezavantaje 
Pentru profesori 
• Mult timp alocat de cadrele didactice pentru pregătirea materialelor; 
• Testele oferă posibilitatea evaluării mai mult a cunoștințelor decât a competențelor; 
• Perturbă obiectivitatea evalurii deoarece elevul poate fi ajutat în rezolvarea testului de 

membrii familiei; 
• Itemii sunt în mare parte obiectivi, iar elevii care nu stăpânesc materia pun răspunsul la 

nimereală și pot obține punctaj mare. 
 Pentru elevi 
• Nu au acces egal la resursele tehnologice, conexiune cu probleme; 
• Devin dependenți de tehnologie și mediul online; 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

336



• Slaba utilizare și dezvoltare a limbajului de specialitate; 
• Capacitatea de selectare, argumentare, sintetizare este redusă. 
Spre exemplificare m-am oprit la platforma Wordwall care oferă posibilitatea creării unor jocuri 

educaționale interactive în format digital, ce pot fi inserate în alte platforme de învățare sau, mai 
simplu, distribuite prin link dar și a unor resurse în format pdf, aferente jocurilor create. 

Printre caracteristicile platformei, putem aminti:  
• creăm resurse după tipare date; 
• putem schimba tiparele, fără a relua construirea jocului; 
• avem posibilitatea de a edita o resursă publică creată de altcineva; 
• putem alege teme și opțiuni de personalizare a resursei; 
• putem crea sarcini de lucru pe care apoi să le atribuim elevilor; 
• avem posibilitatea de a publica resursa, astfel încât aceasta să fie vizibilă și de alți profesori; 
• rezultatele pot fi cunoscute atât de profesori cât și de elevi; 
• rezultatele rămân stocate pe platformă existând astfel posibilitatea de a observa progresul 

elevilor. 
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 ȘCOALA DE ACASĂ, ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 ED. PAVEL VERONA MARILENA  

 G.P.N. NR. 2, CUDALBI /  
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI, JUD. GALATI 

 
 Indiferent dacă suntem educatori, învățători, profesori la școala generală, liceu sau la 

universitate știm că nu ne oprim niciodată din învățat. O școală modernă trebuie să țină pasul cu 
schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi alternative care să vină în sprijinul elevilor și 
profesorilor.Situația pandemică din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul de învățământ 
sunt absolut necesare modificări. S-a recurs la școala de acasă, școala online. Practic, fără să 
conștientizăm imediat, am fost conduși spre progres. 

 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, cât și profesorii în 
vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau 
profesională. Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie 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. 

 În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare. În cadrul învățării de 
la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor elevilor mai apropiate de viață și intereselor 
lor, precum și pe formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate și cu 
persoana însăși. Resurse de predare și învățare digitale sunt foarte multe, însă importantă este 
selectarea celor care sunt captivante și interesante pentru elevi, cunoscute profesorilor, adaptate 
capacităților intelectuale și obiectivelor educaționale. Transferarea activităților de învățare în mediul 
online a marcat schimbări majore nu doar pentru elevi, ci pentru întreaga familie, o modalitate de 
depășire a limitelor, căutare de resurse și materiale online care să fie utile, accesibile și să asigure 
conținuturi educative de calitate . Într-o măsură mai mare, azi tehnologiile noi, inclusiv telefoanele 
mobile, sunt utilizate în formarea competențelor și pentru dobândirea cunoștințelor. De altfel, găsim 
azi o mulțime de resurse online pentru copii/ elevi.  

 Utilizarea mijloacelor digitale, a programele și aplicațiilor moderne, introduc o nouă 
modalitate de a lucra cu imagini, sunet, materiale video și text. Influența tehnologiei în educație este 
inevitabilă, ceea ce rămâne de făcut este să fie asimilată și folosită pentru formarea individului ca 
personalitate modernă în societate. Pe perioada desfășurării activităților didactice online, 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. Părinții au primit sarcini de la profesori cu referire la 
organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere 
cunoscute copiilor . Nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, 
capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online 
o adevărată provocare pentru copii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei mai mici.  

 Cadrele didactice care sunt implicate în școala online simt o nouă provocare – cea de a lua în 
vedere faptul că părintele se află în spatele copiilor și au 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 online, rolul părinților a devenit unul mai complex, de la cel de 
protecție a copilului și asigurării dispozitivelor digitale, la cel spiritual, de ghidare, monitorizare, 
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uneori de provocator intelectual și de diversificator de experiențe. Pentru ca procesul de învățare 
online să funcționeze bine, părinții sunt implicați de către cadrele didactice în anumite secvențe din 
timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. Părinții își dau seama că rolul lor de 
bază este cel de a acorda un suport emoțional și financiar sau chiar educațional, dacă are pregătirea 
necesară. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, școală trebuie să fie 
pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să modeleze 
caractere, într-un context valoric. În acest sens, implicarea în primul rând a părinților, dar și a 
membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, este evidentă. Relațiile care 
se stabilesc între oameni în mediul online, comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, 
adică atitudinile și valorile, care constituie fundamentul noii paradigme a educației de calitate, asigură 
condițiile optime de dezvoltare a personalității elevilor și de integrare în societate. Reorganizarea 
sistemului educațional ar trebui să aibă loc pornind de la necesitățile pieței muncii și a cerințelor 
copilului, familiei și ale comunității. 
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EFICACITATE ŞI EFICIENȚǍ ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 

 
PAVEN LAVINIA MARIA 

GRĂDINIȚA P.P. ,,FURNICUȚA” ARAD 
 
Eficacitatea educaţionalǎ – reprezintǎ mǎsura în care activitatea din domeniul educaţional şi-a 

realizat toate finalitǎţile propuse, mǎsura în care a îndeplinit standardele de formare sau standardele 
instituţionale corelate cu obiectivele specifice formulate pe niveluri de acţiune. 

Eficacitatea şcolarǎ – se raporteazǎ la nivelul instituţional şi reprezintǎ mǎsura în care 
activitatea şcolii şi-a realizat finalitǎţile propuse. 

Eficienţa educaţionalǎ - reprezintǎ obţinerea unor rezultate aşteptate la nivelul celui edicat (în 
corelaţie cu finalitǎţile educaţionale fixate) în condiţiile unui consum mic de resurse.  

Eficienţa şcolarǎ – poate fi definitǎ din perspectiva elevului ca obţinerea succesului şcolar cu 
un minim de resurse consumate; poate fi definitǎ şi din perspectiva instituţiei şcolare în sensul 
realizǎrii acesteia cu un consum mic de resurse materiale, umane, financiare. Definirea conceptului 
de eficacitate şcolarǎ este dificilǎ. S-a ajuns la un consens privind necesitatea ca accentul sǎ cadǎ pe 
rezultatele la nivelul elevilor şi în special privind conceptul de valoare adǎugatǎ de cǎtre şcoalǎ (o 
şcoalǎ eficace adaugǎ un plus de valoare în formarea elevilor ei în comparaţie cu alte şcoli servind 
aceloraşi finalitǎţi generale). 

Mǎsurarea eficacitǎţii presupune stabilirea unor parametri clari, printre care consistenţa şi 
consecvenţa influenţei şcolii asupra rezultatelor elevilor. 

Un manager este eficace dacǎ are o viziune clarǎ asupra a ceea ce înseamnǎ o şcoalǎ eficace, 
este capabil sǎ determine personalul instituţiei şcolare sǎ împǎrtǎşeascǎ viziunea lui, îşi organizeazǎ 
timpul de aşa manierǎ încât sǎ-şi poatǎ duce la bun sfârşit misiunea ce decurge din aceastǎ viziune. 

Cele trei componente fundamentale ale unui proces educaţional eficace şi eficient sunt :  
1. Legate de curriculum - deschidere spre managementul curriculum-ului ca atribuţie a 

managerului şcolar şi a managerului educaţional (profesorul/educatorul). În abordarea procesului 
educaţional, dacǎ se ia în considerare sensul larg al conceptului de curriculum, trebuie avute în vedere 
mai multe niveluri: elevii, clasa, şcoala şi contextul educaţional. Ideea de bazǎ este aceea cǎ 
eficacitatea actului de învǎţare la nivelul elevului este determinatǎ de: timpul acordat învǎţǎrii; 
oportunitǎţile de învǎţare oferite; calitatea procesului educaţional în ansamblul lui; influenţa unor 
factori de mediu specifici fiecǎrui elev. 

2. Modalitǎţi de grupare a actorilor procesului educaţional - deschidere spre managementul 
organizaţiei. Sunt implicate aici douǎ planuri ale grupǎrii care sunt mai evidente în sistemele de 
învǎţǎmânt în care ponderea curriculum-ului naţional este mare : gruparea pe clase (activitatea 
didacticǎ pe clase şi pe lecţii) - clasa ca grup constant de învǎţare cǎruia elevul îi aparţine o perioadǎ 
constantǎ de timp – de obicei un ciclu şcolar. Apartenenţa elevului la o clasǎ, nivelul real şi nivelul 
de pregǎtire al clasei respective, raportarea profesorilor la grupul clasei şi raportarea clasei la profesori 
sunt factori de influenţǎ asupra eficacitǎţii şcolare. Planul grupǎrii la nivelul actului de învǎţare - 
derulat fie în clasǎ fie în grupul constituit prin opţiuni faţǎ de o arie curricularǎ anume. Activitatea pe 
microgrupuri se dovedeşte a fi o manierǎ de apropiere a procesului educaţional de nevoile fiecǎrui 
individ, de specificul sǎu personal, mǎrind randamentul de învǎţare . 

3. Comportamentul în predare al cadrelor didactice - deschidere spre managementul 
personalului; abordǎrile metodologice, organizarea învǎţǎrii, sunt aspecte ce ţin de profesor. La clasǎ, 
profesorul nu realizeazǎ numai predarea – învǎţarea – evaluarea, ci şi relaţioneazǎ cu elevii, 
influenţându-le comportamentul de învǎţare, intervine în direcţionarea evoluţiei lor generale; fiind 
figura centralǎ pentru elevi, profesorul capǎtǎ şi alte roluri de influienţare educativǎ, adǎugându-şi 
noi comportamente în activitatea cu clasa: planificǎ activitǎţile, determinǎ sarcinile pe variate 
niveluri, îşi structureazǎ conţinuturile, îşi programeazǎ acţiunile; organizeazǎ activitǎţile clasei, 
determinǎ climatul specific de muncǎ; comunicǎ informaţii variate; conduce activitatea desfǎşuratǎ 
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în clasǎ, dupǎ normativitatea specificǎ; coordoneazǎ activitǎţile, sincronizeazǎ realizarea obiectivelor, 
armonizeazǎ stilurile şi ritmurile, încheagǎ colectivul, previne influenţele negative; îndrumǎ elevii în 
cunoaştere, în activitate; motiveazǎ elevii prin echilibrul stimulare-sancţionare; consiliazǎ elevii pe 
problemele specifice vârstei şi individuale‚ controleazǎ evoluţia elevilor în raport cu obiectivele 
procesului didactic; apreciazǎ, evalueazǎ atingerea performanţelor, a standardelor date, formuleazǎ 
judecǎţi de valoare .  

În concluzie, profesorul influenţeazǎ managerial activitatea instructiv-educativǎ, cu efecte 
directe asupra calitǎţii, eficienţei şi eficacitǎţii actului didactic, fǎrǎ a confunda cele douǎ planuri de 
acţiune. Profesorul-manager îşi crează condiţiile necesare pentru reuşita activitǎţilor în clasǎ, nu 
numai sub aspectul precizǎrii clare a obiectivelor, prelucrǎrii conţinutului tematic, alegerii strategiilor 
etc., ci şi a celorlalte condiţii care faciliteazǎ desfǎşurarea optimǎ a acestor activitǎţi în plan 
pedagogic: condiţii ergonomice, psihologice, sociale, operaţionale, inovatoare, normative. Un 
profesor trebuie sǎ fie format pentru a avea un comportament eficace la clasǎ, atât în timpul pregǎtirii 
sale iniţiale, cât şi prin stagii de pregǎtire continuǎ/perfecţonare. Cele trei categorii de aspecte: 
curriculum, structurile organizatorice ale formǎrii şi comportamentul profesorului cu particularitǎţile 
lor, au un rol incontestabil în influenţarea eficacitǎţii învǎţǎrii la elevi. Existǎ o interacţiune dinamicǎ 
între aceste aspecte, iar rezultatul final din perspectiva eficacitǎţii învǎţǎrii la elevi este dependent de 
aceastǎ interacţiune. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 
oricând și 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. 

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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. 
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ŞCOALA ONLINE 

-ACTIVITĂŢI ONLINE- 
 

PROF. PECINGINĂ VASILE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROVINARI 

 
 Întreaga perioadă în care a trebuit să stăm departe, fizic, de copii a fost un timp al reinventării, 

al dezvoltării şi al creativităţii, dincolo de toate celelalte neajunsuri. Fiecare dintre noi a căutat portiţe 
de salvare astfel încât să-i motivăm pe elevi chiar şi în cadrul întâlnirilor noastre mediate de ecrane 
şi tehnologie. Încă ar trebui să fim recunoscători că am putut beneficia, o bună parte dintre noi, de 
aceste mijloace de comunicare. Iniţial am crezut că disciplina mea, artă plastică, e compromisă total 
şi că niciodată nu voi putea realiza cu copiii tot ceea ce inainte era atât de simplu şi le făcea atâta 
plăcere. Unele din acestea erau vizitele tematice şi expoziţiile, pe a căror misiune pedagogică şi 
culturală mizam foarte mult. Cum acestea nu au mai fost posibile, în modul tradiţional cu care erau 
obişnuiţi, am căutat noi posibilităţi de a ne realiza obiectivele. Şi am găsit graţie stilului nou de 
abordare şi promovare a artei determinat de situaţia pandemică. În primul rând, foarte multe muzee 
din lume şi-au deschis uşile în mediul vitual. Împreună cu copiii am pătruns în spaţii minunate, 
inaccesibile, poate, multora dintre ei, în condiţii normale. Am călătorit împreună în timp şi spaţiu, în 
epoci şi curente artistice. Ne-am întâlnit cu opere originale ale multor pictori renumiţi. Am vizionat 
şi am comentat, ne-am manifestat bucuria, atracţia faţă de artă, spiritul critic, artistic. Ne-am bucurat, 
într-un cuvânt, de un material didactic valoros. 

 În al doilea rând, am selectat împreună lucrările pe care ei le-au realizat acasă, le-am grupat 
tematic şi am realizat, online, expoziţii personale sau colective. Copiii au avut posibilitatea să 
realizeze tururi virtuale ale micilor noastre galerii, apreciind şi comentând lucrările colegilor. Au fost 
experienţe interesante, chiar dacă desenele lor nu au mai umplut de viaţă şi culoare panourile din 
holurile şcolii, acest lucru rămânând o promisiune pentru vremuri mai bune care iată că au sosit în 
ultima parte a semestrului al doilea. De asemenea, am reuşit, în limita ofertelor online, să participăm 
cu lucrări la concursuri judeţene şi naţionale, aceste competiţii fiind foarte iubite şi apreciate de copii.  

 Prezentarea unei lucrări în cadrul unei expoziţii are în primul rând un rol pedagogic, foarte bine 
şi uşor de pus în valoare în cadrul disciplinelor artistice şi plastice: elevul simte că munca i-a fost 
răsplătită şi apreciată şi se simte motivat să se implice în activităţi şi pe viitor. În acelaşi timp, el 
învaţă să-şi aprecieze corect lucrarea şi lucrările celorlalţi copii. Activităţile cu o astfel de finalitate 
sunt apreciate de elevi deoarece îi face vizibili în interiorul şcolii şi nu numai, dacă ne gândim la 
concursurile în cadul cărora îşi pot expune creaţiile.  

 Împreună am învăţat lucruri importante în această perioadă care, cu siguranţă, ne vor fi utile şi 
pe viitor, mai ales în ceea ce priveşte inserarea tehnologiei în crearea, difuzarea şi promovarea actului 
artistic. Am crescut şi ne-am dezvoltat împreună o serie de abilităţi utile şcolii actuale. 
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ȘCOALA ONLINE ÎN VREME DE PANDEMIE 

 
PIP PELEA ROXANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,  
COMUNA DRĂCȘENEI - JUD. TELEORMAN 

  
Informatizarea învăţămîntului constituie o activitate inovatoare, promovată şi perfecţionată 

permanent la scara societăţii postmoderne. Informatizarea este definitorie pentru societatea 
postmodernă dezvoltată global şi deschis, în cea de-a doua jumătate a sec. XX, pînă în prezent ca 
societate informaţională, bazată pe cunoaştere. 

 Școala online a fost o necesitate, dar întreg sistemul nu a fost pregătiti pentru a face față 
provocărilor. Internetul a oferit posibilitatea de a se continua activitatea, utilizarea tehnologiei 
promovând un alt model de învățare. 

 Educația a trebuit să răspundă unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: 
elevi, profesori, autorități și părinți a trebuit să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, 
în care procesul educațional trebuia să continue în mediul online. 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 online. Majoritatea profesorilor au tratat cu seriozitate 
activitatea online, iar copiii au au împărtășit profesorilor cunoștințele din domeniul IT, și astfel s-a 
creat o apropiere și o empatie între profesor și elev. Profesorii și-au dat seama că îmbinând metodele 
tradiționale cu predarea online aduc un plus de valoare actului educațional. valoare.  

 Acest sistem a fost pus în aplicare fără pregătire prealabilă și fără a asigura tuturor elevilor 
condiții egale de pregătire. Învățarea online a devenit obligatorie, iar profesorii au început prin a 
studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de învățare să utilizeze platforma. Din 
dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, unii profesori au participat la 
programe de formare profesională, s-au înscris în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, au 
accesat materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd -uri interactive, să descarc 
materiale didactice găsite pe diferite site -uri educaționale). 

 A fost nevoie ca profesorii să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în 
practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația nou 
creată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care 
a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de 
către cei mai mulți elevi. Au fost căutate soluții potrivite pentru a face trecerea la învățământul online. 
O parte dintre platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online 
au fost: G Suite for Education. (Google Classroom), Microsoft Office 365 for Education, Adservio, 
Edmodo, EasyClass, ClassDojo. Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei 
rol nu este de a înlocui contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele 
nu pot substitui procesul de predare-învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează 
manualul, caietul, fișele de lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, 
colaborarea, socializarea. În această perioadă, însă, în care digitalizarea este inevitabilă și 
indispensabilă, includerea aplicațiilor își demonstrează utilitatea.  

 În perioada desfășurării școlii online, a trebuit să se țină cont de anumite reguli. Acestea se pot 
aplica și în momentele de normalitate care presupun utilizarea instrumentelor digitale: 

 - orarul școlar tradițional nu putea fi transferat la programul de lucru online;  
- timpul de lucru la calculator al elevilor să fie bine stabilit ( ciclul primar - 90 min., ciclul 

gimnazial - 120/150 min.); 
 - pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, 

aplicații, ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare; 
 - toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine;  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

343



- este necesar să se prezinte părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de 
lucru cu aplicațiile;  

- avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o 
personalizare a sarcinilor; 

- feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru didactic/ 
părinți. Avantajul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în 
sprijinul sau în completarea celor învățate la clasă și pun la dispoziția profesorilor modalități moderne 
de predare și evaluare. 

Învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație atât în România cât și în celelalte 
țări ale lumii . Acest lucru are însă atât avantaje, cât și dezavantaje. 

 Perioada în care s-a desfășurat exclusiv școala online a indicat diferențe mari între școlile din 
mediul rural și cele din mediul urban generate, cauza principală fiind lipsa echipamentelor și a 
conexiunii la internet într-un procent mai mare pentru elevii și profesorii din mediul rural față de cei 
din mediul urban. De asemenea, un procent important de elevi și profesori (atât din mediul rural cât 
și din mediul urban) nu au avut cunoștințele necesare pentru a lucra pe plaformele educaționale. Lipsa 
competențelor de utilizare în context didactic a noilor tehnologii a avut un impact negativ asupra 
actului didactic, în perioada menționată. Profesorii au constatat că au dedicat mai mult timp educației 
online decât în maniera tradițională și au reușit mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul 
elevilor. 

 Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) prezintă viziunea Comisiei Europene 
pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Este un apel la acțiune 
pentru o cooperare mai strânsă la nivel european pentru:  

- a trage concluzii în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, pe parcursul căreia 
tehnologia este utilizată la un nivel nemaiatins vreodată în domeniul educației și formării 

- a adapta sistemele de educație și formare la era digitală 
 Criza provocată de pandemia de COVID-19 are drept efect o trecere fără precedent la învățarea 

online și la utilizarea tehnologiilor digitale.  
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INTERCULTURALITATEA ÎN EDUCAȚIE, DIMENSIUNE A 
FORMĂRII CONTINUE, ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 
PROF. DR. PENEA AGRIPINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, NR. 133, BUCUREȘTI 
 
 Motto: 
,,Ce este educația?Este podul peste care trece omul de la o viață închisă în sine, la conștiința 

întregii omeniri.” (Th. Wilder) 
 
Nenumărate rapoarte, colocvii și stagii, precum și recomandări internaționale se multiplică, tot 

mai mult, în jurul noțiunii de perspectivă interculturală în educație.  
Interculturalul este, înainte de toate, constatarea că lumea în care trăim este un mozaic social, 

în care coexistă culturi diferite.În prezent, această dimensiune pluriculturală, se amplifică, realizând 
în jurul său o emulație a multor factori educativi. 

 Mondializarea crescândă a economiei, dezvoltarea tehnologiilor informației, stabilirea în țările 
cu o economie dezvoltată a milioane de imigranți, care trăiesc alături de populația europeană, 
reprezintă, deseori, aspecte ce generează o creștere a intoleranței, a xenofobiei, a rasismului.De 
asemenea, dispariția perdelei de fier care separa Europa în două blocuri și prăbușirea sistemului 
sovietic au modificat sensibil termenii în care se pun problemele europene.În acest context social, 
economic, politic, noile priorități ale cooperării internaționale au reliefat ideea că este necesar un efort 
enorm pentru înlăturarea zidului neînțelegerii pe care, o jumătate de secol de separare și de ideologii 
opuse, îl ridicase între cele două părți ale continentului nostru. 

 Interculturalul este o stare de spirit definită prin toleranță, recunoașterea și acceptarea 
aspectelor specifice fiecărui individ în parte, fiecărei colectivități, ce asimilează deschidere și 
acceptarea caracterului mobil al cunoștiințelor, al criteriilor și credințelor proprii.Privit din afară, într-
o receptare pasivă, conceptul de interculturalitate, generează o stare de spirit ce contrazice rolul 
tradițional al școlii, acela de a transmite patrimoniul cultural național.De aici, legătura cultură-
națiune naște probleme de fond, referitoare la rolul obiectivelor și constrângeriilor socioculturale ale 
unui sistem educativ, confruntat cu o societate pluriculturală.Astfel, se conturează necesitatea 
formării cadrelor didactice, în spiritul regândirii funcțiilor fundamentale ale predării și ale 
consecințelor schimbărilor sociale, reevaluării corpului social-familial, redimensionării influențelor 
asociațiilor culturale, centrelor culturale.Acest aspect nu vizează nici învățarea unei culturi străine, 
nici enciclopedismul.Ținta este marcată de favorizarea schimburilor care permit confruntarea ideilor 
și îmbogățirea mentală. 

Locul principal, într-un demers intercultural, corelat și cu organizarea instituției de învățământ, 
revine disciplinelor școlare, precum și disciplinelor opționale.În cadrul orelor de curs, vor fi 
promovate metode de lucru active, optime realizării de situații problematice, sincronizate cu 
finalitățile urmărite și cu tipul de competențe pe care elevul trebuie să le dobândească.Aceste aspecte 
presupun implicarea personală a elevului aflat în formare, valorificarea experienței sale de viață. 
Activitățile didactice interculturale nu sunt echivalente cu simple ore de curs, în care sunt explicate, 
prezentate niște opinii, clasa transformându-se într-un banal loc de schimburi și de discuții.Scopul 
este reconfigurat și constă în lucrul desfășurat împreună, pentru a confrunta și a pune în comun diferite 
modalități de abordare a problemelor. 

Un loc important în gestionarea interculturalului îl prezintă limbile străine.Un cadru didactic 
modern al Europei Noi, ce se modelează prin eforturile conjugate ale tuturor locuitorilor ei, trebuie 
să aibă cunoștiințe despre diverse limbi străine, ce contribuie la o mai bună acceptare a limbilor 
vorbite de cetățeni diferiți și la scăderea șovinismului, în ceea ce privește propria limbă. 

Formarea profesorilor în domeniul interculturalului, într-o epocă profund tehnologizată, 
computerizată, presupune achiziția unor tehnici suplimentare, fundamentale, ce determină cadrul 
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didactic să nu privească procesul de predare ca pe un act izolat, ci să-l integreze într-un proces 
educativ global și continuu.Prima tehnică vizează relaționarea, gestionarea grupului și a comunicării, 
necesare dezvoltării relațiilor între copiii din aceeași clasa și stabilirii unei legături, între procesele de 
învățare școlare și mediul înconjurător al copilului.A doua tehnică este axată pe lucrul desfășurat în 
grupuri interdisciplinare, importante în înțelegerea factorilor ce țin de mediul înconjurător, de 
contextul școlar, social, economic.Pe lângă competențe dobândite în cursul formării, un cadru 
didactic trebuie să participe și la organizarea și desfășurarea unor stagii în comun, împreună cu 
profesori de origine străină. 

Totodată, în scopul declanșării unui proces de comunicare interculturală, care să ducă la formări 
successive, la nivelul diferitelor discipline sau arii curriculare, se impune desfășurarea unor stagii cu 
profesori care predau discipline diferite, dar care lucrează în aceeași instituție școlară și sunt implicați 
în activități interculturale.Pentru sporirea rolului interculturalității, se pot organiza stagii de formare 
și cu alți actori ai comunății educative, antrenați în promovarea unor opționale culturale, în cadrul 
curriculumului la decizia școlii și la decizia locală:părinți, animatori culturali, ziariști, bibliotecari, 
militanți ai vieții asociative. 

 Formarea cadrelor didactice, parte integrantă a unui demers intercultural, reprezintă o 
modalitate de alegere, în scopul adaptării școlii la populațiile care sunt implicate sau nu în acest 
demers. Această formare impune organizarea unui proces de predare-învățare, având la bază metodele 
activ-participative și inovative, precum și receptarea educației ca sistem foarte bine articulat, într-o 
lume modernă, supusă permanent transformărilor. 

 Astfel, apărarea democrației și a drepturilor omului, care sunt și trebuie să rămână rațiunea de 
a exista a fiecarei instituții de învățământ și de cultură, se bazează, din această perspectivă, pe 
convingerea că respectul egal al demnității tuturor ființelor umane determină stabilitatea dreptății și 
păcii in lume. 

 Recunoașterea contribuțiilor aduse de civilizații la gândirea umană constituie punctul de 
plecare al interculturalității.Perspectiva interculturalității este axată, simultan, pe membrii populației 
majoritare, dar și pe cei ai populației minoritare, de pe același teritoriu, abordându-se astfel societatea, 
în totalitatea ei.Interculturalitatea reprezintă unitatea în diversitate, educația tuturor, dar și 
recunoașterea diferențelor existente, în cadrul aceleiași societăți. 

 Este un adevăr evident faptul că societatea europeană, precum și întreaga lume traversează, în 
prezent, mutații mari, ce bulversează, printre alte sectoare vitale, și educația.De aceea, școlii îi revine 
un rol esențial în formarea elevilor, în spiritul responsabilității, solidarității, conștientizării resurselor 
umane, specifice fiecărui om.Educatorul trebuie să își reconfigureze propria formare, propria viziune 
asupra misiunii școlii și a actului educațional, pornind de la ideea că, în orice situație, un copil trăiește 
emoții, care pot să îi dinamizeze sau înfrâneze evoluția.În scopul adaptării copiilor la constrângeriile 
lumii actuale, fără a le atenua entuziasmul și creativitatea, este esențial a li se oferi o educație a 
valorilor.De aceea, cadrul didactic trebuie să proiecteze lecții cu obiective, conținuturi și strategii 
activ-participative, ce-i oferă posibilitatea cunoașterii potențialului pe care îl prezintă fiecare elev în 
parte, descoperirii sintalității colectivelor de copii și promovării unor valori, solide, general valabile. 

 De aceea, școala, principalul furnizor de servicii educaționale și culturale, în cadrul unei 
comunități, se impune să aibă calitate și să promoveze Valoarea.Cadrului didactic îi revine misiunea 
de a fi promotor al cooperării interculturale, al valorilor democrației și al drepturilor omului.Numai 
astfel, el își va confirma dubla calitate de ambasador al democrației și al emanației culturale, pentru 
valorificarea și conservarea tradițiilor și obiceiurilor populare.Toate acestea pot fi promovate, 
modelate, șlefuite, printr-o activitate de formare continuă, în spiritul interculturalității, prin 
promovarea unor programe și proiecte interculturale, precum și prin activități extracurriculare, inter 
și pluridisciplinare. 

În contextul european actual, interculturalitatea nu rămâne doar o opțiune la nivel de societate, 
ci se convertește într-o reală filosofie a existenței umane, care, pusă în practică, va contura condiția 
ce permite edificarea unei democrații sociale, economice, politice, culturale, precum și construirea 
unei Europe care să aibă la bază principiile trainice ale democrației și cooperării.  
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Numai astfel, generația tânără va fi educată nu numai pentru a se adapta la nou, ci și pentru a 
putea contribui la construcția viitorului.Din acest motiv, sarcina principală a școlii este promovarea, 
în context intercultural, a unei educații moderne, în care cadrul didactic să reliefeze permanent un 
comportament deschis spre schimbare și o atitudine care să favorizeze utilizarea strategiilor 
inovatoare, sincronizate cu evoluția alertă a unei lumi noi, continentale și universale. 
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 SCOALA DE ACASA- O ALTERNATIVA DE VIITOR A SCOLII 

TRADITIONALE?  
 

 PENU DANIELA, LICEUL TEHNOLOGIC ION GHICA, OLTENITA 
 
“Homeschool” (Scoala acasa) reprezinta un curent in educatie activ de ceva 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 nu este obligatorie 
si scolarizarea. Se incearca a pune un accent puternic pe pregatirea copilului pentru viata, informarea 
lui, capatarea de abilitati pentru campul muncii si viata de zi cu zi. Ceea ce diferentiaza este ca 
pregatirea sa se faca 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 sunt obligati sa se inscrie la nicio scoala, sa urmeze curriculum-ul national, sa promoveze anumite 
examene ori 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 obositoare. 

Nu este de preferat ca parintii sa fie invatatori cu diploma pentru a-si educa copilul acasa. In 
acest proces parintii doar usureaza, 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 mearga, 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. 
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„EDUCAȚIA TRADIȚIONALĂ VS EDUCAȚIA DIGITALĂ” 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” 

 CÂMPENI, JUD. ALBA 

PROF. DANIELA MARIA PETACA  

 
Societatea în care trăim se afla într-o continua dezvoltare în toate domeniile, astfel fiind 

necesară și evoluția oamenilor care trăiesc în ea. Permanent facem față unor numeroase provocări, 

fiind nevoiți să ne adaptăm condițiilor sociale, politice, morale și economice. La baza societății este 

situată, indiferent de aria la care ne raportăm, educația. Educația a însoțit istoria omenirii de-a lungul 

timpului, asigurând transmiterea cunoștințelor, a deprinderilor și descoperirilor din generație în 

generație. Aceasta reprezintă o condiție a evoluției. Deprinderile de studiu pe care şi le formează 

educații dezvoltă gândirea şi imaginaţia lor, capacitatea de analiză şi de sinteză. Ele pun bazele stilului 

muncii intelectuale. În prezent, elevii/preșcolarii trebuie să treacă peste o mulțime de provocări, să 

fie pregătiți să rezolve problemele cu care se confruntă și să se adapteze noilor tehnologii. În ultima 

perioada se discută tot mai mult despre învățământul online și cum afectează pe cel tradițional (clasic). 

Datorita acestui fapt, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: pro și contra. Totuși 

aceste stiluri educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte.  

Educația tradițională: accentul se pune pe conținutul instruirii, profesorul fiind singurul care 

i-a deciziile cu privire la organizarea și desfășurarea activității elevilor/preșcolarilor, se acordă o 

foarte mare încredere elementelor teoretice, școala pregăteşte elevii pentru viaţă, accentul se pune pe 

însuşirea deprinderilor de bază.  

Educația digitală: completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare 

a inteligenței emoționale, activitățile virtuale și educaționale reprezintă un avantaj, oferă educabililor 

o vedere realistă asupra activităților întreprinse prin intermediul mijloacelor audio-video, 

oportunitatea de a accesa conţinutul vast, ludic de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului 

personal, tabletei sau chiar și a telefonului, utilizarea sistemului de feed-back în timp real.  

Educația tradițională este cea care a pus bazele educației și învățării din cele mai străvechi 

timpuri, însă s-a dovedit ca la momentul de față ea nu este suficientă pentru o dezvoltare amplă a 

elevilor. Astfel, în ajutorul ei vine educația digitală care dispune de un teren amplu de cunoștințe gata 

să fie absorbite și cercetate. Introducerea sistemului educațional digital în programele de învățământ 

este indispensabilă, însă fără a fi exclus cel tradițional care este baza și temelia unei educații complete. 

Metodele interactive sunt acele modalităţi prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, 
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deprinderile şi capacităţile elevilor/preșcolarilor de a acţiona asupra mediului înconjurător, de a folosi 

roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi 

dezvoltându-şi personalitatea.  

Metodele educaționale tradiționale nu trebuie înlocuite ci îmbunătățite/perfecționate. Vor exista 

în continuare cursurile tradiționale împreună cu instrumentele și tehnologia digitală, dar materialele 

de curs ar trebui să reprezinte un supliment al activităților. Astfel, activitățile sunt mai eficiente, 

punându-se accent pe dezvoltarea materiei prin discuții și angajarea în activități care au la bază 

comunicarea și cooperarea între elevi. Vorbind despre implementarea educației digitale în mediul 

învățământului avem impresia că aceasta ar însemna excluderea celei tradiționale, însă cu toate 

avantajele ei, educația digitală nu ar supraviețui fără cea tradițională, deoarece un calculator, telefon, 

tabletă niciodată nu ar putea înlocui sfatul sau îndrumarea unui profesor. 
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SISTEME ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE ȚĂRI 

 
 PROF. PROPUNĂTOR, PETCU ADRIANA 

 
 Sistemele de învăţământ performante sunt o condiţie şi o garanţie, în acelaşi timp, că o 

societate progresează, că este preocupată de prezentul şi de viitorul ei, de sănătatea ei morală şi 
intelectuală. În urmă cu peste două secole, unul dintre străluciţii gânditori ai Iluminismului european, 
care a influenţat major conştiinţa socială a epocii, Jean Jacques Rousseau, în cartea sa, “Emile sau 
Despre educaţie”, sublinia un adevăr fundamental, valabil şi astăzi: “Ne naştem slabi, avem nevoie 
de putere; ne naştem fără nimic, avem nevoie de ajutor; ne naştem naivi, avem nevoie de cunoaştere. 
Tot ce nu avem la naştere şi fără de care nu putem trăi dobândim prin educaţie”.Sistemele de 
învăţământ performante depind de o mulţime de parametri care diferă de la o ţară la alta, în funcţie 
de tradiţii, cultură, experienţe trecute, dar, dincolo de aceste specificităţi, există câteva elemente 
comune, care vizează conţinutul programelor, pregătirea profesorilor, metodele de predare şi 
evaluare, integrarea noilor tehnologii în transmiterea şi valorificarea informaţiei, sincronizările cu 
piaţa muncii etc. 

Sistemele de învăţământ performante din lume şi “secretele” lor – trei exemple 
Sistemele de învăţământ performante, la ora actuală, care se situează, conform clasamentului 

PISA, pe primele locuri în lume (date actualizate la interval de trei ani şi în care România s-a situat 
pe locul 32, din 40) sunt: 

Finlanda:  
Elevii finlandezi sunt printrei cei mai buni, la nivel mondial, la matematică, literatură, ştiinţe, 

93% sunt absolvenţi de liceu, iar aproximativ 50% urmează şi cursuri universitare. Pentru educaţia 
fiecărui copil, de la grădiniţă, până la terminarea facultăţii, statul aloca 200 de mii de euro, banii cel 
mai bine folosiţi, consideră finlandezii şi, implicit, statul finlandez. Studenţii beneficiază, de 
asemenea, de o sumă de bani pentru cărţi şi mâncare, iar la absolvire primesc subvenţii pentru 
închirierea unei locuinţe şi până la primul salariu. Copiii merg la şcoală la vârsta de şapte ani, iar până 
la 16 ani nu susţin niciun examen, temele pentru acasă sunt relativ puţine, dar sunt controlaţi 
permanent în felul în care progresează şi din punctul de vedere al disciplinei, profesorul având rolul 
de mentor şi îndrumător. Orele au 45 de minute, trei sferturi din materiile studiate ţin de curriculumul 
comun, restul, în funcţie de opţiunile elevilor, părinţilor şi şcolii. Este un fapt obişnuit ca un elev 
finlandez să termine cu medii excelente un ciclu de învăţământ, stăpânind la perfecţie limba engleză 
şi citind minimum o carte pe săptămână. Notele sunt de la 4 la 10, deci imposibil să fie evaluat ceva 
cu zero (nici măcar o clasă de început, ca în învăţământul românesc, de exemplu). Profesorii sunt 
foarte bine pregătiţi, cu studii de masterat, subvenţionate de stat, iar pentru a ocupa un post trebuie să 
treacă de un concurs (media anilor 2000 a fost de 10 candidaţi pe un loc), un aspect care face ca 
sistemul de învăţământ din Finlanda să fie unul dintre cele mai performante din lume. Salariul unui 
profesor începător se situează în jurul a trei mii de dolari, în condiţiile în care media orelor de curs 
este de 4 ore pe zi, la care se adăugă două ore pe săptămână pentru cursuri de dezvoltare personală. 

Coreea de Sud, “Tara dimineţilor liniştite”, cum i se spune, situată în Asia de Est, se află de 
doi ani de zile în fruntea topului celor mai performante sisteme de învăţământ din lume, după ce 
coreenii au reuşit să pună în aplicare un model educativ foarte riguros şi foarte diferit de cel european 
sau american. Elevii petrec cea mai mare parte a timpului lor la şcoală (aproximativ 14 ore), cursurile 
încep la ora 7, iar după pauza de prânz urmează studiul individual sau în grup, în spaţii special 
amenajate sau la bibliotecă. Examenul de final de liceu este eveniment naţional (în zonele respective 
se asigură transport gratuit, se formează ad-hoc grupuri de susţinere a candidaţilor etc.), examenul 
durează nouă ore şi este unul dintre cele mai dificile din lume. Promovabilitatea este de aproape 
100%, iar mare parte dintre absolvenţi merg la universităţi de top, în care condiţiile sunt excelente. 
Importantă este, la toate nivelurile, şi integrarea tehnologiei de vârf în demersul didactic. 

Japonia, “Tara Soarelui răsare”, are o veche tradiţie în educaţie, pe care o consideră una dintre 
cele mai importante valori. Sistemul de învăţământ japonez actual se caracterizează printr-o riguroasă 
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selecţie a elevilor şi prin coabitarea sistemului public cu cel privat, primul bucurându-se însă de o 
mai mare încredere. În prezent, foarte apreciate sunt şi cursurile after-school, în cadrul cărora se pot 
aprofunda cunoştinţe sau cultiva talente. Anul şcolar, în Japonia, începe în aprilie, la “înfloritul 
cireşilor”, cu scurte vacante primăvara şi iarna şi o vacanţă de vară de şase săptămâni. Cursurile sunt 
de luni până vineri, uneori şi sâmbăta, la decizia şcolii. Liceul nu se termină printr-un examen de 
final, ci printr-un Test al Centrului Naţional de admitere în universităţi (Senta), concurs naţional girat 
de o instituţie administrativă independentă, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, şi care stă la baza 
admiterii în facultăţi.Meseria de dascăl, în Japonia, este una dintre cele mai respectate şi bine plătite, 
după cosmonauţi, arhitecţi şi avocaţi. Pe an, câştigul mediu al unui profesor poate să ajungă la 62 de 
mii de dolari. Se recunoaşte, în felul acesta, nu numai responsabilitatea pe care o are un profesor, dar 
şi importanţa care i se acordă într-o societate pentru care inteligenţa, caracterul puternic, echilibrul 
emoţional, cunoaşterea sunt valori de necontestat. 

Pe locuri fruntaşe, de ani de zile, în topul sistemelor de învăţământ performante din lume se 
află şi cele din Singapore/Republica Singapore, Taiwan, Hong Kong (Regiunea Administrativă 
Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze), Estonia, Canada, Polonia etc. 

 
Bibliografie: 
https://destepti.ro/sistemele-de-invatamant-performante-si-secretele-lor 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADITIONAL 

 
PETCU IONELA-SIMONA,  

LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN FILIPESCU”,  
CARACAL, OLT, ROMÂNIA 

 
În ultimul an, cadrele didactice s-au văzut nevoite să treacă aproape imediat de la un sistem de 

învățare tradițional, cu prezență fizică sută la sută, la un sistem de învățare on-line, bazat pe 
participarea virtuală a elevilor la ore în format on-line prin accesarea unor platforme cu care nici 
elevii nici cadrele didactice nu erau familiarizați. Această trecere a fost rapidă, fiind necesară 
adaptarea elevilor și cadrelor didactice la noile cerințe de predare și învățare. 

În ziua de azi cursurile online sunt foarte apreciate, deoarece tot mai multe instituții oferă 
cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, grupuri vaste de oameni 
resping astfel de metode, în mare parte din cauza concepției greșite. În același timp, în ciuda 
popularității în creștere a cursurilor online, formarea tradițională (în clasă) se luptă și încearcă să 
adopte mijloace noi pentru a menține interesul elevilor. Există întotdeauna două fețe ale aceleași 
monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în 
clasă este metoda preferată.  

Avantaje ale sistemului de învățământ on-line ar fi :copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și riscant 
(mai ales în cazul unor copii din mediul rural, unde se merge la mare distanță la școală, nu se mai face 
naveta nici măcar în interiorul localităților; se evită condițiile de secol XIX din unele școli (toaletă afară, 
săli de clasă neîncălzite); copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul 
este interactiv (anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone 
și pe tabletă, mai puțin cu programele, browsing-ul 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; 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 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 ; se pot utiliza variantele de manuale digitale, nu mai 
este nevoie de manualele în format fizic. 

Cȃteva dezavantaje evidente ale învățământului on-line în România ar fi lipsa accesului la 
tehnologie care 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; 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; copilul este obligat adesea să studieze și să 
descopere singur, ceea ce pentru mulți elevi este extrem de dificil; 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 on-line, o problemă majoră a vremurilor actuale.  

Predarea online este limitată de timp, de conexiunea la internet, totul se face pe repede înainte, 
materia trebuie parcursă înainte de a fi scos de pe platformă. Unui profesor, într-o asemenea situație, 
timpul nu îi mai permite să vadă dacă copilul a înțeles ceva, iar copilul nu mai are timp să întrebe. De 
aici, frustrările în rândul elevilor și neputința unui sistem de predare ce poate fi considerat doar o 
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soluție de compromis. Profesorii învață, odată cu elevii, ce înseamnă școală online. Elevii nu pot trăi 
fără ceea ce înseamnă spirit de echipă, prietenie, comunicare și relaționare. Tehnologia e bună, atâta 
timp cât nu provoacă dependență.  

Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții si tinerii care încă nu s-
au alăturat forței de muncă. Participarea frecventă la cursuri fizice îi ajută să interacționeze cu alte 
persoane de vârsta lor, sa fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat si să-și 
îmbunătățească aptitudinea fizică si 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 lor forte si punctele lor slabe, să 
acționeze ca mentori si să ghideze elevii în posibilitățile lor de carieră. 

 Ȋntr-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 si 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 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. În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la 
motivația elevilor de a obține note mai mari. 

 
Bibliografie: 
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Reimagine Learning and Reclaim Your Life, Ed. Corwin; 2020 
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PROVOCĂRILE DIN PERIOADA ÎNVĂȚĂRII ONLINE  

 
PROF. SPERANȚA PETCU,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU”  
TG-JIU, GORJ 

 
 Sunt un profesor de chimie dedicat, care îmi respect meseria, îmi respect elevii și mă implic cu 

mult simț de răspundere în fiecare activitate desfășurată. Am o relație frumoasă cu elevii, iar pe cei 
mai pasionați îi provoc să se implice în munca de performanță. Lucrurile au luat o întorsătură 
neobișnuită în martie 2020 când am fost provocați să învățăm online. Am oportunitatea de a fi o 
persoană flexibilă și adaptabilă așa că atunci când ni s-a pus la dispoziție pentru a desfășura orele 
online, Zoom-ul de pe platforma Adservio, cu nesiguranță, teamă, multe greșeli, am început să 
generez lecții. Elevii erau îndărătnici, se bucurau de faptul că erau necontrolabili, iar cei care intrau 
pe platformă nu deschisdeau camerele și microfoanele, uneori mâzgăleau materialele pe care 
leîmpărtășam. Mă simțeam neputincioasă și dezamăgită. În spatele ecranelor negre nu știam cine se 
află pentru că s-au logat cu nume fictive, au împărtășit link-ul de acces și altor persoane neavizate. 
Sistemul nu ne-a oferit siguranță, nu a existat posibilitatea de control, iar timpul era atît de comprimat 
încât pierderea lui pentru dojeneli era inutil. Regulile de la școală nu mai puteaut fi aplicate, iar elevii 
au fructifict din plin această situație. Cel mai greu a fost procesul de evaluare pentru că mediile 
trebuiau încheiate. Aici lucrurile au stat mai prost pentru că tendința de copiat, trimiterea aceleiași 
teme sau test împărtășit pe grupul secret al clasei, probleme rezolvate de alte persoane sau aplicații 
de pe internet au devenit prea vizibile și supărătoare. Cu toate acestea am reușit să parcurg toată 
materia conform programei. Am realizat fiecare lecție sub formă de fișă de lucru pe care o dezbăteam 
cu elevii, o lipeau în caiet și lucram aplicațiile. Elevii conștiincioși au reușit să se descurce bine, mai 
greu însă era cu cei leneși și speculanți. Efectele știam că le resimțim mai târziu. Vacanța de vară a 
trecut fulgerător și am ajuns pe 1 septembrie 2020 să ne confruntăm cu aceiași incertitudine ,,cum 
facem școala, mergem fizic sau învățăm online?”. Între timp am învățat multe despre platformă și 
utilitățile ei. Acasă mi-am procurat o tabletă grafică pe care să o folosesc la scriere formulelor 
chimice, reacțiilor chimice, rezolvarea problemelor. Am început să-mi organizez mai eficient 
activitatea, mi-am facut foldere cu materiale pentru fiecare nivel de clase, pentru fiecare săptămână, 
mi-am alcătuit tabele cu elevii ca să gestionez prezența, îi puneam pe rând să citească câte o frază 
alternînd elevii aflați în sala de clasă și cei din online. Am depistat elevii care simulau că sunt pe 
platformă, am creionat reguli care trebuie respectate, i-am conștientizez că dacă respectăm cei trei C: 
Comunicare, Colaborare și Cooperare va fi bine, dar dacă apare al patrulea C adică conflictul nu va 
duce la nimic bun. Pentru evaluare am aplicat o strategie de provocare pe care am numit-o ,,Să nu ne 
furăm căciula!”. Am realizeat sarcini de lucru de 5-6 minute cu un barem prestabilit. După expirarea 
timpului de lucru le împărtășeam rezolvarea și îi rugam să-și facă autoevaluarea. Am avut surpriza să 
constat că există elevi care se autoevaluau corect, dar și care se supraevaluau. Le aminteam permanent 
cum se numește provocarea. După cîteva ore am extins provocarea ca modalitate de evaluare. La 
expirarea timpului îi puneam să-mi trimită imagini cu ceea ce au lucrat și stabileam limita de timp 
pentru trimiterea lor. După primirea imaginilor am postat rezolvarea subiectelor pentru autoevaluare. 
Nu au întârziat să apară și scuzele la cei care nu au lucrat nimic, gen că nu le merge telefonul, nu se 
încarcă pe platformă etc. La început le-am accept scuzele, dar le-am sugerat că orice problemă 
înclusiv cea legată de neparticiparea lor la orele de curs din diverse motive să fie anunțate la începutul 
orei sau în timp util. Alfel nu le iau în calcul. După câteva ore am repetat provocarea însă i-am 
nominalizat doar pe elevii care nu au trimis anterior rezolvarea. Le-am precizat că dacă nu le trimit 
la următoarea provocare vor avea scăzute 2 puncte din punctajul obținut. Nu au crezut și am avut 
surpriza ca să existe elevi îndărătnici, dar și elevi care au depășit timpul de trimitere cu 5-6 minute. 
Am aplicat măsurile promise și atunci au văzut că nu este de glumă. Numărul elevilor speculanți s-a 
diminuat. I-am încurajat permanent ca la fiecare oră de curs să pună întrebări. Fiecare lecție a fost 
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însoțită de schiță sub forma fișei de lucru trimisă înainte de oră. În completarea lecțiilor le-am încărcat 
diverse experimente virtuale pe care să le vizualizeze individual. Le-am sugerat să-și facă un folder 
în care să salveze materialele primite, iar cei care au posibilitatea să le scoată la imprimantă și să-și 
alcătuiască un portofoliu. Am folosit manualele digitale, experimentele virtuale de pe internet. La 
lecțiile de la clasa aVII a ,,Soluții. Dizolvarea-factorii care influențează dizolvarea” și ,,Solubilitatea 
substanțelor” am trimis elevilor o listă cu materiale necesare, iar în timpul orei au realizat experimente 
cu substanțe și ustensilele din bucătărie. Am folosit metode alternative de evaluare precum proiectul. 
Fiecare proiect reprezenta o provocare – cu sarcini clare ce puteau fi realizate cu materiale avute în 
casă. Am echilibrat numărul temelor. Acestea trebuiau încărcate pe platformă într-un timp sugerat, 
le-am corectat constant și au primit plusuri care s-au transformat în note. Este adevărat că am muncit 
mai mult decât în perioada învățării în sala de clasă, am petrecut mult timp pe laptop pentru realizarea 
materialelor și corectarea temelor însă am văzut că efortul nu a fost în zadar. Elevii și-au schimbat 
atitudinea, au devenit colaborativi, respectuoși și implicați. Nu i-am câștigat pe toți, dar la mulți am 
constatat progrese semnificative. De fiecare dată le spuneam că cei care vor să învețe pot să o facă în 
orice condiție, la școală sau online, iar alegerea le aparține! 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
AUTOR: PROF. PETCUȚ DIANA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TABAJDI KAROLY” ZERIND 
 
 Odată cu apariția pandemiei, lumea a cunoscut adevărate transformări, care s-au răsfrâns atât 

asupra traiului de zi cu zi cât și asupra sitemelor existențiale ale lumii. Sistemul de învățământ 
românesc a suferit aceste transformări datorate pandemiei, prin desfășurarea orelor de curs în mediul 
on-line. Lumea întreagă se confrunta cu o situație cu totul nouă. Un dușman nevăzut a început să 
secere vieți, a răspândit frică, a schimbat reguli și comportamente. Cei mai mulți dintre noi am 
renunțat la gesturi firești, ne-am modificat modul de lucru, vacanțele au fost diferite sau nu au fost 
deloc, pe scurt, ne-am adaptat la alt stil de viață. Dar școala și copiii au fost loviți de pandemie în 
mod cu totul deosebit. La început, când școlile s-au închis, nimeni nu a conștientizat cu adevărat ce 
se va întâmpla, deoarece fiind o situație nouă, toți am fost luați pe nepregătite. Cadrele didactice au 
fost nevoite să se adapteze noilor cerințe și să se familiarizeze cu tot ceea ce implica actul educational 
on-line. Cei mai dornici s-au înscris la cursuri de perfecționare pentru a-și dezvolta sau chiar forma 
competențele digitale, s-au familiarizat cu platformele educaționale și cu aplicațiile interactive, însă 
au existat și cazuri opuse, în care unii profesori „mai comozi” credeau că totul îi depășește și că pentru 
elevi era suficientă o postare care cuprindea o poza cu lecția de zi scrisă de mână, pe o coală. Acest 
ultim prototip de profesor retrograd s-a complăcut în această situație, totul fiind mai confortabil din 
fotoliul de acasă, fapt care nu a adus beneficii pentru educația copiilor. Totodată, o perioadă bună de 
timp, unii elevi din zone defavorizate nu au avut acces la școala on-line, din lipsa mijloacelor 
multimedia, a internetului, sau chiar a electricității. Ulterior această problemă a început să își găsească 
o rezolvare. Un alt aspect dificil a fost acomodarea cu cele trei scenarii de funcționare, care se schimba 
constant în funcție de indicele de infectare din localitate în care școala funcționa. Elevii se acomodau 
o scurtă perioadă la școală, după care continuau orele în mediul on-line. Personal, din această 
experiență, am învățat foarte multe lucruri. Procesul instructiv-educativ desfășurat în mediul on-line 
este diferit de cel clasic, necesită timp de pregătire a materialelor didactice, stabilire a strategiilor și 
adaptare a planificărilor, iar dacă muncești, te adapezi noilor situații și dorești să te perfecționezi 
continuu, vor apărea satisfacții, deoarece actul didactic poate fi continuat și on-line.  
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ȘCOALA ON-LINE – ÎNTRE NEAJUNSURI ȘI REALIZĂRI 

 

AUTOR: PROF. PETCUȚ RAUL PAVEL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIMAND 
 

 Școala desfășurată după izbucnirea pandemiei a fost diferită, la început neînțeleasă, apoi 

parcursă de fiecare după propriile cunoștințe și capacități. Au existat frici, neajunsuri, dar pe de altă 

parte și curajul de a încerca ceva nou, inedit. Analizând retrospectiv școala în on-line, se pot remarca 

anumite aspecte atât pozitive, cât și negative. Astfel, în ceea ce privește neajunsurile, incertitudinile 

se pot reliefa următoarele: inexistența interacțiunii sociale între factorii procesului instructiv-educativ 

(profesor-elev, elev-elev, profesor-părinte, etc.), lipsa interesului acordat actului educațional din 

partea unora, calitatea îndoilenică a actului de predare, cel puțin la începutul acestei perioade dificile. 

Mai mult decât atât, lipsa dispozitivelor electornice și altor factori esențiali în procesul instructiv-

educativ on-line datorate în special, situației financiare precare a unor elevi din zone defavorizate sau 

chiar din mediul rural, lipsa de pregătire a cadrelor didactice în ceea ce privește cunoașterea și 

utilizarea platfomelor și aplicațiilor necesare în predarea la distanță, au făcut ca actul didactic să fie 

anevoios, mai ales în perioada de debut. Însă, pe parcursul acestor luni, legislația apărută, dotarea 

școlilor cu echipamente, desfășurarea cursurilor de perfecționare pentru cadrele didactice, și poate 

dorința de a explora ceva nou, inedit, au adus procesul didactic pe un făgaș cât de cât acceptabil. 

Astfel, se pot identifica și aspecte pozitive ale școlii on-line, precum: flexibilitatea, prilejul de a învăța 

în confortul propriei case, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților ce țin de domeniul IT, atât de 

folosite în contemporanietate. Concluzionând, se poate afirma că școala on-line a fost și este o 

provocare pe care date fiind împrejurările, actorii învățământului au acceptat-o, la început timid, iar 

mai apoi, tot mai încrezători, cu plusurile și minusurile evidente ale acestei situații.  
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FOLOSIREA UNOR TEHNICI DE PREDARE ÎN GRĂDINIŢĂ  

 
PROF. PETRE ILEANA,  

GRĂDINIȚA NR. 72, BUCUREȘTI, SECTOR 5 
  

Educația incluzivă a apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor și mentalităţilor, precum 
şi a politicilor şi practicilor de segregare în Romănia. 

Incluziunea se constituie tot mai mult ca cea mai potrivită abordare pentru înţelegerea şi 
satisfacerea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor în şcolile obişnuite şi în clase. Mai ales în grădiniţe, 
unde încep primele lecţii de viaţă, în acest loc se învaţă mai mult decât conţinutul unor anumite 
discipline. Aici începe socializarea copilului, dezvoltarea deprinderilor, abilităţilor şi a aptitudinilor, 
precum şi specificitatea domeniului educative. În activitatea pe care o desfăşurăm în grădiniţă trebuie 
să ţinem cont de principiul particularităţilor individuale de vârstă. Este important cunoaşterea 
profilului psihologic al vârstei, care cuprinde un ansamblu de trăsături relative stabilite şi dominante, 
commune tuturor copiilor, în limitele unor vârste cronologice, cu nuanţe mai mult sau mai puţin 
accentuate de la copil la copil. 

Există un număr mare de factori care determină diversitatea şi, iplicit un număr mare de 
diferenţe între copii, unitatea şcolară poate opera cu un singur curriculum şi cu un anumit stil de 
predare. Pentru acest lucru există o mare flexibilitate în abordare, astfel încăt strategiile de predare să 
fie diversificate în aşa fel încăt să fie pus în lumină fiecare în parte. 

În grădiniţă diferenţierea se realizează la nivelul metodelor şi procedeelor de învăţare. Fiecare 
copil trebuie tratat diferit, astfel încăt să-l determinăm să participle la jocuri şi activităţi cu placer, în 
ritmul său propiu. Copii nu trebuie forţaţi şi nici lăsaţi să se plictisească. Prin diferențiere și 
individualizare se urmărește dezvoltarea unor personalităţi diferite ținând cont de trăsăturile 
individuale ale fiecăruia.  

În învăţământul preşcolar putem realiza tratarea diferenţiată prin forme variate de organizare- 
activităţi frontale cu sarcini diferenţiate, pe grupuri mici de copii, activităţi individuale. 

La activităţile practice am observat că nu toţi copiii pot folosi foarfecelor şi în acest caz am 
folosit tehnica ruperii hărtiei după contur ca apoi să să reiau la următoarele activităţi, treptat folosirea 
foarfecelor cu acei copii care întămpină dificultăţi. 

În activităţile de dezvoltarea limbajului şi comunicării au desfăşurat jocul didactic Cu ce sunet 
începe cuvântul. Am încurajat cooperarea copiilor, lucrul în echipă sau formarea de grupuri 
eterogene, cunoaşterea unor obiecte care să înceapă cu sunetul propus de copii sau de educatoare, să 
găsească un cuvânt după imagine, să formeze propoziţii scurte cu cuvântul dat sau cu sunetul dat. 
Aici majoritatea copiilor au participat la activitate, excepţie făcând copii foarte mici, de doi ani şi 
şase... luni. 

În activităţile artistico-plastică am învăţat copiii să modeleze prin tehnici diferite, copii de culori 
diferite, aşa cum se găsesc ei în diverse părţi ale globului. 

La serbările organizate cu diverse ocazii am folosit cântecele şi costumaţii specifice etniei 
rrome pe care le-am interpretat cu toţi copiii. În jocurile de rol, copiii au posibilitatea să înţeleagă 
unele situaţii diferite, să accepte şi să înţeleagă diferenţele de opinii dintre diverse persoane. Copiii 
vor înţelege propriul rol şi îşi vor dezvolta capacităţile intelectuale, gândirea critică şi puterea de 
decizie. Educaţia incluzivă nu concepe bariere în învăţare. Ci asigură participarea tuturor celor 
vulnerabili la excludere şi marginalizare. 

 
Bibliografie: 
 Metode interactive de grup… 
Grădinița altfel, Editura V 8 Integral, București, 2003. 
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PREDAREA ONLINE- O MARE PROVOCARE 

 
PROF. PETRE LAURA CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUMBEȘTI-PIȚIC 
 
 Pandemia generată de Covid-19 și-a făcut apariția în viețile noastre brusc ca un seism, dându-

ne lumea peste cap și punându-ne în fața unei mari provocări: ,, școala online”. Profesori, elevi și 
părinți am învățat să ne adaptăm din mers pentru a desfășura activități online de calitate și interactive, 
care să aibă ca scop atât socializarea, cât și învățarea. Pentru aceasta, am fost nevoiți să învățăm să 
utilizăm platforme noi, instrumente digitale, dar și să creăm lecții și activități interactive pe platforme 
precum: Kahoot, Wordwall, pentru a putea ține copiii conectați, pentru a-i atrage și pentru a încerca 
de fiecare dată activități noi, niciodată la fel. 

Nicio schimbare în educație nu este posibilă, dacă profesorul nu este implicat. Prin urmare, 
cunoștințele, abilitățile și atitudinile fiecăruia dintre noi, sunt foarte importante. Calitatea predării se 
răsfrânge direct asupra performanțelor elevilor. 

 Putem spune că pandemia a avut multe efecte negative: ne-a îmbolnăvit, ne-a izolat, ne-a 
încurcat, dar fără îndoială a avut și o parte foarte importantă, pe care, cu siguranță, am resimițit-o noi 
toți dascălii: ne-a făcut mai agili, mai competitivi, mai performanți și chiar ne-a dat competențe noi. 
Trebuie să recunoaștem că nu am fi făcut atâția pași în predarea online, dacă nu eram obligați de 
circumstanțe. Majoritatea cadrelor didactice s-au adaptat rapid, au participat la webinare de instruire 
și au accesat singure aplicații care să le permită transmiterea de cunoștințe în timp real și eficient 
pentru elevi. 

Eforturile susținute au făcut ca elevii și părinții să capete încredere în aceste modele, să nu mai 
pună la îndoială deciziile luate. Materialele didactice, cele mai multe confecționate de cadrele 
didactice, au ajutat elevii să înțeleagă mai bine noțiunile predate, să îndrăznească să se deschidă, 
aceștia au început să colaboreze și să lucreze mai bine și mai mult în echipele lor. 

 Totuși, mulţi dintre elevii noştri au privit perioada în care şcoala a fost organizată online ca o 
perioadă de relaxare, chiar de vacanţă, intrând pe platformele de învăţare din când în când, ştiind că 
profesorii nu au cum să-i noteze decât dacă au acceptul lor sau al părinţilor lor. Nu puteai avea control 
asupra acestor situaţii, ca profesor.De asemenea, nici evaluarea nu poate fi obiectivă, deoarece nu 
ştim dacă proiectul sau testul a fost realizat de elevul căruia i-a fost administrat sau dacă acesta a fost 
realizat/ rezolvat de un frate mai mare sau chiar de vreun părinte.  

Probabil că mulți dintre noi nu vom renunța la aplicarea lor deoarece unele dintre ele ne 
ușurează foarte mult munca, așa cum sunt chestionarele online ce ne oferă statistici și interpretări, 
jocurile educaționale digitale care îi captivează pe elevii noștri și noi reușim să le formăm 
competențele dorite într-un mod atractiv și plăcut, transmiterea lecțiilor online, pentru cei care din 
motive medicale nu pot participa fizic la ore, constituind un real ajutor în favoarea acestora. 

metodele didactice utilizate în această perioadă își vor găsi locul în viitoarele activități didactice 
față în față, dar mai ales în cele mixte/ hibride (blended learning). 

 Bună sau rea, grea sau ușoară, permisivă sau nepermisivă, această modalitate ne-a permis, mai 
mult sau mai puțin, să găsim calea comună, între noi, profesorii și elevii noștri. Libertatea de a-și 
organiza propria învățare i-a atras parcă pe mai mulți, alții însă au pierdut pentru că școala la distanță 
nu presupune, din păcate, gratuitate, iar uni copilași au rămas pe dinafara acestei „onlinizări”. 
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 Totuși, privind lucrurile tranșant, la rece, contextul sanitar actual nu oferă altă soluție, iar noi 
suntem atât de „săraci” în fața unei asemenea distanțări! Probabil că o digitalizare completă a 
educației, dar masivă, globală, responsabilă ar fi perspectiva optimă pentru dezvoltarea intelectuală a 
elevilor! 

 În concluzie, consider că școala trebuie să fie firească, normală, cu profesori și elevi faţă-în-
faţă, folosindu-ne de tehnologie ca măsură complementară a învățării .  

 
Bibliografie 
www.elearning.ro/manualul-digital-perspectiva-pedagogica 
https://iteach.ro/pg/cursuri/view/74796/ 

tribunainvatamantului.ro/2013/07/11/manualul-digital-constantin-cucos/ 
www.teachtoday.de/ro/Informare/Jocuri_digitale/2526_nv_area_prin_joc.htm 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – PRO ȘI CONTRA 

 
PROF. PETRE RODICA 

G.P.P. ”RAZĂ DE SOARE”-URZICENI 
 
„Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat” B. F. Skinner 
 
Pandemia de COVID-19 a venit precum un uragan într-o Românie mult prea mică și mult prea 

nepregătită, nepustiindu-se supra tuturor sectoarelor, în special în sectorul educațional. Perioada de 
blocare a dus inevitabil la ceea ce noi azi numim învățare online din propria locuință.  

 În plină eră tehnologică, sistemul educațional din România s-a trezit cu o penurie informatică 
și tehnologică, luându-i-se astfel rolul său: de a educa și a învăța viitorii adulți. Mii de copii din toate 
colțurile țării, în special în zonele rurale defavorizate, s-au trezit în incapacitatea de a mai învăța: Pe 
ce dispozitiv să înveți dacă tu nu deții niciun fel de dispozitiv inteligent și nici acces la internet nu ai? 
Tragic, dar organele centrale de conducere au venit cu o rezolvare: distribuirea de tablete inteligente 
pentru copiii defavorizați.  

Învățământul preșcolar reprezintă începutul învățării pentru copii, punând bazele cunoștințelor, 
aptitudinilor și cel mai important: a socializării într-un grup extins de persoane într-un cadru formal. 
La grădiniță, copiii descoperă științe structurate sub formă de discipline, învață să numere, să scrie, 
se dezvoltă psihic, învață să aibă răbdare, comportament disciplinat și își dezvoltă limbajul și volumul 
de cuvinte.  

Grădinița deține o importanță fundamentală pentru viitorul școlar, astfel că impactul pandemiei 
s-a resimțit ca un fulger asupra acesteia.  

Învățământul preșcolar a necesitat o reformare pentru a se putea adapta cerințelor actuale. Tot 
aceste proces pandemic care a dus la învățare online a adus atât avantaje cât și dezavantaje.  

 Avantajele învățământului online în sectorul învățământului preșcolar 
- Preșcolarul învață să realizeze sarcini individuale cu mai multă atenție; 
- Preșcolarul își îndeplinește sarcinile în propriul său ritm, iar acest lucru înseamnă că poate 

înțelege mai bine cerințele; 
- Preșcolarul este mult mai atent la sarcinile pe care le are de efectuat, nefiind distras de alți 

colegi; 
- Preșcolarii au mai multă interacțiune cu mediul tehnologic și informatic care este un mediu 

de actualitate; 
- Preșcolarii din zonele defavorizate care au primit tablete inteligente își dezvoltă noi 

aptitudini; 
- Preșcolarii introvertiți devin mult mai activi; 
- Educatorii ies din zona de confort și învață lucruri noi la nivel tehnologic; 
- Crește gradul de inventivitate și creativitate în rândul educatorilor pentru a se putea adapta 

situației actuale.  
Dezavantajele învățământului online în sectorul învățământului preșcolar 
- Lipsa de interacțiune directă educator – preșcolar, preșcolar – preșcolar; 
- Incapacitatea educatorului de a vedea concret nivelul de pregătire al preșcolarului 
Învățarea online venită ca o constrângere și nu planificată gradual duce la creșterea nivelului de 

stres în rândul educatorilor: trebuie să găsească noi metode pentru a le putea preda preșcolarilor și 
pentru a le putea capta atenția. De asemenea, multe cadre didactice care sunt pe punctul de pensionare 
s-au trezit într-o eră tehnologică mult prea complexă și cu un volum mare de informații pe care au 
trebuit să o proceseze într-un timp foarte scurt.  

Învățarea online în mediul preșcolar ar putea să fie un avantaj dacă se implementează treptat, 
dar va avea mereu marele dezavantaj de a sărăcii relațiile interumane – noi, oamenii, sunt persoane 
sociale și avem nevoie de alți oameni pentru a ne putea dezvolta și evolua.   
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ȘCOALA DE ACASĂ- ALTFEL -ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PETREA DOINA 

GRĂDINIȚA CU P.N ,,SFÂNTA MARIA”, NICOLAE BĂLCESCU, 
BACĂU 

 
„Omul se descoperă pe el însuşi când se măsoară cu obstacolul.”  
(Antoine de Saint-Exupéry) 
 
 Fiecare an școlar vine cu noi provocări, fie că ești elev, cadru didactic sau părinte. Provocările 

pot aduce plus valoare dacă sunt privite cu deschidere, creativitate, transformându-se în unelte cu care 
vom putea modela mintea și sufletul copilului care ne pășește cu sfială în sala de clasă. 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.  

 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 cadrului didactic. Activitățile de dezvoltare personală, care într-o zi de școală 
normală păreau o banalitate, s-au transformat în jocuri ce au același substrat: menținerea echilibrului 
emoțional. 

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 
educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de 
cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret  

 Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel 
dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile 
informaționale computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe 
utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare. (M. Ionescu, 2011).  

Același autor afirmă că, „nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, în sine, are 
efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine gândită”. (M. 
Ionescu, 2011). 

 În didactica tradițională românească, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la 
cadru didactic spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii 
urmau sa le asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea 
să nu mai fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical 
în didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere 
de cunoștințe, ci ca o problemă de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. 
Jucan, 2007).  

 A preda, înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

 Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 
organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de 
sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) 
și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin 
conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007).  

 Dată fiind situația actuală, putem afirma că în această pandemie, starea de urgență instituită de 
la o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației din mers, să se reinventeze. Milioane de copii au 
fost obligați să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să 
învețe să utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra 
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legătura cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze 
la noul mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare.  

 Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (calculator, laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la 
internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți, bunici sau cadre didactice.  

 Astfel, prin realizarea unei analize, după câteva luni de când predarea și învățarea sau mutat în 
școala de acasă putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării 
tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit. 

 Predarea online: 
 Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru. Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familial, plăcut, 
fără agitația din clasă. Activitățile online nu încep atât de devreme precum cele de la școală și ei 
bucurându-se de o oră de somn în plus dimineața. Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, 
deoarece părinții au putut observa în mod direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului 
de predare și învățare. Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi 
experiențe, schimbul de materiale și idei. Predarea tradițională (față în față): 

 Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii de 
socializare, de a petrece timp împreună cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
către toți copiii.  

 În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 
menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru. Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice atractive, 
prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul didactic 
permite dezvoltarea creativității copilului.  

 Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile 
învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de valoare 
adus sistemului educațional din țara noastră. Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, 
părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație. 

 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. Școala de acasă 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. 

 
 Bibliografie:  
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3. https://ziare.com/scoala/evaluare-educatie/despre-invatamant-online-si-accesul-elevilor-

din-medii-defavorizate-la-educatie-interviu-cu-vasile-brasovanu-1610307 
4. https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-
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PROVOCĂRI ALE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 
PROF. PETRESCU CAMELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU” 
ROȘIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN 

 
Pandemia COVID-19 a luat întreaga lume prin surprindere. La nivel global, totul părea să se 

oprească din cauza noului coronavirus. 
Școlile au fost închise temporar, forțând elevii și profesorii să intre în noua realitate, aceea de 

a participa la cursuri în sufrageria lor, practic fără nicio pregătire prealabilă. 
Una dintre principalele provocări ale învățării la distanță a fost asigurarea faptului că elevii au 

toate echipamentele de care au nevoie pentru a participa la cursuri. Internetul, dispozitivele 
electronice și un mediu de învățare bun sunt esențiale pentru ca elevii să participe practic la procesul 
de învățare. Ca să nu mai vorbim de a ști cum să folosească aceste dispozitive sau aplicațiile de 
învățare. 

Trăim într-o epocă modernă a tehnologiei, astfel încât s-ar presupune că fiecare elev deține sau 
poate folosi un dispozitiv, dar, din păcate, mulți nu au acest ”lux” și, în acest caz, trecerea lor la 
învățarea online a fost dificilă. 

Fiecare copil are niveluri diferite de învățare, de la citire, la vorbire, la înțelegere. În majoritatea 
cazurilor, în timpul orelor virtuale, poate fi dificil să înțelegi diferite concepte noi. Lipsa de experiență 
personală a profesorilor în predarea online este un alt factor care îngreunează această interacțiune. 

 Elevii încearcă în mod constant să țină pasul cu multitudinea de sarcini de la diferitele materii 
care îi lasă epuizați mental, stresați și demotivați. 

 Una dintre cele mai mari provocări ale învățării online este concentrarea în fața ecranului 
pentru perioade lungi de timp. Există, de asemenea, o șansă mai mare ca elevii să fie ușor distrași de 
social media sau de alte site-uri. Prin urmare, este imperativ ca profesorii să își păstreze cursurile 
online clare, atractive și interactive pentru a ajuta elevii să se concentreze asupra lecției. 

Astfel, întreaga tranziție de la învățarea în sălile de clasă la învățarea virtuală a fost o provocare 
pentru toată lumea încă din prima zi.  

În ciuda tuturor incertitudinilor, frustrării și emoțiilor, au ieșit și lucruri bune din învățarea 
virtuală. Pandemia COVID-19 a declanșat noi modalități de învățare. În întreaga lume, instituțiile de 
învățământ au căutat platforme de învățare online pentru a continua procesul de educare a elevilor. 
”Noul normal” este acum un concept transformator al educației, învățarea online fiind la baza acestei 
transformări. Astăzi, învățarea digitală a devenit o resursă necesară pentru elevii și școlile din întreaga 
lume.  

Pas cu pas, profesorii au descoperit că învățarea online este un mod eficient de a oferi lecții 
elevilor. Folosind o serie de instrumente, cum ar fi videoclipuri, PDF-uri, filmulețe, platforme cu 
jocuri educaționale interactive, profesorii pot integra toate aceste instrumente în planurile lor de lecție. 
Prin extinderea planului de lecție dincolo de manualele tradiționale pentru a include resurse online, 
profesorii sunt capabili să devină educatori mai eficienți. Astfel, conținuturile multimedia fac 
învățarea mai atractivă, mai eficientă și mai durabilă. 

În plus, toate materialele de studiu sunt disponibile online, creând astfel un mediu de învățare 
mai accesibil, iar resursele de învățare pot fi accesate oricând. 

De asemenea, transmiterea mai rapidă a informației - individual sau pe grupuri de comunicare, 
obținerea unui feedback instantaneu, crearea unui mediu de învățare colaborativ, sunt tot ataâtea 
avantaje ale învățării online. 

 Iată cum, la fel ca în majoritatea metodelor de predare, învățarea online are propriul său set de 
aspecte pozitive și negative. Decodarea și înțelegerea acestor aspecte pozitive și negative va ajuta 
școala să creeze strategii pentru a furniza mai eficient lecțiile, asigurând o călătorie de învățare 
neîntreruptă pentru elevi. 
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 Prezența COVID-19 va schimba în mod direct și permanent educația în viitor, noi toți trebuie 
să ne putem adapta la lucrul și studiul online când situația o cere, dar numai timpul va spune dacă 
cursurile online vor fi un substitut bun pentru clasele normale.  
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EXEMPLU DE DEMERS DIDACTIC CENTRAT 
PE COMPETENȚELE CHEIE 

 PROFESOR PETRESCU GEORGETA- AMALIA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALEȘU,

 LOCALITATEA BRĂDULEȚ, JUDEȚUL ARGEȘ 

 Am construit demersul didactic astfel încât să se potrivească profilului clasei a VI-a, disciplinei 
limba și literatura română și setului de competențe cheie.  

Clasa a VI-a 
Materiale didactice: 
- Manualul: Limba și literatura română, EDP, București, 2018;
- Programa școlară elaborată pentru clasa a VI-a, anul, 2017
Unitatea 1: Locuri natale
Subiectul: ,,Valori ale culturii populare în spațiul natal”
Metodologie didactică: Turul galeriei
Metoda ,,Turul galeriei” este o metodă de învățare prin colaborare în cadrul căreia elevii sunt

divizați în microgrupuri pentru a realiza sarcinile de lucru, pentru a găsi cât mai multe soluții. 
- Elevii sunt împărțiți pe grupuri de câte 4 elevi, având o clasă de 12 elevi.
- Pentru fiecare grup se distribuie foi de tipul flip-chart și marker.
- Prezint grupurilor de elevi tema pe care trebuie să o soluționeze, urmărind pe tot parcursul

activității dezvoltarea competențelor. 
- Unul dintre elevii fiecărui grup va avea rolul de ghid.
Primul grup va dezvolta competențele de comunicare în limba română și într-o limbă pe care

o studiază la clasă.
1. Pentru a dezvolta competența de comunicare în limba română elevii vor identifica fapte, vor

căuta, colecta și procesa informații legate de tradițiile și obiceiurile din spațiul românesc, apoi din 
locul natal. 

2. Vor purta discuții despre diferențele culturale ale comunității proprii și ale altor comunități
sau popoare ( comportamente sociale, valori, stil de viață). 

Participând la interacțiuni verbale în limba engleză/ franceză, își vor exprima opiniile despre 
semnificațiile, simbolurile unor sărbători/ tradiții românești/ ale altor popoare, valorificându-le cu 
exemple. 

 Cel de-al doilea grup va manifesta spiritul de inițiativă și antreprenoriat, competența socială și 
civică. 

3. Spiritul de inițiativă și antreprenoriat se manifestă prin interesul elevilor de identificare, de
explorare a elementelor specifice culturii populare din spațiul local, autohton. 

4. Pentru a dezvolta competența socială și civică vom face cunoscută intenția noastră de
promovare a valorilor locale și vom apela la susținerea din partea comunității în privința acestui 
demers educațional. 

 Un alt grup va manifesta dezvoltarea competenței tehnologice și cea de a învăța să învețe. 
5. În cadrul competenței matematice și tehnologice, grupul de elevii are în vedere proiectarea

și derularea unor produse utile pentru activitatea curentă: 
- Să realizeze obiecte de artă populară;
- Să confecționeze în atelier instrumentul muzical specific zonei/ să vadă cum se realizează

țitera. 
6. Competența ,,a învăța să înveți “ urmărește gestionarea timpului alocat realizării acestor

produse, aprecierea calităților personale ale fiecărui elev, concentrarea atenției, perseverența în 
privința finalizării sarcinilor. 

 Ultimul grup va dezvolta competența digitală și cea de exprimare culturală 
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7. Competența digitală se dezvoltă în cadrul unui proiect de redescoperire/ promovare a 
valorilor tradiționale locale. Se poate schița conținutul un blog al clasei ce va avea informații, 
documente, imagini cu produsele finalizate, textele culese din zonă, de la localnici. 

Elevii vor elabora o colecție de folclor literar (poezii populare, cântece populare interpretate de 
rapsozii locali, legende, istorioare cu caracter moralizator). 

Vor realiza un proiect de prezentare a specificului local în spațiul rural autohton. 
8.Competența de sensibilizare și exprimare culturală va urmări formarea sentimentelor de 

dragoste, mândrie față de zonă, de apartenență la comunitate. De asemenea, vizează formarea unor 
comportamente responsabile, respectuoase pentru valorile locale; educarea elevilor în spiritul 
păstrării acestor comori inestimabile populare și promovarea valorilor autohtone. 

 La final, elevii vizitează galeria, examinează fiecare produs, adresează întrebări de clarificare 
ghidului, pot face comentarii, pot completa ideile sau pot propune alte soluții pe care le consemnează 
în subsolul foii de flip-chart. 
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ȊNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL ŞI ONLINE 

 
PROF. ÎNVĂŢ. PREŞCOLAR PETRESCU MIHAELA CRISTINA 

GRĂDINIŢA NR. 210, BUCUREŞTI 
 
A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 

comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007)  
Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 

organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de 
sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) 
și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin 
conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007)  

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost obligați 
să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să 
utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura 
cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul 
mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare.  

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, 
lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori.  

Astfel, prin realizarea unei analize, după trei luni de când predarea și învățarea sau mutat în 
școala de acasă putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării 
tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit:  

Predarea online:  
 Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru;  
 Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din 

clasă;  
 Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei sau putut 

bucura de o oră de somn în plus dimineața;  
 Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod 

direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare;  
 Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini 

părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii;  
 Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei.  
Predarea tradițională (față în față):  
 Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii 

de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
către toți copiii;  

 În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 
menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru.  

 Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice 
atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul 
didactic permite dezvoltarea creativității copilului.  
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 Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 
dezvoltarea globală a acestuia.  

Ceea ce am trăit din martie încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale. 
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ACTIVITATEA ON-LINE DIN GRĂDINIȚĂ ȘI PROVOCĂRILE SALE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PETRESCU ROZALIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 

BOLDEȘTI-SCĂENI, PRAHOVA 
 
De peste un an întreaga lume a fost bulversată de actuala pandemie. Cu toții am resimțit mai 

mult sau mai puțin efectele acesteia începând cu izolarea din timpul stărilor de urgență, purtatul în 
permanență a măștilor, teama de a nu te infecta tu sau membrii familiei, lipsa contactului direct cu 
persoanele dragi etc... Activitatea școlilor și a grădinițelor a fost pusă în siuația de a se adapta din 
mers, de a găsi soluții imediate pentru ca lucrurile să intre oarecum pe făgașul normal.  

A fost o perioadă de incertitudini, de căutări, de învățare și adaptare cu o nouă modalitate de 
instruire, cea virtuală. Și, cu adevărat, a fost cea mai mare provocare pe care am resimțit-o de la primii 
ani de activitate didactică și până în prezent. Ne-a fost ușor celor învățati deja cu tehnologia, celor 
care folosim frecvent resurse educaționale deschise. Utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare 
la distanță a fost elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a 
societății în ansamblul ei.  

Tocmai de aceea, marea provocare a organizării și desfășurării învățământului on-line la vârsta 
preșcolară a fost identificarea unor mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai important, 
adecvate vârstei. În stabilirea activităților didactice și a materialelor necesare, a fost necesar să avem 
în vedere două lucruri importante: în primul rând să ținem cont ca materialele utilizate de copii să le 
fie la îndemână și, în al doilea rând, faptul că nu toți copiii pot participa sincron; pe de o parte din 
cauza lipsei tehnologiei necesare și pe de altă parte din cauza indisponibilității părinților. Deoarece 
întreaga activitate a fost transferată în mediul online, comunicarea a început să primească noi 
conotații, iar dacă până acum preșcolarul avea nevoie de contact direct cu educatoarea și colegii, în 
contextul actual, relațiile interpersonale au devenit indirecte. Pentru a realiza activități didactice on-
line de calitate și eficiente a fost necesară acordarea unei atenții deosebite modului de structurare a 
informațiilor, selectării conținuturilor adecvate formării și consolidării comportamentelor 
preșcolarilor. De asemenea planificarea activităților, selectarea surselor informaționale (adrese url, 
soft educațional), a unor teme interesante, atractive pentru copii, care să-i îndemne la implicare și să 
le stimuleze un interes crescut pentru activitatea on-line, au fost aspecte cărora le-am acordat o atenție 
deosebită. Însă cel mai mult a contat tehnologia de care dispunea majoritatea copiilor, intervalul orar 
în care aceasta putea fi pusă la dispoziția copilului de către adult. Deoarece majoritatea copiilor din 
grupă nu dispuneau de tehnologie proprie ci numai de un telefon al părinților de care aveau nevoie și 
frații mai mari pentru desfășurarea orelor la școală, am convenit cu părinții ca activitate să se 
desfășoare asincron pe grupul închis de Facebook.( aceasta deoarece nici telefoanele nu erau atât de 
inteligente încât să le permită descărcarea unor platforme, iar toți părinții aveau cont de Facebook). 
De asemenea am fost preocupată ca toți copiii să dispună de materiale necesare pentru desfășurarea 
tuturor tipurilor de activitate (de la rechizite la fișe de lucru pentru copii și fișe cu explicații pentru 
părinți). Dacă la începul le distribuiam mai mult materiale audio-video de pe canalul de Youtube 
(filmulețe pe diferite teme create de colege educatoare sau cu demonstrații practice de desen, pictură, 
origamii, filmulețe cu cântece etc) sau link-uri către filmulețe educative, povești terapeutice sau jocuri 
interactive, pe parcurs am apelat la imagini foto sau video înregistrate de mine și chiar sesiuni live pe 
grupul de Facebook. Pentru că am observat că absența contactului direct cu preșcolarii era resimțită 
acut în acele zile, am apelat la sesiuni de activitate sincron cu grupuri mai mici de copii. Astfel am 
apelat la messenger facebook unde am creat grupuri de câte 5-6 copii cu care am intrat în direct, în 
sesiuni de maxim 20-30 de minute, fiecare grup având stabilit un interval orar diferit în funcție de 
disponibilitatea părinților.  
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În cadrul întâlnirilor sincron copiii s-au văzut și auzit, au interacționat virtual și au păstrat ideea 
de apartenență la un grup, încadrarea într-un program prestabilit. În cadrul acestor întâlniri s-a propus 
urmărirea unor rutine, lectura unor povești, împărtășirea unor stări, emoții, evenimente, etc. 

O atenție deosebită am acordat materialelor concepute de mine, am încercat ca acestea să 
respecte câteva cerințe: să fie atractive din punct de vedere estetic dar și al dinamicii imaginilor și 
sunetelor, să conțină fotografii, imagini, filme adaptate nivelului de înțelegere al preșcolarului, să 
aibă o durată acceptabilă (5-10 minute), să cuprindă elemente de joc care să-i stimuleze și personaje 
care să le capteze atenția și care să îi motiveze în realizarea sarcinilor. De exemplu am realizat 
filmulețe cu predarea numerației folosindu-mă de coli flipchart, panou vertical, de siluete decupate 
sau materiale din natură( bețe, pietricele etc) ca material demonstrativ.  

Marele beneficiu al acestei perioade a fost faptul că ne-a pus pe toți în situația de a crea, de a 
căuta noi resurse, de a găsi noi oportunități de folosire a învățării cu ajutorul tehnologiei alături cu 
cea tradițională îm nomentul în care am revenit cu toții în sălile de grupă/clasă.  

Și provocările nu se vor opri aici... pentru că omul învață, în orice condiții, pentru a se adapta 
în permanență. 
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 CULTURA EMOȚIONALĂ ÎN EDUCAȚIE 

 
PROF. PETRIȘOR MIHAELA, COLEGIUL NAȚIONAL 

”VLADIMIR STREINU”, GĂEȘTI, DÂMBOVIȚA 
 
”Este mare lucru de a fi dascăl – căci, chiar și atunci când acesta suferă din cauza copiilor, 

el nu-i urăște”, Sofocle 
 
În demersul meu reflectiv, mi-am amintit povestirea lui Mihail Sadoveanu, cunoscută de noi 

toți din literatura studiată în școală, ”Domnul Trandafir”. Încă de atunci am fost profund impresionată 
(consider că acel moment a stat la baza alegerii destinului meu profesional) de imaginea dascălului 
de școală de țară, blând și foarte atașat de copii. Consider că, pentru mulți dintre noi, el reprezintă 
idealul de dascăl implicat, dedicat, care trăiește convingerea că înainte să pui note, e nevoie să pui 
suflet! Ce și-a amintit autorul în momentul revenirii sale în orașul natal, vizitând locurile unde a 
copilărit? Ce l-a emoționat în mod deosebit: locul unde a fost odată școala! De ce? Pentru că îi 
amintește de imaginea învățătorului său, domnul Trandafir, omul care i-a marcat parcursul 
profesional și chiar personal. Din toate trăsăturile fizice ale învățătorului său drag, povestitorului i-au 
rămas în memorie de-a lungul anilor mulți care au trecut, ochii lui blânzi și zâmbetul! Ca elevi, erau 
mai mult inspirați de caracterul și personalitatea mentorului lor decât de ceea ce învățau la școală! 
Domnul Trandafir le-a vorbit despre patrie și respectul pentru valorile culturale ale neamului, le-a 
predat aritmetica și gramatica, dar mai ales i-a învățat despre omenie și empatie! N-a lăsat niciun 
copil fără atenția și grija sa, deși nu era răsplătit material așa cum merita!  

Povestirea impresionează cititorul și prin descrierea vizitei celor doi domni, din care unul era 
chiar ministrul, felicitându-l pentru lecția care era o normalitate, nu o raritate! Așa de tare îl iubeau și 
îl apreciau copiii pe domnul Trandafir, încât sufereau enorm când îi greșeau și mai erau certați. 
Suferința copiilor când învățătorul a plecat din sat, dovedește cât de atașați erau de învățătorul lor și 
de relația dintre ei. 

Psihologia spune că un lucru este învățat și intră în memoria de lungă durată dacă îi atașezi o 
emoție puternică, iar această emoție va reprezenta fundamentul urmării unui model în viață. Arta de 
a trăi se învață acasă, de la părinți, primele persoane semnificative din viața copilului, dar adeseori 
aceștia eșuează în rolul lor de ghizi spirituali și morali pentru copil, deoarece nu te învață nimeni să 
fii părinte și nu au o specializare despre psihologia copilului. 

 Părintele este și el de multe ori un copil rănit care nu a fost văzut, auzit, apreciat și valorizat în 
copilăria sa și nu-și conștientizează propriile nevoi nesatisfăcute care au produs răni interioare. Nu va 
acționa în realizarea vindecării traumelor lui și acestea se vor reflecta, ca într-o oglindă, în constituirea 
personalității copilului său. De aceea, un profesor bine pregătit, empatic și echilibrat, preocupat de 
dezvoltarea sa personală, nu numai profesională, care a pus la baza alegerii profesiei sale dragostea 
pentru copii și toleranța, va înțelege în mod profund că el, dascălul, este un dar în viața copilului.  

Comportamentul dificil al copilului este de cele mai multe ori un strigăt de ajutor, o rană 
interioară ce trebuie descoperită, văzută și vindecată iar profesorul trebuie să știe asta și să-și 
depășească propriile frustrări. Să ofere o șansă copilului prin atitudinea sa de acceptare, toleranță și 
ghidare cu blândețe, ca acesta să-și depășească trecutul traumatic și întunecat și să construiască un 
viitor mai bun.  

Folosirea comunicării asertive bazate pe respect reciproc, identificarea posibilelor surse de 
conflict și gestionarea lor, pregătirea unor mediatori de conflict dintre elevi, dezvoltarea inteligenței 
emoționale și a empatiei, învățarea limbajului non-verbal și a gândirii critice, găsirea unor modalități 
de a-și exprima emoțiile într-o manieră acceptabilă, înțelegerea faptului că ”școala nu este despre 
profesori și elevi, școala este cu și despre oameni!”, reprezintă tot atâtea oportunități de stabilire a 
unor relații cu sens și o șansă pentru dezvoltarea umanității din noi. 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

373



Prin relația cu profesorul său, copilul va avea un model de interacțiune umană sănătoasă, 
echilibrată, pozitivă, bazată pe încredere și respect reciproc pe care îl va folosi în viitoarele lui relații 
cu semenii. Învățăm prin imitație, prin descoperirea că se poate și altfel decât am văzut noi acasă, în 
familie, ceea ce oferă optimism, determinare, încrederea în oameni și în noi, certitudinea că viața este 
frumoasă și merită trăită din plin, frumos, total. 

 
Bibliografie: Mihail Sadoveanu, Domnul Trandafir și alte povestiri, editura Mihail Sadoveanu, 

2016 
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ÎNVĂȚǍMÂNTUL ONLINE ȘI TRADIŢIONAL 

 
 PROFESOR DISCIPLINE ECONOMICE:  

PETROI CARMEN- MARIANA 
 COLEGIUL TEHNIC MǍTǍSARI, JUDEȚUL GORJ 

 
În contextul dinamicii actuale din spațiul comunicării cunoașterii și a nevoilor tot mai complexe 

de (auto)cunoaștere și competență, procesul de predare-învățare-evaluare se redefinește într-un ritm 
tot mai alert. Încorporând teorii și aplicații consacrate, dar și practici noi și flexibile, educația online 
se prezintă ca un proces complex și dinamic, care încearcă să răspundă cât mai eficient nevoilor de 
învățare ale generațiilor actuale și viitoare de elevi.  

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 
pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 
învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai 
puțin eficient. 

 Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale tradiționale. 
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 Școala365. 

Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns 
să joace un rol crucial în educație, 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. Elevii 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 
elevi să se disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se respecte regulile și îndrumările 
pentru a participa. 

De asemenea, elevii 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. 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 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 rǎspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând educația 
mai productivă prin comunicare continuă și dinamică. 
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 Pe lângă profesori și părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja interesul elevului 
în procesul de învățare. Aceștia 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 elevilor, 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. 

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. 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 lumea de după școală. 

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. 

Instrumentele și tehnologia digitală umple golurile în care predomină învățământul tradițional. 
De fapt, unele dintre beneficiile pe care aceste instrumente le aduc sunt pur și simplu 
incomprehensibile prin tehnicile tradiționale de învățare. 

De la impactul pe care îl 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. 

Aşadar, 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, despre elevii care 
își mențin bucuria de a învăța în orice context. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 
ferestre către educație, către dezvoltare armonioasă. 
 
Bibliografie: 
• Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. 
• Raport de cercetare evaluativă. București: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009; 
• https://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-fac-copiii-cand-nu-sunt-la-scoala/ 
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 SISTEMUL EDUCAȚIONAL ÎN GERMANIA 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR PETROVICI RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS, JUD. HUNEDOARA 
  

 Sistemul educațional german este unul dintre cele mai bine pus la punct sistem din Europa. În 
ultimii ani a devenit un model și pentru România. 

În ceea ce privește sistemul educațional german, copiii sunt, în principiu, repartizați în funcție 
de proximitate – la școala cea mai apropiată de casă. În cazuri excepționale, se poate face o cerere 
pentru a alege o altă școală decât cea repartizată, dar e nevoie de o motivație rezonabilă care să susțină 
această cerere. 

Înainte de înscrierea la școală, copilul susține un control medical special, prin care se determină 
dacă acesta este suficient de dezvoltat cognitiv, fizic, motric, lingvistic și social și dacă se poate 
concentra suficient, pentru a putea face față activităților școlare. 

Educația preșcolară include instituții specifice pentru copiii între 0 și 6 ani, precum creșele și 
grădinițele. Înscrierile sunt opționale și, de obicei, se plătesc. 

1. Educația preșcolară - Vorschule 
Kinderkrippe (Creșa) 
În cadrul sistemului educațional german, copiii cu vârsta de până la 3 ani pot merge la creșă. 

Aceștia vor fi îngrijiți în grupe restrânse, de maximum 10 copii, de două sau trei educatoare. Pentru 
copiii care se acomodează mai greu, la început este permisă șederea mamei, câteva ore pe săptămână, 
pentru a asigura celor mici, o intrare cât mai ușoară în colectivitate.Î 

Kindergarten (Grădinița) 
La fel ca în România, și în cazul sistemului educațional german, părinții pot opta fie pentru o 

grădiniță cu program scurt – fără masa de prânz, fie pentru una cu program prelungit- cu masa de 
prânz inclusă. 

2. Ciclul primar - Grundschule (clasele I-IV) 
În cadrul sistemului educațional german, în ceea ce privește ciclul primar, copiii, care au 

împlinit 6 ani până în luna august, încep școala primară. În clasele I și a II-a, copiii nu primesc note 
sau calificative. Sistemul german pune accentul pe o integrare cât mai ușoară și lentă în comunitate. 
încep doar din clasa a III-a 

Sistemul educațional german limitează timpul pe care copiii trebuie să îl acorde temelor de 
acasă la 30 de minute zilnic pentru cei din ciclul primar, o oră pe zi pentru copiii din ciclul secundar 
și una – două ore zilnice, pentru copiii din ciclul secundar II. 

Weekend-ul și vacanțele nu aduc teme pentru copii. Singura excepție sunt lecturile 
recomandate. 

3. Ciclul secundar I (clasele V-X) 
Începând cu clasa a V-a, școala se împarte în mai multe categorii: Realschule, Hauptschule, 

Gymnasium și Gesamtschule în cadrul sistemului educațional german. 
Hauptschule 
Oferă studenților o educație generală de bază, care îi pregătește pentru orientarea în carieră. 

Toate calificările de nivel secundar inferior pot fi dobândite în Hauptschule: certificatul de absolvire 
a școlii secundare inferioare (după clasa a IX-a), certificatul de absolvire a școlii secundare inferioare 
după clasa a X-a și, dacă a urmat cu succes clasa a X-a, de tip B, certificatul de terminare a ciclului 
secundar. Dacă este necesar, acest lucru poate fi utilizat și pentru obținerea autorizației pentru a urma 
clasele superioare gimnaziale. 

Realschule 
Dezvoltă atât abilitățile practice, cât și cele teoretice. Copiii dobândesc cunoștințe generale 

extinse, dar și competențe profesionale. În funcție de vocație, după clasa a X-a, copiii pot să se înscrie 
la o școală de formare profesională sau să treacă la un program educațional al ciclului secundar. 
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Gymnasium 
Liceul oferă o educație generală aprofundată care le permită elevilor să studieze la o universitate 

și să îi califice pentru formarea profesională. Aici, tinerii sunt îndrumați să facă față problemelor 
complexe și sunt conduși către gândirea abstractă, analitică și critică. 

Gimnaziul cuprinde Treaptă secundară 1, formată din clasele V-X și încă 3 ani în treapta 
secundară 2, până în clasa a XIII-a. Pentru elevii care au terminat clasa a XIII-a se acordă permisiunea 
de a participa la faza de calificare a nivelului de învățământ superior. 

Gesamtschule 
Școala integrativă, este o școală de învățare comună de lungă durată. Lucrează cu copii și tineri 

de toate nivelurile și menține deschise deciziile de carieră cât mai mult timp posibil. Datorită 
conceptului lor pedagogic special, școlile integrative sunt aproape întotdeauna “Ganztagsschule”, 
adică cu program prelungit. 

La această școală pot fi obținute toate calificările de nivel inferior de la Hauptschule, Realschule 
si Gymnasium. La fel ca gimnaziul, școala integrativă cuprinde treapta secundară inferioară formată 
din clasele V-X și încă 3 ani în treapta secundară superioară, pană la clasa a XIII-a. 
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 CE FEL DE PĂRINŢI SUNTEM? 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR PETRU VIORICA MIHAIELA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TOMA COCIŞIU’’ BLAJ 

 
 Venirea unui copil pe lume este un prilej de bucurie. Părinţii îşi pun mari speranţe în el, îşi 

investesc toate resursele de care dispun pentru o creştere şi dezvoltare optimă. 
 Cu timpul, în unele familii pot apărea probleme datorate unor greşeli în abordarea situaţiilor 

care intervin pe parcursul formării copilului. 
 Îndeplinirea cu succes a meseriei de părinte depinde, în mare măsură de modul cum ne 

comportăm cu copilul nostru, adică de stilul parental pe care îl adoptăm. 
 Stilul indulgent are la bază permisiunea părintelui pentru manifestarea liberă a copilului, fără 

impunerea prea multor restricţii. În acest caz, copilul are libertate de expresie(verbală şi artistică), 
părintele consultă copilul în luarea deciziilor şi manifestă căldură şi interes pentru tot ceea ce face 
copilul. 

 Avantajele acestui stil parental sunt dezvoltarea unei identităţi proprii, a creativităţii, a 
capacităţii dea lua decizii dar şi creşterea nivelului stimei de sine(condiţie importantă în dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii). 

 Un dezavantaj important al copilului crescut de un părinte indulgent este că va înţelege greu 
rolul regulilor, în cazul apartenenţei la diferite grupuri sociale(grădiniţă, şcoală, grup de joacă, grup 
sportiv etc). 

 Stilul autoritar este opusul stilului indulgent. Părintele îi cere copilului să respecte regulile 
impuse fără să comenteze şi cea mai mică greşeală va fi însoţită de pedeapsă. Intenţia copilului de a-
şi spune părerea este văzută ca obrăznicie şi dă naştere conflictelor dintre părinte şi copil. 

 Părintele este rece şi detaşat de copil, îl învaţă pe acesta să fie ordonat, disciplinat, respectuos, 
cu simţ critic. 

 Abordarea acestui stil are numeroase dezavantaje: copilul va fi insensibil la dorinţele altora, 
neiertător cu cei care greşesc, va comunica defectuos cu ceilalţi, va fi lipsit de iniţiativă şi nemulţumit 
tot timpul. Toate acestea duc la scăderea stimei de sine, cu urmări negative pe tot parcursul vieţii.  

 Stilul indiferent presupune neglijenţa părintelui faţă de copil, lipsa preocupărilor pentru 
realizările lui şi a trăirilor pozitive pentru el. 

 Copilul crescut de un părinte indiferent învaţă că părerea lui nu contează prea mult, se simte 
lipsit de importanţă, are un complex de inferioritate şi stimă de sine redusă. Ajuns matur se va baza 
doar pe propria experienţă de viaţă. Lipsa afecţiunii din copilărie îl va face insensibil, rigid, apatic şi 
pragmatic. 

 Stilul protector se caracterizează prin atenţia extremă pe care părintele o acordă copilului şi 
nevoilor sale. Îi oferă copilului securitate, sprijin şi protecţie permanentă şi îl învaţă să fie atent la tot 
ce vine din afara familiei. 

 Uneori părinţii devin prea protectori, veşnic îngrijoraţi, se agită când copilul plânge şi creează 
tensiune în jurul copilului. Cu timpul, copilul se simte din ce în ce mai sufocat şi se îndepărtează. Îi 
este greu să vorbească cu părintele despre problemele sale, de teamă că acesta nu-l va înţelege şi se 
va îngrijora. 

 Stilul democratic se bazează pe dorinţa părintelui pentru ca drepturile copilului să fie 
întotdeauna respectate. Se stabilesc unele reguli care se aplică consecvent, dar se permite şi o anumită 
flexibilitate, pentru că, în acest caz, nu legea ci omul este pe primul plan. 

 Părintele democratic este suficient de indulgent, flexibil şi deschis spre nou dar şi suficient de 
autoritar pentru a-l învăţa pe copil să respecte reguli şi să rezolve sarcinile care i se dau. Este destul 
de protector pentru a-i oferi copilului securitatea de care are nevoie, dar şi suficient de încrezător în 
capacităţile copilului de a lua decizii personale. Încurajează copilul să fie independent, îi respectă 
opiniile, interesele şi personalitatea, îl apreciază, îl consideră un membru responsabil al familiei. 
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 Aceste atitudini ale părintelui vor permite dezvoltarea unui echilibru emoţional al copilului şi 
o dezvoltare armonioasă a personalităţii, astfel copilul va comunica eficient cu ceilalţi, va fi creativ, 
va avea iniţiativă şi se va implica în luarea deciziilor. El va avea un nivel ridicat al stimei de sine, va 
şti întotdeauna să îşi exprime punctul de vedere şi să îşi îndeplinească propriile vise. 

 Stilurile parentale nu se găsesc întotdeauna în ,,stare pură”.O persoană poate avea mai multe 
stiluri parentale, în funcţie de personalitatea sa, de dispoziţia de moment, de conjunctură sau de 
momentul evoluţiei copilului. Fiecare părinte trebuie să îşi identifice stilul personal în abordarea 
propriului copil, astfel încât acesta să beneficieze de o creştere şi dezvoltare cât mai armonioase. 

 
 Bibliografie: 
 Ioan şi Dacian Dorin Dolean-Meseria de părinte-ed.Motiv, Cluj-Napoca, 2002 
 Băban A.-Psihologia şcolarului greu educabil-ed.Presa Universitară Clujeană, 1998 
 Miclea M.-Psihologia cognitivă-ed.Polirom, Iaşi, 1999 
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AUTOEFICACITATEA ÎN COPILĂRIE ȘI PERFORMANȚA ȘCOLARĂ 

 
PETRUȘ EMILIA 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ”EMANUEL”, BIHOR 
 
Credințele copiilor cu privire la propriile capacități funcționează ca o puternică forță pentru 

motivația lor și realizările în toate domeniile vieții.  
Un elev care crede că abilitățile școlare de care dispune îi vor fi utile pentru reușita la examen 

se va mobiliza pentru atingerea acestui scop. Dar dacă își pierde încrederea în capacitățile academice 
s-ar putea retrage din activitate, se va gândi la acel examen cu îndoială și chiar nu se va prezenta. 
Autoeficacitatea scăzută în ceea ce privește competența socială îl va ține pe tânăr departe de relațiile 
sociale de teama eșecului. În aceste cazuri este bine să se amintească acestor copii ceea ce Henry Ford 
spunea: „Orice crezi tu că poți face sau orice crezi că nu poți face, de obicei este exact așa.”( Frank 
Pajares, p. 343). 

 În ce privește școala, studiile au remarcat că elevii cu o autoeficacitate ridicată sunt elevii care 
vor munci mai mult, vor fi mai motivați, își vor susține punctul de vedere, vor avea un nivel ridicat 
de optimism, anxietate scăzută și rezultate mai bune. Elevii care se consideră capabili să facă față 
sarcinilor academice utilizează mai multe strategii cognitive și metacognitive decât aceia care nu se 
consideră capabili. Autoeficacitatea academică îndeamnă spre utilizarea strategiilor cognitive și 
autoregalrea prin folosirea strategiilor metacognitive. Autoeficitatea este asociată cu predispozițiea 
spre sarcinile cognitive, teme de casă, eseuri, referate, examene. ( Frank Pajareas) 

În Psihologie, „inteligența” (IQ) a fost cunoscută ca cel mai important predictor pentru 
performanța școlară. Dar când cerctările au urmărit contribuția autoeficacității pecepute și a 
inteligenței ca predictori pentru performanța școlară, s-a descoperit că autoeficacitatea are o puternică 
și independentă contribuție în prezicerea performanței școlare. Deci nu este suficient să fii capabil, 
trebuie să știi și să crezi că ești capabil. 

O importantă problemă legată de autoeficacitate este cum poate fi aceasta creată și educată, 
formată. Indivizii își formează autoeficacitatea pecepută pe baza a patru surse: experiența proprie, 
experiența vicariantă, persuasiunea verbală, reacțiile fiziologice și afective. Cea mai influentă sursă 
este aceea a propriei experiențe. Indivizii văd efectele acțiunilor lor și interpretările pe care le fac viz-
a-viz de acestea creează credințele lor despre eficacitate. Succesul va ridica autoeficacitatea, eșecul o 
va diminua. Elevii care au performanțe la testele de matematică vor dezvolta un sens puternic al 
încrederii în capacitățile lor matematice. Acest nivel înalt al autoeficacității va ajuta elevul să se 
înscrie la cursuri de matematică, să participe la cercurile de matematică, să-și dezvolte aceste 
capacități și să crească efortul pentru atingerea unor scopuri legate de acest domeniu. De aceea este 
necesar ca dascălii să caute să crească autoeficacitatea elevilor prin ajutarea acestora să se cunoască 
mai bine pe sine, să vadă care le sunt abilitățile, înzestrările și să îi îndrume spre fructificarea acestora. 
În acest sens, un prim lucru care se face este includerea copiilor în programe de training pentru stima 
de sine. În cadrul acestor programe, copiilor li se cere să caute în experiența de viață situații în care 
au experimentat success și situații în care au experimentat eșec. Ideea este că oamenii nu pot fi în 
totalitate incompetenți, sunt domenii în care sunt competenți, altele în care sunt mai puțin competenți, 
dar asta nu înseamnă că în totalitate sunt incapabili. 

Autoeficacitatea la elevi se dezvoltă în primul rând pe baza experimentării succesului în 
sarcinile academice, legate de școală. Munca academică trebuie să fie suficient de grea ca să stimuleze 
efortul, dar nu atât de grea ca să-l paralizeze. Profesorii eficienți știu că sarcinile și temele trebuie să 
se mențină la un nivel de dificultate optim. Astfel succesul îndeplinirii sarcinilor școalre va duce la 
creșterea autoeficacității. 

Alfred Schultz spunea că „modul în care interpretăm noi experiența constituie realitatea”. Copiii 
își vor interpreta și ei experiențele de viață. Acest lucru va duce la situații în care interpretări 
inadecvate conduc la diminuarea autoeficacității. Modul în care copiii vor interpreta succesul și eșecul 
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din viața lor va fi hotârâtor pentru viitorul acestora.  
 Michel Jordan a fost scos din echipa de baschet a liceului. La vremea respectivă a înregistrat 

un eșec despre care spunea mai apoi: „Am eșuat în mod repetat. De aceea am acum succes.” 
 Poetul român Virgil spunea: „sunt în stare cei care cred că sunt în stare.” Una dintre 

caracteristicile imporante pentru un individ de succes este ca eșecul și adversitatea să nu-i zdruncine 
credințele despre propriile capacități. Autoeficacitatea nu este legată așa de mult de învățarea modului 
de a fi învingător, ci despre cum să perseverezi atunci când nu ai succes. Autoeficacitatea nu poate 
da abilități pentru succes, dar poate susține efortul și perseverența pentru a obține acele abilități care 
să ducă apoi la eficiență ( Frank Pajares).  

 De aceea adulții greșesc atunci când nu dau voie copiilor să greșească. Eșecul este până la urmă 
prețul pe care trebuie să-l plătim pentru succes. Eforturile trebuie îndreptate înspre cum să învățăm 
copiii să suporte eșecul. În acest sens, răspunsurile greșite, erorile, greșelile, trebuie folosite spre a 
ghida elevul spre noi cunoștințe. Un exemplu bun pentru a veni în sprijinul acestora este cel al lui 
Thomas Edison. Edison a avut parte de 1000 de eșecuri până a reușit să facă funcționabil becul. Un 
reporter l-a întrebat cum se simte știind că a greșit de atâtea ori ca să ajungă la acest rezultat. Edison 
a răspuns că nu a greșit, dar inventarea becului a avut 1000 de pași. 

 Modelele sunt foarte importante pentru copii. Acestea sunt reprezentate de părinți și dascăli. 
Ceea ce vor vedea la aceștia vor imita în viața lor. Un tip de adult model care demonstrează că face 
față cu succes provocărilor va ajuta copilul să reacționeze în mod similar, cu efecte benefice pentru 
autoeficacitatea copilului. Elevii selectează de asemenea modele și din rândul colegilor de clasă. În 
acest sens, dascălul poate scoate în evidență modelele pozitive de comportament și similare totuși 
elevilor cărora dorește să le crească nivelul autoeficacității, astfel încât acel elev să poată afirma: 
„dacă el poate și eu pot.” 

 Dar nu întotdeauna comparația cu ceilalți este benefică. Mulți elevi se vor compara cu alții 
inevitabil, dar aceștia ar trebui învățați să dezvolte propriile standarde pentru evaluarea rezultatelor. 
Aceste standarde însă trebuie să fie realistice, flexibile și riguroase. 

 Profesorii eficienți pot să conducă grupul clasă astfel încât să ofere ocazii fiecărui elev de a 
avea succese în grup. În același mod și părinții pot sugera copiilor activități în care să experimenteze 
succesul aceasta ducând la autoeficacitate ridicată.  

 Un lucru important pentru dezvolatrea autoeficacității este modul de comunicare cu copiii. 
Stephen Soldheim atenționa simplu „atenție, lucrurile pe care le spui, copiii le aud.” Convingerile 
despre autoeficacitate sunt influențate de cuvintele altora, chiar dacă acestea sunt intenționate sau 
accidentale. Persuasiunea socială este deci o altă sursă a autoeficacității. Mesajele pot susține efortul 
pentru atingerea succesului, la fel cum pot să fie și foarte dăunătoare acestuia. Copiii chiar ascultă ce 
spunem chiar și atunci când nu ne dăm seama de asta. Judecățile verbale sau nonverbale despre alții 
joacă un rol critic în dezvoltarea încrederii persoanei în sine, aceste judecăți adeseori copiii și le repetă 
mereu în minte, cu efecte negative sau pozitive. Persuasiunea eficientă cultivă în copii credințele că 
sunt capabili să facă față cerințelor, ajutându-i să experimenteze succesul. Persuasiunea pozitivă 
încurajează și întărește, cea negativă rănește și slăbește. Încurajările nu trebuie să fie gratuite. Lauda 
trebuie să fie descriptivă și pe măsura activității. Nu este de folos să lăudăm exagerat. Erik Erikson 
spunea că lauda este „prostească” dacă nu este potrivită. Persoana câștigă mai mult de pe urma unei 
laude descriptive, obiective și oneste. De aceea este important să lăudăm copilul atunci când acesta o 
merită și nu oricând și oricum. Când copilului i se descrie ce a făcut și ce anume este apreciat din 
ceea ce a făcut, el va ajunge să-și administreze singur lauda și aceasta va avea un efect mult mai mare 
pentru autoeficacitate. Iar atunci când se utilizează lauda, trebuie încurajată persistența și efortul, nu 
abilitatea de care acesta dispune. Adeseori cele mai eficiente metode de a încuraja o persoană sunt 
cele în care aceasta este luată deoparte și i se spune în câteva cuvinte care sunt lucrurile pentru care 
este apreciat sau ce a făcut bine. Profesorii și părinții care vor proceda așa vor crea momente deosebite 
care nu vor fi uitate ușor și acele momente au importanță deosebită în dezvoltarea autoeficacității. 

 Stările emoționale și fiziologice ca anxietatea, stresul oferă informații despre autoeficacitate. 
Optimismul și starea pozitivă va susține autoeficacitatea ridicată, în timp ce depresia și disperarea o 
vor diminua.  
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 Este important să ne recunoaștem stările și emoțiile ca să putem dezvolta o autoeficacitate 
înaltă, aceste emoții fiind sursă a autoeficacității. Sentimentele negative devin surse de neîncredere 
în capacitățile proprii paralizând chiar activitatea. De aici necesitatea de a-i învăța pe copii să 
recunoască stările emoționale. Astfel, vor identifica dacă experimentează anxietate atunci când se 
confruntă cu o sarcină și va putea primi ajutor.  

 Toți părinții și dascălii au responsabilitatea de a fi alături de copiii cu care lucreză și de a se 
strădui să construiască împreună cu ceilalți factori o autoeficacitate ridicată la copil. Scopul lor trebuie 
să fie să producă oameni competenți, iubitori și responabili. 
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ȘCOALA ONLINE, ÎNTRE POLEMICĂ ȘI SCHIMBARE 
 

EDUCATOARE: PETRUȘ MIHAELA CRISTINA 
 
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. 

Soluția celor mici spre bucuria celor mari 
Ca orice cadru didactic, ne dorim să putem face mai multe pentru copii, 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. 

Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 
procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula „față 
în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de 
urgență, dar și o„cotitură” didactică și de paradigmă. 

În lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona competențelor 
digitale ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice digitale și 
multimedia precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor 
copiilor acces la o educație de calitate. 

Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și platformele de streaming, 
modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea procesului educațional în acest context sensibil. A 
existat o explozie de experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și profesioniste. 

Perioada aprilie – iunie a fost destul de greu de gestionat atât din pricina lipsei de experiență a 
dascălilor în ceea ce privește modul de predare online, cât și din pricina lipsei device-urilor necesare. 
Din septembrie, însă, situația este vizibil îmbunătățită. Cadrele didactice au avut timp să se 
perfecționeze în domeniul utilizării platformelor și aplicațiilor informatice, iar autoritățile publice și 
ONG-urile au reușit să acopere, în mare parte, necesarul de dispozitive digitale. 

Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, 
pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând 
cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod 
acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu copiii, imposibilitatea urmăririi 
modului în care aceștia lucrează, dificila administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care 
trebuie regândite și îmbunătățite. 

Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem, este 
unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de 
acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de 
către copil, elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele 
deține rolul de suport emoțional pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să 
empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină 
cauza educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile. 

Consumul de resurse personale- energia, concentrarea atenției- depinde foarte mult de modul 
în care este organizat învățământul la distanță, de calitatea actului educațional și de implicarea 
profesorilor, a elevilor și a părinților în gestionarea aspectelor didactice și a celor afective. De 
asemenea, sunt foarte importante acceptarea acestui sistem de învățare și acordarea unei atenții 
sporite, așa cum i se acordă școlii ,,față în față”. 

Cu toate că interesul tuturor actorilor educaționali este foarte vizibil, procesul de instruire își 
pierde, din punctul meu de vedere, din calitate și din consistență. Există, conform studiilor efectuate 
de specialiști, probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor școlare, dar sunt convinsă că noile 
experiențe prin care trecem cu toții vor reprezenta puncte de plecare pentru găsirea unor soluții 
eficiente de reglare a procesului de învățămant.  
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STRATEGII DIDACTICE ACTIVIZATOARE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.: PETRUȘ VIOLINA 

G.P.P. NR. 53, ORADEA 
 
 În societatea actuală a crescut interesul pentru așa- zisele metode moderne active- interactive 

de grup. Situațiile de învățare rezolvate prin aceste metode interactive de grup mobilizează energiile 
copilului, îl determină să urmărescă, cu mult interesactivitatea, să câștige adeziunea logică și afectivă 
față de cele învățate. 

 Societatea actuală obligă, într- un fel sau altul, toate categoriile sociale să țină pasul cu evoluția 
acesteia și implicit a educației. Este, astfel nevoie de o reformă a sistemului de învățământ, având 
drept ca scop schimbarea mentalității și formarea unor dascăli reflexivi, accesul la programe de 
utilizare a tehnologiei moderne în activitatea didactică, în opționale și în alte activități non- formale. 

 Când, cum și cine ar trebui să întreprindă schimbări care să conducă la formarea cdrelor 
didactice, sunt întrebări care au dus la o flexibilizare a sistemului de formare.  

 Integrarea învățământului la sistemul european a dus la deschiderea unei piețe de programe de 
formare a dascălilor ce prezintă acestora strategii eficiente care să conducă la modernizarea 
învățământului la nivel european și are ca obiective pentru învățământul preșcolar formarea de 
gândire critică, divergentă, flexibilă, creatoare prin integrarea metodelor interactive de grup. Astfel a 
apărut termenul de ”educație modernă”. 

 În accepțiunea modernă, metodele de învățământ reprezintă modalități de acțiune, instrumente 
cu ajutorul cărora copiii, sub îndrumarea educatorului, își însușesc diferite cunoștințe, își formează și 
dezvoltă priceperi și deprinderi intelectuale și practice, aptitudini și atitudini. Nevoile și cerințele 
copiilor ”actori pe scena educațională, pretind educatoarelor o schimbare radicală a modului de 
abordare a activității didactice. 

 Regândirea educației formale se impune și ne obligă să schimbăm relația cu copiii și între copii, 
promovând sprijinul reciproc și dialogul constructiv prin strategii noi. Activitățile prntru copii trebuie 
să aibă un caracter spontan, să contribuie la dezvoltarea independenței în gândire și acțiuni. 

 Tot ce se întreprinde pentru modernizarea activității cu copiii trebuie bine analizat pentru ca în 
final demersurile didactice să fie în concordanță cu particularitățile de vârstă și posibilitățile cognitive 
și practice ale copiilor. Aceștia descoperă o nouă experiență interacționând în grupuri de învățare 
activă, unde studiază, investighează și capătă încredere în capacitățile individuale. 

 Pentru aplicarea metodelor interactive de grup este necesar mai mult timp, diversitate de idei, 
angajare în acțiune, descoperirea unor valori, responsabilitate didactică, încredere în capacitatea 
personală de a le aplica în mod creator pentru eficientizarea procesului insctructiv- educativ. 

 Folosirea metodelor interactive de grup în realizarea activităților din grădiniță ajută copiii să- 
și formeze personalitatea, să cunoască, să- și descopere stilul propriu de gândire și acțiune, într- un 
cuvânt, învață exersând democrația. 

 
Bibliografie: 
1. Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela- ”Metode interactive de grup- 

ghid metodic, Editura Arves, 2002; 
2. Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta- ”Activități bazate pe inteligențe multiple”, 

Editura Reprograph, Craiova, 2005. 
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EVALUAREA FORMATIVĂ ONLINE 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’’CÂMPENI’’ ALBA 

PROF. PETRUSE MARIANA SANDA 
 
Evaluarea poate fi definită ca fiind puntea dintre predare şi învăţare. Ea ne permite să vedem ce 

efect a avut predarea şi să planificăm strategii pentru următorii paşi. O evaluare este formativă în 
măsura în care datele extrase din evaluare sunt folosite: 

– de profesori, de elevi sau de alți actori 
– pentru a lua decizii mai bune privind pașii următori. 
Beneficiile evaluării formative 
1. Contribuie la creşterea performanţei şcolare: 
Studiile cantitative au arătat că elevii care au participat la evaluările formative au luat note mai 

mari la evaluările sumative. Un alt factor care influenţează creşterea performanţei este detalierea 
feedback-ului. Primul nivel: comunicarea răspunsului corect/ greşit. Următoarele niveluri: elevul 
trebuie să afle ce a greşit, de ce e greşit executarea exerciţiului, cum poate executa corect exerciţiul. 

2. Facilitează abilităţile de autoreglare ale elevilor: 
Feedback-ul provenit din evaluarea formativă ajută elevii să-şi gestioneze mai eficient 

comportamentul de învăţare.Unii elevi întîmpină dificultăţi la realizarea raţionamentelor, la 
memorarea şi executarea exerciţiilor, etc. În momentul în care performanţa este slabă, se descurajează 
şi au tendinţa să abandoneze. Prin feedback trebuie să-i dăm informaţii despre performanţa sa, despre 
unde trebuie să ajungă, şi mai ales cum să ajungă acolo.Aceste informaţii îi ajută să-şi stabilească 
obiective de învăţare, să ştie cît de aproape/departe este de acele obiective, şi să-şi gestioneze timpul 
mai eficient. Este important să afle că dacă un lucru nu merge, nu înseamnă neaparat că nu este capabil 
să-l realizeze, dar este nevoie de o altă strategie. 

3. Creşte interesul şi motivaţia elevilor pentru disciplina predată: 
Cercetările arată că motivaţia elevilor creşte dacă au o relaţie bună cu profesorul. Interesul 

creşte atunci când elevii sunt implicaţi activ şi le este apreciată activitatea, dar pentru a menţine 
motivaţia trebuie să primească nivelul potrivit de provocare: nici prea greu, ca să nu se descurajeze, 
nici prea uşor, ca să nu trateze cu superficialitate. 

Modalităţi de evaluare formativă. 
Majoritatea studiilor citează 4 modalităţi de evaluare formativă: 
-testul online a probelor 
-eseul de 1 minut 
E-portofoliul 
-instrumentele web 2.0. 
Testul online a probelor 
Este cel mai utilizat instrument de evaluare online; avantaje: permite evaluarea automată şi 

feedbackul poate fi realizat rapid; poate fi modificat rapid prin adăugarea sau modificarea itemilor. 
Dacă dorim ca administrarea probelor să genereze creşterea performanţelor, probele, testele trebuie 
administrate des. Cu cât se administrează mai des, cu atât trebuie să fie mai scurte. 

2-3 exerciţii, 5-6 întrebări sunt suficiente dacă testul se administrează la 3-4 ore.Feedbackul 
trebuie să aibă loc cât mai aproape de momentul administrării probelor sau testului. 

Eseul de 1 minut. 
Elevilor li se solicită să răspundă într-un minut la câteva întrebări, care pot avea diferite grade 

de complexitate, în funcţie de vârstă şi specificul clasei. Cele mai des utilizate întrebări sunt: 
-care au fost aspectele cele mai importante pe care le-ai învăţat săptămâna acesta? 
-care sunt aspectele pe care nu le-ai înţeles? 
-care aspecte le-ai înţeles cel mai bine? 
-ce propuneri ai pentru ora viitoare? 
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Avantajele eseului de 1 minut: necesită timp redus pentru citit; oferă o imagine de ansamblu 
asupra clasei şi a aspectelor asupra cărora trebuie revenit sau exersat. 

E-portofoliul 
E-portofoliul cuprinde realizările elevilor pe o perioadă mai lungă. Poate fi creat un folder 

pentru fiecare elev, în care de la început apar sarcinile pe care le are de executat/rezolvat, iar acolo 
încarcă executările/rezolvările.Avantaj: ilustrează evoluţia elevului şi măsura în care ţine ritmul cu 
şcoala online. 

Instrumentele web 2.0. 
Instrumentele web2.0. permit crearea de conţinut colaborativ. Elevii pot publica pe un blog 

comun, îşi pot comenta postările, etc. Cele mai uzuale instrumente Web 2.0 sunt: 
• blogurile şi microblogurile – pagini web ce permit utilizatorilor să posteze informaţii şi 

actualizări pe diferite tematici; 
• wiki-urile – site-uri de tipul Wikipedia în care utilizatorii din întreaga lume pot adăuga şi 

actualiza conţinut online; 
• reţelele sociale – site-uri în care utilizatorii pot să construiască şi să personalizeze propriul 

profil pentru a comunica cu alţi utilizatori; 
• aplicatiile web (Web applications) – o gamă largă de aplicaţii care permit utilizatorilor să 

ruleze programe direct într-un browser Web (portaluri de schimb de imagini, muzică, filme şi 
software din Internet); 

• servicii pentru crearea conţinutului textual, audio şi video. 
• servicii pentru partajarea prezentărilor, conţinutului grafic, audio/video. 
 
Indiferent de modalitatea folosită, este important să nu uităm că realizăm evaluare formativă 

pentru a afla unde anume se află elevul în călătoria lui pentru realizarea obiectivelor, şi nu pentru a 
da note! 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE ŞI TRADIŢIONAL, 

 PĂRERI PRO ŞI CONTRA 
 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR PETRUŢ CAMELIA ANA 
GRĂDINIȚA CU P.P. „PITICOT”, DEJ 

 
Învăţarea on-line a reprezentat pentru profesori în această perioadă, cea mai mare provocare. 

Ştiam încă de la început că fără ajutorul şi susţinerea părinţilor acest lucru nu va fi posibil. De aceea, 
am început acest învăţământ prin informarea din cât mai multe surse posibile despre variantele cele 
mai fezabile prin care putem ajuta părinţii ca prin intermediul lor ceea ce noi ne-am propus să ajungă 
la preşcolarii noştrii. A fost o instruire comună, mai întâi noi, ca şi profesori apoi părinţii care trebuiau 
să preia atribuţiile noastre şi să transmită copiilor ceea ce noi le propuneam prin filmuleţele noastre 
să execute. A fost un efort comun care, din punctul meu de vedere a adus roade ajungând la un 
moment dat să lucrăm în sistem sincron foarte bine cu toată grupa de preşcolari. Am ajuns să 
descoperim o mulţime de resurse educative pe care nu întodeauna le aveam atunci când lucram în 
sistem tradiţional. Lipsa materialelor didactice uneori ne îngreuna activitatea captarea preşcolarilor 
desfaşurându-se mai greu neavând un impact asa puternic materialele zilnice de care ne foloseam.  

Învățarea online îi ajută pe preşcolari să progreseze, însă este important să se ajungă la un 
echilibru între inovație și convenționalitate. De aceea după această perioadă eu am ajuns la 
următoarele concluzii:  

 Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 
acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 

 Copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai 
interactiv (anterior, preșcolarii erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai 
puțin cu programele, și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop); 

 Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei sau putut 
bucura de o oră de somn în plus dimineața; 

 Există o varietate de programe prin care se pot realiza activitățile cu cei mici, mult mai 
atractive, îndrăgite de ei, prin care se realizează evaluarea mult mai ușor; 

 Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din 
clasă; 

 părinții pot supraveghea activitatea preșcolarilor, îi pot monitoriza mai ușor. 
Dezvantaje ale învățării online: 
 Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între educatoare și preșcolar. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația 
în clasă vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine, încrederea și maturitatea emoțională. 

  Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața 
profesorilor și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, 
astfel a crescut și volumul lor de muncă. 

 Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 
 Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. 
 Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
 Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
Ceea ce am trăit în această perioadă, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 

extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale. Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar 
lecțiile învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de 
valoare adus sistemului educațional din țara noastră.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE PENTRU COPII 

 
PROF. PETRUŢ MIRELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ ION POP RETEGANUL” SÎNCEL  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN MAIORESCU” 

 BUCERDEA GRÂNOASĂ, JUD. ALBA 
 
Activităţile extraşcolare pe care încep să le practice copiii de la vârste fragede joacă un rol 

important în creşterea şi dezvoltarea lor. Aceste preocupări suplimentare oferă copilului posibilitatea 
de a se mişca, de a interacţiona, de a se relaxa, de a se exprima liber şi de a descoperi, experimenta. 

 Activităţile extraşcolare sunt necesare dezvoltării copiilor. Aceste activităţi înseamnă o 
dezvoltare multilaterală pe lângă şcoală care e foarte benefică. Sigur, pe orice latură şi doreşte 
părintele în primă fază. Dacă copilul cântă bine sau pictează frumos e păcat să nu se exploreze partea 
aceasta şi să nu se sedimenteze de-a lungul timpului. Este nevoie să i se arate celui mic şi să i se dea 
cât mai multe informaţii cu privire la activitatea pe care o să o practice. 

Eu sunt de părere că un copil trebuie întrebat sau trebuie să i se arate prin tot felul de lucruri: 
să-şi vadă părinţii, să vadă la televizor, să vadă poze, ca să înţeleagă, să-şi facă o imagine despre ce e 
vorba. Dacă vede un filmuleţ, dacă el e introdus cumva, el poate să conceptualizeze, să înţeleagă 
despre ce e vorba, e primul pas. 

Deşi aceste activităţi reprezintă o bază importantă şi poate un punct de plecare pentru ceea ce 
va face copilul în viitor, cel mic trebuie să aibă parte şi de relaxare şi timp liber. 

Sunt familii, sunt copii care sunt expuşi la foarte multe activităţi, de la activităţi care ţin de 
partea asta de instrumental, până la meditaţii, până la cursuri de limbi străine, eventual şi un sport, 
ceea ce e puţin cam mult. Pe de altă parte, dacă copilul e expus de mic şi îi este permis să 
experimenteze, el va alege apoi şi îşi va da seama că nu poate să le facă pe toate şi că nu îi plac toate. 
Important e să vadă despre ce e vorba şi să ajungă să aleagă el ceva. 

Există situaţii în care copiii pur şi simplu vin acasă plângând şi spunând că nu le-a plăcut ziua 
respectivă, că nu s-au simţit bine sau că nu s-au înţeles cu colegii de la activitatea respectivă.  

După prima zi, e foarte dificil să fii sigur că un copil îţi spune 100% ce se întâmplă în realitate. 
Dacă asta se întâmplă în mod repetat nici atunci nu e bine să îl retragi dacă ţi se pare că el are beneficii 
din această activitate şi în contextul asta poţi să vorbeşti cu profesorul cursului, cu alţi părinţi, cu alţi 
copii, sau poţi să te infiltrezi tu în mediul respectiv ca şi părinte ca să vezi exact despre ce e vorba. 
Important e să vadă şi părintele cum stă treaba şi să se consulte cu adulţii de acolo să poată să tragă o 
concluzie.  

După o zi e greu de spus, deoarece copilul poate să nu se simtă bine în ziua respectivă sau poate 
să aibă un conflict care să-l facă să nu mai vrea să meargă acolo şi asta nu spune totul despre ce 
beneficii ar putea să aibă el pe termen lung. Mai e şi varianta în care copiii pot fi stimulaţi sau motivaţi 
la modul nu neapărat pe sistemul recompensă-pedeapsă, ci pur şi simplu explicându-i copilului ce o 
să se întâmple acolo, ce frumos o să fie şi că o să-i placă, pregătindu-l pentru ce urmează să se 
întâmple, pentru că din nou dependenţa aceasta are legătură şi cu o incapacitate de a face lucrurile 
singur şi de a şti ce urmează, de anticipare. Nu mai e frică, înţelege că a fost o dată, trebuie să-l 
pregăteşti, să-i povesteşti, să-i explici, să-i spui că pe termen lung dacă nu se va simţi bine, atunci vor 
fi luate măsuri. Să-l întrebi ce i-a plăcut şi ce nu i-a plăcut, adică să pui tot timpul în balanţă lucrurile 
astea astfel încât să poţi să-ţi dai şi tu seama de realitate şi să-i mai scadă şi copilului nivelul de 
anxietate, pentru că şi unii copii mici, preşcolari, plâng şi luni de zile când ajung la grădiniţă şi asta 
nu înseamnă că nu o să-i mai ducem. 

O altă problemă cu care se confruntă mai mulţi părinţi este dependenţa celui mic de calculator 
şi lipsa dorinţei acestuia de a ieşi afară cu copiii, de a se juca, de a interacţiona cu ei. În această 
situaţie, copilul trebuie atras într-un fel, trebuie motivat ca să poată să se îndrepte spre alte activităţi 
care îi pot fi benefice. 
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Trebuie să fie stimulat, să aibă un motiv, un sens pentru care face un lucru. Dacă el stă la 
calculator şi se distrează copios şi îi place să facă asta nu o să poţi să-l iei de acolo, deoarece acest 
lucru are sens pentru el, pentru el asta e distractiv. În acest proces e important să existe o motivaţie 
sau să găsească copilul o plăcere în a face ceva. Cred ca să-l iei de la calculator şi să-l pui direct pe 
terenul de tenis, nu este bine, pentru că nu o să coopereze. Ar trebui, efectiv, să-i povesteşti despre 
lucrul acesta, să-i prezinţi situaţia, să mergeţi o dată împreună, să i se pară atrăgător, să vadă care sunt 
beneficiile. Dacă e un copil cu energie, cu atât mai mult o să se plieze într-un context de sport.  
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DOMNUL CĂLUȚ-DE-MARE ȘI PRIETENII SĂI 

-PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ DE O ZI- 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PETRUȚA ANGELA 
G.P.P. STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA 

 
SCOPUL: exersarea capacităţii de exprimare orală prin intermediul vorbirii dialogate şi a 

repovestirii, utilizarea unor termeni şi concepte ştiinţifice şi investigarea unor specii de peşti. 
I. ACTIVITĂTI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
1. Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, utilizând denumiri de peşti. Calendarul naturii. 
2.  Noutatea zilei: Citirea unui mesaj în sticlă. Activitate de grup: Scufundare în mare  
(joc imaginativ) 
3. Rutină: „Să ne ajutăm prietenii” (deprinderea de a oferi ajutor copiilor care îi solicită) 
4. Tranziţie: Apa înseamnă viaţă!.../ Peştişorul năzdrăvan (cântec)  
II. ACTIVITĂTI LIBER ALESE 
 ŞTIINŢĂ:  
 Tema: „Cum se dezvoltă peştii?” – observare, desen  
ALFABETIZARE:  
Tema: „Peşti şi căluţi de mare” – decorare cu grafisme caracteristice corpului acestora 
 ARTĂ: 
 Tema: „Peşti coloraţi” – pictură pe role de carton 
 CONSTRUCŢII:  
 Tema: „Recife de corali” – construcţii ingenioase din îmbinarea unor piese colorate (Combino, 

Tubulo, Lego). 
 III. ACTIVITĂTI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 
 1. ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Căluţul-de-mare şi prietenii săi”  
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE: (repovestire „Domnul Căluţ-de-mare”, vorbire 

dialogată) 
DOMENIUL ŞTIINŢĂ (Cunoaşterea mediului) – denumire, camuflare, înmulţire, curiozităţi. 
 2. ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Acvariul meu cu peşti” (DOS+DŞ”) 
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (Activitate practică) – decorare, lipire. 
DOMENIUL ŞTIINŢĂ (Activitate matematică) – numărare, asocierea cifrei potrivite. 
IV. ACTIVITATE RECREATIVĂ 
 Tema: „La pescuit”- joc distractiv 
SCENARIUL ZILEI 
Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul adresat de educatoare: „Bună dimineaţa, 

peştişorilor!”, iar apoi copiii îşi vor saluta colegii utilizând nume de peşti: de ex. „Bună dimineaţa, 
peşte-spadă!, etc. În continuare copiii vor recita poezia “Bună dimineaţa”, executând mişcările 
sugerate de textul poeziei, iar apoi vor completa “Calendarul naturii”. Educatoarea va iniţia un joc 
imaginativ: „Fiecare copil e îmbrăcat în costum de scafandru cu un tub de oxigen în spate şi ne 
scufundăm în mare. Ce observaţi acolo?” 

Nouatea (tema) zilei va fi aflată prin citirea unui „Mesaj în sticlă” primit de educatoare de la 
un pescar care a întâlnit un căluţ-de-mare deosebit. Mesajul este de fapt o invitaţie adresată de căluţul-
de-mare copiilor, pentru a călători şi a descoperi împreună lumea minunată din adâncuri şi prietenii 
acestuia. 

Educatoarea le precizează copiilor că le-a pregătit la centrele de activitate diverse materiale 
pentru a putea călători în adâncuri şi va preciza sarcinile de lucru pentru fiecare centru, în funcţie de 
culoarea peştelui reprezentată pe medalion.  

 La centrul Ştiinţă, copiii vor citi imagini despre stadiile de dezvoltare ale peştilor şi vor aşeza 
în ordine imagini cu momentele din viaţa unui peşte, pentru a afla cum creşte el, cum se dezvoltă de 
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la icrele minuscule, până când ajunge peşte. Apoi, la masa de lumină, ei vor încerca să reprezinte prin 
desen pe foile-suport aceste etape din viaţa peştilor.  

La centrul Alfabetizare, copiii vor decora cu semne grafice corpul peştilor şi al căluţilor de 
mare. 

La sectorul Artă, copiii vor realiza peşti cât mai interesanţi, pictând pe role din carton elemente 
de limbaj plastic (linii, puncte, pete de culoare). 

 După realizarea sarcinilor în fiecare centru, prin tranziţie, se va face trecerea spre activitatea 
pe domenii experienţiale. Aici, copiii vor prezenta lucrările realizate în fiecare centru. Apoi, vom 
pleca în expediţie în adâncuri şi ne vom întâlni cu Domnul Căluţ-de-mare şi prietenii săi, care vor 
vorbi despre viaţa lor în adâncuri. La final, copiii vor fi aplaudaţi şi recompensaţi. 

 A doua activitate va avea un caracter practic-aplicativ, iar copiii îşi vor realiza propriul acvariu 
cu peşti, pe care îi vor decora lipind diverse materiale. Apoi, vor număra peştii realizaţi, îi vor lipi în 
acvariu şi vor alege şi lipi apoi cifra corespunzătoare. 

În cadrul programului distractiv, copiii se vor juca jocul „La pescuit ”. În mijloc va fi 
reprezentată apa, iar copiii se vor aşeza pe malul acesteia (în cerc, pe perniţe). Pescarul va lansa firul 
undiţei cu momeala şi va încerca să prindă un peşte. Ceilalţi copii vor întreba: „Din Oceanul Pacific/A 
ieşit un peşte mic/ Şi pe coadă-i era scris:/ Spune, ce peşte ai prins? Pescarul va spune numele peştelui 
şi o însuşire a acestuia, iar apoi va da undiţa unui alt pescar. Atunci când pescarul nu reuşeşte sau nu 
ştie numele peştelui, el poate cere ajutorul unui alt copil care apoi va deveni pescar. 
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STUDIU ASUPRA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
REALIZAT DE PROF. PICĂ COSTEL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MANGALIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

 
Societatea în care trăim se află într-o continuă dezvoltare în toate domeniile, astfel fiind 

necesară și evoluția oamenilor care trăiesc în ea. Permanent facem față unor numeroase provocări, 
fiind nevoiți să ne adaptăm condițiilor sociale, politice, morale și economice. La baza societății este 
situată, indiferent de aria la care ne raportăm, educația. Educația a însoțit istoria omenirii de-a lungul 
timpului, asigurând transmiterea cunoștințelor, a deprinderilor și descoperirilor din generație în 
generație. Aceasta reprezintă o condiție a evoluției. Deprinderile de studiu pe care şi le formează 
elevii, dezvoltă gândirea şi imaginaţia lor, capacitatea de analiză şi de sinteză. Ele pun bazele stilului 
muncii intelectuale. În prezent, elevii trebuie să treacă peste o mulțime de provocări, să fie pregătiți 
să rezolve problemele cu care se confruntă și să se adapteze noilor tehnologii. 

Se urmărește realizarea unui studiu asupra tipurilor de educație abordate și a modului în care 
acestea influențează asupra educației persoanelor și succesului obținut. Prin intermediul acestui studiu 
se va aduce la cunoștință societății importanța îmbinării acestor 2 tipuri de educații în sistemele de 
învățământ. 

În ultima perioada se discută tot mai mult despre studierea online și cum o afectează pe cea 
tradițională (clasică). Datorita acestui fapt, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: 
pro și contra. Totuși aceste stiluri educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte: Educația 
tradițională: 

În cadrul studierii tradiționale, accentul se pune pe conținutul instruirii, profesorul fiind singurul 
care i-a deciziile cu privire la organizarea și desfășurarea activității elevilor. Acesta predă materia și 
așteaptă ca elevii săi să reproducă integral conținutul dictat;  

• Forma principală de învățare este memorarea mecanică. În acest sistem, se acordă o foarte 
mare încredere elementelor teoretice;  

• Şcoala pregăteşte elevii pentru viaţă; 
• Accentul se pune pe însuşirea deprinderilor de bază. 
Educația digitală:  
• Completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare a Inteligenței 

Emoționale; 
• Lecţiile virtuale și educaționale reprezintă un avantaj: oferă elevilor o vedere realistă asupra 

materiei repetate sau activităților întreprinse prin intermediul mijloacelor audio şi vizuale, simulări, 
dar şi conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută; 

• Oportunitatea 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 studentul 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 comfortabil lor. 

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, dar să nu uităm și de faptul că o buna parte de informație din internet este falsă sau 
nevalabilă, lucru pe care o carte niciodată nu îl va oferi cititorilor săi. Din acest considerent este bine 
ca alături de elevul care explorează informația din internet să fie un profesor care să îl îndrume de 
care surse să se folosească și să îl ghideze în procesul de verificare a veridicității informației. Acest 
lucru îi ajută pe elevi să se conecteze mai bine cu materialele de studiu. Instrumentele și tehnologiile 
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digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe profesori să creeze și să administreze 
grupuri de lucru . 

CONCLUZIE 
 Metodele educaționale tradiționale nu trebuie înlocuite ci perfecționate. Vor exista în 

continuare cursurile tradiționale împreună cu instrumentele și tehnologia digitală, dar materialele de 
curs ar trebui să reprezinte un supliment al activităților. Astfel, orele sunt mai eficiente, punându-se 
accent pe dezvoltarea materiei prin discuții și angajarea în activități care au la bază comunicarea și 
cooperarea între elevi. Vorbind despre implementarea educației digitale în mediul învățământului 
avem impresia că aceasta ar însemna excluderea celei tradiționale, însă cu toate avantajele ei, educația 
digitală nu ar supraviețui fără cea tradițională, deoarece un calculator, telefon, tabletă niciodată nu ar 
putea înlocui sfatul sau îndrumarea unui profesor; nimic nu se poate compara cu mirosul unei cărți 
noi de pe raftul librăriei sau filele vechi și îngălbenite ale unei cărți vechi din care au învățat mai 
multe generații 
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 ȘCOALA MUȘATINII, O ,,ȘCOALĂ ALTFEL” 

 
PROF. PÎCĂ DESPINA 

 ȘCOALA PRIMARĂ ,,MUȘATINII” ROMAN  
  

Activitățile din cadrul proiectului educațional ,,În așteptarea lui Moș Crăciun”, desfășurate în 
programul ,,Școala Altfel” au avut loc în perioada 14-18 decembrie 2020, în regim online, utilizându-
se platforma Classroom, precum și în spațiile amenajate în incinta Centrului de zi de supraveghere și 
îngrijire copii al Fundației ,,Episcop Melchisedec” Roman. 

Scop: Cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor închinate sfintei sărbători de Crăciun; Afirmarea 
copiilor, prin limbajul universal al artei: poezie, teatru, cântec, dans şi pictură. 

Grupul ţintă: elevii Clasei Pregătitoare 
Loc de desfăşurare: online (CLASSROOM) și sala de clasă în Centru de zi (supravehere și 

îngrijire copii), Fundația ,,Episcop Melchisedec” Roman 
Obiective: 
• Să cunoască semnificaţia zilei de 25 decembrie, în viaţa creştinilor; 
• Să recite poezii închinate venirii sărbătorilor de iarnă; 
• Să interpreteze corect şi expresiv, colinde și cântece despre iarnă; 
• Să redea unele dansuri populare specifice sărbătorilor de iarnă;  
•  Să realizeze lucrări artistice (picturi, colaje, desene etc) prin diferite tehnici de lucru. 
• Să interpreteze expresiv rolurile din scenetele cu tematică religioasă. 
Colaboratori: 
 Fundația ,,Episcop Melchisedec” -Roman  
  Consilier educativ, prof. Bulhac Elena 
 Monahia Goga Daniela, prof. limba franceză 
 Prof. Romanașu Ramona Alexandra- limba engleză 
 Pr. Gliga Marian- religie ortodoxă 
Activități propuse și derulate: 
1. Ne pregătim de sărbătoare! 
*Ce semnifică Sărbătoarea Crăciunului 
*Confecționarea de ornamente pentru împodobirea bradului 
*Lista darurilor 
*Audiere și învățarea unor colinde 
*Memorarea unor versuri despre iarnă 
 2. Școlari fericiți-artiști renumiți! 
 *Distribuirea rolurilor din scenetele ,,Legenda Bradului” și ,,Nașterea lui Iisus” 
*Confecţionarea costumelor. 
*Repetarea colindelor învățate 
*Dansuri tradiționale specifice sărbătorilor de iarnă. 
 3. Moș Crăciun în jocul copiilor! 
* Învăţarea poeziilor şi cântecelor specifice acestei sărbători ; 
 *Repetarea rolurilor din scenete 
* Pictură- ,,Moș Crăciun” 
*Jocuri distractive tematice: rebusuri, puzzle,  
4. Miresme de sărbătoare ! 
*Colaj- ,,Brăduțul”  
*Micii cofetari- preparare la rece de prăjituri, dulciuri, sucuri pe bază de fructe.  
* Dansuri tradiționale specifice sărbătorilor de iarnă. 
5. În întâmpinarea Moșului! 
*,,Povestea lui Moș Crăciun”- film pentru copii 
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*Serbarea școlară (în Centrul de zi) 
*Participarea la un concert caritabil de colinde online ( platforma ZOOM)  
Rezultatele înregistrate:  
La toate activităţile desfăşurate au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile realizate 

au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a elevilor 
şi a părinţilor: - dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare 
inserţiei sociale şi autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare; - expoziţie cu 
materialele de dezvoltare extracurriculară ;  

Alte rezultate înregistrate: Portofoliu cu lucrările realizate de elevi, CD cu fotografii, produse 
realizate de elevi, prezentări PPT, expoziţie foto / desene, fişe de lucru, expoziţie cu produsele 
realizate de elevi. 

Fără presiunea unui clopoţel, a tablei, a lecţiei şi mai ales a catalogului, elevii s-au bucurat în 
unanimitate de “săptămâna altfel”. Elevii au nevoie de activităţi care să le lărgească lumea spirituală, 
să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare 
să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Puşi în situaţia de a acţiona singuri, ei îşi 
însuşesc cerinţele exterioare şi le transformă în propriile motive interioare, după care se conduc. 
Venim în faţa elevilor noştri cu un bagaj de sentimente, valori şi atitudini, suntem empatici, creativi, 
încercăm să ni-i apropiem şi să-i descoperim, pentru a le forma un comportament dezirabil pentru 
societatea contemporană: • dobândirea deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală; 
• dezvoltarea inteligenţelor multiple; • dobândirea de cunoştinţe şi competenţe cu caracter 
interdisciplinar şi transdisciplinar; • formarea unor tineri cu o cultură comunicaţională de bază, 
capabili să-şi utilizeze în mod creativ şi eficient propriile capacităţi; • crearea unei motivaţii optime 
pentru activitatea extraşcolară; • îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-comunitate locală; • creşterea 
prestigiului şcolii. 
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SCOALA DE ACASA – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 
 PROF. INV. PRIMAR PIELE ELENA ROXANA 

 
 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. 

 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. 
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http://www.itsybitsy.ro/greselile-in-educatie-aruncarea-copiilor-in-sistem/
http://www.itsybitsy.ro/cum-iti-ajuti-copilul-la-scoala/
http://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/
http://www.itsybitsy.ro/secretul-educatiei-bune-la-scoala-si-acasa/
http://www.itsybitsy.ro/secretul-educatiei-bune-la-scoala-si-acasa/
http://www.itsybitsy.ro/despre-emotiile-copiilor/
http://www.itsybitsy.ro/4-idei-pentru-echilibrul-familie-serviciu/


 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. 

In Romania 
 Scoala de acasa este un program contestat la noi in tara si poate fi posibil doar in cazurile 

medicale foarte serioase in care copilul nu se poate deplasa. 
 Pentru cei care pur si simplu doresc sa renunte la sistemul traditional, exista o „portita”, in ceea 

ce priveste reglementarea educatiei – „scoala-umbrela” din strainatate. 
 „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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PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE 

 
PROFESOR PIETRARIU DANIELA, 

 LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BĂNESCU”, MANGALIA 
 
Nu ne-am gândit niciodată până anul trecut că va fi nevoie să învățăm repede să ne adaptăm la 

era tehnologică, să facem treaba asta bine și performant. Până în martie 2020 știam prea puțin despre 
online sau platforme de învățământ. Și am crezut că e suficient. Iar suficiența asta avea să se răzbune 
pe noi forțându-ne la o evoluție personală rapidă. 

Din profesori am devenit elevi și ne-am reamintit educația universitară: să căutăm, să cercetăm, 
să ne informăm continuu. Am învățat să folosim platformele online. Să ne facem calendarul/orarul 
pe Teams, să ne invităm elevii la ore, să-i ținem activi și interesați, să realizăm teste, să fim creativi. 
Am învățat, am cercetat, ne-am informat și iar am învățat. Și când credeam că ne intrăm într-o rutină 
comodă, a venit momentul activităților extrașcolare. Și cum să păstrezi distanțarea socială, să respecți 
regulile de carantinare, dar să nu faci rabat de la calitatea activității? 

Ne-am amintit atunci de intensitatea cu care ne doream să vizităm marile muzee ale lumii și de 
absența posibilităților. Sau mi-am amintit de momentul când am vizitat Memorialul durerii din Sighet 
și când m-am gândit ce mult mi-ar plăcea să fiu cu elevii mei acum să le pot arăta, explica ”pe viu” 
ce înseamnă privarea de libertate, cenzura, comunismul....Și mi-am dat seama că acum le pot avea pe 
toate: pot vizita multe mari muzee, de pe orice continent și pot face asta împreună cu elevii mei. Pot 
explora împreună cu ei parcuri naționale, pot ”invada” biblioteci vestite.  

Pentru o lecție de consiliere și orientare am ales o temă banală: ”Poluarea”. Am definit-o, clasic, 
cu DEX-ul deschis, și apoi i-am provocat la o călătorie virtuală prin: 

Parcul Național Yellowstone –  
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm  
Machu Picchu - https://www.youvisit.com/tour/machupicchu  
Africa animale în sălbăticie – 
 https://explore.org/livecams/african-wildlife/african-animallookout-camera  
Acvariul Național, SUA - https://www.aqua.org/Experience/live  
Zoo Hirakawa, Japonia - https://hirakawazoo.jp/animal/movie  
Flamingo Land - https://www.flamingoland.co.uk/virtual-tour/  
Gradina zoologica din Kansas City –  
https://www.kansascityzoo.org/ouranimals/list-ofanimals/king-penguin/  
Aurora boreală –  
https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-lightscam  
Grădina zoologică din Dublin - https://www.dublinzoo.ie/animals/animal-webcams/elephants/  
Gradina zoologica din Atlanta - https://zooatlanta.org/panda-cam/ 
Grădina zoologică din Melbourne - https://www.zoo.org.au/animal-house 
Nu ne-a ajuns doar o oră, pentru că locurile sunt fascinante prin noutate și bogăție. Perspectivele 

multiple, nevoile diferite, curiozitatea naturală dominantă ne-au făcut să petrecem 3 ore prin locurile 
sălbatice ale Africii, să ascultăm sunetul sălbăticiei, să ne refugiem în splendoarea nedescoperită până 
acum de noi din Machu Picchu să înnotăm cu balenele sau delfinii. Câte experiențe îți permite acum 
tehnologia.... 

Apoi ne-am ”dus”la muzeu.  
• Muzeul Picasso, Barcelona - http://www.bcn.cat/museupicasso/en/museum/presentation.html 
• Muzeul Van Gogh, Amsterdam, Olanda - https://artsandculture.google.com/partner/van-

goghmuseum  
• Muzeul Salvatore Dali, Figueres, Spania  
- https://www.salvador-dali.org/en/museums/dalitheatre-museum-in-figueres/visita-virtual/#  
• Muzeele Vaticanului  
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https://www.youvisit.com/tour/machupicchu
https://explore.org/livecams/african-wildlife/african-animallookout-camera
https://www.aqua.org/Experience/live
https://hirakawazoo.jp/animal/movie
https://www.flamingoland.co.uk/virtual-tour/
https://www.kansascityzoo.org/ouranimals/list-ofanimals/king-penguin/
https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-lightscam
https://www.dublinzoo.ie/animals/animal-webcams/elephants/
https://zooatlanta.org/panda-cam/
https://www.zoo.org.au/animal-house


http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-
virtualielenco.htm 

• Muzeul Luvru Paris - https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne  
• National Gallery, Londra - https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours  
• British Museum, Londra - https://britishmuseum.withgoogle.com/ 
• Met Museum, New York - https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project  
• National Gallery Of Arts, Washington DC - https://www.nga.gov/  
• Muzeul Ermitage, St Petersburg, Rusia  
- https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw&feature=youtu.be 
La Luvru, la Vatican, la Ermitaj...Nu am simțit mirosul pânzelor, nu am auzit pașii molcomi ai 

privitorilor, dar, virtual, am descoperit frumusețea artelor, simbolul culorilor, miracolul luminii și al 
geniului creator. Nu s-a stins în noi dorința de a le vedea real, dar am avut sentimentul participării la 
ceva măreț, la descoperirea frumosului în stare pură. Și nu puțini au fost cei care au exclamat cu voci 
șoptite în microfoane: ”Ce frumos! Aș vrea să fiu acolo, dar cu voi.” 

Mi-am propus ca la următoarele întâlniri online să ”mergem” la biblioteci faimoase. Acum 
putem. Tehnologia ne deschide orizonturi noi, șterge granițele materiale și ne oferă privilegiul de a 
descoperi minunile lumii împreună.  

Soluțiile pentru a supune internetul sau tehnologia nevoilor noastre educaționale și nu numai, 
le găsim la copii, dar și în noi. Trebuie doar să ne dorim, să cerem și să evoluăm.  
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O ABORDARE MODERNĂ A ȘCOLII ON-LINE 

 
PROFESOR PIETRARIU DUMITRU,  

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BĂNESCU”, MANGALIA 
 
În contextul pandemic actual școala a devenit o provocare la care profesorii trebuie să răspundă 

performant. Elevii, indiferent de vârsta lor, au preferat dintotdeauna tehnologia mersului la școală sau 
studiului fizic al materiei predate. Încă înainte de a fi obligați să ne facem un update cunoștințelor 
noastre în domeniu, am remarcat, și, chiar am protestat vehement împotriva folosirii în exces a device-
urilor moderne. Timpul sau timpurile ne-au dat o lecție de evoluție și, ne-a obligat să privim din altă 
perspectivă această situație. 

Am constatat că predarea aceasta on-line are și multe avantaje:  
• materialele didactice pot fi distribuite mai rapid și mai ușor; 
• elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare;  
• există posibilitatea de a accesa conținuturi multimedia;  
• conținuturile pregătite sau lucrate în comun cu elevii pot fi ușor modificate, șterse sau 

actualizate, îmbunătățite; 
• se pot crea cu ușurință grupuri de lucru; 
• se pot folosi conținuturi interactive; 
• existența feedback-ului;  
Evident că există și limitări, dificultăți de care ne-am împiedicat, dar pe care am încercat să le 

abordăm cu tact pedagogic: lipsa comunicării fizice, reale a fost cel mai greu de gestionat. Nu ai cum 
să suplinești apropierea fizică atunci când ești doar o voce pe o imagine ce se mișcă cu un delay greu 
de acceptat, când spațiul personal este invadat de voci ce deseori se suprapun, iar ochii îți aleargă la 
tot ce mișcă pe ecran.  

O altă dificultate la fel de greu de gestionat a fost lipsa cunoștințelor și a abilităților în utilizarea 
tehnologiei.  

Am observat însă că elevii învață cu plăcere folosind platformele online dacă aceasta este 
direcționată în spiritul autoeducației. Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse 
digitale sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode de 
învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor produse educaționale 
create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 
exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulți elevi descoperă eficiența platformelor online de învățare. Aceste 
metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi 
încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

Binențeles că elevii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de 
desfășurare a orelor în această formă. Voi exemplifica cu câteva instrumente și aplicații. 

Printre resursele utile în format digital pe care le folosim la activități se numără: 
• wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea cunoștințelor despre 

vocabular, matematică, științe, istorie etc.) 
• miro.com (este o aplicație online colaborativă care partajează un editor mai multor utilizatori 

și poate fi folosită ca tablă interactivă) 
• www.manuale.edu.ro (manuale digitale) 
• clasamea.eu/(materiale didactice, activități, experințe) 
• gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri puzzle) 
• www.jigsawplanet.com(jocuri online) 
• learningapps.org/(module de învățare mutimedia într-o formă atrăgătoare pentru a crea și 

gestiona online) 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

402

https://wordwall.net/
https://miro.com/
https://www.manuale.edu.ro/
https://clasamea.eu/(materiale
https://gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri
https://learningapps.org/(module


• voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri, fișe online) 
• www.esero.ro (resurse online ) 
• www.scientix.eu/ (resurse educaționale pentru științe). 
Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 
 Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 
 Canva (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări) 
 Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini) 
 Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale, proiecte) 
 Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări de proiecte) 
 EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de învățare sub 

forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul video) 
 Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare interactivă Are 

elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut multimedia, realitate virtuală, obiecte 3D, 
simulări PhET) 

 Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 
 Google Jamboard (tablă interactivă) 
 Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit) 
 Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi animale) 
 Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 
Cu toții știm că 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, iar asta depinde foarte mult de abilitatea nostră de a o activa. 
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https://voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri
http://www.esero.ro/
http://www.scientix.eu/


 
MATEMATICA, LIMBAJ UNIVERSAL 

 
PROF. PINGHIREAC NICOLETA 

 
Odată cu fenomenul de globalizare apare nevoia utilizării unui limbaj universal pentru o 

transmitere rapidă a informației cu precădere în mediul online. Limba engleză încearcă să obțină acest 
statut, dar se observă tot mai des utilizarea altor limbi în lucrări de specialitate, pe site-uri științifice 
și chiar în social-media. Acest fenomen este încurajat de apariția aplicațiilor de tip translator, care 
pun la dispoziția oricui date și informații publicate în orice limbă. Spre deosebire de bariera lingvistică 
cu care se confruntă cei ce doresc să descopere numite realități/noutăți prezentate în alte limbi decât 
limba maternă, științele exacte pun la dispoziția oricui un limbaj universal, limbajul matematic. 
Așadar matematica poate crea un model excelent de doborâre a barierelor de comunicare și de 
încurajare și dezvoltare a unui tip de educație fără frontiere. 

Ipoteză : matematica este singura limbă ce poate fi înțeleasă oriunde pe planetă, dar se comportă 
ca oricare limbă: unii o vorbesc mai bine, alții încearcă să devină vorbitori avansați.  

Argument: În anul 2017, în cadrul unui curs urmat în cadrul programului Erasmus+, în urma 
unor discuții avute cu profesori de matematică din Germania și Grecia, am ajuns la concluzia că, deși 
programele naționale de predare a matematicii sunt ușor diferite în cele trei țări, finalitățile și 
competențele urmărite sunt foarte similare. Modul de abordare al matematicii în scoală este de 
asemenea similar atât România, cât și Grecia și Germania având o abordare abstractă a noțiunilor cu 
precădere la nivel gimnazial și liceal. Diferențele dintre cele trei sisteme de predare a matematicii 
devin vizibile odată cu studierea rezultatelor testelor PISA, unde România și Grecia înregistrează 
rezultate slabe, spre deosebire de Germania. În încercarea de a identifica care ar putea fi cauzele 
acestei stări de fapt, am comparat modul de predare și timpul alocat fiecărui conținut și a 
competențelor aferente acestuia. Concluzia a fost că Germania alocă un număr mai mare de ore 
dobândirii și consolidării competențelor, se aplică o învățare transdisciplinară a matematicii (clasele 
primare și gimnaziale având activități matematice, ghidate de profesorul de matematică, în cadrul 
orelor de istorie, geografie, chiar și sport). Odată cu introducerea noii programe se observă și în 
România axarea învățării pe competențe, însă nu se continuă această abordare printr-o predare 
integrată, transdisciplinară (chiar și între discipline din aria Matematică și Științe fiind dificilă această 
abordare, existând încă neconcordanțe între programa de matematică și fizică la clasa a VI-a).  

Concluzie: Pentru a deveni utilizatori fluenți ai limbajului matematic, pentru a putea utiliza 
matematica în fiecare zi, în orice context concret, în orice parte a lumii avem nevoie de o abordare 
aplicată a acesteia, de o consolidare a competențelor cu ajutorul activităților practice și de o abordare 
cursivă și logică a politicilor educaționale pe domeniul matematicii și științelor. Pașii încrucișați pe 
care de multe ori îi facem duc la o înaintare lentă și aritmică iar rezultatele la evaluările de tip PISA 
vor fi mereu corelate cu acest tip de mers. 
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PROVĂCĂRILE ŞCOLII ON LINE 

 ÎN PREDAREA LIMBILOR MODERNE 
 

PROF. PINTILEI DANIELA  
COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI 

 
Pandemia provocată de coronavirus ne-a afectat fundamental iar şcoala virtuală a devenit o 

necesitate. Trecerea de la formula „faţă în faţă” la modalitatea „on line” de realizare a orelor de curs 
a fost şi reprezintă încă, o provocare pentru toţi cei implicaţi în procesul educaţional. Toţi actorii 
implicaţi în procesul educaţional s-au confruntat cu situaţii atipice cărora au fost nevoiţi să le găsească 
soluţii de moment sau pe care le-au modificat de mai multe ori pentru a satisface cât mai bine cerinţele 
unui nou mod de a învăţa.  

La sfârşitul unui bilanţ de aproape un an de zile (din 11 martie 2020 cu reluarea unui sistem 
hibrid şi trecerea din nou în sistem total on line până în mai 2021), putem spune toţi că au existat 
unele invariabile care cu greu au putut fi depăşite, mai ales în realizarea sincronă a orelor: calitatea 
conexiunii la internet, întreruperi din cauza defecţiunilor sau remedierii reţelei electrice – mai ales în 
mediul rural –, implicarea tuturor elevilor la ore, realizarea unei interacţiuni cu elevi care desfăşurau 
cursurile în aceeaşi cameră cu alţi fraţi care participau la ore on line etc.  

Dar, experimentul şcolii digitale a însemnat, pentru profesori, o nouă abordare a metodelor de 
lucru, o reflectare asupra structurării materilelor de studiu, asupra monitorizorii progresului continuu 
al elevilor, asupra interacţiunii profesor-elev. Desfăşurarea activităţilor s-a realizat în două moduri: 
sincron (aplicaţii Meet de pe diferite platforme) şi asincron (aplicaţii de tip Classroom, ce au permis 
postarea materialelor aferente disciplinelor de studiu).  

În mod evident, în cazul şcolii virtuale, eforturile pe care profesorii trebuie să le facă pentru a 
menţine motivaţia elevilor sunt mult mai mari, pentru că, în condiţiile unei interacţiuni virtuale, cadrul 
didactic nu poate controla mediul de învăţare şi factorii perturbatori, care distrag atenţia şi 
concentrarea elevilor, atenţia şi concentrarea lor este menţinută mai greu pe durata unei zile întregi, 
conţinutul educaţional nu este adaptat încă unui sistem on line, învăţarea personalizată se 
materializează dificil (în special pentru elevii din învăţământul preşcolar sau cei cu CES).  

Sistemul hibrid de realizare a cursurilor presupune şi mai multe dificultăţi: există încă 
disfuncţionalităţi datorate infrastructurii (camera nu permite mereu vizualizarea întregii table, 
profesorul nu poate să părăsească mult perimetrul pe care îl cuprinde camera, pentru a putea rămâne 
vizibil pentru elevii care urmăresc lecţia on line), dialogul şi conversaţia sunt precare (elev-profesor, 
elev-elev) etc.  

În cazul orelor de limbi moderne, formarea şi evaluarea competenţelor lingvistice suferă 
multiple transformări. Rezolvarea sarcinilor de lucru scris (înţelegerea textului scris sau producerea 
de mesaje scrise) se poate materializa prin scanarea documentelor (pagini de caiet, fişe) care sunt 
corectate de profesor on line (prin apel la instrumente din cloud computing sau alte platforme care 
permit corectarea prin subliniere şi adăugarea explicaţiilor suplimentare). 

Documentele sonore pot fi ascultate colectiv (toţi elevii studiază acelaşi document în acelaşi 
timp) sau individual (prin apel la o platformă de studiu). Ulterior, elevii pot rezolva un test de 
înţelegere care trebuie adaptat mediului virtual – cel mai adesea prin Google Forms (mai greu de 
conceput şi corectat pentru itemii subiectivi). Înţelegerea mesajului oral transmis direct de profesor 
este adesea perturbată (vocea profesorului suportă transformări, conexiunea se poate întrerupe, se 
realizează adesea microfonie dacă ceilalţi participanţi nu închid microfoanele etc., adesea mesajul 
trebuie reluat, reformulat), dialogul şi conversaţia sunt precare (elevii trebuie să vorbească pe rând), 
iar înscrierea la dialog nu poate fi spontană (în GSuite s-a adăugat destul de târziu posibilitatea 
ridicării mâinii pentru înscrierea la dialog).  

De aceea, producerea de mesaje orale se poate materializa mai ales individual (lectură, 
monolog, înregistrare), participarea la o temă de conversaţie fiind predilectă elevilor motivaţi şi 
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îndrăzneţi, ceilalţi preferând anonimatul sau, îşi ascund dezinteresul, invocând diferite pretexte 
(conexiune proastă, microfon stricat).  

În mod cert, unele avantaje ale sistemului on line au putut fi exploatate în această perioadă, mai 
ales pentru îmbogăţirea lexicului (numeroase exerciţii interactive aflate pe Internet şi pe platforme 
specializate: Duolingo, TV5, Memrise, BBC Learning English, AnkiApp), pentru explicarea noţiunilor 
de gramatică (scheme, prezentări, sinteze) sau pentru elementele de cultură şi civilizaţie (tutoriale, 
prezentări Power Point, cântece, jocuri, video-uri, evenimente culturale etc.).  

Cântărind avantajele şi inconvenientele şcolii virtuale, am putea concluziona că formarea 
competenţelor lingvistice necesită un echilibru între activităţile scrise şi cele orale, cele transmise 
vizual, auditiv, cele de ortografiere, scriere manuală şi cele de producere a unui mesaj oral.  

Un învăţământ exclusiv virtual (în afara faptului că este nociv pentru dezvoltarea armonioasă a 
individului) este îndeosebi destinat elevilor mai mari (liceeni, studenţi) care găsesc posibilităţi de 
alternare a informaţiilor primite, în funcţie de interesele, nevoile şi stilul de învăţare propriu. 

Stimulii audio-vizuali au un rol important în recepţionarea, asimilarea şi fixarea cunoştinţelor, 
dar trebuie alternaţi cu alte metode de învăţare, pe care o formulă exclusiv on line nu le poate oferi. 
Ritmurile de învăţare ale elevilor sunt diferite, iar dificultăţile de învăţare pot fi greu gestionate de un 
profesor din spatele ecranului.  

În plus, şcoala reprezintă şi un spaţiu al socializării, al interacţiunii, al participării şi angajării 
interactive, al reflecţiei comune în cadrul comunicării, de care elevii mici şi mari au nevoie pentru a 
se dezvolta armonios în cadrul comunităţii. Sperăm toţi că şcoala on line va rămâne o metodă 
alternativă, o experienţă utilă, dar nu una exclusivă.  
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ȘCOALA ONLINE – FUNDAMENTUL INOVAȚIEI 

 
AUTOR: PROF. PINTILIE GIANINA 

INSTITUȚIE: CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
BRAȘOV 

 
Nimeni nu cunoaște viitorul…aceasta este premisa de la care plec în redactarea acestui articol. 

De ce? Ei bine, pentru că suntem în 2021, un an cu speranță spre viitor, dar un an afecat din pricina 
situației pandemice debutată în anul 2020 care a atras după sine multe aspecte, mai pregnant resimțite 
sau mai puțin. Și nu ne mai întrebăm care ar fi acelea, pentru că, deja, fiecare dintre noi este în 
cunoștință de cauză. Un aspect cu totul aparte și cu totul important, unul poate revoltător pentru unii, 
dar bază de dezvoltare pentru alții, a fost reprezentat de învățământul online. Ce șoc în luna martie a 
anului trecut de a face școală de acasă! Practic, tradiționalul învățământ în care elevii și profesorii se 
prezentau fizic la școală, își desfășurau activitățile instructiv-educațive în sala de clasă, a trebuit 
înlocuit cu unul nou, digital, ceea ce a însemnat pentru toți actorii implicați în activitatea educațională 
o nouă provocare….multe schimbări și toate acestea din mers. Cum? Prin încercare, eroare și iar 
încercare.  

Principalul atuu al elevilor, părinților, dar în principiu al cadrelor didactice care a trebuit 
explorat totalmente, a fost pe departe flexibilitatea deoarece învățământul online asta a presupus. În 
învățământul tradințional, într-o lume aflată la un click distanță de orice informație, cadrele didactice 
oferă și mai multă informație, într-o manieră proprie, constantă, bazată pe un anumit tipar și ațintită 
fix pe acest scop….cât mai multă informație. Doar că, învățământul online nu a mai presupus neapărat 
asimilarea de numeroase informații de către elevi, ci mai degrabă a presupus îmbinarea a mai multor 
abilități de a combina acele informații pentru a-și forma o imagine de ansamblu asupra lumii, la 
momentul acela, aflată într-o situație de criză, pandemia. De aceea, cadrele didactice au fost în dublă 
ipostază. Pe de o parte, învățăcei în aria tehnologiei, iar pe de altă parte, formatori de caractere, doar 
că de la distanță. Și, pentru mulți dintre aceștia, a fost dificil…dificil pentru că mentalitatea multora 
este greu de schimbat, dificil pentru că unele decizii au fost aprobate peste noapte, iar mulți elevi nu 
au beneficiat de device-uri care să le faciliteze accesul la educația online. Cu toate acestea, s-a 
semnalat o adaptare cu succes la tot ceea ce a însemnat inovația, reinventarea sistemului de predare-
învățare, fapt ce a contribuit la dezvoltarea competențelor viitorului pe care Agenda 2030 le 
semnalează a fi primordiale modelării vieții însăși. 

Școala românească a avut nevoie de un punct de plecare pentru inovația în dezvoltarea sferei 
competențelor viitorului, iar educația online, a reprezentat realmente premisa acesteia. Multe cadre 
didactice au conștientizat că schimbarea începe de la ele și au luat în serios pregătirea pentru această 
școală a viitorului. Mulți profesori s-au mobilizat, au încercat să se adapteze în ciuda dificultăților 
întâmpinate la nivel tehnic, au încercat, au eșuat și apoi iar au încercat să își dezvolte competențe 
digitale. Și nu este ușor…..deloc ușor, aș putea spune, ca un cadru didactic să fie format pe tiparul 
clasic, apoi să se „reseteze” într-o situație în care ceea ce a fost pe vremuri normal, în pandemie nu 
a mai fost. Astfel că, profesorii au trebuit să caute diverse și noi metode de predare, care să se plieze 
pe învățământul online, au trebuit să găsească sau să inventeze resure materiale pentru buna înțelegere 
a conținuturilor și pentru stimularea elevilor, au trebuit să coopereze cu membrii echipei 
multidisciplinare mai mult decât au făcut-o vreodată pentru oferirea unei educații de calitate și în 
altfel de condiții, au trebuit să găsească metode inedite pentru a putea relaționa cu proprii elevi, pentru 
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a-i face să se simtă aproape unii de ceilalți, pentru a le arăta aprecierea față de ei și pentru a le dezvolta 
încrederea în propriile capacități și încrederea în viitor. Toate aceste aspecte au dus la inovație. 

Ansambul de trăiri, activități și competențe dezvoltate care au fost experimentate prin prisma 
învățământului online în perioada pandemiei, a fost punctul de plecare pentru întrebarea „Suntem 
pregătiți pentru viitorul incert?” și pentru ideea de reorganizare a structurii învățământului românesc, 
în care ar trebui să se dezvolte mai mult spiritul de inovație și abilitățile de ordin general necesare în 
viață. Iar cea mai de preț abilitate este aceea „de a face față schimbării, de a învăța lucruri noi, și de 
a-ți păstra echilibrul mintal în situații neobișnuite” (Y. N. Harari, 2018, pag.261). 

 
Bibliografie:  
• Harari, Y. N. (2018). 21 de lecții pentru secolul XXI. București: POLIROM 
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 EDUCATIE FĂRĂ FRONTIERE! 
 ,,ZÂMBET DE COPIL!’’ 

 PROF . INV. PRESCOLAR: PÎRŞE GHEORGHIŢA  
G.P.N. ŞUVIŢA-VÂRFURI JUD. DAMBOVITA 

Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 
procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula „față 
în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de 
urgență, dar și o„cotitură” didactică și de paradigmă. 

Perioada aprilie – iunie a anului trecut a fost destul de greu de gestionat atât din pricina lipsei 
de experiență în ceea ce privește modul de predare online, cât și din pricina lipsei device-urilor 
necesare. Din septembrie, însă, situația este vizibil îmbunătățită. Au avut timp de perfecționare în 
domeniul utilizării platformelor și aplicațiilor informatice. 

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 
Grupa: MIJLOCIE 
Tema anuală de studiu:”Cum este / a fost si va fi aici pe pământ?”  
Tipul activității: activitate matematică 
Titlul/Tema activității: ”Mijloace de transport”-Ordonarea elementelor mul. în şir 

crescător şi descrescător 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
 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 platform 
Zoom cât şi pe Google Classroom. 
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RESURSE EDUCAȚIONALE UTILE ÎN PROCESUL DE 

PREDARE-ÎNVATARE-EVALUARE ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR - PÎRVU CARMEN MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILCOVU DIN DEAL, JUD. OLT 

  
Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună 

în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare.  
 Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: 

Google Classroom, Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. 
 Aplicația Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase 

virtuale. Când sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singură platformă și comunicarea se realizează 
în același loc, este mai ușor să urmărești, să coordonezi întreaga activitate. 

Avantajele oferite pentru profesori: 
- organizarea optimă a lecțiilor, eficientizarea timpului 
- crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online 
- posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiecărui elev, postarea unor 

anunțuri și întrebări de către ambele părți  
 Utilizarea acestei platforme în această perioadă, după ce m-am familiarizat cu toate 

instrumentele oferite și-a dovedit eficiența. Din propria experiență pot enumera următoarele 
oportunități: 

 I.Crearea temelor și transmiterea acestora elevilor. 
 Pentru facilitarea înțelegerii cerințelor, putem folosi ca suport fișe, link-uri pe care să le 

inserăm, ppt-uri, filmulețe de pe youtube. De folos a fost utilizarea acestora în realizarea activităților 
din ,,Școala Altfel”, pentru temele propuse. 

Exemplu:  
Sprijin pentru realizarea temelor acasă: 
A.Educație pentru sănătate și nutrițională (pregătirea micului dejun acasă)- am postat filmulețe 

cu idei de variante a unui mic dejun sănătos 
B. Jocuri în familie- filmulețe cu idei de jocuri amuzante pe care le pot face împreună cu 

membrii familiei 
C. Jucării din materiale ecologice- imagini cu modele de jucării și filmulețe cu modalitatea de 

realizare a acestora  
D. Jocuri cu umbre- filmulețe de pe youtube cu realizarea unor ființe cu ajutorul mâinilor 
E. Pictură pe pietre- imagini cu diverse modele pe care le pot realiza 
 Acestea sunt doar câteva dintre temele la care am folosit materiale suport. Elevii au fost foarte 

încântați. Părinții i-au sprijinit, i-au filmat ( pozat) în timp ce realizau activitațile și au postat apoi pe 
Google Classroom. 

 Pentru a-i determina să fie conștiincioși, atunci când postăm temele pentru acasă, este bine să 
le stabilim termen de predare.Google Classroom ne ajută în acest sens. Acest lucru îi va face pe copii 
să fie responsabili. După corectarea temelor, elevii primesc feedback, aprecieri, deoarece impactul 
este deosebit asupra lor. 

II.Predarea conținuturilor  
 În procesul de predare, din aplicația Google Classroom, putem folosi aplicația Meet, o 

platformă de comunicare instant prin video și chat prin care se poate partaja ecranul, se pot împărtăși 
link-uri. Eu am utilizat aplicația Zoom, deoarece o descoperisem înainte ca școala să ne înscrie pe 
platforma SIIR ADMA. În aplicația Zoom am utilizat și tabla virtuală interactivă, cu ajutorul căreia 
am explicat exerciții la matematică, am desenat forme și figuri geometrice, am scris propoziții la ora 
de comunicare. Tot pe aceasă aplicație am prezentat ppt-uri pentru orele de Științe, Dezvoltare 
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personala, Abilități practice, am audiat cântece. Lecțiile pot fi înregistrate și pot fi revăzute sau 
transmise elevilor care nu au putut participa. 

III. Evaluarea cunoștințelor 
 Google Classroom ne oferă posibilitatea să-i evaluăm pe copii prin crearea de chestionare, 

chiar de la clasa I. Putem insera imagini suport, iar întrebările pot fi variate: cu răspuns închis, răspuns 
scurt, răspunsuri multiple, variante de răspuns cu selectare de casetă. Chestionarele pot fi folosite la 
sfârșitul unei lecții sau pot fi date în completarea temei pentru acasă. 

 Pentru cadrele didactice, Google Classroom vine în ajutor prin faptul că are ca instrument de 
organizare a documentelor ( fișe, chestionare, ppt-uri, ) Drive-ul. Folosirea calendarului este utilă, 
deoarece oferă o imagine de ansamblu a conținuturilor pe care le-am predat, a termenelor. 

Activitatea sincron, trebuie susținută și de cea asincron. Activitatea elevilor de acasă, este foarte 
importantă. Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere în stabilirea acestora cantitatea și calitatea. 
Munca independentă, exercițiile cu rol de consolidare, lecturile suplimentare, compunerile, 
proiectele, au rolul de a utiliza cunoștințele asimilate, dezvoltă creativitatea, imaginația, atenția, 
deprinderile de lucru cu manualul și alte surse de informare. 

 Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 
contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 
de predare- învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de 
lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. 
Dar, în această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își 
demonstrează utilitatea.  

 În perioada desfășurării școlii online, trebuie să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot 
aplica și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale: 

 Orarul școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru online 
 Timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar- 90 min., 

ciclul gimnazial- 120/150 min., ciclul liceal- 180/210 min.) 
 Pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, 

aplicații, ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare. 
 Toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine 
 Este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de 

lucru cu aplicațiile. 
 Avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, 

regularitate, sprijin și comunicare continuă între elevi, părinți, colegi. 
 Avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o 

personalizare a sarcinilor. 
 Feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru 

didactic/ părinți. 
 Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 

sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare 
și evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, 
cadrele didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc învăţarea: prin 
întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate şi prin relaţii umane care să 
transmită încredere şi susţinere astfel încât procesul educaţional să aibă reultatele aşteptate. 

 
Bibliografie: 
• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon 

Vela, „Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 
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ȘCOALA DE ACASĂ-O PROVOCARE PENTRU EDUCAȚIA 

PREȘCOLARĂ ȘI NU NUMAI 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. PÎRVU MIHAELA MĂDĂLINA 
G.P.N. ”VESELIEI”, MALU VÂNĂT, PRAHOVA 

 
 În contextul pandemic actual, a apărut o nouă provocare pentru sistemul de învătământ 

românesc și mai ales pentru educația preșcolară-școala online. Cadrele didactice, copiii și părinții s-
au confruntat cu o serie de dificultăți în încercarea de a continua actul educativ.  

Dacă în țări precum Franța, la începutul pandemiei, cadrele didactice au refuzat predarea online, 
invocând atât lipsa de formare a acestora, cât și lipsa dotărilor necesare în îndeplinirea activității 
online, în țara noastră, profesorii s-au mobilizat și au desfășurat activități cu copiii, participând 
totodată și la activități de formare.  

Problemele întâmpinate au fost în primul rând create de lipsa tehnologiei necesare. Apoi, s-a 
constatat că o parte din activitatea didactică față-n-față, este aproape imposibil de realizat la distanță, 
în special în educația timpurie, ceea ce constituie un impact negativ asupra unei învățări temeinice. 
Comunicarea autentică și relaționarea copil-educatoare au fost cele mai afectate înaceastă perioadă, 
existând chiar situații în care părinții au semnalat depresii ale copiilor preșcolari. Imposibilitatea 
acordării de sprijin personalizat copiilor cu deficiențe, a constituit o altă problemă cu care s-au 
confruntat cadrele didactice.  

 Educația preșcolară online este imposibil de realizat fără sprijinul părintelui, astfel, activitatea 
educatoarei devenind dependentă de disponibilitatea acestuia. Un alt neajuns a fost prezența continuă 
a părintelui în timpul activităților la distanță, ceea ce constituia, de multe ori un stres pentru copilul 
care aștepta, în permanență, aprobarea acestuia pentru a răspunde la întrebările educatoarei.  

 Activitatea educativă la distanță nu presupune transpunerea activităților față-n-față în mediul 
online, deoarece acestea ar deveni plictisitoare și imposibil de realizat cu preșcolarii. 

Pentru susținera activităților la distanță, educatoarele au folosit, inițial, aplicații simple de 
comunicare atât cu grupul, cât și individual, cel mai la îndemână fiind whatsapp-ul. Însă, activitățile 
desfășurate pe whatsapp se rezumau la transmiterea de materiale pe care părinții să le lucreze 
împreună cu copiii sau la discuții care aveau drept scop oferirea de suport emoțional atât copiilor, cât 
și părinților, dar nu se putea realiza monitorizarea ritmului învățării sau oferirea de feedback pentru 
corectarea promptă. 

Pe parcursul formării cadrelor didactice, acestea au descoperit posibilitatea de utilizare în actul 
educativ a softurilor educaționale, a bibliotecilor online, a muzeelor virtuale, a platformelor 
specializate în elearning, a aplicațiilor care ofereau posibilitate creării de materiale didactice atractive 
sau a aplicațiilor destinate videoconferințelor, cum ar fi Zoom-ul sau Meet-ul, ceea ce a condus la o 
ușurare a desfășurării actului educațional, dar cu resurse de timp și efort mult mai mari din partea 
profesorilor. 

„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.” 

În urma cercetărilor efectuate s-a constatat faptul că printre dificultățile în a realiza activități 
didactice la distanță s-au aflat următoarele: 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 
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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%). 

Alte impedimente serioase pentru învățare au fost: 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%). 

Pentru cercetare, au fost luate în calcul 6.436 de chestionare completate online de cadre 
didactice din învățământul preuniversitar. 

 
Bibliografie: 
https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-

profesori-2/ 
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EDUCAȚIA PENTRU TOȚI 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PÎTIU GEORGETA,  
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PP ȘI PN ,,RAZA DE SOARE” 

PLOIEȘTI  
 
 Educația pentru toți este o sintagmă care a fost folosită la Conferința miniștrilor de la Jomtien, 

Thailanda în 1990. Educația pentru toți este atât un concept, cât și un obiectiv în științele educației. 
Educația pentru toți reprezintă un concept central în pedagogia contemporană, concept prin care se 
reflectă internaționalizarea problematicii educației de bază, globalizarea acesteia, precum și a 
soluțiilor posibile și alternative. Educația pentru toți, ca și concept la nivel particular delimitează o 
pedagogie care acceptă și, simultan, valorizează diferențele dintre oameni. Educația pentru toți, 
conceptul care surprinde legătura dintre general și particular, legătura dintre universalitate și unicitate. 

 Introducerea copilului de vârstă preșcolară într-un program de grădiniță este o premisă 
necesară, dar nu suficientă pentru a-i sprijini și stimula dezvoltarea personalității acestuia. Se impune 
organizarea și dezvoltarea unui parteneriat între grădiniță-familie-comunitate. Acest parteneriat ar 
trebui să acționeze în favoarea tuturor copiilor. Astfel, se ajunge la orientarea actuală în pedagogie, 
conceptul educație pentru toți. O orientare a programelor de educație cât mai incluzive, adică ,, 
programe care să asigure acccesul și participarea tuturor, valorizând diversitatea și acordând 
importanță fiecărui copil în parte”. 

 Ca obiectiv principal, sintagma ,,educația pentru toți” indică ,, țelul unei educații cu 
adresabilitate maximă, care surprinde necesitatea adaptării strategiilor și metodelor în așa fel încât 
nici un individ să nu rămână în afara acțiunii educaționale”. Educația pentru toți prezintă o școală 
incluzivă pentru toți copii, tineri și adulți, care să sprijine afirmarea identității fiecăuia, fără 
discriminare și etichetare. 

 Educația pentru toți are două dimensiuni principale: o dimensiune cantitativă și o dimensiune 
calitativă. Prin dimensiunea cantitativă se înțelege numărul mare ce copii și de tineri care își pierd 
posibilitatea de a se afirma și de a se integra în comunitate. Prin numărul mare de persoane se înțeleg 
acele persoane care nu au fost sprijinite în efortul învățării din cauza unei educații neadecvate, dar și 
a sărăciei și a politicilor sociale incorecte din învățământ. Dimensiunea calitativă face referire la 
copiii, tinerii, adulții la care nevoile educaționale de bază nu au fost satisfăcute corespunzător în 
școală. Deci, se poate vorbi despre o perspectivă educațională în care accentul se pune atât pe 
adaptarea individului la cerințele mediului școlar, cât și pe adaptarea școlii la cerințele individului. 
Educația pentru toți are cerință principală prin care învățământul trebuie să răspundă cerințelor 
educative ale fiecărui individ în parte. 

 Între cele două dimensiuni, dimensiunea cantitativă și dimensiunea calitativă, există o strânsă 
interdependență, adică fiecare depinde de cealaltă. Se poate ajunge în mod adecvat la paradigma 
educației pentru toți doar dacă se urmărește cuprinderea tuturor copiilor în instituții școlare cât mai 
incluzive. Termenul incluziv, în sens educațional, de referă la accesul și participarea tututror în 
instituțiile școlare. 

 Educația pentru toți se fundamentează pe următoarele principii fundamentale: viitorul societății 
depinde de modul în care îi creștem și educăm pe toți copiii; pentru dezvoltarea societății viitoare este 
necesar să-l valorizăm și să-l sprijinim pe fiecre copil; fiecare copil este unic; diversitatea copiilor, 
determinată de particularitățile de dezvoltare și de apartenența la mediu, fiind o resursă de învățare și 
dezvoltare pentru toți; fiecare copil este important pentru familia sa, dar și pentru întreaga societate; 
fiecare copil poate învăța; fiecare copil are dreptul la educație și la sprijin adecvat pentru a participa 
la procesul de educație; pentru procesul de educație este esențială folosirea eficientă a resurselor. 

 
 Bibliografie: 
1. Tomșa Gheorghe, Oprescu Nicolae, Bazele teoretice ale psihopedagogiei preșcolare, editura 

V&I Integral, București, 2007.  
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PROIECT EDUCAŢIONAL–PREVENIREA ŞI COMBATEREA 

ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN MEDIUL ONLINE 
 

PROF. PLĂSTOI GLICHERIA-IRINA 
PROF. MARINESCU SIMONA 

LICEUL TEHNOLOGIC ROŞIA-JIU 
 
Despre educaţia online se discută în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile, organizaţiile 

sociale, comunităţile umane, în numeroase contexte de viaţă, individuale şi colective, dezbat despre 
puterea sau slăbiciunea educaţiei online în faţa unor rezultate în activităţi care duc la satisfacţii sau 
insatisfacţii, la succes sau insucces.  

Fenomenul abandonului şcolar este unul din subiectele cele mai des tratate în agenda educativă 
din România. Validat ca o problemă socială gravă, în ţara noastră abandonul şcolar a luat amploare 
în ultimii ani, iar odată cu apariţia pandemiei, acesta este prezent în fiecare zi, mai ales la nivel liceal.  

Elevul se resemnează sau renunţă, devenind indiferent faţă de şcoală sau se revoltă împotriva 
insucceselor pe care nu reuşeşte să le învingă, încearcă anumite compensări prin care vrea să 
dovedească pentru el însuşi că poate să reuşească în unele lucruri, ceea ce uneori duce la fapte de 
indisciplină sau la evitarea anumitor ore.  

Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi petreacă timpul într-un mediu în care, crede 
el, se poate remarca. Din păcate, de cele mai multe ori acest mediu este unul virtual din jocurile pe 
calculator. Prevenirea acestor acte de inadaptare constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă 
a întregii personalităţi. Combaterea absenteismului şi abandonului şcolar cere de la cadrele didactice 
o atenţie deosebită pentru a descoperi din timp elevii în situaţie de risc, exigenţă în analizarea fiecărui 
caz în parte şi mult tact psiho-pedagogic. 

Abordarea fenomenului este din ce în ce mai dificilă, deoarece cadrele didactie au contact mult 
mai puţin cu elevii. Astfel este nevoie de strategii de programe destinate să mărească rata participării 
elevilor la cursuri. Prezentul proiect îşi propune prevenirea şi combaterea abandonului în mediul 
online, prin implicarea elevilor în programe care să le permită dobândirea competenţelor de bază 
necesare în dezvoltarea lor personală precum şi dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a lucrului pe 
calculator. 

 Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se 
observe îmbunătăţiri calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar 
şi în susţinerea şi dezvoltarea unui cadru familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-
şcoală. 

Activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui proiect vor urmări motivarea elevilor în 
vederea reducerii abandonului şcolar, prin sporirea creativităţii şi prin dezvoltarea competenţelor de 
comunicare, lingvistice, matematice, informatice, muzicale, artistice etc. Un elev implicat în propria 
educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de aceea, situaţiile de învăţare trebuie să fie 
legate de aspectele reale ale vieţii. 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt tinerii supuşi riscului de abandon şcolar sau cei care sunt 
deja implicaţi în proiecte de integrare şi reabilitare şi familiile lor, în timp ce beneficiarii indirecţi 
sunt consilierii şi formatorii experţi implicaţi în proiecte destinate promovării drepturilor şi şanselor 
tinerilor, şcoala şi întreaga comunitate.  

SCOPUL PROIECTULUI: 
 Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii online şi la 

implicaţiile absenteismului şi ale abandonului şcolar; 
 Creşterea calităţii, a caracterului inovator în învăţământul preuniversitar 
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OBIECTIVE SPECIFICE: 
 Identificarea principalelor motive ale absenteismului în mediul online; 
 Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de şcoala online; 
 Elevii să conştientizeze urmările negative ale absenteismului şcolar; 
 Elevii să fie capabili să identifice valorile, platformele importante furnizate de şcoală; 
 Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin 

autocunoaştere si dezvoltare personală; 
  
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  
 
• Decembrie 2020–iunie 2021 
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MESERIA DE PĂRINTE 

 
PROF. INV. PRIM. PLAVITU AURORA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, DROBETA TURNU SEVERIN 
 
 Meseria de părinte este poate cea mai frumoasă şi complexă experienţă din viaţa unui 

om. Am adunat sfaturi, experienţe, ganduri şi vise din vasta experienţă a meseriei de părinte. Meseria 
de părinte presupune responsabilitate amestecată cu dragoste pentru copilul tău. Nici un copil nu vine 
cu instrucţiuni de folosire şi totuşi un copil este cel mai de preţ produs al vieţii nostre. 
Responsabilitatea ce cade pe umerii părintelui este una imensă. El este modelul pe care copilul îl 
urmează, el îi oferă acestuia condiţii de viaţă, securitate afectivă, educaţia de bază etc. Practic, viitorul 
copilului depinde de modul în care părintele îşi practică meseria. 

• Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă 
Părinţii buni au grijă să satisfacă, în măsura posibilităţilor lor economice, dorinţele copiilor lor. 

Fac petreceri pentru aniversări, le cumpără pantofi, haine, produse electronice, organizează excursii. 
Părinţii inteligenţi dau copiilor ceva incomparabil mai valoros. Ceva ce nu se poate cumpăra cu 

toţi banii din lume: fiinţa lor, povestea vieţii lor, experienţele lor, lacrimile lor, timpul lor. 
Părinţii care le fac în permanenţă daruri copiilor lor sunt păstraţi în amintire doar pentru un 

moment. Părinţii care se preocupă să le dăruiască copiilor exemple şi povestiri din viaţa lor rămân de 
neuitat. 

• Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea 
Părinţii care nu-şi învaţă copiii să aibă o viziune critică asupra publicităţii, a emisiunilor de 

televiziune şi a discriminării sociale îi transformă într-o pradă uşoară pentru sistemul acaparator. 
Pentru acest sistem, copilul vostru nu este o fiinţă umană, ci un consumator. Pregătiţi copilul pentru 
„ a fi”, căci lumea îl va pregăti pentru „ a avea”. 

Ajutaţi-vă copiii să nu fie sclavii problemelor lor. Alimentaţi amfiteatrul gândurilor şi teritoriul 
emoţiilor cu curaj şi îndrăzneală. Nu le acceptaţi timiditatea şi nesiguranţa. Dacă problemele se pot 
rezolva, vor fi rezolvate, iar dacă nu, trebuie să ne acceptăm limitele. 

• Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească 
Vechile corecţii şi binecunoscutele predici nu mai funcţionează. Când deschideţi gura să 

repetaţi acelaşi lucru, declanşaţi un resort din subconştient care deschide anumite arhive ale memoriei, 
ce conţin critici mai vechi. Aproape toate criticile şi corecţiile părinţilor sunt inutile în influenţarea 
personalităţii tinerilor. 

A-ţi surprinde copilul înseamnă a spune lucruri la care ei nu se aşteaptă. De exemplu: copilul a 
ridicat glasul la voi. Se aşteaptă să ţipaţi şi să-l pedepsiţi. Dar puteţi începe prin a tăcea şi a vă relaxa, 
apoi puteţi spune: „Nu mă aşteptam să mă superi în felul acesta. În ciuda durerii pe care mi-ai 
provocat-o, eu te iubesc şi te respect mult”. Apoi copilul trebuie lăsat să se gândească. 

Părinţii buni spun: „Greşeşti”, părinţii inteligenţi spun: „Ce părere ai despre comportamentul 
tău?”, „Gândeşte înainte să reacţionezi.” 

• Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii 
pentru eşecuri 

Părinţii buni educă inteligenţa copiilor lor, părinţii inteligenţi le educă sensibilitatea. Stimulaţi-
i pe copii să aibă obiective, să caute succesul în studiu, în muncă, în relaţiile sociale, dar nu vă opriţi 
aici. Ajutaţi-i să nu le fie teamă de insuccese. Mulţi nu strălucesc în munca lor pentru că au renunţat 
în faţa primelor obstacole, pentru că nu au avut răbdare să suporte un „nu”, pentru că nu au avut 
îndrăzneala de a înfrunta unele critici, nici umilinţa de a-şi recunoaşte greşeala. 

Perseverenţa este la fel de importantă ca şi capacităţile intelectuale. Pentru părinţii inteligenţi, 
a avea succes nu înseamnă a avea o viaţă fără greşeli. De aceea sunt în stare să spună copiilor lor: 
„Am greşit”, „Scuză-mă”, „Am nevoie de tine”. Părinţii care nu-şi cer scuze nu-şi vor învăţa copiii 
cum să abordeze aroganţa.  
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• Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni 
A sta de vorbă înseamnă a vorbi despre lumea care ne înconjoară, a dialoga înseamnă a vorbi 

despre lumea în care suntem: a relata experienţe, a împărtăşi ceea ce se află ascuns în inima fiecăruia, 
a pătrunde dincolo de cortina-comportamentelor.  

Nu trebuie să deveniţi o jucărie în mâna copilului, ci un prieten foarte bun. Adevărata autoritate 
şi respectul solid se nasc din dialog. Dialogul este o perlă ascunsă în inimă. Ea este scumpă, pentru 
că aurul şi argintul n-o pot cumpăra. 

• Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare 
Captaţi-vă copiii prin inteligenţa voastră, nu prin autoritate, bani sau putere. Ştiţi care este 

termometrul care indică dacă sunteţi agreabil? Imaginea pe care o au despre voi copiii şi prietenii 
acestora. Dacă le face plăcere să fie în preajma voastră, aţi trecut testul. 

Odată, o fetiţă a fost criticată pentru că era o persoană simplă. Se simţea tristă şi respinsă. După 
ce a auzit povestea ei, mama sa şi-a pus imaginaţia la treabă şi i-a spus următoarea pildă: unii preferă 
un soare frumos pictat într-un tablou, alţii preferă un soare real, chiar dacă este acoperit cu nori. A 
întrebat-o: „Ce fel de soare preferi?”. Ea a ales soarele real. Atunci, mama i-a spus: „Chiar dacă unii 
oameni nu cred în soarele tău, el străluceşte. Tu ai lumina proprie. Într-o zi norii se vor risipi şi 
oamenii te vor vedea. Să nu-ţi fie teamă că îţi pierzi lumina.” 

PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ 
AIBĂ ATITUDINI BLÂNDE. 

• Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată 
Părinţii inteligenţi sunt semănători de idei şi nu controlează viaţa copiilor lor. Ei seamănă şi 

aşteaptă ca seminţele să germineze. Pe timpul aşteptării poate să apară mâhnire, dar, dacă seminţele 
sunt bune, vor încolţi.  

Nimeni nu-şi ia diplomă în misiunea de a educa. Înainte, părinţii erau autoritari, astăzi sunt 
copiii. Învăţaţi să spuneţi „nu” fără teamă. Dacă ei nu aud „nu” de la d-voastră, nu vor fi pregătiţi să 
audă „nu” de la viaţă. Părinţii nu trebuie să cedeze în faţa şantajelor şi presiunii copiilor. În caz 
contrar, emoţia copiilor va deveni un balansoar:: astăzi sunt docili, mâine explozivi. Trebuie stabilite 
clar ce aspecte pot fi negociabile. De exemplu, a merge la culcare noaptea târziu în cursul săptămânii 
şi a se trezi devreme pentru a învăţa este inacceptabil şi prin urmare ne-negociabil. 

 Cucerirea planetei sufletului copilului este mai complexă decât cucerirea planetei. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. https://vdocuments.mx/dorin-ioan-dolean-meseria-de-parinte.html 
2. https://meseriadeparinte.ro/wp-content/uploads/2016/04/Creierul-integrat.pdf 
3. http://bethany.ro/iasi/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/Ghidul-Parintilor.pdf 
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ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚILOR ȘCOLII ONLINE 

 
 PROF. POAŢĂ IULIETA  

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI’’  
 ORAŞ TG. - JIU, JUD. GORJ 

 
Învățământul online, reprezintă o etapă nouă și specifică în organizarea activității didactice, în 

condițiile impuse de pandemie și necesită revederea substanțială a politicilor educaționale, în special 
cele ce țin de modalitățile de implicare a tuturor factorilor: profesori, elevi, părinți, comunități locale 
și instituții civile în asigurarea și evaluarea calității educației, atât la nivel de unitate școlară, cât și la 
nivel național. Școala online, deși a provocat uneori tensiune și frustrare, a devenit o alternativă 
importantă de reformare a întregului sistem educațional tradițional. Învățarea online a devenit o 
oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă în învățare, cât și al cadrului didactic, care 
ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator, să stimuleze procesul instructiv - educativ, pe care 
să-l ghideze mai mult decât să îl controleze. În cadrul învățării de la distanță se pune accent pe 
dezvoltarea competențelor elevilor mai apropiate de viață și interesele lor, precum și pe formarea 
unor valori și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate și cu persoana însăși. Resurse de predare 
și învățare digitale sunt foarte multe, însă importantă este selectarea celor care sunt captivante și 
interesante pentru elevi, cunoscute profesorilor, adaptate capacităților intelectuale și obiectivelor 
educaționale. 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Creşterea utilizării internetului în mediul 
rural; 
- Informatizarea sistemului preuniversitar, 
prin diferite programe; 
- Mare parte dintre elevii din mediul urban 
deţin un nivel satisfăcător de alfabetizare 
digitală; 
- Dobândirea de către elevi de competenţe de 
bază si îmbunătăţirea accesului la tehnologie; 
- Informatizarea bibliotecilor şi formarea 
competenţelor digitale la nivel rural, 
conducând la reducerea diviziunii digitale; 
- Dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză, 
aplicare, transfer, argumentare ale elevilor; 
- Implicarea elevilor; 
- Încurajarea capacităţile de comunicare; 
- Dezvoltarea spiritul de cooperare şi 
competiţie; 
- Promovarea învăţării active; 
- Formarea şi consolidarea deprinderii de 
ascultare activă; 
- Dezvoltă capacităţi de autoorganizare şi 
autocontrol; 
- Dezvoltă capacităţi de interevaluare şi 
autoevaluare; 
- Desfășurarea aparent „mai comodă” a 
lecțiilor „de acasă”; 

- Nivel scăzut al competenţelor şcolare, inclusiv 
al competenţelor digitale, comparativ cu mediile 
europene; 
- Conținuturi bazate pe memorare, volum mare 
de noţiuni, concepte, capacitaţi reduse de 
adaptare la lumea exterioară; 
- Utilizarea instrumentelor digitale este redusă 
din cauza insuficientei cunoaşteri a acestora şi a 
utilizarii greoaie din pricina lipsei de 
flexibilitate şi perfecţionare a cadrelor didactice; 
- Materiale insuficiente disponibile în format 
digital (cărti, teze, articole, reviste etc.); 
- Infrastructura din şcoli insuficientă sau 
depăşită; 
- Consum mare de timp pentru relizarea 
sofurilor; 
- Timpul exagerat petrecut în fața device-
urilor; 
- Lipsa de certitudine... învățăm din mers, ne 
adaptăm din mers... când, de fapt, nu mergem; 
- Pregătirea lecției online necesită mult mai 
mult timp, mult mai multă imaginație; 
- Corectarea materialelor este mult mai 
solicitantă (mai ales a celor fotografiate / 
scanate după „scrisul de mână”);  
- Înlocuirea „scrisului de mână” cu cel 
tehnoredactat... (s-a demonstrat științific - 
scrierea tehnoredactată este păgubitoare din 
punct de vedere intelectual!); 
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Tehnologia informației nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conținuturile 
existente într-o altă manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire și stilului de lucru la 
clasă al profesorilor.  

Ca și concluzie, pot spune că pentru a realiza un învățământ de calitate și pentru a obține cele 
mai bune rezultate trebuie să fim noi, profesorii, cei care trebuie să ne schimbăm, să devenim 

- Accesul rapid la informații și mijloace 
adiacente necesare unei bune desfășurări a 
lecțiilor; 
- Comunicarea online este una dintre formele 
preferate în rândul elevilor;  
- Deschiderea către o varietate de formule de 
predare / evaluare online. 

 

- Comunicarea poate fi doar aparentă... elevii 
nu au trimis 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 etc.. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Programe naționale și internaționale de 
finanțare în domeniul educației și utilizarii 
tehnologiilor Web 2.0, cercetarii, dezvoltarii, 
culturii; 
- Dezvoltarea infrastructurii de acces la 
internet în România; 
- Utilizarea tehnologiilor Web 2.0 cu scopuri 
educaţionale, oferind flexibilitate procesului 
educaţional; 
- Intensificarea colaborării transnaţionale între 
şcoli; 
- Mobilitatea elevilor şi a cadrelor didactice; 
- Utilizarea tehnologiilor digitale contribuie la 
formarea unei imagini globale asupra 
problemei abordate; 
- Căutând formula optimă, învățăm 
permanent, măcar din curiozitate... accesăm 
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 / trei clase în 
același timp); 
- Șansa de a reevalua competențele 
specifice!  

 

- Lipsa colaborării dintre mediul de afaceri şi 
institutiile de educaţie; 
- Există foarte puţine proiecte de instruire 
destinate cadrelor didactice; 
- Lipsa de claritate privind modalităţile de 
formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 
- Dificultatea de includere în mod natural, 
neţintit, a zonelor rurale în activitatea de 
dezvoltare a competenţelor digitale; 
- Risc crescut de subiectivitate în apreciere, în 
absenţa unor criterii de evaluare clare; 
- Pericol pentru sănătate; 
- Pericol social în ceea ce privește 
comunicarea pe viitor a elevilor / profesorilor;  
- Pot fi diluate / eliminate momente 
importante din proces didactic;  
-Vulnerabilitate fizică mult mai mare decât la 
ora obișnuită (am văzut părinți în spatele 
elevilor... am văzut elevi care se uitau când la 
profesor, când la părinte); 
- Înregistrările pot fi valorificate / postate și pe 
alte site-uri; 
- Pot fi periclitate foarte ușor materialele cu 
titlu de autor. 
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conștienți că rolul tehnologiei în activitatea didactică este foarte important și să orientăm elevii pe 
traseul utilizării utile și eficiente a tuturor aplicațiilor tehnologiei. 

 
Bibliografie:  
• Constantin, Cucoș, „Școala online – elemente pentru inovarea educației”, Ed. Universității 

din București, București, 2020;  
• www.e-scoala.ro;  
• www.didactic.ro. 
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ȘCOALA ONLINE 

 
 PROFESOR: PODAR CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT 
 
O sarcină grea în această perioadă a fost pusă pe umerii profesorilor și diriginților de clasă. 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 a fost 
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 au necesitat timp, răbdare și devotament din partea 
profesorilor. 

Resurse digitale, tutoriale, webinare pentru cadre didactice, împărtășiri de experiențe, sugestii, 
sfaturi, toate au fost 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, s-au adaptează noilor condiții și au încercat 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. 

Offline sau online, indiferent de distanța socială, copilul are nevoie în primul rând de:  
1) Încurajare: Incertitudinea adulților din jur, statul în fața ecranului mai multe ore în șir, titlurile 

de știri, conținutul emisiunilor TV sau radio sunt o încărcătură emoțională prea grea pentru un copil. 
Mulți pedagogi recunosc că dialogurile online cu elevii chiar din primele zile de învățare la distanță 
au trecut dincolo de subiectele propriu-zise la istorie sau limba română, încercând să transmită regulat 
emoții pozitive prin cuvinte calde și zâmbete. 

2) Schimbarea regulilor: La școală copiii sunt încurajați să stea mai puțin timp în fața ecranului 
și să comunice mai mult cu prietenii din viața reală. Și brusc, li se cere să stea în casă, cât mai departe 
de prieteni și colegi și să se ocupe de teme. Primirea sarcinilor, realizarea și transmiterea acestora 
către profesor, deseori sub presiunea părinților, devin foarte obositoare. Ziua le este doar învățare și 
stat în fața laptopului sau tabletei, chiar dacă orarul lecțiilor este mult mai scurt. De aceea, o ajustare 
a regulilor vechi este foarte binevenită: copiii sunt încurajați să comunice online cu prieteni, să 
glumească, să se joace chiar și în timpul orelor online. Distanțarea socială este necesară doar în spațiul 
fizic. În spațiul online ea trebuie minimizată rațional. Ei au nevoie de emoții constructive din 
comunicarea ușoară și veselă cu oamenii plăcuți lor: prieteni buni, colegi de școală, copii din gașcă 
și rude. 

3) Gândire critică în mediul online: În continuare, rămâne la fel de important procesul de 
educare a comportamentelor sigure în mediul online. Acum, durata timpului petrecut online este mult 
mai mare decât în zilele când copiii frecventau școala. Cu părere de rău, activitățile despre siguranța 
online pe care mulți profesori le desfășurau cu regularitate sunt mai puțin comode în comunicarea la 
distanță. 

Totuși, unele acțiuni mici, dar importante pot fi realizate de către profesor sau diriginte. De 
exemplu: le amintim elevilor că este necesar să observe cum se simt atunci când sunt online sau 
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comunică cu prietenii. Le spunem că orice stare de disconfort sau îngrijorare trebuie discutată cu un 
adult de încredere. 

Accentuăm ideea că, chiar dacă stau acasă, nimeni nu a anulat prietenia și pot să povestească 
despre o îngrijorare pe care o au unui prieten bun. Îi sfătuim să se oprească pentru câteva clipe înainte 
de a reacționa la un comentariu, mesaj, postare mai puțin plăcută sau jenantă, sau tristă. 

Dragii mei colegi, suntem siguri că vom trece cu bine peste încercările și provocările acestei 
primăveri. Copiii au nevoie de noi. Copiii au nevoie de eroi. Pentru ei, acești eroi suntem noi și părinții 
de acasă.  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE, EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 
 - POGAN LIVIA – ALEXANDRA SI MOȚOC NICOLETA 

G.P.P. „TOLDI” SALONTA 
 
 Învățământul preșcolar românesc, mai mult ca oricând, a fost supus unor noi provocări. 
 Activitatea didactică a fost transferată în mediul virtual unde comunicarea primește cu totul 

alte conotații. Preșcolarul are nevoie de contact direct, iar în contextul actual relațiile interpersonale 
au primit noi atribuții, au devenit indirecte.  

 Am descoperit și unele avantaje ale acestei noi căi de a păstra contactul cu toți preșcolarii 
grupei. Educatoarei i se atribui un nou rol, acela de a crea conținut didactic digitalizat și adaptat 
nivelului preșcolarilor, de a se conforma noilor cerințe educaționale și de a-și folosi competențele 
digitale.  

 A realiza activități didactice on-line impune respectarea unor deziderate referitoare la modul 
de structurare a informațiilor, la selectarea conținuturilor adecvate formării și consolidării 
comportamentelor preșcolarilor, la planificarea activităților, la selectarea surselor informaționale 
(adrese url, soft educațional), la realizarea proiectării activităților on-line, la selectarea unor teme 
interesante, atractive pentru copii, care să îndemne la implicare, conectare și interes crescut din partea 
lor, la păstrarea legăturii cu preșcolarii și familiile lor, consilierea acestora, stabilirea unor modalități 
de a se asigura feed-back-ul de către toți cei implicați (educatoare-copii-familii), analiza activităților 
on-line.  

 În realizarea activităților online este nevoie de sprijinul părinților. 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI 
Construim grădinița  
 Prin acest joc veți oferi copilului ocazia de a se implica în re-construcția spațiilor din grădiniță, 

așa cum și le dorește el. Va avea ocazia să zăbovească, împreună cu dumneavoastră, în fiecare din 
spațiile pe care le reproduce, explicând cum se simte acolo, de ce îi place, ce anume îi creează 
disconfort, toate aceste contribuind la o mai bună adaptare a sa la contextul și activitățile grădiniței. 
În plus, experimentarea în cadrul jocului a re-construcției locului de intrare în grădiniță, respectiv a 
locului de despărțire de părinte, poate fi terapeutic, îl poate ajuta pe copil să depășească mai ușor 
emoțiile negative pe care le resimte atunci când se află în aceste spații, în lumea reală. Veți avea 
ocazia, de asemenea, ca pe parcursul „vizitării” acestor spații construite împreună, să exersați rutinele 
de la grădiniță legate de asigurarea igienei mâinilor, a jucăriilor, a spațiilor, sau alte reguli stabilite 
pentru siguranța și sănătatea copiilor.  

Povești citite copiilor de părinți, bunici sau frați  
 Specific: Povestea este liantul dintre realitate şi ficţiune, este puntea pe care o traversăm atunci 

când vrem să visăm. Povestea expusă de către adult copiilor este o modalitate prin care acesta poate 
intra în lumea celor mici şi poate crea o conexiune strânsă cu ei.  

 Descriere: Un părinte/bunic/frate sau soră, în calitate de voluntar poate fi alături de copii prin 
intermediul poveştilor. Părintele pregăteşte o poveste agreată de educatoarea grupei pe care mai apoi 
o citeşte în faţa copiilor, în manieră proprie. La început voluntarul se prezintă, le spune copiilor de ce 
şi-a dorit să le citească, după care le prezintă cartea, autorul şi titlul poveştii. (Se poate folosi de 
planşe, imagini, jucării care să ofere siguranţă în momentul atingerii (dacă este cazul) şi să poată fi 
dezinfectate pe loc (dacă se vor atinge). Povestea va fi citită cât mai corect, cursiv şi expresiv, 
voluntarul putând interveni în explicarea unor cuvinte cheie. La finalul poveştii, poate exista un 
moment de dezbatere la care să participe şi copiii, pe marginea subiectului poveştii, rolul personajelor 
întâlnite sau alegerea unui personaj favorit.  
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 Procedee: În contextul post pandemie, această activitate se poate realiza în două maniere: - una 
virtuală în care voluntarul să se alăture grupei de copii prin intermediul internetului şi astfel să le 
prezinte povestea live, dar de la distanţă; - față în față în condiţii de siguranţă, ca activitate desfăşurată 
outdoor în curtea grădiniţei. Copiii pot fi aşezaţi pe pernuţe sau scaune în varianta virtuală, ori pe 
butuci de lemn în varianta outdoor, ambele respectând normele de distanţare.  

 Exemplificare:  
● Părintele expune povestea (ex.Vrei să fii prietenul meu? de Eric Carle) în mediul online, astfel 

că înainte de a începe lectura se aşează într-un loc luminos, în faţa calculatorului, iar în timpul citirii 
se va adresa direct copiilor, privind camera video şi arătând imagini din carte, pe măsură ce o 
parcurge. Copiii vor fi așezați pe scaune sau pernuţe distanţate conform normelor anunţate, în faţa 
unui ecran mare care asigură vizibilitate tuturor și vor putea pune întrebări și discuta, la final, despre 
firul narativ și personaje.  

● Părintele expune povestea (ex. Vrei să fii prietenul meu? de Eric Carle) în spațiul exterior, 
aşezat în faţa locului unde vor sta preşcolarii, având la îndemână cartea din care va citi. Pe parcursul 
poveştii va sta la nivelul copiilor (pernă/butuc/bancă) la distanţa recomandată, folosind mască de 
protecție; va stabili contact direct cu ei, va arăta imagini pe măsura citirii textului, iar la final va adresa 
întrebări pe marginea poveştii pentru a fixa conţinutul şi personajele. Preşcolarii se vor aşeza pe perne 
individuale pe iarbă/butuci ori bănci din curte, dispuse la o distanţă de 1, 5 m.  

Exemple de poveşti:  
● Grupa mică: Căsuţa din oală (poveste populară), Puf Alb şi Puf Gri (poveste populară), 

Greierele şi furnica (după Esop), Cine a spus miau? (de V. Suteev), Ploaie pentru floarea cea mică 
(de I. Străuţ) ş.a. ● Grupa mijlocie: Iedul cu trei capre (de O.P. Iaşi), Coliba iepuraşului (de C. Gruia), 
Prea mic sau prea mare pentru o îmbrăţişare? (de Bonnie Grubman şi Suzanne Diederen), Oscar vrea 
o îmbrăţişare (de David Melling), Lupul căruia îi plăceau prea mult bomboanele (de Christine Beigel 
şi Herve le Goff). 

● Grupa mare: Fata babei şi fata moşneagului (de Ion Creangă), Sarea în bucate (de Petre 
Ispirescu), Cioc! Cioc! Cioc! (de Emil Gârleanu), Spiriduşii cizmari (de Fraţii Grimm), Ce culoare 
are un pupic? (de Rocio Bonilla, traducere: Paula Lucia Stîna) ş.a.  

 
 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.  

 
BIBLIOGRAFIE 
-Lespezanu M. (2007), „Tradițional și modern în învățământul preșcolar românesc. O metodică 

a activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, Editura Omfal Esential, București. 
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SERBĂRILE ŞCOLARE-IZVOR DE BUNĂ DISPOZIŢIE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POHRIB-GAVRILESCU ANA,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MATCA, JUD. GALAŢI 
 
Motto: „Folclorul nostru nu numai că este sublim dar te face să înţelegi totul... E mai melodic 

decât orice melodie dar asta fără să vrea; e duios, ironic, vesel şi grav.“ (George Enescu) 
 
 Slujitorii şcolii sunt oameni de menire care, pe lângă lecţiile obişnuite din fiecare zi, 

organizează şi alte forme de muncă didactică: serbările şcolare. Aceştia sunt „veritabili misionari ai 
neamului românesc” aflaţi în slujba activităţii de instrucţie şi educaţie a copiilor. A-i învăţa să scrie, 
să citească, să-şi preţuiască patria şi străbunii, să devină oameni sunt doar câteva din preocupările 
cadrelor didactice. Tradiţia de a organiza serbări şcolare se continuă şi astăzi pentru a modela 
personalitatea elevului. Acestea rămân în sufletele copiilor ca momente de deplină bucurie, de 
destindere, de emoţie. Ele nu vor fi uitate nici de cei care i-au întâmpinat pe „actori” cu flori, aplauze, 
zâmbete sau lacrimi de bucurie. Serbările şcolare solicită cunoştinţele elevilor de la diferite discipline 
şcolare, îmbogăţesc şi dau expresie vieţii afective a elevilor. Ca „actor” pe scena din clasă, şcolarul 
este încercat de sentimente de emoţie, de bucurie. 

 În cadrul serbărilor şcolare pot fi abordate teme variate: credinţa în Dumnezeu, dragostea şi 
respectul faţă de părinţi, iubirea de ţară, respectarea valorilor morale. Elevii trebuie antrenaţi în aceste 
activităţi organizate cu clasa în funcţie de puterile, ştiinţa şi talentul lor. Fiecare elev trebuie să 
participe la serbare, acest lucru contribuind la dezvoltarea personalităţii lui. Elevul emotiv se 
ambiţionează să se prezinte bine pe scenă, să-şi înfrângă tracul, să fie atent la indicaţiile date, să se 
mobilizeze pentru a se autodepăşi. Organizată în manieră transdisciplinară, serbarea şcolară 
reprezintă o modalitate de abordare a unor scopuri instructiv-educative: 

 *antrenarea elevului în activităţi ce presupun munca în echipă; 
 *stimularea creativităţii şi a încrederii în forţele proprii; 
 *dezvoltarea simţului estetic al şcolarului mic; 
 *cultivarea aptitudinilor artistice ale elevului; 
 *educarea trăsăturilor morale ale şcolarului mic. 
Pregătirea unei serbări poate avea ca activităţi de învăţare:  
 audiţii de cântece populare româneşti; 
 exerciţii de intonaţie şi memorizare;  
 interpretarea vocală de cântece populare accesibile, în grup şi individual, cu sau fără 

acompaniament; 
 jocuri şi improvizaţii muzicale pe suport folcloric;  
 colinde şi urări interpretate la sărbătorile de iarnă;  
 cântece şi jocuri din folclorul copiilor, dialoguri pe aceste teme.  
În cadrul serbărilor şcolare organizate până acum am inserat câte un moment popular ce a trezit 

interesul, admiraţia, dragostea faţă de tradiţiile populare româneşti. Şezătorile organizate în clasă au 
cuprins:  

 poezii din folclorul copiilor; 
 momente simbolice reprezentând aspecte din viaţa şi munca sătenilor; 
 proverbe, ghicitori, zicători, snoave; 
 cântece şi dansuri populare(hora, sârba).  
În învăţarea dansurilor populare am parcurs mai multe etape. Mai întâi i-am învăţat pe şcolari 

paşi simpli de horă şi sârbă, mai apoi paşi mai complicaţi. La fiecare serbare am ales melodii 
cunoscute de către copii, cu linii melodice plăcute, cu un ritm simplu, pentru a le atrage şi mai mult 
interesul. Exemplu: ,,Drag mi-e jocul românesc”, ,,Portul românesc”, ,,Hora”. Astfel, cântecele 
populare propuse au fost imediat îndrăgite şi interpretate cu multă pasiune de către elevi. Dansurile 
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populare i-au familiarizat pe copii cu un nou element al folclorului, contribuind la dezvoltarea 
dragostei pentru arta poporului nostru, la dezvoltarea simţului ritmic, a capacităţii de coordonare a 
mişcărilor, la educarea gustului pentru frumos şi armonie, la dezvoltarea dragostei pentru arta 
populară.  

Introducerea dansurilor populare în diferite activităţi, la orele de muzică şi mişcare, educaţie 
fizică, dar mai ales în cadrul serbărilor şcolare, reprezintă o datorie a noastră, a dascălilor, de 
transmitere a obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti. Măiestria cadrului didactic constă în 
alegerea unor forme cât mai atractive şi cât mai variate în predarea dansurilor populare, contribuind 
astfel la păstrarea dansurilor tradiţionale, cu forme artistice deosebite. Melodia adecvată şi costumele 
populare purtate de micii dansatori sporesc frumuseţea acestora. Cântecele populare întâlnite la toate 
serbările antrenează gândirea, memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea, spiritul de disciplină, 
prietenia. Prin valorificarea folclorului copiilor îi putem orienta pe aceştia spre cunoaşterea unor 
elemente de folclor al adulţilor, deosebit de bogat în ţara noastră, care exprimă sentimentele şi 
năzuinţele poporului nostru. Copiii de azi, tinerii de mâine, vor avea un mare avantaj: peste ani se vor 
integra cu uşurinţă în atmosfera petrecerilor la care vor participa. E important să contribuim la 
transmiterea, din generaţie în generaţie, a înţelepciunii poporului român, la educarea unor calităţi 
morale.  

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea 
copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă rezidă în conţinutul artistic 
prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. Nu trebuie uitat 
caracterul colectiv al acestui gen de activităţi care conduce la sudarea colectivului de elevi. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Fişer, Mirela, Grigorescu, Adriana, Ion, Florina: ,,Diversitate în cultură şi tradiţii”, Editura 

Caba Educaţional, Bucureşti, 2008; 
2. Gheorghian, Elena şi Taiban, Maria: ,,Metodica jocurilor şi a programului distractiv în 

grădiniţa de copii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971; 
3.. Hârnea, Simion – Biblioteca populară ,,Comoara Vrancei”, Editura Terra, Focşani, 2007; 
4. Popescu, Ion, Apostol: ,,Studiu de folclor şi artă populară”; 
5. Revista ,,Învăţământul preşcolar”, nr. 1-2 /2000;  
6. Sav, Sorina: ,,Tradiţii şi obiceiuri româneşti-mijloace de formare şi educare a preşcolarilor”, 

Editura Nico, 2006. 
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ȘCOALA DE ACASĂ - ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
ŞCOALA GIMNAZIALA MARITEI 

STRUCTURĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEȘTI-ENACHE 
PROF. POLEC MIHAELA IOANA 

 
 Procesul educativ în școala românească se desfășoară prin intermediul unui sistem de metode 

și procese, utilizând o serie de mijloace tehnice, iar rezultatele sunt verificate și evaluate prin strategii 
specifice. Metodele de învățământ reprezintă modurile prin care elevii cu ajutorul cadrelor didactice 
sau independent își însușesc cunoștințe, își formează deprinderi, aptitudini, atitudini și concepte 
despre lumea înconjurătoare. Metodele didactice pot fi clasificate în metode tradiționale, precum 
expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, exerciţiul; și metode 
moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată,  

studiul de caz, metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 
 În funcție de elevii, cadrul didactic trebuie să utilizeze metodele de predare menționate mai 

sus, tradiționale sau moderne. Dar asta nu e tot, profesorul are sarcina de a alege în funcție de fiecare 
copil stilul predominant de învățare. Stilurile de învățare grupează modurile obișnuite în care oamenii 
învață. Fiecare are un amestec de stiluri de învățare. Unii oameni pot descoperi ca au un stil dominant, 
utilizând mult mai puțin celelalte stiluri. Alții, pot descoperi ca utilizează stiluri diferite în 
circumstanțe diferite. Nici unul din stilurile de învățare nu este fixat pentru totdeauna, ele pot evolua, 
pot fi antrenate. Elevii prezintă particularităţi psihoindividuale, astfel încât se impune utilizarea unei 
game cât mai ample de metode de predare care să le valorifice potenţialul. Semnificaţia metodelor 
depinde, în cea mai mare măsură, de utilizator şi de contextul în care este folosită. 

 Școala românească întâmpină diferite situații și este forțată să continue procesul educativ în 
mediul online. Astfel, cadrelor didactice le revine sarcina de a îmbina metodele tradiționale și 
moderne de predare pentru a desfășura activitatea didactică și în mediul virtual, prin intermediul 
diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. Acest tip de învățare pune elevul într-
un nou rol, în rolul principal. Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, se 
pot enumera câteva avantaje, dar și câteva dezavantaje. 

 Printre avantaje, putem enumera: distribuirea rapidă a materialelor didactice, profesorii 
pot transmite foarte repede, oricând și oricui informațiile pe care de dorește, astfel nu mai este 
nevoie ca persoanele să se sincronizeze; informațiile rămân stocate în mediul online prin 
intermediul unor platforme iar elevii pot accesa oricând informația printr-o simplă accesare; 
prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care 
întotdeauna au eficientizat învățarea; conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu 
ușurință, dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită sau poate dorește să o 
actualizeze, el poate face acest lucru oriunde și oricând. Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană 
sau către mai multe în acelasi timp; în mod individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot 
să și comunice. 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. 

 Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 
oricând și 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. 

 După multele avantaje ale învățării online, putem enumera și câteva dezavantaje: 
dificultăți în utilizarea tehnologiei, care avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu 
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noutățile, de aici apar și situații de confuzie și dezorientare, ce duc la lipsa de motivație; lipsa 
comunicării reale/fizice, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să 
comunice tot prin tehnologie. Aici, trebuie amintit faptul că nu toate persoanele au 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. 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; feedback-ul, de exemplu, devine tot 
mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește; se ajunge, în cele din urmă, la un punct în care 
pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific. 

 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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. Cu toate acestea, internetul este util în învățare, pentru cei mici 
tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza 
în mod efficient. 

 Prin urmare, printr-o bună coordonare a cadrelor didactice activitatea didactică se poate 
desfășura și în mediul virtual, dar preferată rămâne învățarea în clasă, locul în care elevii și profesorii 
reușesc să se cunoască mai bine. Profesorii reușind să evalueze mai bine punctele forte și punctele 
slabe, să acționeze ca mentori si 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 întrebari 
cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

429



 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE: REFLECȚII ȘI EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. CHEREGI CRINA MARIA 
PROF. ÎNV. PREȘC. POP ALINA 

 
Perioada desfășurării activității educative on-line cu preșcolarii a adus cu sine noi provocări 

pentru toți actorii participanți la educație: copii, cadre didactice, părinți. Provocările au fost de natură 
educațională, emoțională, provocări ce au ținut de variabila timp și chiar de natură materială.  

Astfel, întreg procesul de predare-învățare-evaluare a trebuit regândit pentru a se putea 
desfășura on-line. Multe dintre activitățile propuse, cum ar fi cele extracurriculare au fost 
marginalizate sau chiar lăsate pe dinafară. Predarea a căpătat alte forme și mijloace de realizare, 
învățarea a avut și ea un anumit specific, bazându-se cât mai mult pe activitățile practice (lucru bun 
de altfel), iar evaluarea la nivel preșcolar a fost una cantitativă, mai degrabă decât calitativă, în 
rezultatele obținute o mare parte fiind influențate de activitatea părinților cu copiii.  

În învățarea on-line copiii nu s-au putut bucura de intecțiunile pozitive cu colegii și profesorii, 
acele interacțiuni care pot face să crească motivația copiilor pentru învățare. Plictiseala asociată 
timpului petrecut în casă poate scădea entuziasmul copiilor pentru învățare și pentru alte activități, 
ducând la stări de apatie sau chiar tristețe. De asemenea, în timpul procesului de educație online copiii 
au nevoie de mai mult sprijin pentru învățare din partea părinților, iar când aceștia nu sunt disponibili 
din motive ușor de înțeles, frustrarea copiilor crește. 

 Timpul dedicat planificării activităților, căutării și realizării de materiale didactice a fost mult 
mai mare și mai obositor, ținând cont însă și de timpul copiilor preșcolari petrecut în fața ecranelor. 
Dacă înainte de pandemie sugeram părinților în activitățile de consiliere ca timpul petrecut de copii 
în fața ecranelor, calculatoarelor, telefoanelor să fie foarte redus, acum am încercat să facem din 
acestea un material didactic folosit acasă, însă cu ponderație, deși era singurul prin intermediul căruia 
puteam comunica. 

Provocările de natură materială au fost și ele prezente, încercând să propunem sugestii de 
activități în care copiii să folosească resurse și mijloace ce se regăsesc în fiecare casă. Astfel am 
sugerat spre vizionare materiale audio/video, linkuri, imagini sugestive, exerciții din diferite aplicații 
precum wordwall, diverse jucării, jocuri, de care dispuneau copiii acasă și caietele speciale pe care 
le-am comandat la începutul anului, cu gândul de a fi folosite de către copii în modul on-line de 
învățare. Cu adevărat o provocare a fost în familiile în care erau mai mulți copii care aveau un singur 
calculator, iar unul dintre frați era școlar, activitatea acestora fiind prioritară. 

Activitatea on-line desfășurată cu copiii în acest an școlar a fost realizată prin intermediul 
grupului de WhatsApp, unde postam un material în format word în care scriam sugestiile de activități. 
Am avut în vedere propunerea de activități care să poată fi desfășurate cu materiale avute acasă. La 
aceste activități am dat și explicațiile metodologice corespunzătoare, am oferit linkuri, materiale 
audio sau am realizat exerciții în aplicatia wordwall pentru a putea realiza obiectivele propuse. 
Mijloacele de realizare a activitatilor au fost: jocuri distractive, jocuri de mișcare, convorbiri, 
activități practive, povestiri, exercițiu cu material individual, vizionare linkuri cu caracter educativ, 
audiții muzicale, lucrul în caietele speciale, desen, modelaj, pictură, povestiri, lecturi realizate de 
părinți pentru copii, etc., încercând să adaptăm modalitățile de realizare pentru a fi cât mai la 
îndemâna copiilor și a părinților. De asemenea am dat feedback lucrărilor copiilor, încercând să îi 
stimulăm și să îi încurajăm în munca lor de acasă. 

În propunerea activităților am ținut cont de respectarea programei și a curriculumului, însă am 
încercat să le adaptăm, să prezinte interes pentru copii, să găsim sarcini distractive și atractive în care 
să folosească cât mai multe materiale, mijloace de care copiii și părinții dispun acasă. Am folosit 
linkuri, aplicația wordwall și materiale video specifice temei săptămânale, diverse jocuri. Am propus 
mai multe sugestii de activități, pentru a putea alege fiecare ce poate și dorește să realizeze. Fiecare 
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zi o începeam cu o înviorare, copiii îndrăgind această rutină, încercam să formulăm sarcini ce aveau 
ca scop formarea deprinderilor practic-gospodărești, a celor de autonomie personală. Am dat indicații 
părinților cum să desfasoare o activitate de convorbire de exemplu, sau un joc distractiv, joc de 
miscare, idei pentru activitățile practice, am indicat fișele din caietul special corespunzatoare fiecărei 
activitati, etc. 

Copiii au realizat entuziasmați activitățile propuse, îndeosebi cele practice, iar ca feedback am 
primit poze și filmulețe cu ei. Am ținut legatura cu copiii prin intermediul aprecierilor făcute la 
rezultatele muncii lor. O dată pe săptămână, la o ora si zi stabilite în prealabil intram toți online pe 
Zoom și ne împărtășeam diverse întâmplări, trăiri. De asemenea, am desfășurat activități de sprijinire 
și consiliere a părinților folosind aceleași modalități precizate anterior, consolidând parteneriatul 
grădiniță-familie.  

Timpul petrecut la grădiniță nu este benefic doar pentru dezvolatrea intelectuală a copiilor, ci 
și pentru dezvoltarea emoțională și socială. Pentru preșcolari, grădinița este principalul mediu de 
socializare și de interacțiune cu alți copii și locul în care se obișnuiesc cu reguli și rutine. Toate acestea 
au lipsit în perioada desfășurată online, iar revenirea în sălile de grupă au adus mare bucurie pe fețele 
tuturor. 
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*** 

 
POP ANDREEA 

 
 Tehnologia digitală 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. 
Profesorii au semnalat 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.  

 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. 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.  

 Invățarea in clasă permite profesorilor să cunoască elevii si să evalueze mai bine punctele forte 
și punctele slabe, să acționeze ca mentori și să ghideze elevii in posibilitățile lor de carieră. 
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CONSIDERENTE PENTRU ASIGURAREA BUNĂSTĂRII TUTUROR 
ELEVILOR, PROFESORILOR ŞI PĂRINŢILOR ÎN CREAREA UNUI 

SISTEM DE EDUCAȚIE REZILIENT POST COVID-19 
(RECENZIE STUDIU UNICEF ȘI UNESCO) 

PROF. ÎNV. PRIMAR MĂRGINEAN GEORGETA-J. 
PROFESOR POP CRISTINA 

LICEUL DE ARTE”REGINA MARIA” ALBA IULIA 

Acest material a fost realizat de Laetitia Antonowicz, Consultant UNICEF, sub coordonarea lui 
Parmosivea Soobrayan, Regional Education Advisor la Biroul Regional UNICEF pentru Europa şi 
Asia Centrală, cu contribuţiile Norei Shabani, Specialist în educaţie în cadrul Biroului Regional 
UNICEF pentru Europa şi Asia Centrală şi ale lui Sarah Fuller, Consultant în educaţie în cadrul 
Biroului Regional UNICEF pentru Europa şi Asia Centrală. 

Materialul” Crearea unor sisteme de educaţie reziliente în contextul pandemiei de COVID-19: 
Considerente pentru factorii de decizie de la nivel naţional, local şi de unitate şcolară” are scopul 
de a susţine guvernele, reprezentanţii ministerelor şi alți actori din domeniul educației, la nivel 
naţional, local și la nivelul fiecărei unități școlare, să planifice reînceperea cursurilor și adresarea 
pierderilor în învățare în urma închiderii şcolilor şi a întreruperii studiilor în primăvara anului 2020. 
Premisele acestor Considerente susțin faptul că rezilienţa sistemelor de învăţământ din Europa şi Asia 
Centrală va diminua impactul pandemiei de COVID-19 asupra învăţării, va asigura un grad de 
pregătire mai mare pentru posibile crize în viitor şi va contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea 
educaţiei incluzive de calitate pentru fetele şi băieţii din regiune 

Pandemia de COVID-19 a dus la închiderea şcolilor în 20 de ţări şi la închiderea unităţilor 
preşcolare în 19 ţări din Europa şi Asia Centrală. Acest lucru a afectat un număr total de 49, 8 milioane 
de copii, începând de la preşcolari până la liceeni, care au avut parte de un ultim semestru şcolar 
foarte perturbat (în cazul în care acesta a existat totuşi), care a culminat cu închiderea şcolilor. 

Pandemia a afectat profund educaţia şi a agravat inechităţile sociale existente în regiune. Copiii 
din familii cu venituri reduse, copiii care locuiesc în zonele rurale cu infrastructură deficitară, copiii 
din cadrul minorităţilor etnice şi lingvistice, copiii cu dizabilităţi, copiii migranţi şi refugiaţi, copiii 
aflaţi în conflict cu legea, copiii şi tinerii care nu frecventează instituţiile educaţionale, băieţii şi fetele 
care locuiesc în condiţii dificile sau în familii abuzive se confruntau deja cu bariere semnificative 
pentru participarea la educaţie şi învăţare şi aveau parte de educaţie şi de avantaje sociale mai reduse 
decât cei de aceeaşi vârstă. 

Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilităților sociale 
şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de 
educaţie a copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare şi referire la 
servicii medicale şi sociale de bază.Provocarea care îi aşteaptă pe profesori, directori de şcoli, 
responsabili din sistemul de educaţie şi factori de decizie de la nivel local şi naţional este 
semnificativă. Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, 
familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât 
din punct de vedere social, cât şi economic. De aceea, îmbunătățirea rezilienței sistemului educaţie, 
prin planificarea unei educaţii de calitate, ar trebui să fie o prioritate maximă pentru următoarele luni 
şi ani şi ar trebui să fie principiul de bază al reconstruirii unui învăţământ mai bun şi al unor şcoli mai 
bune. 
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Mai jos este prezentat un rezumat al simbolurilor şi al codurilor de culori utilizate în document. 

Din acest motiv, sunt esenţiale planificarea din timp, mobilizarea timpurie a resurselor 
umane şi revizuirea planurilor în mod regulat, pe măsură ce situaţia evoluează. În momente incerte, 
asigurarea faptului că planurile şi strategiile sunt bine înţelese de către părţile interesate, utilizatori 
şi beneficiari deopotrivă, este extrem de importantă. Comunicarea transparentă a procesului de 
planificare, asigurarea de oportunităţi reale de implicare a comunităţii şi comunicarea clară şi 
regulată vor juca un rol esenţial pentru asigurarea familiilor cu privire la disponibilitatea şcolilor 
de a-i întâmpina pe copii, pentru asigurarea forţei de muncă cu privire la faptul că provocările lor 
sunt înţelese şi că vor fi susţinuți pentru a le face faţă, şi pentru asigurarea copiilor că educaţia şi 
practicile şcolare vor fi transformate pentru a-i sprijini în procesul de învăţare. Asigurarea 
monitorizării continue, inclusiv modul în care măsurile propuse şi implementarea acestora sunt 
percepute de elevi, profesori, părinţi şi de comunitatea educaţională în sens larg, va crea cicluri de 
feedback între „utilizatori” şi factorii de decizie şi va permite reajustarea şi transmiterea de mesaje 
adecvate pentru a adresa preocupările părţilor interesate. 

Considerente pentru asigurarea bunăstării copiilor și adolescenţilor, părinţilor şi personalului din 
şcoli. 
 
Întrebări de luat în considerare 

S 
 

LA 
◼ 

DEA 
⚫ 

N 
 

ST 
◼ 

MT 
◼ 

LT 
◼ 

Identificarea şi raportarea elevilor, a familiilor şi a cadrelor didactice în situaţii de 
risc 

       

Cum vor fi identificaţi elevii şi familiile aflate în situaţii de risc din punct de vedere fizic 
(inclusiv riscuri legate de lipsuri alimentare, probleme de sănătate şi violenţă de gen şi 
domestică), socio-emoţional şi al riscului privind protecţia pe durata închiderii şcolilor? 
Dar după redeschiderea şcolilor? 

 
 

 
◼ 

  ◼ ◼  

Ce mecanisme de raportare vor trebui create sau modificate pentru raportarea elevilor 
şi familiilor către serviciile din şcoli şi/ sau către serviciile profesioniste din comunităţi 
(servicii sociale, servicii pentru sănătatea mintală, servicii de protecţie a copilului, 
servicii de protecție împotriva violenţei de gen şi a violenţei domestice)? 

  
◼ 

 
⚫ 

 
 
◼ ◼  

Cum vor fi identificate necesităţile socio-emoţionale ale cadrelor didactice pe perioada 
educaţiei la distanţă şi a educaţiei mixte? 

  ⚫  ◼ ◼  

Ce mecanisme vor fi instituite pentru a ghida cadrele didactice şi personalul din şcoli 
care dau semne de epuizare? 

 ◼ ⚫  ◼ ◼  

Suport pentru elevi        

Ce activităţi de susţinere a bunăstării fizice şi socio-emoţionale vor fi puse la dispoziţie 
de către şcoli pe perioada închiderii acestora (organizarea unor grupuri de colegi, contact 
individual cu profesorul, distribuirea materialelor şi a fişelor de lucru, transmiterea către 
părinţi de informaţii cu privire la modul în care poate fi accesat suportul guvernamental, 
inclusiv băncile de alimente etc.)? Dar după redeschiderea şcolilor? 

 
 

  
⚫ 

 
 

 
◼ 

 
◼ 

 
◼ 

Ce abilităţi socio-emoţionale vor fi prioritizate în intervenţiile de susţinere (de exemplu, 
rutina zilnică, dezvoltarea rezilienţei, gestionarea emoţiilor, gestionarea stresului, 
abordarea incertitudinilor etc.)? 

  ⚫  ◼ ◼  

Ce servicii de susţinere a bunăstării socio-emoţionale vor fi puse la dispoziţie de către 
şcoli pe perioada închiderii acestora (de exemplu, consultarea la distanţă a psihologului 
şcolii)? Dar după redeschiderea şcolilor (de exemplu, mese şcolare, suport psihologic)? 

  ⚫  ◼ ◼ ◼ 

S 
 

LA 
◼ 

DEA 
⚫ 

N 
 

ST 
◼ 

MT 
◼ 

LT 
◼ 

 
Şcoli 

 
Autorităţi locale 

Inspectorate 
şcolare judeţene 

 
Nivel naţional 

 
Pe termen scurt 

 
Pe termen 
mediu 

 
Pe termen lung 
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Cum îi vor determina şcolile pe elevi să-şi conştientizeze problemele de sănătate mintală 
şi socio-emoţională şi cum îi vor încuraja să caute suport la şcoală şi în afara şcolii, într-
un mod în care nu sunt stigmatizaţi? 

    ◼ ◼  

Cum vor prioritiza şcolile elevii pentru a le oferi sprijin socio-emoţional specific în 
funcţie de vârstă, dizabilitate, circumstanţe personale şi familiale, nivel de educaţie (de 
exemplu, elevii care trec la următorul nivel de educaţie, cei care se transferă la o altă 
şcoală, cei care au terminat şcoala şi încep să lucreze, fetele în situaţia de a se căsători 
prea devreme)? 

 
 

   ◼ ◼  

Ce strategii vor fi concepute pentru ca toţi elevii, inclusiv cei mai marginalizaţi, să 
beneficieze de intervenţii şi servicii la şcoală, fără a fi stigmatizaţi? Cum va fi monitorizat 
acest aspect? 

    ◼ ◼  

Cum se vor asigura şcolile de faptul că suportul privind sănătatea mintală şi socio-
emoţională este integrat în abordarea care implică întreaga şcoală, inclusiv după 
deschiderea şcolilor, acoperind (i) includerea educaţiei socio-emoţionale în programă/ 
şcoală, în practicile de predare şi în activităţile extraşcolare, (ii) oferirea unor medii 
şcolare sigure şi încurajatoare (intervenţii şi suport) şi (iii) oferirea unui climat şcolar 
pozitiv (relaţii pozitive cu colegii, comunicare deschisă între elevi şi personalul din 
şcoli, prevenirea violenţei, participarea elevilor la luarea deciziilor)? 

 
 
 

  
⚫ 

 
 

 
◼ 

 
◼ 

 
◼ 

Cum va fi crescut nivelul de conştientizare al elevilor şi al familiilor privind serviciile 
psihosociale profesionale disponibile în comunitate pe perioada închiderii şcolilor? Dar 
după deschiderea acestora? 

 ◼ ⚫  ◼ ◼  

Suport pentru părinţi        

Cum vor fi încurajaţi părinţii să ofere un mediu propice de creştere socio-emoţional 
pentru copii pe perioada învăţării de la distanţă/ de acasă? 

 ◼ ⚫  ◼ ◼  

Cum va fi susţinută bunăstarea fizică şi socio-emoţională a părinţilor pe perioada 
învăţării de la distanţă/ de acasă? Dar după deschiderea şcolilor? 
Cum vor fi adresate riscurile de violenţă de gen şi violenţă domestică? 

 
 

 
◼ 

 
⚫ 

  
◼ 

 
◼ 

 

Ce resurse vor fi distribuite părinţilor pentru a susţine bunăstarea socio-emoţională pe 
perioada învăţării de la distanţă/ de acasă şi a învăţării mixte? 
În ce măsură pot fi puse la dispoziţie resursele în diferite limbi, prin diferite mijloace de 
informare şi folosind diferite canale de comunicare, pentru a se asigura că acestea vor fi 
primite de toate familiile, inclusiv de cele mai marginalizate? 

 
 

 
◼ 

 
⚫ 

 
 

 
◼ 

 
◼ 

 

Ce fel de parteneriate vor fi abordate la nivel naţional (de exemplu, servicii naţionale 
de asistenţă, grupuri de WhatsApp naţionale) sau la nivel local (de exemplu, suport de 
la distanţă oferit de ONG-uri şi grupuri comunitare, grupuri de WhatsApp locale) pentru 
a susţine bunăstarea socio-emoţională a părinţilor pe perioada învăţării de la distanţă/ 
de acasă şi a învăţării mixte, în special pentru părinţii marginalizaţi şi familiile cu copii 
cu dizabilităţi? 

  
◼ 

 
⚫ 

 
 

 
◼ 

 
◼ 

 

Suport pentru cadre didactice        

Mediu de lucru care oferă susținere        

Ce strategii vor adopta şcolile pentru a oferi un mediu de lucru care să ofere suport socio-
emoţional pentru cadrele didactice şi personalul din şcoli în fazele de închidere a şcolii 
şi de recuperare educaţională? 

    ◼ ◼  

Cum vor fi adresate perioadele de vârf privind absenteismul cauzat de COVID-19 sau de 
responsabilităţile familiale, pentru a se asigura că volumul de muncă va putea fi gestionat 
de cadrele didactice şi de personalul rămas? 

    ◼ ◼  

Ce mecanisme şi garanţii vor asigura că educatorii, profesorii şi personalul din şcoli vor 
continua să fie plătiţi pe perioada în care studiile sunt întrerupte? 

 ◼ ⚫  ◼ ◼  

Ce mecanisme şi garanţii vor fi instituite pentru a gestiona volumul de muncă al cadrelor 
didactice şi al personalului din şcoli şi pentru a asigura compensaţii adecvate pentru orele 
de lucru suplimentare? 

  ⚫  ◼ ◼  
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Ce fel de parteneriate cu actorii din domeniul sănătăţii şi al educaţiei vor fi abordate 
pentru a: (i) spori nivelul de conştientizare privind problemele de sănătate mintală şi 
epuizarea, (ii) crea şi împărţi materiale privind creşterea nivelului de bunăstare socio-
emoţională, îmbunătăţirea sănătăţii mintale şi prevenirea epuizării, (iii) implementarea 
unor activităţi de prevenire a epuizării şi (iv) creşterea furnizării de servicii privind 
suportul psihosocial pentru cadrele didactice? 

  
◼ 

 
⚫ 

 
 

 
◼ 

 
◼ 

 
◼ 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a personalului din şcoli        

Cum va fi susţinută dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a personalului din 
şcoli, privind: 
• sănătatea mintală şi necesităţile psihosociale ale elevilor, ale părinţilor, ale 
colegilor şi cele proprii; 
• identificarea şi raportarea elevilor, părinţilor şi colegilor privind sănătatea mintală 
şi riscurile psihosociale; 
• suportul psihosocial pentru elevi, părinţi şi colegi; 
• violenţa şi abuzul, inclusiv violenţa domestică şi violenţa de gen. 

   
 
⚫ 

 
 
 

 
◼ 

 
◼ 

 
◼ 

Suport pentru şcoli        

Cum vor lucra împreună ministerele şi agenţiile din sectorul educaţiei, al sănătăţii, al 
serviciilor sociale şi al protecţiei copilului pentru a revizui, modifica şi transmite 
protocoalele şi mecanismele de raportare privind riscurile din zona protecţiei copilului, 
socială şi de sănătăte mintală? 

 
 

 
◼ 

 
⚫ 

 
 
◼ ◼ ◼ 

Cum vor colabora cadrele didactice, asistenţii sociali şi personalul care se ocupă de 
sănătatea mintală pentru a susţine copii care suferă de anxietate, stres, izolare socială şi 
alte probleme asemănătoare? 

 ◼   ◼ ◼  

Cum vor actualiza statele standardele de calitate ale educaţiei pentru a reflecta rolul 
şcolilor în identificarea şi susţinerea sănătăţii mintale şi a necesităţilor psihosociale ale 
elevilor? Dar în identificarea şi susţinerea sănătăţii mintale şi a necesităţilor 
psihosociale ale cadrelor didactice şi ale personalului din şcoli? 

    
 

 ◼ ◼ 

Cum va fi planificată, finanţată şi susţinută creşterea furnizării de servicii de suport 
psihosocial pentru elevi şi cadre didactice? 

 ◼ ⚫  ◼ ◼  

Ce fel de parteneriate cu universităţi şi asociaţii profesionale de psihologi, formatori 
personali şi alte profesii asemănătoare vor fi abordate pentru a mobiliza expertiza în 
scopul dezvoltării programelor şi a pachetelor de formare, precum şi în scopul oferirii de 
suport direct şcolilor şi copiilor? 

 
 

 
◼ 

 
⚫ 

 
 
◼ ◼ ◼ 

Cum se vor asigura statele că, în viitor, şcolile vor avea personal adecvat sau vor avea 
suficient acces la profesionişti, precum asistenţi sociali 
şi psihologi şcolari, care pot oferi suport SMAPS complet elevilor, tot timpul anului? 

     ◼ ◼ 

Cum se vor asigura statele că SMAPS este inclus în studiul de dinainte şi din timpul 
instruirii pedagogice? 

     ◼ ◼ 

Monitorizare, evaluare şi responsabilitate        

Cum va fi evaluat impactului pandemiei de COVID-19 asupra sănătăţii mintale a elevilor, 
în special asupra celor mai marginalizaţi şi vulnerabili dintre aceştia? 

     ◼ ◼ 

Cum vor contribui aceste informaţii la dezvoltarea politicilor pentru îmbunătăţirea 
susţinerii sănătăţii mintale în şcoli şi în comunităţi pentru copii şi tineri, în special pentru 
cei mai marginalizaţi? 

     ◼ ◼ 

 
RESURSE BIBLIOGRAFICE: 
• Materialul UNICEF(2020)- Crearea unor sisteme de educaţie reziliente în contextul pandemiei de COVID-19: 

Considerente pentru factorii de decizie de la nivel naţional, local şi de unitate şcolară” 
• UNICEF (2020)- Key Messages and Actions for COVID19 Prevention and Control in Schools 

https://www.unicef.org/lac/en/reports/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools 
• Grupul de lucru UNESCO-ILO privind cadrele didactice pentru educaţie 2030 (2020) Supporting Teachers in 

back-to-school efforts. Guidance for Policy Makers. Disponibilă la: https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-
05/Guidelines%20Note%20FINAL 

• Grupul de lucru UNESCO-ILO privind cadrele didactice pentru educaţie 2030 (2020) Supporting Teachers-
Toolkit for School Leaders. https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020- 
06/TTF_BackToSchool_Toolkit%20for%20school%20leaders.pdf  
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PROIECTUL ETWINNING, OPORTUNITATE DE ÎNVĂȚARE 

INEDITĂ PENTRU ELEVI 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR DANIELA POP 
LICEUL TEORETIC ”LUCIANA BLAGA”, CLUJ-NAPOCA 

 
Una dintre marile probleme ale societății actuale este obezitatea. Mai ales în aceasta perioada, 

copiii sunt mai predispuși la sedentarism, datorita restricțiilor datorate pandemiei. Sedentarismul și 
un stil alimentar nesănătos sunt cauza nenumăratelor boli.  

Proiectul ”I prepare my organic foods, I eat healthy”, derulat în perioada septembrie 2020-
februarie 2021, a fost inițiat cu scopul de a menține alimentația sănătoasă a elevilor, folosind 
metodele de preparare a mâncărurilor pe care le-am învățat de la părinții și bunicii noștri. Temele 
principale pe care s-au construit toate activitățile au vizat consumul de măsline, iaurt, murături și 
conserve din fructe pe timpul iernii și prepararea și consumul de paste. 

Activitățile derulate pe parcursul proiectului s-au integrat foarte bine în curriculumul școlar, iar 
abordarea integrată a conținuturilor i-a făcut pe elevi să participe cu plăcere la activități, contribuind 
la formarea competențelor necesare dezvoltării lor. 

Tema lunară 1 ”Măslinele„ 
Pe baza acestei teme am dezvoltat activitățile: ”Let’s eat olives with BeeBoot”, ”CodedFoods”, 

”Olives With PixelArt”, ca activități de codare, în cadrul evenimentului CodeWeek, rețete cu alimente 
sănătoase, folosind ca ingredient de bază măslinele, poster cu tema: „Măslinele și rolul lor în 
alimentație. Toate aceste activități au avut drept scop conștientizarea importanței consumului de 
măsline pentru sănătate și introducerea acestui aliment în dieta zilnică.  

Tema lunară 2 ”Iaurtul” 
Activitățile dezvolatate pe baza temei principale au fost: prezentarea importanței consumării 

laptelui și a produselor lactate, cercetarea istoriei iaurtului de către elevi și realizarea de postere, 
obținerea iaurtului de casă (prin fermentare), realizarea de către elevi a unor rețete de iaurt cu fructe, 
realizarea unui video cu participarea unor elevi de la toate școlile participante, prin intermediul căruia 
aceștia îndeamnă alți copii, dar și pe adulți să se hrănească sănătos prin cântec și dans: „Healthy Food 
Song for Children” . 

Tema lunară 3 ”Murăturile” 
Activitățile organizate pornind de la această temă principală au fost: audierea unor cântece 

pentru copii legate de alimentația sănătoasă, prezentare legată de alimentele sănătoase în timpul iernii, 
realizarea unor postere cu informații despre murături, conceperea unui Afiș publicitar pentru murărura 
preferată, realizarea unei cărți virtuale care conține reclamele elevilor la murăturile lor preferate (cu 
aplicația Story Jumper: realizarea unor rețete care includ murături (ca modele de alimente sănătoase 
pe timp de iarnă), scrierea de poezii pe tema murăturilor și includerea lor într-o carte virtuală. În urma 
desfășurării acestor activități, elevii au conștientizat importanța consumului murăturilor, mai ales pe 
timpul iernii și au început să le consume mai des.  

 Tema lunară 4 ”Gemurile” 
Activitățile desfășurate în această lună au fost următoarele: prezentarea modului de conservare 

a fructelor în anotimpul rece, cu accent pe modul de preparare a gemurilor, audierea și interpretarea 
unor cântece despre fructe și despre rolul lor pentru sănătate, prepararea de către elevi a gemurilor de 
casă, cu sprijinul membrilor familiilor lor, realizarea unor colaje foto cu gemurile din cămara 
personală sau a bunicilor, prepararea unor rețete folosind gemurile de casă – realizarea unei prezentări 
cu toate preparatele elevilor.  

Tema lunară 5 ”Pastele” 
Pastele, preferatele copiilor ne-au inspirit în realizarea diferitelor activități pe această temă: 

prezentarea modului de realizare a pastelor de casă, audierea și interpretarea cântecului The Pasta 
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Song și familiarizarea cu tipurile de paste, realizarea de către elevi a pastelor de casă, precum și 
combinarea lor cu alte ingrediente, obținând preparatele preferate cu paste.  

Pe parcursul proiectului s-au realizat diferite produse comune care au implicat elevi din toate 
țările partenere, organizați în echipe transnaționale: ”Healthy Nutrition”, ”Covid-19”, ”Safer Internet 
day”, ”Calendar for New Year”. Pentru realizarea produsului final al proiectului s-au constituit echipe 
transnationale în care elevii au cooperat în vederea realizării unei povești, stimulându-se astfel 
creativitatea, respectul reciproc, spiritul de colaborare. 

 Acest proiect, prin activitățile sale diverse, a reușit să îi motiveze pe elevi să participe la sarcini 
de învățare inedite, prima lor experiență într-un proiect european le-a dat ocazia de a se dezvolta pe 
plan personal, crescându-le stima de sine și contribuind la formarea lor ca viitori cetățeni responsabili.  

 Atât elevii, cât și părinții acestora, care i-au sprijinit pe parcursul întregului proiect, s-au arătat 
foarte încântați de rezultatele obținute, recunoscând că aceste tipuri de activități sunt benefice pentru 
copii, deschid noi drumuri pentru aceștia, observând în același timp creșterea interesului pentru 
învățare a acestora.  

 Produsele activităților noastre au fost apreciate la nivelul școlii și nu numai, ceea ce ne 
motivează să mai participăm și la alte proiecte eTwinning pe viitor, elevii exprimându-și dorința de 
a participa la noi experiențe de învățare de acest gen.  
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PRIETENII NATURII 

 
PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR POP DANIELA-FLORENTINA 

 
PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ (pentru părinți- grădinița de acasă) 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 
TEMA SĂPTĂMÂNII: “PRIETENII NATURII” 
GRUPA: MICĂ „VOINICEII” 
EDUCATOARE: POP DANIELA-FLORENTINA 

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru 
LUNI 
 

1.DȘ „Piticlic descoperă Pământul” 
-vizionare filmuleț -youtube 
 
2.DOS+DOS „Casa-n care locuim” 
 -momorizare, activitate 
gospodărească- 
„Casa-n care locuim’’ 
-poezie- 
Casa-n care locuim, / Zilnic s-o 
aerisim./ Praful să îl aspirăm, / 
Plantele să le udăm./ Ordinea, noi s-
o păstrăm, / Să facem curat mereu. 
3. Joc cu text și cânt: „Am o căsuță 
mică!” 

Împreună cu un membru al familiei, copiii: 
-vizionează filmulețul, apoi discută pe baza 
filmulețului 
 
-enumeră activitățile sugerate de conținutul 
poeziei 
-precizează importanța menținerii curățeniei 
-recită poezia „Casa-n care locuim” 
-excută activitățile sugerate de versurile 
poeziei (își aerisesc camera, udă plantele, 
șterg praful, își adună jucăriile) 
 
-intonează jocul cu text și cânt, efectuând 
mișcări sugestive 

 Denumirea activităţii Sarcini de lucru 
MARȚI 
 

1. DEC: „Natura o protejăm!”-
cântec 
„Natura o protejăm!” 
-cântec- 
Ne jucăm, ne jucăm, /Natura o 
protejăm!/ Ne jucăm și învățăm, / Să 
faci bine nu e greu!/ Ne jucăm, ne 
jucăm, / Să trăim frumos mereu!/ 
Ne jucăm și învățăm, / Natura o 
protejăm! 
2. Joc de rol: „La picnic” 
3. Euritmie: „ Crengile copacilor în 
bătaia vântului” 

-intonează cântecul „Natura o protejăm!”, pe 
melodia cântecului „Ne jucăm cu degețelele” 
-pregătesc coșul pentru picnic (veselă de 
plastic, mici gustări) 
-participă la picnic în interioul locuinței/ sau 
în grădină, curte 
-își mișcă brațele și trunchiul, imitând 
„crengile copacilor în bătaia vântului” 

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru 
MIERCURI 1. DOS: „Salată de fructe și/sau 

legume”-activitate gospodărească 
2. Joc cu text și cânt : „Dansează 
hopa-hopa!’’ 
3. Joc de mișcare : „Micii 
sportivi” 

-pregăteasc o salată, apoi o serveasc 
împreună cu familia 
-intonează jocul cu text și cânt, efectuând 
mișcări sugestive 
-execută trei exerciții diferite: mersul 
piticului, mersul uriașului, sărituri 

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru 
JOI 
 

1. DOS: „Bărcuțe” -confecție 
2. Joc senzorial: „Ghicește ce ai 
gustat!” 
3. Cântec, dans și voie bună  

-confecționează o bărcuță cu care se joacă pe 
apă (în lighean, chiuvetă etc) 
- denumesc alimentul după gust (dulci, 
sărate, acre) 
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-aleg o melodie care le place și dansează 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru 
VINERI 1.DEC: „Ploaia”-pictură 

2. Joc cu text și cânt: „Ploaia”  
 

-pictează cu degețelele picături de ploaie 
- intonezază jocul cu text și cânt, efectuând 
mișcări sugestive 
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ACTIVITĂȚI SPECIFICE PENTRU  
ACTIVITĂȚI EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE 

ABECEDARUL NUMELOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POP ELENA 
COLEGIUL „N. V. KARPEN” BACĂU 

 
Abecedarul: 
Șir de puișori în soare? 
Stolul alb de porumbei? 
Sau, pe câmp, turmă de miei? 
Licurici sunt ori mărgele 
Literele subțirele? 
Ce e alfabetul oare? Ce e? 
Cred că e un fel de cheie 
Năzdrăvană și anume: 
Să deschidă porți spre lume. 
Acum să vă văd copii! 
 Prezentați părinților  
 
Alfabetul numelor: 
Litera A: Ana ac cu ață are. 
Litera B: Barbu bate toba tare. 
Litera C: Carmen cumpără curea. 
Litera D: Dinu spune: da, da, da! 
Litera E: Ene vede o pisică. 
Litera F: Fane fuge cu Fănică. 
Litera G: Gheorghe ghete noi ar vrea. 
Litera H: Horea râde : ha, ha, ha! 
Litera I: Ica a găsit inelul. 
Litera J: Jana joacă „Alunelul”. 
Litera K: Karla cară kilograme. 
Litera L: Laura leagă baloane. 
Litera M: Marina mănâncă mure. 
Litera N: Nică strigă în pădure. 
Litera O: Olga vrea un ou cât casa. 
Litera P: Petre prinde pești cu plasa. 
Litera R: Radu a dresat un urs. 
Litera S: Silviu stă pe casă sus. 
Litera Ș: Ștefan sforăie în cort. 
Litera T: Tudor a mâncat un tort. 
Litera Ț: Țicu țopăie spre țap. 
Litera U: Udrea mută un dulap. 
Litera V: Voicu vesel ia cravata. 
Litera X: Xenia duce găleata. 
Litera Z: Zaharia zice gata! 
 
Acesta e alfabetul,  
L-am învățat încetul cu încetul,  
Putem să spunem, așadar: 
Rămâi cu bine abecedar!  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI PARTENERIATUL 

EDUCATIONAL 
 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR POP ELENA 
HARGHITA 

 
 Schimbările produse din toate domeniile, viața care este in continuă schimbare, au dus la 

apariția competiției de orice natură, iar părinții, cadrele didactice, comunitățile locale încearcă să 
producă schimbări, să modifice, să aducă beneficii în sistemul de educație pentru ca elevii să se 
dezvolte și să se poată integra activ în societate ca indivizi multilaterali formați ce se pot adapta la 
schimbările vieții contemporane. 

 Acest ideal al educației și a tuturor membrilor implicați în procesul de educație nu se poate 
realiza decât prin uniunea școală- familie- comunitate, prin urmare activitățile extrașcolare 
completează cu succes educația formală. 

 Termenul de educație nonformală definește un tip de educație mai puțin formalizată care s- a 
conturat în secolul XX.  

 Constantin Cucoș enumeră următoarele trăsături ale educației nonformale: 
• „varietatea conținuturilor; 
• fexibilitatea în abordarea acestor conținuturi (diferențierea conținuturilor și a tehnicilor de 

lucru ) ; 
• caracter opțional sau facultativ; 
• implicarea mai profundă a elevului (sau a persoanei educate în organizarea și desfășurarea 

acului educațional ).” (C. Cucoș, 2009, pag.107)  
 Educația nonformală se structurează în mai multe forme ca fiind: 
- educație complementară, ceeste paralelă cu școala și este specifică mai ales elevilor. 
-  educație suplimentară, pentru continuarea studiilor întrerupte, perfecționarea sau inițierea 

într- o altă meserie; 
- educație de substituție, specifică procesului de alfabetizare întâlnită mai ales în mediile sărace;  
 În funcție de modul de desfășurare a activităților educației nonformale, acestea pot fi regăsite 

sub următoarea clasificare: 
- activități extradidactice (în afara clasei) sub forma concursurilor și olimpiadelor, a cercurilor 

artistice, sportive etc.; 
- activități extrașcolare care se împart în activități parașcolare și perișcolare; 
 Activitățile parașcolare au ca format activitățile de perfecționare și au loc în mediul socio- 

profesional. Activitățile preșcolare au ca loc de desfășurare mediul socio- cultural, de autoeducație și 
de petrecere a timpului liber într- o formă organizată. Acestea se organizează în cluburi sportive sau 
ale copiilor, teatre, muzee, biblioteci, desfășurându- se excursii, drumeții, acțivități desfășurate în 
familii etc. 

 Educația nonformală se realizează de persoane care au influență asupra comunității locale, 
adică: de familie, O.N.G. biserică, poliție, teatre, muzee, unități santare, primărie, bibliotecă, agenți 
economici, dar și mass- media. 

 Avantajele educației nonformale din punct de vedere al parteneriatului educațional școală- 
comunitate locală sunt: 

- dezvoltă competențe, aptitudini, atitudini, capacități;  
- este în concordanță cu nevoile sociale ale elevilor și contribuie la cunoașterea și valorificarea 

resurselor locale; 
- curriculumul este flexibil, variat și este în concordanță cu interesele și aptitudinile 

beneficiarilor; 
- sprijină elevii supradotați; 
- îmbogățește cultura generală și de specialitate a elevilor; 
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- oferă ocazii de petrecere a timpului liber în mod plăcut; 
- promovează resursele locale și adaptarea socială; 
- permite cunoașterea și actualizarea informațiilor din diverse domenii; 
- implică toate categoriile de vârstă în pregătire și perfecționare; 
 
 
1. Agabrian M, Milea, (2005), Parteneriate școală-familie- comunitate, Iași, Institutul 

European 
2. Cucoş, C. (coord.), (2009) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice. Ediţia a III-a revăzută şi adăugit, . Iaşi, Editura Polirom 
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COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 

ACTUALE 
 

PROF. ELENA POP 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRĂTĂUȚII VECHI, JUD. SUCEAVA 

 
„Performanța este sărbătorirea faptului că avem în noi posibilități infinite” Sydney Smith 
 
 Personalitatea elevilor noştri se dezvoltă sub influenţa comunicării din familie, de la şcoală, 

din cercul de prieteni etc. Cu cât comunicăm mai mult (şi mai eficient) cu elevii noştri, cu atât cresc 
şansele de a crea personalităţi puternice, care să fie capabile să se integreze activ în grup, în societate. 
Performanţele elevilor depind în mare măsură de modul cum ei au învăţat şi ştiu să se exprime, de 
măsura în care au învăţat să asculte şi să se facă ascultaţi, de capacitatea lor de a aduce argumente 
care să le susţină punctul de vedere. În această perioadă comunicarea elev-elev, elev-cadru didactic a 
fost facilitată de programme diverse accesate la nivelul unităților școlare, cum ar fi Zoom, Google 
Meet. Această comunicare s-a realizat în cadrul tuturor disciplinelor școlare atât ca process de 
transmitere a cunoștințelor cât și prin formarea unor abilități de accesare a platformei de lucru, în 
cazul școlii noastre platforma classroom. Știm că fără comunicare nu există învățare iar în această 
perioadă cadrul didactic și-a format abilitatea de lucru și experienţa în domeniul comunicării didactice 
on-line odată cu elevii săi. Observându-i şi analizându-le uneori gesturile şi mimica, el a descoperit 
în timp instrumente de aplicații ludice pentru a-i atrage pe elevi săi către şcoala la distanță (on-line) 
şi către studiu. Se ştie că nu există doi elevi identici. De aceea, cadrul didactic și-a adaptat felul de a 
comunica la personalitatea fiecărui elev participant, căutând să descopere interesele fiecăruia şi să 
folosească informaţiile descoperite în favoarea amândurora.  

Rezilienţa educaţională, academică reprezintă „capacitatea de a atinge performanţa şcolară în 
condiţiile confruntării cu factori de risc care ameninţă succesul şcolar” (Alva & Padilla, 1995) în 
situația actuală factorii de risc sunt reprezentați de starea de pandemie și derivații acesteia (pregătirea 
sumară a cadrelor didactice în domeniul IT, lipsa echipamentelor IT și a internetului precum și lipsa 
cunoștințelor în rândul elevilor de a lucra cu echipamentele din dotare). Succesul şcolar este 
interpretat atât ca un indicator al unei rezilienţe psihologice ridicate (Kumpfer, 1999), cât şi al acestui 
tip distinct de rezilienţă, cea educaţională. În această situație de risc pentru atingerea succesului școlar 
elevii au avut nevoie atât de sprijinul profesorilor, de cel al părinților, cât și al comunității, de 
încurajări permanente și de dotare cu dispositive, pentru desfășurarea activității școlare. 

Marcat de o continuă de alternanţă a predării fizice cu cea online, de provocări zilnice cu care 
nu ne-am mai întâlnit până acum, de lipsa infrastructurii pentru predarea online şi de disfuncţionalităţi 
tehnice ale reţelelor de internet, în acest an școlar profesorii au fost din ce în ce mai descurajaţi şi 
neîncrezători în faţa desfăşurării actului educaţional.”  

Perioada predării-evaluării on-line ne-a adus totuși beneficii deoarece într-un timp scurt am fost 
nevoiți să învățăm lucruri noi și să ne adaptăm situației, dar și mari dezavantaje.  

Elevii de gimnaziu fiind la vârste la care nu pot cerne foarte bine informațiile și stând alături de 
părinți în fața televizoarelor captează informații, care de cele mai multe ori nu îi motivează să învețe. 
Părinții își doresc rezultate deosebit de bune pentru copii lor dar nu întotdeauna știu cum să îndrume 
copilul să învețe dând crezare mai întâi copilului. De foarte multe constatăm că profesorul își pierde 
credibilitatea iar părintele află adevărul doar dacă este interesat și întreabă și alte părți despre situația 
prezentată. Chiar dacă ulterior descoperă buna credință a profesorului se creează stări conflictuale, în 
urma cărora suferă cele trei părți: elev-profesor-părinte. 

Pentru a evita propagarea unor astfel de comportamente la clasă, am stabilit cu părinții să facem 
ședințele online și să comunicăm de câte ori apare vreo problemă la telefon/Whats-app și am invitat 
la ora de consiliere și orientare un consilier școlar, împreună desfășurând activități punând accent pe 
gestionarea emoțiilor.  
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Cred că fiecare profesor, în felul său, s-a străduit să dezvolte elevilor abilități socio-emoționale 
pentru a putea depăși cu mai multă ușurință situația actuală. 

În timp ce pandemia a perturbat semnificativ predarea şi a adâncit inegalităţile, aceasta a oferit, 
de asemenea, şi oportunităţi pentru transformarea pedagogiei şi transformarea etosului şcolar: noi 
modalităţi de predare şi învăţare, noi moduri de comunicare cu copiii şi familiile lor, noi roluri pentru 
creşterea nivelului general de bunăstare a elevilor.” 

 
Webografie 
https://www.unicef.org/romania/media/2836/file 
https://cursuri-sibiu.ro/cursuri/rolul-comunicarii-în-era-moderna/ 
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 DESPRE SCOALA DE ACASA 

 
 PROF. INV. PRIMAR POP ILEANA SILVIA 

 CSEI VISEU DE SUS, MARAMURES 
 

 HOMESCHOOL( Scoala de acasa) este un curent in educatie prezent de cativa ani si in tara 
noastra. 

 In tarile in care se practica,,scoala de acasa,,, educatia este obligatorie, dar nu si scolarizarea.Se 
pune un accent puternic pe pregatirea copilului pentru viata, informarea lu, 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. 

 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 resursele de informare, vor planifica iesiri, excursii, vor cumpare 
software, vor inregistra copiii la unele cursuri online sau, in unele cazuri mai rare, vor angaja tutori 
particulari. 

 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-i place.De exemplu, in Marea Britanie, una din organizatiile care ofera resurse pentru 
educatie la domiciliu ofera programe zilnice de activitati in aer liber sau arta, pentru grupuri de copii 
de varste mixte. 

 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. 

 Pentru copiii care ar putea fi in clasa 3-a la matematica si in clasa a 6-a la limba romana, 
posibilitatea de a avea un curriculum adapat ar fi de mare ajutor.Scoala acasa se potriveste copiilor 
care au un program mai flexibil si celor care au ritmuri diferite de invatare.Etichetele ca,, incet la 
invatare,, pot duce la prejudecati si defavorizeaza un copil.In loc sa motiveze, vor duce la descurajare 
si comparatii negative. 

 Homeschooling-ul reprezinta o alternativa la ,, banda rulanta,, pe care sunt invatati 
copiii.Acesta metoda nu este un utopica, are avantajele si dezavantajele sale. 

 Avantaje: 
-familia isi poate educa copilul conform propriilor convingeri 
-pot petrece mai mult timp impreuna(poate planifica in orice moment o iesire, poate schimba 

materia oricand) 
-experienta noua de invatare(aceste abateri de la program vor imbunatatii si calitatea vietii de 

familie) 
-libertate emotionala( copiii nu au nevoie sa fie inclusi, nu le este teama de ridicol si gandesc 

ce vor, nu ce li se impune) 
 Dezavantaje: 
-reprezentate de costuri, fie ele de timp, de bani, de emotii( cheltuieli suplimentare, daca timpul 

nu-ti permite trebuie sa apelezi la un meditator) 
-socializarea(daca ai un copil mai timid, nu este o decizie buna sa il retii acasa, deoarece îi va 

fi greu sa se integreze in vreo colectivitate) 
 Balanta este greu de inclinat intre scoala si a invata la domiciliu, pentru ca avantaje si 

dezavantaje gasim in ambele situatii. 
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR POP – KOVÁCS CORNELIA 
 
 Predarea online este o provocare pentru copii, pentru părinți și 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. 

 Anul școlar2019-2020 și primul semestru din anul școlar 2020-2021 a adus noi provocări 
învățământului românesc, printre care și mutarea procesului de predare-învățare-evaluare în mediul 
on-line .Utilizarea tehnologiilor moderne în educaţia preşcolarilor permit transmiterea şi asimilarea 
noilor cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii . Procesul de învățare online devine mai plăcut și 
mai interesant prin folosirea resurselor informatice: Youtube, Pinterest, Facebook (Grupul„Activităţi 
grădiniţe”), Google, Didactic.ro, WhatsApp, Soft-uri educaționale, platforme de învățare precum 
Edus sau Zoom etc. Lecţiile însoţite de texte sugestive şi de imagini viu colorate şi expresive, care 
permit dezvoltarea limbajului și a vocabularului, pot fi cu uşurinţă asimilate de cei mici. 

 Prin intermediul unor instrumente ușor de folosit, atractive, preșcolarii își pot forma abilități 
de lucru folosind calculatorul de la vârste mici, acestea fiindu-le necesare în viața de școlar și, mai 
apoi, de adult. Folosirea platformelor educaționale on-line oferă o serie de beneficii şi avantaje celor 
mici, spre mulțumirea părinților: 

•Cursurile online sunt disponibile oriunde există conexiune la internet; 
•Copilul învață în ritmul său; 
•Costuri scăzute; 
•Posibilitatea revederii lecțiilor de mai multe ori pentru fixarea informației; 
•Dezvoltarea autodisciplinei. 
 Pe parcursul activităților am folosit diferite resurse în format digital care au fost de folos 

preșcolarilor. Cu ajutorul lor am realizat ppt- uri, fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse 
educaționale.  

 Resurse utile în format digital pe care le-am folosim la activități: 
• wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea cunoștințelor ) 
• jigsaw-puzzle(jocuri puzzle) 
• www.jigsawplanet.com(jocuri online) 
• learningapps.org/(module de învățare multimedia într-o formă atrăgătoare pentru a crea și 

gestiona online) 
 Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 
• Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 
• Canva (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări) 
• Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini) 
• Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale, proiecte) 
• Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare interactivă Are 

elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut multimedia, realitate virtuală, obiecte 3D) 
• Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 
• Google Jamboard (tablă interactivă) 
• Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit) 
• Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi animale) 
• Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 
 Recomandări pentru Zoom: 
• Microfoanele copiilor ar trebui să fie închise – pentru a evita zgomotul de fundal. 
• Camerele video ale copiilor ar trebui să fie deschise – pentru a ne asigura că sunt atenți la 

activitate. 
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• Este preferabil ca opțiunea de înregistrare a discuției să fie setată automat pe ON. 
• Pentru a menține atenția copiilor, este important ca profesorul să rămână vizibil tot timpul, 

chiar și în timpul prezentărilor PowerPoint. 
 Cu toții știm că 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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ÎNVĂȚAREA ON-LINE 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

PROF. POP - KOVÁCS MIHAIL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEAUA 

  
 Prin anunțarea închiderii școlilor, majoritatea instituțiilor s-au confruntat cu o provocare destul 

de mare. A trebuit să ne conformăm cu ordinul închiderii școlilor, dar de asemenea am vrut să 
continuăm predarea și sprijinirea elevilor și părinților. 

 Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. 

 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 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. La început, rezultatele erau în clase diferite, pentru că unii profesori au trimis prea 
multe informații părinților, alții – prea puține, iar alții au trimis informații și instrucțiuni prea vagi. 
Totuși, 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, deoarece am realizat 
instrucțiuni video pentru părinți, alături de materialele de care au nevoie elevii și instrucțiuni simple, 
clare și precise. Feedback-ul primit tot de la părinți ne-a arătat că această variantă a funcționat și 
funcționează mult mai bine. 

 Tot ce s-a întâmplat până acum nu a fost o experiență prea ușoară pentru noi, profesori, mai 
ales că mulți avem, la rândul nostru, copii mici acasă, copii care au nevoie, de asemenea, de timpul 
și de energia noastră. 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 mândru de 
cât de bine ne-am adaptat și de efortul pe care l-am depus când am început să folosim programe și 
aplicații noi, dar și de munca pe care o facem în continuare :să pregătim materiale și resurse pentru 
lecții, fără să avem la dispoziție prea mult timp. 

 Este o perioadă neobișnuită pentru toată lumea, cu nenumărate dificultăți și provocări, dar felul 
în care a răspuns comunitatea ne-a impresionat profund. Noi, profesorii ne organizăm 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 recunoscător că fac 
parte din această comunitate. 

 De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online? 
 Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 
învățare. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut 
de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

 
 Avantajele învățării online întâlnite în orele desfășurate: 
1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice; 
2. Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 
3. Existența conținuturilor multimedia; 
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4. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință; 
5. Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor; 
6. Folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului. 
 Dezavantaje ale învățării online: 
1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei 
2. Lipsa comunicării reale/ fizice 
 Elevii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de desfășurare a 

orelor în această formă.  
 Cu toții știm că 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. 

 Pot fi numite 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. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

450



 
INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
POP LAURA TEODORA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SERAFIM DUICU”,  

TG. MUREȘ, MUREȘ 
 
Odată cu schimbarea adusă de anul 2020, a devenit clar faptul că învățământul va trece și el 

prin niște schimbări fundamentale, adaptabilitatea fiind cuvântul de ordine. Aceste schimbări au adus 
o trecere dinspre învățământul tradițional către cel online. Este evident faptul că de acum înainte, 
resursele educaționale online vor avea un loc important în sistemul educativ. Chiar dacă ne vom 
întoarce fizic în sălile de clasă, aceste resurse vor trebui să își găsească un rol firesc în cadrul 
procesului educativ. 

Școala online a adus cu ea o serie de platforme și aplicații care au fost experimentate de 
majoritatea profesorilor, în încercarea de a le identifica pe acelea care se potrivesc mai bine 
colectivelor de elevi, dar și nevoilor specifice. Aceste instrumente trebuie să îndeplinească anumite 
rigori: accentul trebuie pus pe responsabilizare, pe captivarea elevului, determinând elevul să fie 
motivat, inspirat, pe stimulare, încurajând copilul să fie curios să învețe mai mult, dar și pe siguranță, 
oferind un spațiu de explorare sigur. 

Folosind resursele educaționale deschise, elevii devin mai autonomi, deschiși spre colaborare 
online, mai responsabili. Accesul la tehnologii digitale poate duce la micșorarea decalajului între 
elevii din diferite medii, oferind ocazia de a depăși lacunele și de a egaliza șansele. 

Cadrele didactice „au la dispoziție o multitudine de resurse digitale (educaționale) pe care le 
pot utiliza în predare. Una din competențele cheie pe care orice profesor trebuie să o dezvolte este să 
accepte această diversitate, să identifice în mod eficient resursele care se potrivesc cel mai bine cu 
obiectivele de învățare, cu grupul de cursanți și cu stilul propriu de predare, să structureze materialul 
bogat pe care îl are la dispoziție, să stabilească conexiuni și să modifice, să completeze și să dezvolte 
resurse digitale proprii pentru a preda1‟. 

În România există o serie de inițiative în domeniul resurselor și instrumentelor digitale. „Cele 
mai cunoscute sunt platformele dedicate examenelor naționale www.subiecte.edu.ro, platforma 
dedicată manualelor școlare: www.manuale.edu.ro, portalul educaționale SEI, conținând lecții în 
format electronic (...) și platforma AeL Educațional conținând o serie de lecții/ softuri educaționale, 
www.didactic.ro – comunitatea on-line a cdrelor didactice, www.materialedidactice.ro – conținând o 
serie de softuri educaționale2‟.  

Am putea adăuga și site-ul Educatieonline.md, o bibliotecă digitală care conține lecții video 
pentru clasele I-XII, dar și resurse educaționale deschise conținând manuale și cărți. 

Pe lângă aceste inițiative, pot fi amintite și alte platforme sau aplicații folosite în această 
perioadă și care s-au dovedit de un real folos, atât cadrelor didactice cât și elevilor. 

O platformă românească care permite crearea lecțiilor în format digital este Livresq, o 
platformă integrată care conține o bibliotecă cuprinzând lecții interactive. În structura lecțiilor create 
pe acest site se pot adăuga animații, imagini, atașamente, linkuri către exerciții aflate pe alte plaforme. 
Este necesară crearea unui cont. Există o varinată gratis, dar și câteva plătite, având și opțiuni 
suplimentare. 

ASQ este o altă platformă românească, gratuită, adecvată tuturor disciplinelor de studiu, fiind 
foarte potrivită științelor exacte cum ar fi matematica, sprijinindu-i pe elevi să rezolve exerciții și 
teste cu verificare automată. Cu ajutorul acestui instrument, profesorul poate vedea la ce nivel de 
cunoștințe se află elevii și poate interveni acolo unde este nevoie. 

1https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/eos_cadrul_european_pentru_competenta_digitala_a_profesorilor_-
digcompedu_fin_002.pdf , p.20. 
2 https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf, p.81. 
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Miro este o aplicație online colaborativă care partajează un editor mai multor utilizatori, putând 
fi folosită și ca tablă interactivă. Cu ajutorul ei se pot realiza hărți mentale. Poate fi un instrument 
potrivit brainstormingului din cadrul muncii în echipă.  

 Wizer.me este un website în care se creează conținut digital. Fișele de lucru pot fi alcătuite din 
exerciții cu alegere multiplă, de completare a spațiilor libere, exerciții de sortare, de potrivire sau 
întrebări deschise. Se poate adauga și text, imagini sau linkuri către alte resurse. Pentru profesor există 
o opțiune de a înregistra cerința sau un mesaj, iar pentru elev, opțiunea de a înregistra răspunsul. 
Linkul acestor fișe poate fi adăugat în Classroom. 

Nearpod este o altă platformă care poate fi folosită în colaborare cu Google Classroom sau cu 
Zoom. Lecțiile create în cadrul acestei platforme pot să conțină ppt-uri, text, imagini, linkuri către 
alte surse, dar și activități pentru copii. Lecțiile pot fi parcurse live în timpul orei, împreună cu 
educatorul, dar se pot parcurge de către elevi acasă, în ritmul propriu, pentru fixarea sau clarificarea 
unor informații. Este disponibilă și o tablă Whiteboard pe care profesorul poate nota unele informații. 

Alte instrumente care asigură interactivitate, fiind interesante și captivante pentru elevi, sunt 
Kahoot, Wordwall, LearningApps. Activitățile create cu ajutorul lor pot fi folosite și ca instrumente 
de evaluare, dar și ca exerciții de fixare a unor cunoștințe. Ele crează un climat plăcut și relaxant al 
activităților organizate. 

Platformele și aplicațiile prezentate mai sus sunt doar câteva din multitudinea celor existente, 
ceea ce trebuie luat în considerare atunci când alegem ce tip de instrument folosim la clasă sunt 
aspectele ce țin de obiectivele urmărite, de beneficiile pe care le aduc elevilor și de felul în care se 
potrivesc ele caracteristicilor clasei de elevi. Nu multitudinea instrumentelor folosite asigură 
succesul, ci capacitatea lor de a fi un sprijin în dezvoltarea elevilor. 
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1. Cadrul european pentru Competenţa digitală a profesorilor: DigCompEdu, Traducere și 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE VS. ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADITIONAL 

 
PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: POP LIOARA 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: VANCEA BIANCA 
GRADINȚA CU P.P. FLOARE DE IRIS, CLUJ-NAPOCA 

 
 Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la 

noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul 
online. 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 online. Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta 
fiind pusă în fața unei noi provocări: cea digitală. Experimentele pe care le traversează sistemul de 
educație românesc în timpul acestei crize ar trebui să ne ajute să construim un sistem hibrid: online 
și offline. Desigur sunt necesare si resurse pentru a implementa un astfel de sistem de predare online 
si de adaptare la meseriile viitorului. 

 În ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare 
radicală a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i 
facă mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare 
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. Elevii ar trebui să fie învățați să 
învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, 
valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante pentru 
progresul societății. 

 Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online), s-a făcut destul de 
brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 
S-a constatat o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii 
școlii, specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și 
reprezentanți ai societății civile. Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care au fost 
oferite comunității educaționale instrumente eficiente de participare în evaluarea calității educației, 
inclusiv învățământul la distanță. O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar 
și instrumentele digitale pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a 
resurselor pentru elevi în condiții de criză. Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai 
au valoare teoriile și dogmele însușite ani în șir, ci, mai importante sunt relațiile care se stabilesc între 
oameni, comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile care 
constituie fundamentul noii paradigme ale educației . S-a ajuns și la concluzia, că sistemul educațional 
tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și 
mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. 

 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 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, cât și 
profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală 
sau profesională. 

 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 
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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.  
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 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

ÎMBINAREA METODELOR TRADIȚIONALE/MODERNE CU CELE 
ALTERNATIVE/ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: POP MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DR. IOAN MIHALYI DE APȘA” 
SIGHETU MARMAȚIEI, MARAMUREȘ 

 
Întoarcerea elevilor la școală, după o perioadă de câteva luni petrecută exclusiv online, 

presupune o altă abordare în predarea conținuturilor. Îmbinarea metodelor tradiționale/moderne 
(utilizate când elevii sunt prezenți fizic la școală) cu cele interactive/ online (utilizate când elevii sunt 
la școala online) a devenit o necesitate. 

Profesorul trebuie să învețe permanent, metodele pe care le-a învățat nu funcționează în 
sistemul actual de învățământ. Pornind de la acest considerent am participat la cursul organizat de 
Îndreptar digital. La acest curs am învățat foarte multe lucruri noi, de aceea îl recomand cu 
încredere, fiind unul din cele mai utile cursuri la care am participat. Pentru a finaliza cursul trebuia 
să realizez o activitate în care să folosesc metode alternative/ aplicații video, la alegere, din mai multe 
metode/aplicații prezentate.  

Subiectul activității a fost Refolosirea deșeurilor. Am început activitatea prin recitarea a două 
strofe din poezia ,,Prietenă ne e natura” - după Marcela Peneș, folosind aplicația ChatterPix Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=IcHfogiSZDc .  

În continuare, am discutat despre importanța reducerii, refolosirii și reciclăriii deșeurilor. Am 
realizat un brainstorming, pornind de la această poezie, importanța păstrării unei planete curate. Le-
am prezentat o imagine, realizată prin intermediul aplicației wordart, care cuprinde toate noțiunile 
pe care le-au folosit ei la brainstorming. 

 
Elevii au avut un pet pe care l-au transformat în ghiveci pentru flori. 

   
 Au scris un text creativ folosind cuvintele: natură, reciclare, poluare, responsabilitate, prietenie, 

timp în care eu am transformat pozele cu ghivecele lor într-un video, prin intermediul aplicației Quik 
go pro, pe care l-am încărcat pe youtube, apoi l-am prezentat la finalul orei. 
https://www.youtube.com/watch?v=el0DSyhhnnE  

Scopul acestei activități a fost responsabilizarea elevilor pentru un mediu curat. În urma 
discuțiilor, elevii au conștientizat importanța celor 3 R: Reduce! (să reducă risipa 
lucrurilor/obiectelor), Refolosește! ( să refolosească un deșeu), Reciclează! (să recicleze deșeuri). Știu 
că am atins aceste obiective deoarece elevii au început să prețuiască anumite lucruri, nu să le arunce( 
exemplu: au desenat hârtia pe ambele părți), au refolosit deșeuri (au transformat petul în ghiveci) și 
am adunat deșeuri pentru reciclare. 
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La această activitate am utilizat metode tradiționale/ moderne: conversația, explicația, 
exercițiul, problematizarea, brainstorming, dar am utilizat și trei aplicații noi. Am utilizat ChatterPix 
pentru a le capta atenția prin recitarea poeziei, Wordart pentru a identifica toate cuvintele care ne 
duc cu gândul la reducerea poluării (un ,,altfel” de brainstorming) și Quik go pro pentru a realiza un 
video cu pozele pe care le-am făcut elevilor când aceștia au refolosit un pet și l-au transformat în 
ghiveci. 

Prin îmbinarea acestor metode/ aplicații, eu cred că am atins obiectivele urmărite și sunt foarte 
mulțumită de feedback-ul, primit de la elevi la finalul orei. 

Elevii au învățat: să reducă, să refolosească și să recicleze deșeurile. Au învățat despre cele trei 
aplicații folosite, exprimându-și dorința de a le folosi și ei. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 
AUTOR: POP MARINA ANCA 

INSTITUȚIA:GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR. 28, 
ORADEA 

 
Conceptul de bune practici nu este exclusiv domeniului educațional și, în general, este 

considerat ca un model de activitate, consensual și legitimat empiric, care servește drept referință 
pentru îndeplinirea unui anumit obiectiv. Astfel, bunele practici sunt identificate atunci când ceea ce 
este planificat este făcut bine, știind că nu este perfect, dar că funcționează bine într-un context dat, 
deoarece nu există bune practici universale. În context educațional, bune practici cere ca abordarea 
sa să fie abordată dintr-o perspectivă interdisciplinară, multiculturală și internațională. Bunele practici 
educaționale sunt obiective și proceduri care sunt puse în comun după diverse experiențe în rândul 
profesorilor. Există multe domenii ale educației în care pot fi aplicate și în care activează: incluziunea 
socială, perspectiva de gen. Inovarea face posibilă îmbunătățirea practicii educaționale și a predării 
astăzi. Tot ceea ce implică transformarea modelelor de învățare pentru a face cunoștințele mai 
atractive și mai simple face parte dintr-o bună practică educațională. Metodologiile tradiționale au 
nevoie întotdeauna de modificări pentru a se adapta la interesele noilor generații . Este inutil să înveți 
și să te antrenezi așa cum era acum 20 de ani, urmând un model tradițional care nu mai este valabil 
astăzi. Aceste practici, de multe ori, necesită resurse actualizate și adecvate. Atât economic, 
organizațional și tehnic, care sunt benefice pentru procesul de învățare al elevilor. De exemplu, 
dispozitive electronice, locuri de joacă etc. Alocarea unei părți din bugete pentru îmbunătățirea 
spațiilor, facilităților și materialelor elevilor este una dintre cele mai bune practici didactice pe care 
un centru le poate desfășura, deoarece aceste spații sunt foarte benefice pentru dezvoltare. 
Împărtășirea experiențelor emoționale și izbitoare este o altă dintre cele mai bune practici de predare. 
Prin propria poveste este posibil ca elevii să dobândească cunoștințe într-un mod mai ușor și mai 
rapid. În plus, este nu numai favorabil pentru dobândirea de cunoștințe, ci și pentru crearea de legături 
și relații semnificative între elevi și profesori. Aceste experiențe creează o atmosferă consolidată de 
încredere în clasă. Unele centre au avut ideea fantastică de a recompensa unele practici educaționale 
. La fel cum studenții sunt încurajați cu burse sau premii, bunele practici didactice, inovația, noile 
metodologii de învățare pot fi recompensate. Toate acestea, cu scopul ca persoana responsabilă să se 
simtă apreciată și motivată să continue cu marea lor muncă. Creativitatea și dorința de a învăța sunt 
două dintre cele mai importante abilități de viață. La copii sunt înnăscute și cu potențial nelimitat, 
care trebuie promovat și dezvoltat din educația preșcolară. Dintre toate etapele ființei umane, copilăria 
este cea mai importantă etapă . Dezvoltarea adecvată a unui copil are un impact direct asupra creșterii 
lor generale și a adultului pe care îl vor deveni. Copiii adoră învățarea, deci au nevoie de un mediu 
care să susțină învățarea și emoțiile însoțitoare, cum ar fi bucuria, curiozitatea sau mirarea. Fără o 
atmosferă care să motiveze aceste senzații, dezvoltarea minții nu este atât de eficientă. 

Copilăria timpurie este definită ca o etapă a vieții care variază de la naștere până la vârsta de 
opt ani. Unele dintre cele mai importante procese prin care trec sunt următoarele:  

• Cea mai mare dezvoltare neuronală apare. 
• Sunt determinate capacitățile de relații afective, care în alte etape ale vieții sunt greu de 

construit. 
• Sunt dezvoltate abilități de bază pentru limbă și abilități motorii fine și grosiere. 
• Există recunoaștere a lui însuși, a mediului fizic și social. 
• Caracterul său este format. 
În aceste procese putem recunoaște patru domenii în care ar trebui să se concentreze predarea . 
1. Zona limbii . Se referă la dezvoltarea abilităților de limbaj și comunicare, cum ar fi vorbirea, 

ascultarea, citirea și scrierea.  
2. Zona fizică . Se referă la controlul și mișcarea copilului asupra corpului său. 
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3. Zona cognitivă . Învățarea copiilor se dezvoltă prin idei și gânduri care sunt declanșate de 
ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce simt și prin ceea ce experimentează. Cunoașterea este dezvoltată 
prin stabilirea de legături între toate acestea. 

4. Zona socio-emoțională . Contemplează recunoașterea emoțiilor proprii și ale altora, baza 
dezvoltării inteligenței emoționale și a construirii relațiilor sociale și afective. 

5. Rolul școlii este de a oferi mijloacele, resursele și instrumentele care facilitează învățarea 
copiilor pentru a pune bazele cunoștințelor și abilităților de care vor avea nevoie în viitor. Astăzi 
prezintă o provocare pe care educația preșcolară sau orice alt nivel nu o mai întâmpinaseră înainte: 
tehnologia și digitalizarea în lume. 

6. Luând în considerare această realitate, spațiul și materialele cu care copiii trebuie să învețe 
trebuie să dezvolte abilități din secolul XXI, care includ aspecte sociale, emoționale și tehnologice. 

7. La fel, profesorii trebuie să fie instruiți să implementeze soluții în tehnologia educațională 
în cel mai bun mod ; Acest lucru se întâmplă prin joc, deoarece pentru copiii preșcolari lumea este un 
loc de joacă uriaș fără limite de curiozitate și în care sunt dornici să își exploateze creativitatea. 

8.  Fără a pierde abordarea ludică, este posibil cu metodologiile și materialele adecvate. 
În concluzie, dezvoltarea bunelor practici trebuie să includă schimbări în rolurile actorilor din 

procesul de predare-învățare și să modifice paradigma predării tradiționale, pe lângă necesitatea unei 
formări constante a profesorilor în utilizarea TIC. 
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https://blog.edacom.mx/habilidades-aprendizaje-siglo-21


 
MEDIUL ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

POP MIHAELA NADINA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SEBIȘ, JUDEȚUL ARAD 

 
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.  

După ce câteva săptămâni am lucrat în mediul online, iată câteva avantaje ale sistemului online 
în învățământul românesc: 

 nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre grădiniță, 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 grădiniță, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților 
(trafic mai redus în orașele aglomerate); 

 copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 
(anterior, preșcolarii erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin cu 
programele și chiar utilizarea laptopului sau a computerului); 

 se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
 există o varietate de programe prin care se pot realiza activitățile cu cei mici, mult mai 

atractive, îndrăgite de ei, prin care se realizează evaluarea mult mai ușor; 
 părinții pot supraveghea activitatea preșcolarilor, îi pot monitoriza mai ușor; 
 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. 
Bineînțeles că există și dezvantaje ale învățării online: 
•  este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între educatoare și preșcolar; 
• învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă vine cu 

interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască 
respectul de sine, încrederea și maturitatea emoțională; 

• 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!);  
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•  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; 

• utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața 
profesorilor și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, 
astfel a crescut și volumul lor de muncă; 

• calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate; 
• există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online; 
• elevii nu au acces egal la resursele tehnologice;  
• autenticitatea muncii - oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis; 
• evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
Cu toate aceste aspecte, am încercat să ne adaptăm situației și am avut o colaborare frumoasă 

atât cu preșcolarii, cât și cu părinții acestora. Însă, copiii mi-au lipsit, fizic și emoțional! 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE LA 

DEZVOLTAREA PERSONALITATII ELEVILOR 
 

POP MIHAELA 
PROF. INV. PRESCOLAR 

GRĂDINITA CU PP. NR. 12 BISTRITA 
 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

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” 

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 sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

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 identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
şcoala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

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. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activităţi extraşcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 

nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul 
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de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au 
la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate 
în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens . 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a 
copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental 
apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile 
provocate de prezenţa spectatorilor. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc 
.Marea provocare a organizarii si desfasurarii invatamantului online, la varsta prescolara, este 
identificarea unor mijloace de invatamant adecvate varstei, dar cel mai important adecvate 
situatiei.Experienta cadrelor didactice, cat si in utilizarea echipamentelor s tehnologiilor moderne 
informationale si de comunicare(TIC).Se pot folosi diverse materiale publicate online, care se 
transmit elevilor mult mai usor.Toti elevii au acces la tehnologie si internet, atunci cand posteaza 
filmulete sau poze din activitatile realizate de acestia. Parintii le transmit ceea ce au de rezolvat si ii 
indruma. 

 
Exemplu de planificare a activităţilor extraşcolare 
Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 

dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi indepenente, pe care elevul le-a ales, sau activităţi 
organizate de către cadrele didactice. 
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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 evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 
Bibliografie : 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul prescolar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

ȘCOALA DE ACASĂ 
 

EDUCATOARE:POP SIMONA ADRIANA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ”UNIVERSUL COPIILOR” CLUJ-NAPOCA 

 
 În conformitate cu măsurile în vigoare adoptate pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-

COV-2, activitățile din grădiniță au fost adaptate pentru a fi desfășurate în mediul on-line. Astfel, s-
au desfășurat activități instructiv-educative on-line sincron și asincron folosind platforme 
educaționale Google Classroom, Adservio, Microsoft Teams etc., dar s-au utilizat și aplicații/metode 
suport precum: Zoom, email, WhatsApp, grupuri Facebook, telefon etc. 

 La nivelul instituțiilor de învățământ s-au elaborat planuri de intervenție educațională 
pentru perioada suspendării cursurilor, s-au stabilit modalități de comunicare activă cu cadrele 
didactice și părinții copiilor prin grupurile formate, s-au elaborat și transmis pe grupurile de părinți 
și cadre didactice chestionare pentru a evalua nevoile acestora, s-au stabilit în cadrul întâlnirilor 
săptămânale strategii de derulare a activităților on-line la nivelul grupelor de copii, astfel în 
majoritatea cazurilor s-au desfășurat activități cu preșcolarii sincon și asincron. 

 Pentru activitățile asincron s-au formulat indicatori accesibili tuturor cu sarcini clare și precise, 
nepunând presiuni asupra părinților și copiilor. S-au elaborat scurte scenarii săptămânale care să 
cuprindă: scrisoare către copii și părinti, tematica abordată, mijloace de realizare posibile, povestea, 
cântecul, poezia, jocul, provocarea săptămânii, modele de activități practice, modele de activități 
artistico-plastice, jocuri de rime, etc. 

 Familia a jucat un rol important în această perioadă, deoarece a preluat o parte însemnată a 
acestui proces, iar comunicarea cadru didactic-părinte a fost prioritară. Activitățile redactate au fost 
însoțite de informații, recomandări prețioase în ceea ce privește modul în care copilul este invitat în 
spațiul de lucru, despre procurarea materialelor necesare în desfășurarea activității, supravegherea 
copilului în permanență, stimularea copilului de a rămâne în activitate. Părinții au creat spații de lucru, 
amenajat birouri, iar în foarte multe cazuri au achiziționat calculator/laptop/tabletă, au neglijat uneori 
serviciul și activitățile casnice, deoarece copii la vârsta preșcolară sunt încă dependenți de atenția 
adultului. 

 Activitățile on-line sincron au avut ca punct de plecare crearea de către cadrele didactice a unor 
platforme, implicit conturi pentru fiecare copil, aplicații și resurse educaționale deschise care se 
recomandă a fi utilizate în acest tip de activități. Pentru a stârni interesul copilulul, aceste întâlniri au 
debutat cu acțiuni simple de salut, de prezentarea a celorlalți membri ai familiei, a animalelor de 
companie, a jucăriilor și camerei. Pentru participarea activă a preșcolarilor au fost realizate prezentări 
PowerPoint, video-uri, înregistrări, experimente în fața calculatorului, jocuri de mișcare. Copiii au 
avut ocazia de a comunica cu educatoarele, cu colegii de grupă, dar în schimb nu au stabilit o legătură 
directă cu adultul ochi în ochi, cadrul didactic nu a putut urmări, măsura, aprecia, în mod real, dincolo 
de ecran, activitățile preșcolarilor și în special nu a putut evalua reacțiile nonverbale ale acestora. 

 Nu toți părinți au fost disponibili, nu toți părinții au fost de accord cu expunerea copiilor de 
vârste mici în fața ecranelor, nu toți copiii au dorit să intre în acvtivitățile on-line, mai ales cei de 
grupă mică, nu toți au dispus de aparatură, internet, în special cei din mediul rural. Activitățile on-
line nu pot menține copiii la calculator, deoarece activitățile la vârsta preșcolară se bazează pe 
activarea tuturor celor cinci simturi: vizual, tactil, olfactiv, auditiv, gustativ. Nu toate tipurile de 
activități au putut fi adaptate mediului on-line, de aceea la întoarcerea la grupă aceste activități au 
fost proiectate cu prioritate, în special a activităților care implică interacțiune directă, cum ar fi jocul 
liber, jocul de rol cu diferite teme din povești, viața cotidiană, scenete, jocuri care să crescă în copii 
răbdarea, toleranța, să-și recreeze relațiie sociale. 

 Activitățile online sincron și asincron au însemnat un efort considerabil din partea cadrelor 
didactice, a părinților și în special a copiilor. Pentru vârsta preșcolară activitățile care urmăresc cel 
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mai îndeaproape dezvoltarea globală a copilului formând și dezvoltând capacități, deprinderi, 
atitudini ce țin de dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea fizică, a sănătăţii 
şi igienei personale, capacități și atitudini față de învăţare, dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a 
premiselor citirii şi scrierii, şi cunoaşterea lumii se desfășoară fizic în grădiniță. 

 
Bibliografie: 
• Planul de măsuri/intervenție educațională pe perioada suspendării cursurilor în Grădinița cu 

P.P. Universul copiilor, Cluj-Napoca 
• www.edupedu.ro  
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EDUCAȚIA ONLINE - UN SUCCES 

 
 POP SIMONA 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”UNIVERSUL COPIILOR” 

CLUJ NAPOCA 
 
Cea mai nouă tendință în învățământ, învățarea online, cunoscută și ca ”e-learning”, poate fi 

definită ca o formă de învățământ în care se prezintă elevilor un conținut de instruire prin intermediul 
internetului. 

În prezent, această formă de învățare este parte din învățământul actual, permițând flexibilizarea 
procesului de învățământ. Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai 
prin faptul că activitățile de învățare pot fi și de la distanță, ci și prin faptul că întregul proces de 
învățare este mai interesant și mai atractiv pentru elev. 

Toate acestea însă, implică mai multă muncă din partea profesorilor și o dorință permanentă de 
schimbare. Dar, cu o motivație corespunzătoare, prin intermediul internetului se pot realiza activități 
extraordinare. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor, prezint mai jos o listă de mai multe link-uri cu platforme 
și aplicații care facilitează realizarea unor activități online atractive: 

• Podcast și activități interactive pe telefon: https://anchor.fm/, https://kahoot.com /  
• Prezentări digitale/animații/colaje digitale cu text și imagini: https:// animaker.com/, 

https://canva.com/, https://crello.com/, https://fotojet.com/, https://genial.ly.en, 
https://photopeach.com/, https://get.plickers.com/,  

• Colaje video pe baza unor fotografii: https:// animoto.com/, https://stuplefix-
studio.en.softonic.com/,  

• Puzzle-uri: https://armoredpenguin.com/, https:/im-a-puzzle/.com/, 
https://jingsawplanet.com/ 

• Tablă albă colaborativă/ interactivă: https://jamboard.com/, https://awwapp.com/, 
https://openboard.ch/download.en.htlm 

• Fotografii ”vorbitoare”: https://blabberize.com/, https://fotobabble.com/ 
• E-book-uri, cărți digitale cu pagini mișcătoare: https://bookcreator.com/, 

https://bookemon.com/, https://storyjumper.com/, https://vooks.com/ 
• Hărți conceptuale: https://buubble.us.com/, https://coggle.it, https://spicynodes.org/ 
• Activități interactive sub formă de jocuri: https://classcraft.com/, https://classmaker.com/, 

https://classtime.com/, https://jeopardylabs.com/, https://purposegames.com/, https://igra-uma.ru /, 
https://wordwall.com/ 

• Înregistrare și editare video: https://wwwnchsoftware.com/, https://fxhome.com/, 
https://kizoa.com/, https://screencastify.com/ 

• Benzi desenate: https://gocomics.com/, https://makebellefscomix.com/ 
• Bază de date cu resurse educaționale create de cadre didactice: https://digitaledu.com/, 

https://intuitex.com/, https://digitaliada.com/ 
• Transformarea unui video într-un material interactriv: https://edpuzzle.com/ 
• Partaje de documente și prezentări power-point: https://powerpoint.com/, 

https://slideshare.com/ 
• Fișe de lucru interactive: https://liveworksheets.com/, https://get.plickers.com/, 

https://wizer.me/ 
• Înregistrarea activității de pe ecranul calculatorului: https://loom.com/ 
• Conferințe web: https://zoom.com/, https://myownconference.com/, https://.microsoft.com/ 
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https://jingsawplanet.com/
https://jamboard.com/
https://awwapp.com/
https://openboard.ch/download.en.htlm
https://blabberize.com/
https://fotobabble.com/
https://bookcreator.com/
https://bookemon.com/
https://storyjumper.com/
https://vooks.com/
https://buubble.us.com/
https://coggle.it/
https://spicynodes.org/
https://classcraft.com/
https://classmaker.com/
https://classtime.com/
https://jeopardylabs.com/
https://purposegames.com/
https://wordwall.com/
https://wwwnchsoftware.com/
https://fxhome.com/
https://kizoa.com/
https://screencastify.com/
https://gocomics.com/
https://makebellefscomix.com/
https://digitaledu.com/
https://intuitex.com/
https://digitaliada.com/
https://edpuzzle.com/
https://powerpoint.com/
https://slideshare.com/
https://liveworksheets.com/
https://get.plickers.com/
https://wizer.me/
https://loom.com/
https://zoom.com/
https://myownconference.com/
https://.microsoft.com/


Deși vine în completarea învățării tradiționale, învățarea online are beneficii indubitabile. 
Produsele educaționale online sunt în acord perfect cu noile generații de elevi. Pasionați de gadgeturi, 
aplicații interesante sau jocuri online, elevii sunt mult mai atrași de conținuturile educaționale 
prezentate prin intermediul calcultorului, având astfel o atitudine pozitivă față de învățare.  
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TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ ÎN CONTEXTUL ȘCOLII 

ONLINE 
 

PROF. LOGOPED POP VIOLETA,  
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV 

 
Responsabilitatea noastră în calitate profesori presupune nu doar să oferim cunoştinţe elevilor 

ci şi să-i învăţăm abilităţile de supravieţuire necesare pentru a face faţă vieţii în lumea contemporană. 
Actuala criză sanitară, generată de pandemie ne-a determinat să ne reinventăm, să descoperim noi 
metode de a interacționa unii cu ceilalți și cu elevii noștri.  

Educaţia are rol conducător în dezvoltarea psihică a elevului cu deficiență mintală, creând 
condiţii favorabile dezvoltării viitoare ca adolescent și apoi ca adult integrat în viaţa socială a 
comunităţii. În funcție de tipul și gradul deficienței, dezvoltarea cognitivă a deficientului mintal este 
relativ constantă, fiind oportună orientarea învăţării pe dezvoltarea emoțională și afectivă. 

Atitudinea părinților și reacția mediului social, sunt de cele mai multe ori nefavorabile copiilor 
cu dizabilități și în special copilului cu deficiență mintală, mai ales în contextul actualei pandemii. 
Copilul diferit se adaptează mai greu, înțelege mai greu evenimentele cu care se confruntă, are nevoie 
de explicații simple, concrete de aceea are nevoie de un mediator între el și lumea exterioară. Copiii 
cu dizabilități au aceleași nevoi de îngijire și ocrotire ca și copiii tipici, dar au și nevoi speciale, care, 
în contextul stării de urgență și al limitării drepturilor și libertăților nu s-au putut satisface la nivel 
corespunzător: terapii specifice: logopedie, kinetoterapie, terapie comportamentală; asistență 
medicală de specialitate; expectanțe realiste, în concordanță cu potențialul lor, cu tipul și gradul 
deficienței; resurse materiale suplimentare; abilități de îngrijire și educare; mai mult timp acordat lor 
de către părinți; mai multă răbdare și înțelegere. 

Familiile acestor copii trec prin stările specifice oricărei traume: șoc, negare, furie, înțelegere, 
acceptare. Nu toți părinții parcurg etapele în ordine, nu toți le parcurg în același ritm, unii nu reușesc 
să atingă ultima etapă, cea de acceptare, alții trec de la o fază la alta, au scurte reveniri în etape 
anterioare. De această parcurgere a etapelor specifice stresului posttraumatic depinde modul în care 
familia va gestiona situația de criză. În tot acest proces, este foarte importantă consilierea psihologică 
a familiei copilului cu dizabilități. Acceptarea diagnosticului de către părinți reprezintă factorul major 
în recuperarea copilului cu dizabilități, oferindu-le părinților șansa unei adaptări și funcționări 
pihologice și sociale eficiente. Cu cât aceste etape sunt parcurse mai rapid și cu pierderi reduse, cu 
atât intervenția corectă și profesionistă se realizează mai repede. De fapt, succesul intervenției este 
condiționat de depistarea precoce a deficienței și de intervenția timpurie. Trăirile emoționale din 
primele etape nu dispar cu totul niciodată. În unele momente de criză, aceste trăiri pot reveni în viața 
familiei, uneori fiind trăite cu o intensitate mult mai mare. Actuala criză sanitară, generată de 
pandemia de Covid 19, reprezintă un moment de regresie în stadii anterioare, datorită limitării 
accesului persoanelor cu dizabilități la servicii medicale, educaționale și sociale. Persoanele 
vulnerabile sunt mai puternic afectate de stări de anxietate și chiar depresie în aceasta perioadă. Frica 
de necunoscut a condus la înrăutățirea stării psihologice a persoanelor cu dizabilități și la creșterea 
nivelului de depresie în rândurile acestora, la creșterea anxietății. Marea majoritate s-au confruntat cu 
anumite frici: pierderea unei persoane dragi, pierderea veniturilor, faptul că sistemul medical ar putea 
să nu facă față nevoilor și ar putea să nu beneficieze de suportul medical necesar, distanțarea și 
izolarea fizică.  

Copiii cu dizabilități au întâmpinat dificultăți majore în accesarea studiilor online din cauza 
faptului că mulți dintre ei provenind din familii cu nivel socio-economic scăzut, din familii 
monoparentale nu aveau laptopt, tabletă sau telefon și acces la internet. Cadrele didactice au făcut 
eforturi pentru a adapta materialele didactice la nevoile lor și la contextul pandemic: au realizat caiete 
cu fișe de lucru adaptate nivelului fiecărui copil pe care le-au trimis prin curier la domiciliul fiecărui 
elev; au realizat materiale informative atractive, cu imagini și explicații simple; au adaptat fișele de 
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lucru pentru a putea fi rezovate direct de pe tabletă sau telefon, fără a necesita printarea lor; au pregătit 
cadouri de Crăciun pentru elevii lor; au oferit consiliere părinților. 

 În procesul de recuperarea al elevilor am pus un accent deosebit pe proiectele și parteneriatele 
educative. ”Proiectele pot fi simplificate sau îmbogățite ele fiind valoroase pentru conținutul 
formativ-educativ al activităților, pentru dreptul copiilor de a învăța să comunice, să recunoască când 
au nevoie de ajutor și a-l cere fără rezerve, pentru dezvoltarea capacității de a fi toleranți, o însușire 
necesară în societate.” ( Băran-Pescaru, 2004, cap.2) 

 Provocarea acestui an școlar a constat în transformarea activităților care se desfășurau în 
mediul fizic, cu interacțiune directă în activități virtuale, desfășurate în mediul online.  

În cadrul proiectului Alături de mine, împreună cu mine, o parte dintre activități au fost dedicate 
colaborării cadrelor didactice implicate în proiect prin împărtășirea experienței personale pivind 
predarea online cu sprijinul diverselor platforme de învățare digitală. Cu ocazial Zilei Internaționale 
a Persoanelor cu Dizabilități – 3 Decembrie, elevii liceelor implicate în proiect au transmis 
partenerilor lor, copiilor speciali urări, gânduri de suflet, au realizat desene și postere impresionante, 
rod al voluntariatului desfășurat în anii precedenți alături de prietenii speciali. 

În cadrul proiectului ” Sunt român și bun creștin” am inițiat un parteneriat SNAC cu Biserica 
Ortodoxă Predeal și cu Liceul Teoretic Mihail Săulescu Predeal. Cu sprijinul Părinelui am oferit la 
început de an școlar 15 ghiozdane complet echipate pentru elevii ce provin din medii vulnerabile.  

 În pragul marii sărbători a Nașterii Domnului am derulat în cadrul parteneriatului o Campanie 
socială, în beneficiul elevilor cu diazbilități ce provin din medii vulnerabile ”Scrisoare către un 
prieten...” având ca scop respectarea și favorizarea accesului la educație prin donarea unei minime 
baze tehnologice necesare educației online. Ne-am droit să contribuim la îmbunătățirea calității vieții 
elevilor prin asigurarea unui confort material pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Darurile oferite 
au produs emoție și bucurie copiilor și familiilor acestora, depășind cu mult așteptările noastre. 
Generozitatea și promptitudinea cu care au răspuns oamenii la apelul nostru a fost impresionantă, 
donațiile fiind în valoare de aproxiamtiv 10000 lei. Donațiile au constat în: alimente, fructe, legume, 
dulciuri, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole de igienă, rechizite, jucării musicale, jucării educative 
interactive, materiale pentru decorațiuni handmade, imprimantă, cameră web, smartphone cu cartelă 
de internet, 15 tablete performante cu cartelă de internet, cadru special medical, MP3 player pentru o 
fetiță nevăzătoare, materiale pentru pictură pentru artterapie, mașină de spălat rufe.  

Prin acțiunile realizate am contribuit la dobândirea unor sentimente de înțelegere și respect față 
de toți oamenii, indiferent de diferențe, poziție socială, orientare religioasă, etnie, contribuind la 
cultivarea solidarității umane, la manifestarea acceptării şi respectului față de alte persoane.  

 
Bibliografie 
1. Băran -Pescaru A., (2004), ” Familia azi. O perspectivă sociopedagogică”, Ed. Aramis  
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 ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE ŞI TRADIŢIONAL 

 
LICEUL TEORETIC SEBIŞ 

GRĂDINIŢA P.N. PRUNIŞOR 
JUD. ARAD 

PROF. INV. PRESC. POP VIORICA 
 
 Învăţământul de astăzi dispune de tehnici noi in care elevii sunt captaţi de metodele şi aparatura 

existentă. Chiar dacă programa şcolară este foarte încărcată, unii elevi fac faţa cerinţelor. Este mai 
greu de spus pentru copiii care nu au sprijin financiar din partea părinţilor pentru a avea aparatura 
necesară acasă pentru studiu. Mi se pare foarte greu a lucra cu copiii ce nu pot acumula cunoştinţe şi 
cei care au probleme psihice sau cerinţe educaţionale, deoarece încetinesc foarte mult activitatea. 
Fiecare elev dispune de un echilibru diferit între punctele tari şi slabe în aceste domenii. Aceasta va 
influenţa la rândul ei atât preferinţele lor de învăţare cât şi eficacitatea lor în diferite situaţii de 
învăţare. Indiferent de diferenţele pe care elevii le pot prezenta, ei nu învaţă o idee nouă în izolare, ci 
se dezvoltă şi îşi adaptează gândirea în continuu, în lumina experienţei anterioare. În promovarea 
învăţării centrate pe elev, trebuie să recunoaştem experienţa anterioară individuală a elevului şi să o 
folosim ca pe o bază pentru a furniza noi experienţe care să-l ajute să-şi dezvolte idei.  
 În cadrul unei societăţi bazate pe cunoaştere este vitală nu doar creşterea accesului la oportunităţile 
de învăţare, ci şi consolidarea motivaţiei personale de a învăţa la şcoală şi în afara acesteia pe tot 
parcursul vieţii.  

 Învățarea centrată pe elev trebuie să se concentreze asupra dezvoltării, testării şi implementarii 
materialelor, noilor metode pedagogice şi strategiilor destinate să contribuie la creşterea motivaţiei 
elevilor şi a integrarii sociale. A permite elevilor să controleze ritmul de studiu pare inadmisibil, 
deoarece elevii sunt diferiţi şi nu învaţă cu toţii în acelaşi ritm. 

 Într-o învățare modernă, profesorul este îndrumătorul care te sfătuieste, e transmiţător de 
cunoştinţe, formator, coordonator, model, colaborator – o persoană care descoperă ce anume este 
interesat să înveţe elevul, determinând apoi cea mai bună modalitate de a-i pune la dispoziţie 
materiale, care să-i dea acestuia posibilitatea de a se achita de o sarcină. 

 În învăţământul tradiţional elevii ascultă profesorul, îl priveşte şi este atent la ce i se spune; 
neîntelegând ceva, poate pune întrebări directe. Elevul accepta ideile, reţine şi poate reproduce cu 
uşurinţă ideile. Învăţarea are loc prin memorare şi duce la competiţia dintre elevi. Astfel, evaluarea 
elevilor pune accent cantitativ, urmăreşte şi calitatea apreciind aceasta prin clasificarea elevilor. 

 În învăţământul modern, elevii schimbă idei unul cu celălalt, comunică între ei pentru a rezolva 
o sarcina, pun întrebări-argumentând şi explica punctele lor de vedere. În acest sens, învăţarea are loc 
prin deprinderi practice şi cooperare. Evaluarea elevilor se face observând ceea ce ştie să facă cu ceea 
ce ştie teoretic, punând accent pe valori, atitudini. 

 Dascălul, indiferent de disciplină va trebui să ştie să adapteze demersul didactic. Metoda 
tradiţională poate fi îmbinată cu cea modernă, ducând astfel la performanţe şcolare. Cadrul didactic 
observă interesul elevilor la clasă şi astfel işi coordonează activitatea în aşa fel, incât totul să devină 
interesant şi să capteze atenţia permanent.  

 În modelele didactice tradiţionale, predarea se rezumă la o simplă prezentare a materiei, în timp 
ce în didactica modernă, predarea este un complex de funcţii şi acţiuni multiple şi variate. Predarea 
ca şi management al învăţării înseamnă a prevedea lecţia, a orienta clasa într-o direcţie precisă, a 
preciza obiectivele învăţării, a stimula participarea elevilor, a adapta conţinuturile, a organiza 
contextul în care se produce învătarea- să mă asigur că am materiale, să organizez clasa.Predarea şi 
consolidarea trebuie să fie bine stăpânite de profesor ţinând sub observaţie clasa. 

 Metoda tradiţională este expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu 
manualul, exerciţiul; 
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 Metoda modernă impune algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, 
studiul de caz, metode de simulare (jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 

 Metodele tradiţionale limitează sau estompează participarea activă şi conştientă a elevului la 
actul de predare- învăţare. În cadrul învăţământului preuniversitar, metode gen expunere, conversaţie, 
nu dezvoltă gândirea elevului, acesta memorând. Prin aceste metode profesorul informează elevul, 
nu-l formează, elevul este obiectul instruirii şi nu subiectul procesului educativ, acesta reproduce ce 
învaţă şi nu învaţă prin descoperire.   
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 INVĂŢĂMÂNTUL ONLINE SI ŢRADIŢIONAL 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR, POPA ADRIANA 

 
 În zilele noastre cursurile / formările online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai 

multe institute si companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, in ciuda popularității educatiei 
online, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, in mare parte datorită conceptiei gresite. În 
acelasi timp, in ciuda popularitații în crestere a cursurilor online, formarea traditională (in clasa) se 
luptă si încearcă sa adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Exista intotdeauna 
doua fete ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, in timp ce pentru 
altii formarea in clasa este metoda preferată. 

 La nivelul la care se situează învățământul la ora actuală, nu trebuie să apară întrebarea dacă 
instruirea elevilor se îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatorului în învăţare, ci cum pot fi utilizate 
mai bine calităţile unice ale acestuia- interactivitatea, precizia, capacitatea de a oferi reprezentări 
multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona cu fiecare elev în parte, 
iar avantajul folosirii softurilor educaţionale este că se pot plia pe toate tipurile de lecţii, pot fi folosite 
la toate disciplinele de învățământ și sunt concepute şi interdisciplinar. Grafica, animaţia şi culoarea 
contribui la captarea şi menţinerea atenţiei, elevul va fi informat despre ceea ce va învăţa, cunoaşterea 
de către elev a obiectivelor urmărite, a performanţelor pe care va trebui să le realizeze, sporeşte 
motivaţia şi favorizează învăţarea, iar sub forma unui joc, prin aplicarea inteligentă a unui set de 
reguli, îmbinând plăcutul cu utilul, elevul va atinge scopul propus. Completând lecția propriu zisă 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. 

Introducerea tehnologiei informaţiei și comunicării în toate domeniile de activitate și-a pus 
amprenta și asupra sistemului de învăţământ, iar utilizarea calculatorului în procesul de predare – 
învăţare – evaluare a însemnat abordarea unei metode moderne de activitate didactică, interactivă şi 
dirijată, și poate fi considerată un nou procedeu de lucru, un nou mod de concepere a instruirii şi 
învăţării, care îmbogăţeşte sistemul activităţilor didactice şi prezintă importante valenţe informative 
şi formative, stimulând fenomene şi procese complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate 
pune atât de bine în evidenţă. Calculatorul, acest „super erou” al zilelor noastre, capabil să execute o 
multitudine de operaţii instantaneu, nu poate înlocui învăţătorul de la clasă, dar poate să-l ajute, iar 
utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor educaţionale reprezintă o necesitate a procesului 
educativ și ține seama de particularităţile individuale ale fiecărui elev. 

 Invăţămantul online reprezintă o realitate a zilei de astăzi, la orice disciplină se pot folosi 
softuri educaţionale, făcând posibilă o ,,altfel,, de înţelegere a fenomenelor şi a cunoştinţelor. Prin 
utilizarea calculatorului şi a cd-urilor educaţionale, elevii sunt mult mai atraşi de studiu, îşi măresc 
interesul pentru şcoală, le creşte responsabilitatea, motivaţia învăţării, îşi lărgesc sfera de cunoaştere. 
Pornind de la ideea lui Seneca, „nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm, ” putea afirma că, grădinița/ 
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. 

În activitățile instructiv- educative sunt utilizate o multitudine de softuri educaţionale pentru 
preșcolari menite să îi încânte foarte mult, fiind foarte îndrăgite, iar lipsa manualelor școlare a impus, 
mai mult ca oricând, folosirea cd- urilor educaționale. Printre acestea, cele mai interesante, atractive 
și care să corespundă cu unitățile de învățare propuse sunt: ,,Edu- alfabetul din povești”, un înlocuitor 
modern al manualului clasic de abecedar, menit a-l introduce pe micul elev în universul sunetelor si 
al literelor, ,,Tărâmul operațiilor matematice”, un soft educațional realizat să contribuie la dezvoltarea 
intelectuală- gândire, logică, rapiditateși perspicacitate, ,,Anotimpurile’’, ,,Omul’’, ,,Formele de 
relief’’, ,,Desenăm, pictăm, poezii învăţăm”, ,,Circulaţia’’, poveşti, puzzle cu eroii de desene animate 
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preferați, CD-urile cu muzică pentru copii ,,Clopoțelul magic”, ,, Cutiuța muzicală”ețc. Cele mai 
captivante au fost softurile cu poveşti, elevul facând cunoştinţă cu personajele şi conţinutul poveștii, 
aceasta fiind prezentată într-o formă grafică deosebită, iar pe parcursul derulării, el are de îndeplinit 
mai multe sarcini. Jocurile ce însoţesc povestea dezvoltă memoria, logica, spiritul de observaţie şi 
îndemânarea copilului în utilizarea calculatorului, îi sunt puse copilului întrebări şi îi sunt solicitate 
răspunsuri pentru a vedea în ce măsură s- a familiarizat cu ideile şi personajele din poveste, totul într-
un mod plăcut și stimulativ. De asemenea, jocurile de tip labirint îl determină pe copil să folosească 
tastele de deplasare stânga- dreapta, sus- jos, să- și dezvolte și îmbunătățească viteza de reacție, 
coordonarea oculo- motorie, dar și spiritul de competiție, motivația voluntară, capacitatea de a acționa 
individual, observându- se îmbunătățirea capacității de concentrare a atenției, creșterea stabilității în 
acțiune chiar și la unii copii care dovedesc în alte activități o slabă capacitate de concentrare a atenției. 

 
Referințe bibliografice : 
1. Adăscăliţei A., ( 2007), Instruirea asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi; 
2. Metodologia implementării competenţelor cheie în curriculumul şcolar aplicat, (2010), 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti; 
3. Miron Ionescu, Ioan Radu, (2004), Didactica Modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca; 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREŞC.: POPA ADRIANA 

GRĂDINIŢA P.P. NR. 1, SÂNNICOLAU MARE, JUD. TIMIŞ 
 
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 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. 

Peste tot în lume, sistemul de învăţământ actual pare să fie învechit. Aşa că este normal să ne 
gândim şi la alte opţiuni şi să le punem în balanţă cu şcoala tradiţională. 

Odată ajuns în clasă, copilul este nevoit să se detaşeze de individualitatea sa şi să devina unul 
dintre elevi. La orice materie se cer aceleaşi răspunsuri, aceleaşi idei.Şcoala de acasă (homeschooling) 
este o altă metodă de predare şi învăţare. 

 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. 

Avantaje învăţământului online: 
 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. 

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. 
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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! 

Avantaje homeschooling: 
– libertatea educaţională – pe lângă materiile de baza poţi opta pentru ce doreşti, fie că e vorba 

de o limba străină sofisticată, scriere creativă, pictură, muzică, programare sau altele, în funcţie de 
aptitudinile sau pasiunile copilului. 

– relaţie mai apropiată cu familia. 
– siguranţa fizică şi emoţională a copilului – nu trebuie să te mai preocupe femonenul de 

bullying şi stai fără grijă că cel mic va fi agresat de colegii mai neprietenoşi. De asemenea se elimina 
şi noţiunea de competitivitate, presiune sau prejudecăţi. 

– îţi poţi stabili programul de învăţare în funcţie de ritmul şi preferinţele personale. Fiecare 
copil are perioade ale zilei în care învaţă mai bine: unii sunt mai activi dimineaţa, alţii prefera după-
amiaza. 

Dezavantaje : 
Părinţii care optează pentru homeschooling trebuie să fie conştienţi de efortul şi timpul ce 

trebuie acordate acestei activităţi 
– absenţa socializării este cel mai des folosită drept argument contra. 
Copilul este lipsit de contactul cu alţi copii de aceeaşi vârstă, de schimburi de experienţe şi 

trăiri, prin urmare îi poate afecta dezvoltarea că fiinţă socială. Se ştie însă că cei mici au capacitatea 
de se împrieteni uşor cu alţi copii din vecini, din familiile prietene, cu colegii de la basket, înot, etc. 

– efort financiar suplimentar. 
– timpul liber al părinţilor scade considerabil. 
– lipsa de înţelegere a celor din jur.  
 
Bibliografie: 
 doer.ro/homeschooling 
 www.dascalidedicati.ro 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 
ȘCOALA ÎNTRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI CEL 

TRADIȚIONAL 
 

PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ: 
 POPA AURICA 

 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
BRAȘOV 

 
,,Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu te pot conduce. 
Nu merge în fața mea, s-ar putea să nu te pot urma. 
Mergi lângă mine și fii prietenul meu” ( A.Camus) 
 
 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 prin intermediul 
diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. Există avantaje dar și dezavantaje ale 
învățării online. Avantajele învățării în online sunt:  

- distribuirea rapidă a materialelor didactice 
- copiii intră în posesia materialelor doar printr-o simplă accesare 
- folosirea conținuturilor interactive 
- existența feed-bak-ului 
Urmare a acestor avantaje fiecare elev poate parcurge independent materialul primit. Profesorul 

și elevii interacționează într-o comunitate online fără a fi prezent în același loc. Implicarea emoțională 
a elevilor în evaluare este mai redusă. 

Dezavantajele învățării online sunt: 
- dificultăți în utilizarea tehnologiei 
- lipsa comunicării reale/ fizice 
Relațiile interumane sunt sărace, acest lucru pe viitor va avea un impact negativ asupra evoluției 

emoționale a copiilor. Conținuturile predate nu vor fi înțelese cu ușurință de elevi deoarece lipsește 
facilitarea profesorului. 

 Când vorbim despre învățământul special lucrurile se complică. Pe lângă eforturile făcute 
pentru continuarea procesului instructiv-educativ în condiții optime, prioritatea cadrului didactic este 
și consilierea părinților în vederea depășirii situației dificile în care ne aflăm. 

 Colaborarea cu părinții, menținerea unei relații armonioase între părinte-elev-profesor 
reprezintă garanția bunului mers al procesului instructiv educativ. Profesorul de psihopedagogie 
specială trebuie să construiască punți între părinți, elevi, profesorii din echipa multidisciplinară. Cheia 
succesului în învățământul special constă în colaborarea eficientă între toți participanții la procesul 
educativ. Cuvântul cheie care a predominat în activitatea noastră poartă denumirea de: ADAPTARE 

Pe parcursul acestei perioade, nefaste pentru educația specială am urmărit: 
- stabilirea unor canale accesibile de comunicare în acord cu elevii, părinții și profesorii din 

echipa multisiciplinară 
- elaborarea programului de activități în online în urma consultării cu părinții elevilor 
- elaborarea și crearea unor resurse educaționale dedicate activităților de învățare online 

pentru elevii cu dizabilități 
- adaptarea intervenției educaționale la particularitățile de vârstă și de diagnostic ale elevilor 

din învățământul special, la specificul activităților desfășurate în mediul virtual 
- echilibrarea gradului de dificultate al sarcinilor de lucru deoarece învățarea nu este facilitată 

fizic de către profesor 
- implicarea părinților ca parteneri educaționali 
- consilierea părinților copiilor cu dizabilități  
- oferirea unui feedbak constructiv permanent  
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 Știm cu toții că în învățământul special, mai ales în cazul copiilor cu deficiențe mintale severe, 
este necesar să lucrăm față în față deoarece pentru facilitarea învățării profesorul folosește 
comunicarea totală. De aceea am specificat că adaptarea este cuvântul de bază în contextul 
învățământului online. Răbdarea, creativitatea, tenacitatea, ne-au ajutat să menținem treaz interesul 
elevilor noștri pentru activitățile zilnice, să valorizăm punctele forte ale acestora, să consolidăm 
relația cu părinții. Din această perioadă trebuie să ieșim încrezători că prin dăruire, perseverență, 
toleranță depășim situațiile delicate și reușim să ne atingem obiectivele propuse pentru fiecare 
activitate în parte. 

 
 BIBLIOGRAFIE 
1. Piaget, J., Psihologie și pedagogie, București 1972 
2. Comeniu, J., A., Didactica Magna, București 1970 
3. Marin, R, Ghid de lucru cu familia și comunitatea pentru profesioniștii locali București, 2013 
4. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-e 
5. Editura didactică și pedagogică, Ghid pentru desfășurarea activităților educaționale 
În învățământul special, 2020 
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ȘCOALA ONLINE SAU ȘCOALA TRADIȚIONALĂ ? 

 
PROFESOR CAMELIA POPA 

 
 A trecut un an de la debutul acestei pandemii. Școala s-a mutat online cu bune și cu rele. Cu 

rele, deoarece mulți profesori nu erau familiarizați cu acest tip de predare, nu aveau cunoștințe 
suficiente despre aplicații precum Zoom, Google Classroom sau Microsoft Teams.  

 Nu existau materiale sau lecții care să le poți prezenta elevilor online. Nu puteai comunica 
eficient cu elevii. Pe de altă parte majoritatea elevilor nu aveau mijloacele tehnice necesare și rețea 
de Internet suficient de bună ca să poată participa la orele online.  

 Din clasa mea, din 30 de elevi doar 3 aveau laptopuri; restul aveau smartphone-uri – dar nu 
toți – foarte performante.  

 Mulți profesori au găsit soluții; și-au pregătit cursuri de predare online cu prezentări, cu fișe de 
lucru; și-au modificat stilurile de predare astfel încât să reușească să capteze atenția elevilor, interesul 
lor și să-i facă să înțeleagă materia predată.  

 Această pandemie ne-a deschis șansa, pe de o parte, de a ne îmbunătăți mult cunoștințele 
digitale atât profesorilor cât și elevilor. A fost o experiență nouă pentru fiecare dintre noi, o modalitate 
impusă de situația pandemică, de a ține elevii conectați cu școala. A fost nevoie de această experiență 
pentru a păstra un anumit program și un mod de organizare, astfel încât revenirea la școală să fie cât 
mai ușoară. 

 Din punctul meu de vedere școala online este eficientă pentru elevul conștiincios atent la ore 
fără să-i fie impusă această disciplină, care în mod tradițional este interesat de învățătură. Pentru cei 
care vin la școală din obligație, obligați fiind de părinți sau de societate, școala online a fost o mare 
pierdere. În spatele ecranului, profesorul nu poate verifica atenția elevului, nu poate vedea în ce 
măsură, din expresia feței, a înțeles cunoștințele predate. Am avut elevi în această perioadă, care în 
timpul orei ascultau muzică sau pur și simplu făceau cu totul alte activități. Camera video nu era 
obligatorie, de pe telefoanele neperformante nici nu se putea să le ceri acest lucru timp de 5-6 ore pe 
zi .  

 Sunt argumente pro și contra școlii online. Argumentele pro ar fi : 
• Școala online este necesară pentru a asigura continuarea procesului de învățare 
• Este benefică pentru că nu se mai pierde timp în trafic înspre și dinspre școală 
• Îmbogățirea cunoștințelor digitale atât ale profesorilor, cât și ale elevilor 
• Posibilitatea de a învăța în confort în propria casă 
Argumentele contra sunt multe, de asemenea: 
• Lipsa interacțiunii sociale atât pentru elev, cât și pentru profesor 
• Actul de predare este diferit; profesorul obține mult mai greu feedback-ul de la elevi  
• Scade interesul elevilor; uneori își închid și microfoanele, profesorul vorbind singur 
• Scade nivelul de asimilare a cunoștințelor, capacitatea de a înțelege materia predată 
Deși avem și argumente pro și contra școlii online, majoritatea profesorilor și a elevilor preferă 

școala tradițională. Poate a fost nevoie de această pandemie pentru ca elevii, părinții și profesorii să 
înțeleagă cât de mult contează munca față în față cu elevul. Școala tradițională, de-a lungul anilor și-
a dovedit eficiența cu toate că, toata lumea blamează învățământul românesc. Problema este a 
evoluției societății și a motivației pe care o au elevii să învețe. Eu, ca profesor, prefer școala 
tradiționalș, prefer să fiu înconjurată de elevi care sunt avizi de informații noi, cunoștințe noi, care își 
manifestă empatia față de profesor. Totuși, ne-a folosit mult și această perioadă de pandemie și de 
predare online, multe dintre cunoștințele acumulate de noi, profesorii, le folosim zi de zi în școala 
tradițională : în verificarea temelor, modalitatea de a da teste, modalitatea de prezentare a materiei . 
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 ASPECTE PRO SI CONTRA ALE INVATAMANTULUI 

ONLINE 
 

PROF. POPA CORINA BIANCA 
 
Începînd cu luna februarie, comunitate europeană a fost nevoită să facă faţă provocării 

pandemiei de COVID-19. S-au impus reguli noi, distanțarea socială şi fizică, magazinele și parcurile 
au început, să se închidă, toate acestea aflate în sincron cu suspendarea activității unităților de 
învățămînt și identificarea unor soluții pentru continuarea cursurilor. De pe 11 martie, toți cei aproape 
2, 9 milioane de elevi înscriși în anul școlar 2019-2020 din România şi-au mutat activitatea de învățare 
în mediul online, iar cadrele didactice avînd obligația de a ține legătura cu ei prin intermediul unor 
platform educaţionale special concepute. 

Odată cu transformarea învățămîntului „față în față” în cel virtual, profesorii au fost nevoiți să-
și adapteze stilul de predare pentru a se putea plia solicitărilor momentului. Inițial, Ministerul 
Educației și Cercetării (MEC) a subliniat importanţa menţinerii unui simplu contact cu elevii, fără ca 
aceștia să primească teme și note pentru activitatăţile din acea perioadă. Totuși, decizia de la finalul 
lunii aprilie, de a nu se reveni la școală pînă în septembrie (excepție făcînd doar elevii din clasele 
terminale), a determinat ca învățămîntul online să capete un rol important, obligatoriu, astfel că 
cadrele didactice au fost nevoite să folosească platforme interactive pentru a le putea trimite lecții 
elevilor și pentru a-i putea nota. 

Platformele care sunt validate de MEC aici fiind inclusă platforma Digital, de pe educred.ro a 
fost lansată la aproximativ o săptămînă după suspendarea cursurilor. Prin intermediul acesteia, 
profesorii pot împărtăși unii altora materialele pe care să le oferă elevilor drept suport de învățare. 
Tot aici se găsesc descrierile și tutorialele de utilizare a platformelor pentru gestionarea claselor, a 
resurselor de învățare și a progresului școlar, dar și informaţii privind instrumentele online destinate 
comunicării cu elevii. Însă, unii profesorii preferă mai mult instrumentele de comunicare precum 
Zoom, Microsoft Teams, Skype sau Youtube, distribuirea de materiale prin intermediul platformei 
Classroom fiind dificilă atunci cînd predai la peste 12 clase de elevi. Unele platforme au dezavantaje, 
spre exemplu, Zoom oferă doar 40 de minute de gratuitate pe platformă, prin intermediul Youtube-
ului, profesorii pot preda în timp real elevilor, însă aceștia nu pot pune întrebări decît în secțiunea de 
comentarii, în timp ce nemulțumirile sunt legate şi de platforma Skype, deoarece se blochează chiar 
și la un număr de doar șase participanți. Aplicații precum WhatsApp sau rețele precum Facebook nu 
se regăsesc în lista de recomandări dată de MEC, dar marea majoritate a cadrelor didactice din 
România au distribuit teme şi prin intermediul acestora. 

Școlile și liceele din mediul urban au reușit să se adapteze destul de ușor la măsura propusă de 
ministrul Educației. Elevii apreciază implicarea profesorilor în pregătirea orelor online, chiar dacă 
pandemia i-a scos complet din normalitatea cotidiană. 

În ceea ce privește învățămîntul rural, situația este mai complicată. Aproape 960.000 de elevi, 
împreună cu peste 131.000 de cadre didactice au fost nevoite să își mute întreaga activitate în mediul 
virtual, în contextul în care România ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de copii care trăiesc 
și cresc în locuințe inadecvate. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a lăsat în sarcina 
inspectoratelor școlare județene și a unităților de învățămînt să identifice mijloacele potrivite prin 
care să se transmită tuturor celor în nevoie resursele necesare educaționale. 

Profesorul universitar Constantin Cucoș, autorul celor mai importante cărți de pedagogie din 
România, consideră că actul educațional nu poate fi transferat în totalitate în mediul virtual. 
„Învățămîntul online este o alternativă, ce poate deveni substitut în situații speciale, cum sînt și cele 
prin care trecem acum, dar care prefigurează doar secvențial și în parte procesul real de formare. 
Indiferent de performanțele cadrului tehnic, de abilitățile profesorilor, de predispoziția conținuturilor 
formării de a fi transcodate didactic în raport cu noul context, procesul de predare, învățare, evaluare 
este diminuat, pierde din consistență, calitate, naturalitate. Nu toate dimensiunile educației pot fi 
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acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul relațional, dimensiunea cooperativă, realizarea 
obiectivă a evaluării și a feed-back-ului, monitorizarea și stimularea performanțelor, individualizarea 
și personalizarea învățării. Prin educația «la distanță» mai degrabă se poate gestiona procesul de 
învățare, prin pîrghii pre- sau post-predare, decît să se transmită efectiv informații noi, adesea 
complicate, ce necesită prefigurări sau procesări pe care cadrul tehnic nu întotdeauna le permite”. 

Învățămîntul alternativ s-a impus ca obligatoriu, iar conform Ordinului de Ministru (OM) 
4135/21.04.2020, „părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de a lua toate 
măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului sau elevului la activitățile de 
învățare online organizate de unitatea de învățămînt”. 

Este interesant de observat care a fost deschiderea părinților față de folosirea dispozitivelor 
tehnice și modul în care au luat măsuri pentru a le asigura copiilor accesul la online. Un studiu realizat 
în această perioadă de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) relevă faptul că mulți 
părinți au preferat să nu achiziționeze mijloace tehnice, sarcina revenind oricărei alte entități, ca și 
cum accesul la educație nu ar fi și în responsabilitatea familiei. 

Conform raportului publicat de Parlamentul European („Regîndirea educației în era digitală – 
«Rethinking education in the digital age»), România nu se poate lăuda cu elevi ce dețin competențe 
digitale demne de apreciat, în ciuda faptului că planul-cadru conține o materie obligatorie încă din 
clasa a V-a, prin intermediul căreia elevii ar trebui să își dezvolte continuu aceste competențe. Doar 
19% dintre tinerii cu vîrsta cuprinsă între 16 și 19 ani au abilități digitale peste nivelul de bază, iar 
cei ce s-au limitat doar la aceste abilități se găsesc într-un procent de 33%. Interesant este faptul că 
41% dintre elevi au abilități foarte scăzute, în țări precum Luxemburg și Austria procentajul fiind sub 
5%. La polul opus României se găsește Finlanda, unde peste 80% dintre tineri au competențe digitale 
peste nivelul de bază. 

Profesorul Constantin Cucoș subliniază faptul că simpla deţinere a dispozitivelor de învățare 
nu poate fi utilă, cât timp nu ai însuşite competențele necesare pentru a le utiliza. În plus, o bună parte 
din actualele instrumente informatice nu se pliază pe realizarea unor activități didactice. „Este evident 
că învățarea în societatea cunoașterii presupune o nouă perspectivă asupra conținuturilor învățării, 
prin integrarea oportunităților aduse de noile tehnologii de informare și comunicare, acest efort 
presupunînd curaj, creativitate și activism colaborativ din partea mai multor actori, atât „tradiționali” 
(profesor, didactician, manager școlar etc.), cât și „moderni” (informatician, inginer de sistem, web-
designer etc.). 

E un mediu nou care el însuși are incidență asupra a ceea ce se transmite, pentru că forțează 
oarecum cunoașterea să se plieze pe alte coordonate epistemice (de pildă spre structuri de idei, pe 
înțelegere sau operare cognitivă, pe abordări inter sau trans-disciplinare etc.). Nu toate instrumentele 
informatice sau de tip software, utilizate în acest moment pentru comunicarea sincronă/asincronă cu 
elevii, au fost proiectate în scopul realizării activităților didactice; unele solicitări din partea 
profesorilor sugerează adaptări încă din start, ale unor echipamente sau programe, în perspectivă 
didactică, educațională”. 

Cu toate că profesorii din România nu au trecut nici măcar printr-o simulare, până acum, a 
învățământului online, aceștia au depus eforturi pentru a se adapta noilor cerinţe. „Profesorii, prin 
natura meseriei lor, sunt creativi și găsesc resurse în așa fel încât să se adapteze. Fără îndoială că ne-
a surprins și pe noi că s-au adaptat destul de repede, că au fost flexibili. Sistemul de educație este unul 
extrem de stufos, cu un număr foarte mare de angajați, iar faptul că repede s-au găsit resurse în așa 
fel încît un procent semnificativ s-au integrat în acest sistem de învățare online este, cu siguranță, o 
veste bună. În momentul în care vor fi puse la dispoziția profesorilor și cursuri de formare pentru 
proiectarea și desfășurarea unor astfel de activități, cu siguranță se va fluidiza învățarea online, dar, 
pentru moment, având în vedere contextul în care ne aflăm, un număr mare de cadre didactice 
desfășoară astfel de activități”, a afirmat unul dintre profesori. 

Chiar dacă multe cadre didactice s-au adaptat la învățămîntul online, le lipsește interacțiunea 
față în față cu elevii. Profesorul Constantin Cucoș, a afirmat că există o soluție ce ar trebui 
implementată pentru a preveni haosul ce ar putea reapărea în sistemul educațional românesc: „Pe 
viitor, e nevoie de o anumită permanentizare a educației online, în sensul că secvențe ale 
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învățămîntului să se deruleze în acest fel – să zicem, într-o proporție de 10-15 % din totalitatea 
activităților școlare sau universitare. Desigur, proporția dintre cele două paliere de exercitare a 
educației devine schimbătoare, funcție de obiectivele formării, capacitățile celor care învață, vârsta 
lor, dar și funcție de evoluții ale mediului societal, care pot să impună astfel de replieri în ce privește 
asigurarea formării (epidemii, catastrofe naturale, bulversări sociale)”. 

 Așadar, sistemul educațional românesc a suferit multe schimbări în această perioadă, elevii, 
profesorii, dar și părinții fiind constrânși în a face față tuturor provocărilor apărute brusc. 
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ROADELE TOAMNEI 

-PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ SINCRON- 
 

 PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: 
 POPA DANA ALINA 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DEGEȚICA”, 
CLUJ-NAPOCA 

 
GRUPA: mare 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 
TEMA PROIECTULUI: „Bine ai venit, dragă toamnă!” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În grădina de legume” 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Roadele toamnei” –activitate integrată, sincron  
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 
 Jocuri și activități liber-alese (ALA1) 
 Bibliotecă: ”Ghici ghicitoarea mea” 
 Artă: ”Roșii mari și mici”-modelaj” 
 Activități pe domenii experiențiale:  
 DOS-Activitate practică -”Coș pentru legume” (îndoire) 
 
 COMPORTAMENTE URMĂRITE:  
A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 
B.1.2. Demonstrează abilităţi de solicitare şi de primire a ajutorului în situaţii problematice 

specifice; 
C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri. 
D.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare; 
 
Comportamente vizate  Obiective operaționale  
C.1.1.Manifestă curiozitate și interes pentru 
experimentarea și învățarea în situații noi; 
D.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, 
în diferite contexte de comunicare; 

- Preșcolarul va fi capabil să răspundă la 
ghicitorile adresate, indicând leguma 
corespunzătoare răspunsului dat; 
 

C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități 
artistico-plastice, muzicale și practice, în 
conversații și povestiri creative; 

- Preșcolarul va fi capabil să realizeze roșii prin 
modelarea plastilinei, manifestând 
consecvență și creativitate; 

A.1.3 Utilizează mâinile și degetele pentru 
realizarea de activități variate; 
B.1.2. Demonstrează abilităţi de solicitare şi de 
primire a ajutorului în situaţii problematice 
specifice; 

- Preșcolarul va fi capabil să realizeze prin 
îndoirea hârtiei colorate un coș pentru legume; 

 
 STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode și procedee didactice: explicația, demonstrația, conversația, exercițiul 
 Mijloace didactice: păpușă grădinar, coș, legume, planșetă, plastilină, pătrat din hârtie 

colorată, fâșie îngustă din hârtie, calculator (activitate LIVE) 
 
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, individual; 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
- Curriculum pentru educație timpurie, MECT (2019); 
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- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, 
UNICEF, coord. dr. Mihaela Ionescu, București: Vanemonde 2010; 

 - Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiş, (2014), Piramida cunoaşterii, Editura Diamant, 
Piteşti; 

 - Revista Învățământul preșcolar în mileniul III nr. 29-30/2019, Editura Reprograph 
 
Scenariul activității 
 
I. Momentul organizatoric constă în întrebări cu privire la aparatura tehnică (daca se aude, 

vede bine) și dacă au reușit toți să pregătească materialele necesare activității (platilina, planșetă, 
hârtie colorată, lipici, fâșie îngustă). 

 
II. Captarea atenţiei: Educatoarea prezintă o silueta/mascotă care reprezintă un grădinar. 

Acesta le arată copiilor un coș cu legume (roșii, ardei, ceapă, vânată, morcov). 
 
III. Anunțarea temei și a obiectivelor activității 
 Educatoarea le transmite copiilor că grădinarul îi provoacă să recunoască legumele pe baza 

ghicitorilor pe care le va rosti, să redea prin tehnici specifice modelajului roșii, apoi să realizeze prin 
îndoirea hîrtiei colorate un coș în care să-și așeze fiecare legumele modelate.  

 
IV. Dirijarea învățării și obținerea performanței: 
 Grădinarul le va spune copiilor câteva ghicitori despre legume (centrul Biblioteca). Ei vor 

anunța când doresc să răspundă prin ridicarea mâinii, apoi vor da răspunsul ghicitorii. Educatoarea le 
va arăta leguma ghicită…uneori ea va încerca să pună în dificultate copiii arătând o altă legumă, nu 
cea care reprezintă răspunsul ghicitorii. Copiii vor sesiza greșeala. 

 La centrul Artă, copiii vor modela roșii mari și mici, unele rotunde, altele alungite după 
preferință. Pe tranziția: ”Un doi, un doi, către baie ne întreptăm, Mâinile să le spălăm”, copiii merg 
fiecare la baia din locuință pentru a se spăla pe mâini, revenind apoi la activitate. 

 Deoarece copiii nu au coșulețe pentru roșii, grădinarul le propune să le arate cum să realizeze 
prin îndoirea hârtiei un coșuleț. 

 Educatoarea va explica și demonstra modul de lucru, copiii urmărind demonstrația.  
 Se vor executa apoi câteva exerciții de încălzire a mâinilor ( ”cântăm la pian, la fluier, 

închidem, deschidem pumnii, aplauze”), apoi educatoarea va relua demonstrația pe etape, lucrând 
împreună cu preșcolarii (activitatea fiind live copiii nu pot fi îndrumați/ajutați decât prin demonstrație 
și explicație). 

Copiii vor îndoi hârtia si vor obtine un coș. La final vor lipi fâșia de hârtie care reprezintă toarta 
coșului. Fiecare copil arată la camera/colegilor coșul realizat. 

  
V. Încheierea activității 
Grădinarul apreciază activitatea copiilor, modul în care au lucrat, se declară foarte mulțumit și 

le propune copiilor să așeze roșiile modelate în coș. 
În încheierea activității toți copiii vor interpreta cântecul ”A, a, a, acum e toamnă, da!” 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

484



 
ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
POFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR POPA DANIELA 

 
MOTTO: 
 ,,Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe” Aristotel 
 
 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! 

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. 
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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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PROIECT EDUCAȚIONAL 

JOURNALISME EN HERBE - PRESSE DES ÉLÈVES 
 ATELIERE DE JURNALISM ONLINE 

 
PROF. POPA DANIELA  

LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU, TIMIȘOARA 
 
A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
Perioada de desfășurare: noiembrie - martie  
Tipul activităţilor principale din cadrul proiectului :  
 concurs online în limba franceză 
 atelier online de jurnalism în limba franceză 
Domeniul în care se încadrează proiectul: cultural–artistic, culturi şi civilizaţii 
Ediţia nr. 12 
Număr elevi participanţi la proiect: 29 (clasele a IX-a și a X-a) 
Beneficiari direcţi: elevi cu limba de studiu franceză 
Beneficiari indirecţi: comunităţile francofone şi francofile locale, părinţii elevilor. 
Scopul proiectului: practicarea limbii franceze altfel, într-un cadru ludic, informal. 
Argument: Perspectiva acţională de învăţare a unei limbi străine prevăzută de Cadrul european 

comun de referinţă introduce un vector nou în predarea-învăţarea-evaluarea cunoştinţelor: construirea 
de către elevi a unor proiecte ce le permit atingerea unor competenţe lingvistice specifice domeniului 
personal sau profesional. Concursul îşi găseşte astfel justificarea în perspectiva comunic’acţională 
rezultând din Cadrul european, „acţiune” şi „competenţă” devin elemente-cheie în folosirea limbii 
străine. Concursul va permite participanţilor practicarea limbii străine prin accesul la înţelegerea 
profesiunii de jurnalist, aplicarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă şi civilizaţie străină în 
contextul jurnalistic foarte ofertant şi autentic, cooperarea în echipă, analiza propriilor competenţe 
prin descoperirea unui mediu concurenţial. 

Obiective:  
 practicarea limbilor străine în alte medii decât cel şcolar, apropiate de autentic; 
 descoperirea unui alt tip de carieră profesională, cu exigențe specifice: jurnalismul; 
 conştientizarea importanţei cunoaşterii unei limbi romanice în contextul european;  
 descoperirea abilităţilor creative personale şi de muncă în echipă; 
 etalarea produselor muncii elevilor;  
 autoevaluarea aplicării cunoştinţelor de limbă străină;  
 completarea portofoliului personal cu rezultate certificate. 
B. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 
Descrierea activității: 
În fiecare an, concursul « A LA UNE » propune realizarea unei « une », adică a unei prime 

pagini a unui ziar francez. Acest concurs permite elevilor de gimnaziu şi liceu practicarea limbii 
franceze într-un cadru deosebit, ludic. Experienţa anterioară nu este necesară. Toate activitățile au loc 
online. 
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Proiectul se desfășoară în 2 etape, conform diagramei Gantt de mai jos: 
Nr. 
crt. 

Obiectiv specific Activitate Nov.  Dec. Ian. Mar. Responsabil 

1. 

 
Etapa 1: pe școală 
- participare 
concurs individual 

munca pentru 
realizarea 
articolelor : 
informare, 
redactare 

     
 
 
 
 
 
 
prof. 
Popa Daniela 
 

elevii participă 
individual la 
concurs 

    

evaluarea și 
acordarea 
premiilor 

    

2.  Etapa 2: 
Înscrierea la 
concursul 
regional, în 
echipă, în 
intervalul 
decembrie 2019- 
1 martie 2020 

munca în echipă 
pentru realizarea 
paginii UNE. 

    

trimiterea paginii 
UNE prin e-mail, 
către organizatori, 
cf. regulamentului 
concursului 
regional 

    

1. Etapa pe școală: elevii participă la un concurs individual online pentru selecționarea 
celor mai bune articole ce urmează a fi publicate în pagina UNE care va reprezenta liceul nostru la 
concursul cu participare națională A LA UNE - presse des élèves 2020, în martie. 

Cerințe concurs:  
- redactarea de diverse tipuri de articole de presă, în limba franceză: anchetă, reportaj, interviu, 

editorial, știri pe scurt, rubrică scoop; 
- respectarea cerințelor pentru realizarea acestor tipuri de texte; 
- documentarea și relatarea experiențelor personale; 
- verificarea informației și transmiterea ei obiectivă sau subiectivă, în funcție de tipul de articol. 
Evaluare: realizată de către profesorul coordonator. 
Premii acordate: I, II, III, mențiune. 
2. Etapa regională: elevii câștigători ai premiilor I, II, III, mențiune, alcătuiesc o echipă 

de lucru pentru realizarea paginii UNE pe care o vor propune în concursul național. 
Perioada: dec. - martie  
Evaluare: În vederea evaluării, fiecare echipă va trimite pagina creată în două exemplare, după 

cum urmează: 
 Un exemplar FĂRĂ precizarea echipei redacționale, a numelui profesorului coordonator și 

a școlii de proveniență; 
 Același exemplar CU precizarea echipei redacționale, a numelui profesorului coordonator și 

a școlii de proveniență; 
 
C. FINALITATE: publicarea, în revista concursului regional, a paginii UNE realizate . 
 
D. SUSTENABILITATE: participarea la proiectul regional este o tradiție de 12 ani în școală, 

elevii se pregătesc, în etapa pe școală, pentru participarea regională, prin câștigători. Proiectul va 
rămâne o tradiție. 
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AȘTEPTĂRI ȘI PRETENȚII NORMALE, ÎN CONDIȚII ȘI 

CONTEXTE ANORMALE  
 

 DE POPA DIANA FLORENTINA 
 
Este arhicunoscut faptul că anul 2020 a reprezentat un punct important în istoria omenirii, o 

poartă de acces către o nouă lume, mult mai restrictivă și cu mult diferită față de tot ceea ce știam 
până atunci. Este arhicunoscut faptul că pandemia a afectat întreg globul pământesc și a produs 
schimbări radicale în economia fiecărei țări, influențând, într-un mod pregnant și memorabil, traiul 
fiecărui om. 

În acest context, sistemul de educație a fost unul dintre cele mai afectate sisteme, ale cărui răni 
nu se văd în prezent, dar cu singuranță își vor face, ulterior, simțită prezența. Din păcate, țara noastră 
s-a prezentat cu ,,lecția neînvățată” la examenul pe care virusul SARS-Cov 2 ni l-a dat, din mai multe 
puncte de vedere. 

Dacă s-ar fi făcut un sondaj, punându-se întrebarea ,,De ce ați ales această meserie?” majoritatea 
profesorilor din România ar fi dat un răspunsul ce ar fi avut legătură, într-o oarecare măsură, cu 
stabilitatea. Unul dintre puținele motive pentru care oamenii erau ,,tentați” să devină dascăli în 
România era faptul că, indiferent ceea ce s-ar fi întâmplat, fie iarnă, fie vânt, fie ploaie pe pământ, 
locul de la catedră i-ar fi așteptat necontenit iar elevii ar fi fost nelipsiți. Epidemia cu noul virus a 
distrus și această ultimă speranță a dascălilor, a distrus sentimentul de predictibilitate și a făcut loc 
incertitudinii. Anul acesta a reprezentat anul în care profesorii așteptau cu o nerăbdare deprimantă 
ziua de vineri pentru a afla dacă merită să printeze fișele pentru săptămâna următoare sau nu, dacă 
trebuie să pregătească o nouă prezentare Power Point sau nu, dacă se vor întoarce la școală luni, sau 
nu. 

O mare lipsă a sistemului online de predare din România o reprezintă infrastructura, faptul că 
la noi in țară încă sunt zone în care conexiunea la internet lipsește cu desăvârșire, iar copiii din 
familiile defavorizate nu dispun de dispozitivele necesare pentru a se conecta la lecții. Doar 68% 
dintre elevii din România au acces la echipamente electronice pentru școala online, arată un studiu 
realizat de IRES în perioada 27-30 aprilie și numai jumătate dintre elevi au participat la școala online. 

Din păcate, elevii nu au fost singurii care au dus lipsă de aparatura necesară. Oricât de frumoase 
și îmbătătoare sunt ideile confrom cărora meseria de pedagog este una pe care oamenii o fac de drag, 
din vocație, ea rămâne, în esență, o meserie, una în care te vezi nevoit să investești aproape tot atât 
cât primești. Încă nu am găsit un alt domeniu în care angajatul să folosească la locul de muncă 
propriile resurse. Curierii nu transportă coletele cu mașina personală, doctorii nu își achiziționează la 
începutul anului o masă de operații și una de consultații pe care să le utilizeze, nu vin cu trusa de prim 
ajutor de acasă și nici își cumpără propriile consumabile, constructorii nu folosesc mașinăriile proprii 
de amestecare a cimentului, așa cum nici persoanele angajate în sistemul de salubritate nu 
dezinfectează și nu curăța spațiile publice cu detergenți și soluții achiziționate din propriii bani. În 
schimb, profesorii folosesc materialele și resursele personale, iar în anumite cazuri mai fericite din 
punct vedere financiar, își achiziționează și diverse resurse auxiliare pentru a crește calitatea predării 
online (o cameră video mai performantă pentru a fi văzuți mai bine, un microfon mai performant 
pentru a fi auziți mai bine, iar lista poate continua). Tot în sfera achizițiilor din venitul personal fac 
parte și diversele abonamente pe care cadrele didactice aleg să le realizeze, contracost, pe diverse 
site-uri de pe internet, pentru a avea acces la resurse online cum ar: aplicații, jocuri interactive, 
filmulețe, fișe pe care elevii să le poată rezolva online, ulterior fiind trimise rezultatele pe adresa de 
mail a profesorului etc.  

Un alt punct slab îl constituie pregătirea, sau mai bine zis, nepregătirea cadrelor didactice. În 
ciuda faptului că în planurile cadru ale liceelor pedagogice și ale modulelor pedagogice din 
universități sunt prevăzute câteva ore de TIC (tehnologia informației și a comunicării), acestea nu 
acoperă nici pe departe nevoile învățământului online. Nu sunt prezentate metode și modele de bune 
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practici care să inspire profesorii, integrându-le în orele de curs online, nu le sunt prezentate aplicații, 
site-uri și alte resurse online ce ar putea fi folosite în cadrul învățământului la distanță, nu sunt 
pregătiți pentru a preda elevilor ce stau cu camera închisă, asupra cărora nu au nici cea mai mică 
formă de control.  

În ciuda tuturor neajunsurilor și a tuturor schimbărilor, un lucru a rămas neclintit: educația 
copiilor trebuie să continue. Nu contează cum, nu contează cu ce, nu contează că nu deține 
informațiile necesare, de la cadrul didactic se așteaptă întotdeauna o prestație impecabilă, lecții 
atractive și rezultate satisfăcătoare obținute de elevi.  

În concluzie, pandemia trăită de întreaga omenire începând din anul 2020 a schimbat cursul 
multor lucruri, dar nu a schimbat și nu a clintit nicio secundă dorința arzătoare a cadrelor didactice 
de a preda într-o manieră prețioasă și atractivă, nu a schimbat eforturile depuse de acestea pentru a-
și îmbunăți actul și prestația în fața elevilor, nu a schimbat dedicarea cu care dascălii și-au dus 
misiunea până la capăt, realizând educația până la cele mai profunde aspecte, indiferent de condițiile 
vitrege în care au fost nevoiți să lucreze, fie fizic, fie online. 
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE 

ONLINE 
 

PROF. POPA ION 
COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA 

 
Moto: ,,Va exista întotdeauna ceva mult mai urgent decât protejarea stării de bine a copiilor: 

Dar niciodată nu va exista ceva mai important’’ (UNICEF) 
 Pandemia de COVID-19 a afectat sistemele de educație și formare din întreaga lume, punând 

o presiune fără precedent asupra lor, aducând schimbări majore în felul în care învățăm, predăm, 
comunicăm și colaborăm în cadrul comunităților noastre de educație și formare și între acestea. 

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. 

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 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. 

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 
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Drive, în folderul corespunzător clasei. 
Iată câteva alte bune practici care trebuie aplicate pentru a vă asigura dispozitivul mobil:  
• Evitați conectarea la rețele Wi-Fi nesigure. Dezactivați funcția de conectare automată Wi-Fi 

pe smartphone-urile sau tabletele dvs. Utilizatorii ar trebui să se abțină de la conectarea la hotspoturi 
publice deoarece nu sunt sigure și conectarea la acestea poate expune dispozitivul la o multitudine de 
riscuri. Dacă este necesară conectarea, evitați autentificarea în conturile cheie sau serviciile 
financiare. Configurarea unui VPN reprezintă, de asemenea, o modalitate bună de a asigura datele 
trimise și primite online.  

• Descărcați aplicații din surse de încredere. Potrivit unei revizuiri de securitate Android 2016 
de la Google, aplicațiile potențial dăunătoare (PHA) reprezintă în continuare cea mai mare amenințare 
la adresa utilizatorilor de dispozitive Android. Anumite magazine de aplicații ale unor terțe părți s-au 
dovedit a fi probabil mai mari ca transportatorii de aplicații rău intenționate, așa că descărcați 
întotdeauna din surse de încredere. Utilizatorii ar trebui, de asemenea, să fie vigilenți și să verifice 
comentariile sau comentariile de pe pagina aplicației, pentru a se asigura că este legitimă. Utilizatorii 
care folosesc aplicațiile de plată mobilă și de jocuri populare ar trebui, de asemenea, să fie precauți, 
deoarece au devenit în trecut ținte ale terorismului cibernetic.  

• Cunoașteți riscurile de jailbreaking / rootkit. Producătorii plasează restricții de securitate și 
garanții pe dispozitivele lor pentru a proteja dispozitivele și datele utilizatorilor. Jailbreaking sau 
rootkit elimină aceste limitări, lăsând sistemul mai vulnerabil la malware și alte amenințări.  

• Aveți grijă la apelurile sau mesajele nesolicitate. Atacatorii folosesc o varietate de metode 
pentru a determina utilizatorii să descarce programe malware sau să dezvăluie informații personale. 
Scanați sau verificați toate 222 mesajele, apelurile sau e-mailurile de la expeditori necunoscuți înainte 
de a le deschide. 

 • Setați blocările automate pe dispozitivele mobile. Asigurați-vă că dispozitivul mobil se 
blochează automat și că are un cod de acces puternic - un model simplu sau o parolă de accesare 
rapidă nu oferă suficientă siguranță. Dacă un dispozitiv este pierdut sau furat, o parolă puternică 
împiedică pe oricine să acceseze rapid informațiile personale. Utilizarea caracteristicilor biometrice 
de autentificare, cum ar fi scanerul de amprente digitale și recunoașterea facială, fac deblocarea 
dispozitivului mult mai ușoară și îmbunătățesc securitatea.  

• Limitați informațiile personale oferite aplicațiilor și site-urilor Web. Înscrierea pentru un 
serviciu nou sau descărcarea unei noi aplicații uneori necesită informații personale. Aveți grijă să nu 
dezvăluiți prea mult și să cercetați cât de sigură este aplicația sau site-ul înainte de a vă conecta.  

• Gestionați ceea ce este partajat online. Asigurați-vă că utilizați setările de confidențialitate în 
aplicațiile și site-urile de socializare mass-media. Unele site-uri pot difuza publicului locația, e-
mailul, numerele de telefon sau mai multe date în mod implicit.  

• Utilizatorii ar putea, de asemenea, beneficia de soluțiile de securitate mobile pe mai multe 
niveluri, care pot proteja dispozitivele împotriva amenințărilor online, a aplicațiilor rău intenționate 
și chiar a pierderii datelor. 
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ORA DE CONSILIERE ÎN SISTEMUL ON-LINE 

 
PROFESOR: POPA JENI MARILENA 

COLEGIUL ECONOMIC ” VIRGIL MADGEARU” GALAȚI 
 
Datorită acestei pandemii- covid-19, orele de consiliere au fost trecute în mediul online pentru 

a putea decongestiona orarul elevilor din cadrul unității noastre de învățământ. Clasa a 9 a este la 
începutul drumului din ciclul liceal, iar în calitate de diriginte am dus o luptă grea cu noua situație. 
Fețe necunoscute, chipuri acoperite de măști, elevi noi care nu cunoșteau sălile de clasă, care nu știau 
când începe ora și când se termină, care își vedeau profesorii cu chipul acoperit și uneori abia mai 
răsuflând, au marcat această nouă generație. Accesarea platformei, intrarea pe link, codurile, materiile 
de studiu, noile pretenții ale fiecărui cadru didactic îi determinau să fie cu un pas mai în spate decât 
generațiile mai mari. A existat un impediment în comunicarea noastră, ” o mască ” pusă fiecăruia și 
o încercare a mea, în calitate de diriginte, de a le prezenta situația, de a trezi interesul lor, de a 
determina să-și activeze ambiția și de a obține o bună colaborare cu ei. Am trecut peste acest început 
greu, am învățat să ne cunoaștem, să ne respectăm, să nu vorbim unii peste alții, să ne argumentăm 
punctele de vedere, să învățăm din propriile noastre greșeli, să ne corectăm, dar mai mult decât atât 
să fim un colectiv. Discuții multe în online, cum n-am avut cu nici una dintre generațiile trecute, cu 
implicarea profesorilor ce predau la această clasă, a părinților în rezolvarea unor termene limită, iar 
în momentul lecției deschise la consiliere ne-am descurcat minunat. În luna noiembrie am avut lecția 
deschisă la consiliere având ca temă ” Adolescentul de azi versus adolescentul de ieri”. Activitatea a 
fost una de implicare maximă a elevilor, care au înțeles cerințele profesorului-diriginte, au colaborat, 
au explicat și au argumentat punctele lor de vedere. Minutele destinate acestei activități au trecut 
foarte repede, iar entuziasmul lor era punctul forte al orei de curs. 

 Acest colectiv a fost implicat în activități în online, tot pentru ora de consiliere pe teme 
adecvate vârstei lor precum: ” Traficul de persoane”, ”Cea mai mare lecție de consiliere- privind 
poluarea mediului înconjurător”, iar ei au fost dornici de participare, de completare a unor chestionare 
și de a-și spune părerea cu privire la aceste subiecte. Colaborarea noastră va continua și sunt convinsă 
că o să fie un colectiv bun, cu rezultate frumoase, dar și cu multă implicare în desfășurarea activităților 
extrașcolare fie în format fizic, fie în mediul online. 

 În situația în care se discută revenirea la formatul fizic, elevii sunt total debusolați pentru că ei 
nu cunosc mediul școlar așa cum îl cunosc elevii mai mari. Mulți dintre ei își doresc să rămână on-
line până la începutul anului viitor și totul să pornească de acolo. Trebuie să se acomodeze noii 
realități, să aibă ore în programul de după-amiază, să-și întâlnească profesorii, colegii, să facă naveta, 
etc.  
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EDUCAȚIA ÎN MEDIUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ NICOLAE BĂLCESCU”, BACĂU 

 
Experienţa pandemiei a dezvăluit latenţe ale profesorului nevoit să se reorienteze în demersul 

didactic, uneori fără să realizeze dimensiunea schimbării de sine şi a celor din jur. Astfel, cadrul 
didactic a cunoscut provocări care au dovedit nevoia de inovaţie, creativitatea generată de izolare, 
puterea exemplului, reacţia faţă de prejudecăţi, importanţa formării continue. Așadar, activitatea 
didactică derulată în condiţii de izolare a favorizat diferite forme de rezistenţă, însă şi limite ale 
condiţiei umane, în general. Cu siguranţă, rolul cadrului didactic a fost redefinit cu această ocazie, iar 
partenerii educaţionali au reconsiderat importanţa actului de predare. 

Putem descrie educația online ca fiind: instruire bazată pe computer, instruire bazată pe web, 
instruire bazată pe internet, instruire online, e-learning (învățare electronică), mlearning (învățare 
mobilă), educație asistată de computer la distanță. Așadar, educația online poate fi descrisă în mai 
multe moduri care provin dntr-o varietate de stiluri, dar la baza ei putem spune că educația online este 
o învățare susținută electronic, care se bazează pe Internet pentru interacțiunea profesor / elev și 
distribuirea materialelor de la clasă care poate include audio, video, text, animații, medii de formare 
virtuală. Este un mediu bogat de învățare cu mult mai multă flexibilitate decât o clasă tradițională. 
Din această definiție simplă provine un număr aproape infinit de moduri de a preda și învăța în afara 
sălilor de clasă tradiționale. Atunci când este folosit la întregul său potențial, educația online s-a 
dovedit a fi mai eficientă decât instruirea pură față în față. Poate fi antrenant, distractiv și adaptat 
pentru a se potrivi orarului oricui. 

Conceptul de educație tradițională s-a schimbat radical în ultimele luni. Cum prezența elevilor 
și a profesorilor într-o sală de clasă nu a mai fost posibilă din cauza închiderii școlilor în luna martie 
a anului 2020, utilizarea internetului a devenit principala soluție pentru continuarea educației. A fi 
prezent fizic într-o sală de clasă nu mai este astăzi singura opțiune pentru învățare. Atât timp cât ne 
dorim, putem avea acces la educație de calitate oricând și oriunde, singura condiție fiind existența 
unui computer funcțional conectat la internet.  

Tehnologia educațională pe internet este acum o altă alfabetizare care provoacă elevii la toate 
disciplinele. Educația online este asociată cu educația la distanță, dar poate funcționa mai bine atunci 
când profesorul și elevii sunt împreună într-un laborator cu fiecare terminal conectat la Internet. 
Desigur, utilizarea tehnologiei IT necesită formare continuă pentru profesori și constituie un efort 
considerabil pentru a proiecta o secvență educațională. Este nevoie de mai mult timp de pregătire 
pentru ca un profesor să poată preda online decât față în față pentru că este necesară punerea în 
practică a unui un cumul de competențe în IT. 

Școala trebuie privită ca un laborator ce permite elevilor să descopere, să cerceteze, să 
experimenteze și să evolueze în ritmul individual de învățare, cu sprijinul profesorului care are rolul 
de a crea scenarii reale de învățare. Așadar, în condițiile actuale, profesorul trebuie să găsească 
metodele potrivite pentru a putea susține la același nivel calitatea procesului educațional. Predarea în 
mediul online pune la încercare capacitatea profesorului de a se adapta la noile condiții și de a-și pune 
în valoare creativitatea și inventivitatea. Orele clasice, închise, trebuie înlocuite cu lecții de tip “open 
up” care permit elevilor să primească informațiile de bază într-un timp relativ scurt, aceștia urmând 
să aprofundeze noțiunile respective asincron. Prin urmare, rolul primordial al profesorului nu mai este 
acela de a transmite informații rigide, ci mai ales de a ghida elevul în procesul de învățare. În ceea ce 
privește evaluarea, profesorul trebuie să țină cont de finalitatea actului educațional, conștientizând că 
elevul trebuie să învețe, pe lângă altele și abilități esențiale generale precum comunicare, colaborarea, 
gândirea critică sau rezolvarea de probleme. Pentru a obține rezultate cât mai bune, procesul de 
învățare nu trebuie să fie rigid, ci din contră, să permită elevului să experimenteze, să se dezvolte 
profesional, acesta fiind astfel mai implicat în procesul de învățare. Soluția de menținere a unui nivel 
ridicat de implicare din partea elevilor pare să fie stimularea gândirii critice și creative a acestora 
deoarece creativitatea combină în mod ideal cunoștințele tehnice cu motivația și imaginația. Pentru a 
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conduce procesul educațional în această direcție, profesorul trebuie să ajute elevii să înțeleagă 
noțiunile prin acceptarea punctelor de vedere diferite, prin organizarea, moderarea și dirijarea 
activităților și prin promovarea învățării prin colaborare. 

Evaluarea online, bazată pe utilizarea calculatorului, poate fi considerată a fi bazată pe o 
anumită rutină, ce constă în generarea unor itemi predefiniți, însă acest tip de evaluare poate îmbogăți 
într-o oarecare măsură experiența elevilor. Evaluarea online se rezumă în general la efectuarea unei 
evaluări formative, avantajul imediat fiind obținerea rapidă a unui feedback referitor la nivelul de 
înțelegere a temelor parcurse. Profesorul modern trebuie să țină cont de faptul că evaluarea nu este 
un instrument de contabilizare și clasificare a rezultatelor ci un instrument care ajută profesorul să 
identifice nivelul de înțelegere al elevilor, permițându-i acestuia să deruleze anumite acțiuni cu scopul 
de a remedia carențele, acolo unde este cazul. În concluzie, școala modernă trebuie să fie locul în care 
elevii cercetează, își dezvoltă personalitatea și modul propriu de gândire sub îndrumarea profesorului, 
care coordonează activitățile educaționale. Metodele și strategiile de predare trebuie să fie adaptate 
condițiilor de lucru și necesităților individuale ale elevilor și să susțină dezvoltarea competențelor 
cheie de bază precum comunicarea, colaborarea, creativitatea și gândirea critică. De asemenea, în tot 
procesul educațional trebuie să se țină cont de faptul că tocmai modul diferit de a gândi îi ajută pe 
elevi să evolueze, așadar profesorul nu trebuie să clasifice drept greșite anumite idei, ci să încerce să 
îndrume elevul spre a găsi soluția la problema propusă. 

Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi 
sugerează o soluţie firească la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. Nu este 
un proces uşor, dar dificultăţile pot fi depăşite având în vedere potenţialul acestui tip de cunoaştere. 
Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea acestora, 
mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului şi a emailului, a sms-urilor sau a 
reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi în 
modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a 
comunicării (TIC), elevii menţionaţi vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare 
ca sprijin pentru teme. 

Dobândirea competenţelor digitale este o obligativitate indispensabilă a educaţiei oferită de 
şcoală pentru a se asigura dezvoltarea personală a tinerilor actualelor generații şi progresul lor 
profesional în scopul integrării cu succes în societatea de mâine. Indiferent de contextul în care se 
realizează învăţarea, prioritatea instruirii trebuie să fie formarea şi nu informarea, conţinuturile 
parcurse de elevi trebuie să fie utile soluționării problemelor de viaţă, rezultatul învățării trebuie să 
fie dobândirea competenţelor, iar profesorul trebuie să fie coordonator al procesului cognitiv şi 
partener permanet deschis spre dialog un stimulativ şi colaborativ. 

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, iar orele școlii online trebuiesc reduse din punct de vedere temporal. Școala 
online este o soluție bună, dar pe termen scurt. 

Consider că școala online a fost soluția ideală într-o situație și o conjunctură în care nu exista 
altă alternativă sau o altă soluție viabilă. Dincolo de faptul că au fost zone rurale fără acces la internet 
sau copii fără dispozitive, pentru cei mai mulți copii a fost o alternativă de învățare viabilă, la 
îndemână, a fost soluția de succes într-o situație fără precedent, o adevărată provocare căreia i-am 
făcut față, care ne-a provocat să ne depășim limitele, să ne adaptam, să ne reorganizăm, reinventăm, 
să ne dezvoltăm deprinderile digitale, să răspundem pozitiv unei conjuncturi mai puțin favorabile. 
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,,HOMESCHOOL”, ALTERNATIVĂ 
LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PUBLIC DE STAT 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR POPA LOREDANA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE GRECESCU” 
STRUCTURA GRĂDINIȚA P.P. NR. 29 

 
 În România, învățământul public de stat, se realizează prin curriculum-ul național, care 

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 sunt evaluați prin sistemele de notare, în 
funcție de felul în care au achiziționat aceste informații.  

 Chiar dacă au aceeași vârstă, copiii sunt diferiți în ceea ce privește abilitățile și talentele pe 
care le au, interesele lor, viteza, ritmul sau stilul de învățare, starea emoțională sau circumstanțele din 
familie, sau orice alți factori care intervin în învățare. 

,,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 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. 

Acest sistem se potrivește familiilor care doresc să investească timpul și resursele necesare 
pentru ca 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 din cauza problemelor din școala publică (abuz între 
colegi, un mediu violent, droguri, imoralitate, presiune, etc.). Alții, din cauza nemulțumirii față de 
ceea ce oferă sau nu oferă sistemul de stat, cât și în cazul existenței problemelor sociale ale copiilor, 
cu dizabilități de învățare ca ADHD sau autism.  

Alternativa este necesară și pentru copiii cu probleme medicale care presupun perioade lungi 
de imobilitate sau spitalizare (boli cronice sau accidente). 

Părinții care aleg ,,școala acasă” sunt conștienți de dificultățile procesului, dar consideră că 
rezultatele pe termen lung merită investiția. 

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 circumstanțele familiale, ei vor stabili un 
program, vor alege cărțile sau sursele de informare, vor planifica ieșiri, excursii, vor căuta să fie 
membri la diferite cercuri și cluburi, vor cumpăra software, vor înscrie 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 singura materie, pot 
termina un manual/o materie mai repede sau mai lent. 

În țările, în care se practică ,,școala acasă”, în mod legal (Franța, Austria, Marea Britanie, 
Slovenia, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Ucraina, Lituania, Belgia, Danemarca, Italia, Norvegia, Cehia, 
Portugalia, Rusia, Elveția, Polonia), 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 cadrul intim, sigur și 
confortabil al familiei, cu libertatea unui program ales după preferințe sau nevoi. 

Din păcate, homeschooling este un program de educație contestat la noi în țară și poate fi posibil 
doar în cazurile medicale foarte serioase, în elevul nu se poate deplasa în mediul școlar public.  

Atâta timp cât în Romania nu există o legislație foarte clară, prin care elevul să dovedească o 
rută de trecere de acces din ,,școala acasă” în sistemul public de educație, cunoscând condițiile de a 
accede din homeschooling în gimnaziu, liceu și mai departe în universitate, se poate crea situația ca 
odată ce elevul a terminat patru sau opt clase în sistemul de școlarizare acasă să nu poată să se întoarcă 
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înapoi în sistemul public, adică să aibă dificultăți, pentru că nu are o diplomă care este acreditată, nu 
are un număr de credite, un număr de ore. 

În întreaga lume, s-a observat că sistemul de învățământ trebuie permanent reformat, adaptat 
contextului social și evoluției științifice, așa că este normal să se implementeze strategii moderne de 
educație ca alternative la școala tradițională. 
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ÎNVĂȚAREA CONTINUĂ ȘI DINCOLO DE GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR POPA MARIA FLORICA 

GRĂDINIȚA P.P. CHIȘINEU-CRIȘ 
 
Educația este esența formării omului, cu ea devii capabil să-ți atingi visele și să evoluezi pe 

plan personal și profesional. Educația nu are frontieră, nu are limită, este o resursă infinită care oferă 
energie și informație omului. Aceasta o primim în familie, la grădiniță, la școală și în jurul nostru. 

Învățarea continuă și dincolo de grădiniță. Cu instrumente online accesibile tuturor și multă 
determinare, putem face progrese împreună și mai mult decât oricând, putem încuraja copiii să învețe 
și să lucreze independent. 

Succesul unui demers didactic online ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. înseamnă 
mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. 

O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având 
astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Putem enumera următoarele 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, am folosit aplicații simple pentru comunicare 
cu grupa și individuală (cu fiecare copil) precum Whatsapp . 

Analizând afirmația prof. univ. dr. Constantin Cucoș- „Orice proiect de educație la distanță este, 
de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune redimensionări de conținut și de strategie 
comunicațională”și experimentând grădinița online am ajuns la concluzia că acest lucru presupune o 
reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, pornind de la metode și tehnici 
de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând cu materialele și mijloacele 
didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar foarte 
greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, cu preșcolarii imposibilitatea urmăririi modului în care 
preșcolarii au înțeles explicațiile, dificila administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care 
îngreunează actul educațional. 

Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem, este 
unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de 
acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de 
către copil, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele 
deține rolul de suport emoțional pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să 
empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină 
cauza educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile. 

În grădinița online motivația rămâne un factor esențial. Este vorba despre motivația cadrelor 
didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de motivația 
copiilor pentru învățare, ba mai mult motivația părinților pentru a se implica în actul educațional. 
Diferența este că acum feedbackul copiilor 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. 

O temelie bine clădită, niciodată nu va fi dărâmată și cum la baza educației unui copil este 
grădinița, am ales să-i fiu tovarăș de joacă în prima călătorie spre maturitate. Prin joc copiii primesc 
educație și doar prin educație putem schimba lumea. 
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CURSURI TRADIŢIONALE VS. CURSURI ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POPA MARIA LILIANA 

COLEGIUL NAŢIONAL ,,I. M. CLAIN”, BLAJ, JUD. ALBA 
 
 Suntem cu toţii de acord că pentru elevii ciclului primar în special cursurile tradiţionale faţă în 

faţă, cu prezenţă fizică în sala de clasă, sunt cele mai potrivite. Astfel, elevii pot să interacţioneze, să 
fie mai disciplinaţi, să urmeze un program regulat, să-şi îmbunătăţească aptitudinea fizică şi vigilenţa 
mentală. Elevii şi profesorii ajung să se cunoască mai bine, reuşindu-se o evaluare optimă din partea 
cadrelor didactice a punctelor forte şi punctelor slabe, urmate de stabilirea şi aplicarea unor măsuri 
remediale adecvate. 

 La şcoală, elevii pot să-şi împărtăşească direct opiniile, să-şi clarifice mai bine necunoscutele, 
obţinând răspunsuri imediate, beneficiind de feedback constant şi rapid. Înţelegând modelul de 
întrebări şi răspunsuri şi sugestiile oferite de cadrele didactice care au experienţă, elevii pot găsi mai 
multe informaţii utile, clarificări immediate, rezolvări la multe necunoscute. Învăţarea cu prezenţă 
fizică în sala de clasă este mai utilă datorită unei interacţiuni continue între elevi şi profesori, 
ajutându-i să scape de emoţii şi temeri legate de examenele naţionale la clasele a II-a şi a IV-a. De 
asemenea, interacţiunile cu profesorii buni contribuie la motivaţia elevilor de a obţine rezultate cât 
mai bune. 

Trebuie amintită şi latura socială, elevii având nevoie să interacţioneze, să-şi formeze şi să-şi 
dezvolte capacităţile sociale, să experimenteze relaţiile sociale cu tot ce implică acestea.  

Perioada de pandemie pe care am parcurs-o cu toţii ne-a forţat însă să trecem de la cursurile 
tradiţionale la cursurile online. Internetul a devenit aliatul nostru şi o mare oportunitate pentru ca 
învăţarea să continue, fiind foarte util în învăţare, atât a celor mici, cât şi a celor mari. Pentru elevi 
tehnologia este atractivă, iar pentru profesori a trebuit să existe o motivaţie puternică pentru a o utiliza 
în mod eficient.  

Învăţarea online a fost şi este o metodă alternativă de învăţământ care asigură continuarea 
procesului educaţional prin intermediul unor instrumente informatice diverse de comunicare la 
distanţă, care are avantaje şi dezavantaje. Studiile arată că ea este eficientă dacă este axată pe cel puţin 
trei zone: învăţarea online de calitate, predarea online şi proiectarea instruirii online, deci este 
rezultatul unei proiectări şi planificări atente a instruirii. Învăţarea online de calitate presupune timp 
de planificare, pregătire şi dezvoltare pentru o lecţie, o planificare atentă a învăţării prin identificarea 
conţinutului de parcurs şi proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune pentru susţinerea procesului de 
învăţare. Această planificare nu trebuie adaptată numai la particularităţile de vârstă ale elevilor, ci 
trebuie avute în vedere de multe ori chiar şi particularităţile individuale ale elevilor.  

Printre avantajele învăţării online se pot enumera: distribuirea rapidă a materialelor didactice, 
elevii intrând simplu în posesia acestora; existenţa de conţinuturi multimedia care eficientizează 
învăţarea; posibilitatea ştergerii, corectării sau actualizării conţinuturilor atunci când diferite situaţii 
impun acest lucru; îndreptarea informaţiilor spre un singur elev sau spre mai mulţi în acelaşi timp, ori 
chiar crearea de grupuri; folosirea de conţinuturi interactive şi primirea feedbackului în timp real, 
rapid. Activităţile online pot fi accesate oricând şi oriunde, programul putând fi flexibilizat, elevii au 
posibilitatea de a prezenta mai multe informaţii procesate cu atenţie, cu o implicare emoţională 
redusă.  

Există, bineînţeles, o serie de dezavantaje pe care le-am experimentat cu toţii. Printre acestea 
aş aminti: dificultăţi în utilizarea tehnologiei, în accesarea informaţiilor sau în realizarea unor teme şi 
proiecte; lipsa comunicării reale, fizice ce poate duce la pierderea capacităţii de comunicare eficientă 
faţă-în-faţă după o perioadă lungă de comunicare virtuală; existenţa unor situaţii neprevăzute care să 
împiedice accesul la învăţarea online (lipsa tehnoogiei, lipsa sau căderea internetului, lipsa sau 
căderea curentului electric etc.) ceea ce poate duce la pierderea de informaţii, în cantităţi mai mici 
sau mai mari; interpretarea eronată a informaţiilor primite. Pentru elevi învăţarea online presupune 
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mai multă responsabilitate, mai mare efort şi iniţiativă susţinută. Pentru profesor presupune un volum 
mult mai mare de muncă, timp îndelungat de pregătire, iar în cazul claselor foarte numeroase, vorbim 
despre imposibilitatea unei interacţiuni de calitate, despre un feedback individual şi prompt foarte 
dificil. 

Cel mai mare dezavantaj, din punctual meu de vedere, îl constituie totuşi sărăcirea, reducerea 
relaţiilor interumane, fie că vorbim despre relaţia elev-profesor, fie că ne referim la relaţia elev-elev, 
cu efecte negative pe timp îndelungat, mai ales pentru elevii ciclului primar care au nevoie de 
beneficiile acestor interacţiuni, într-o perioadă foarte importantă din viaţa lor. 
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SISTEME ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE ȚĂRI 

 
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN OLANDA 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SIBIU 

 

Educaţie general 
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 
VMBO. 

2. 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 terţiar. 

3. 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 admitere. 

4. 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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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

 POPA MARIA ANCUȚA,  
GPN FLOARE ALBASTRĂ, BUCUREȘTI 

 
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 
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- 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! 

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 – 10.06.2021 
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 – 11.06.2021 
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 – 12.06.2021 
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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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERĂ! 

 
PROF. POPA MARIA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂNDULENI, JUD. BACĂU 
 
 Învățământul românesc a trecut de mai bine de un an printr-o gravă criză existențială. Învățarea 

online a luat locul școlii față în față și a schimbat modul de predare-învățare-evaluare. Elevii noștri 
au devenit „experți în tehnologie”, iar noi profesorii am fost nevoiți să ne aliniem noilor realități. Din 
păcate, acestea ne-au găsit, fără să vrem, nepregătiți.  

 Foloseam laptopul școlii doar când eram sigură că am o bună conexiune la internet, poate o 
dată pe lună. Lecții interactive cu utilizarea internetului și participarea directă a elevilor, recunosc că 
nu am realizat. În mediul rural doar câțiva elevi își permiteau să vină la școală cu telefoanele smart. 
Așa încât nu aveam nici motivația, nici tehnologia și nici cu cine/ce să realizez astfel de lecții.  

 Pentru mine, personal, școala online a însemnat la început scurte lecții pe messenger la care 
puteau intra maxim 9 elevi (10 persoane cu mine). Întâlnirile se compuneau din scurte explicații la 
lecția de predare-învățare, urmată de schița lecției pe care o trimiteam să o vadă toți elevii. Întrebărilor 
și nelămuririlor le răspundeam ora următoare. Predarea noilor conținuturi au fost mult trunchiate în 
speranța revenirii la normalitate și din grija față de elevii mei. Jumătate din ei nu aveau dispozitive, 
telefoane de pe care să intre să comunice cu mine și colegii lor. Conexiunea la internet a fost o altă 
problemă ca și semnalul prost din mediul rural unde locuiesc elevii. Așa m-am chinuit lunile martie 
și aprilie.  

 Vacanța de primăvară m-a adus față în față cu platforma CLASSROOM pe care am început să 
o descopăr și să învăț să o folosesc. Trimiteam elevilor fișe de lucru, prezentări power-point, jocuri 
didactice, diverse materiale care să li se pară interesante și atractive. De abia spre sfârșitul perioadei, 
am început să folosesc video conferințele de pe platformă. M-am bucurat enorm când mi-am revăzut 
elevii. Cea mai mare provocare a fost că o parte dintre ei erau cu camerele închise, nu voiau să le 
deschidă, nu participau la scurtele noastre întălniri. La polul opus se aflau elevii care căutau semnal 
prin grădini, pe dealuri și vedeam cum se străduiesc să participe. Atunci mi-am dat seama că, 
indiferent de timpuri, elevii mei se pot împărți în: cei interesați, cei dezinteresați și cei care nu au 
mijloace materiale de a participa. 

 Sunt părinți care au înțeles necesitatea de a merge mai departe cu școala. Din multul sau puținul 
lor, au reușit să achiziționeze telefoane pentru copiii lor și să se conecteze la o rețea de internet. Cei 
care au criticat de la început școala online și nu i-au acordat nici un credit, s-au izbit în toamnă de 
nevoia acesteia pentru copiii lor. Fie au cumpărat dispozitive, au primit de la școală sau în urma 
neparticipării la ore, copiii lor au rămas cu mediile neîncheiate, corigenți sau cu alocațiile tăiate. 

 Începutul anului școlar 2020-2021 a debutat cu prezența fizică a elevilor mei în bănci. Normele 
impuse de pandemie au fost respectate de toată lumea, dar luna noiembrie a adus închiderea școlilor 
și mutarea în online. De un real folos mi-au fost cursurile din cadrul programului C.R.E.D. care m-
au învățat cum să țin pasul cu perioada pe care o treceam. Discuțiile din cadrul programului au vizat 
noile programe școlare de la gimnaziu cu multitudinea de competențe, strategii, metode de predare-
învățare-evaluare online. Am descoperit că minic nu este imposibil în educație, trebuie doar voință, 
timp și motivație personală.  

 Profesorii învață tot timpul (sau așa ar trebui). Ne-am adaptat destul de bine timpurilor pe care 
le trăim și acest lucru se vede cel mai bine în lecțiile desfășurate anul acesta. Trecerea de la tradițional 
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la modern, centrat pe elevi o realizasem deja de câțiva ani. Tehnica ne-a devenit aliat acum. Lecțiile 
interactive cu participarea directă a elevilor nu mai este o provocare ci un timp prețios petrecut altfel 
la școală.  

 Școala online reprezintă o soluție în situațiile de criză dar nu o rezolvare. Sunt zone în care 
conexiunea la internet este slabă și în prezent. Elevi fără posibilități materiale vor fi mereu. 

În schimb, sistemul de educație trebuie să se modernizeze ca și noi profesorii. Schimbarea este 
grea și anevoioasă, dar am dovenit că se poate. Rămâne de văzut ce am semănat peste câți ani la 
examenele de evaluare națională.   
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ȘCOALA ONLINE 

 
PROFESOR, POPA OANA RAMONA 

 
Motto Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time 

will pass anyway. – Earl Nightingale 
Viața, cel mai bun profesor? 
 Una dintre activitățile educative motivaționale pe care le-am susținut în mediul online cu elevii 

clasei a X-a Hotelier B a fost cea intitulată Life Skills, cu prilejul Sesiunii naționale Dezvoltarea 
abilităților de viață independentă (16.02.2021-28.02.2021), organizată de Asociația HoltIS în 
cadrul proiectului Împreună pentru viitor în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România, la 
care elevii au participat cu interes, curiozitate și entuziasm arătându-și creativitatea, unicitatea, 
talentul și surprinzând momentele cheie prin realizarea de desene, postere și mesaje motivaționale.  

 Life Skills este mereu o temă de actualitate și de interes, de aceea consider că noi, profesorii 
putem contribui mai mult la dezvoltarea abilităților de viață independentă ale adolescenților noștri 
prin implicarea lor în diverse proiecte educative, cluburi de lectură, de teatru, de gătit, de oratorie, 
diverse concursuri școlare, activități extrașcolare, acțiuni de protejare a mediului înconjurător și 
reciclare, acțiuni de voluntariat, într-un cuvânt, să fie antrenați activ în situații de viață reale care să-
i ajute și să le dea curaj în conturarea unui viitor frumos și plin de succes. 

 Dincolo de toate impedimentele socio-economice și protejarea sănătății în contextul pandemiei 
cauzate de Covid-19, pentru a putea realiza toate acestea, cred că împreună facem câțiva pași mici 
sau mai mari pentru a ne îndeplini „misiunea” și a putea forma adultul independent de mâine, sigur 
pe sine și încrezător în forțele proprii. 

 Activitatea în sine a cuprins mai multe etape, în prima parte a lecției le-am captat atenția 
elevilor mei printr-o prezentare Power Point, pusă la dispoziție de Asociația HoltIS (sub umbrela 
platformei QIE - Quality Inclusive Education), unde elevii au înțeles semnificația și importanța 
abilităților de viață independentă, au aprofundat concepte legate de abilitățile noncognitive precum: 
optimismul, motivația, autocontrolul, perseverența, integritatea, curiozitatea și am acordat o 
importanță deosebită dezvoltării stimei de sine. Mai apoi, elevii au participat la discuții libere, jocuri 
de dezvoltare personală prin exerciții- Picătura Chinezească, Motivația, Creativitatea, Caracterul și 
workshopuri de desen, unde au reprezentat ceea ce am discutat prin desene, postere și mesaje 
motivaționale, atât în limba română cât și în limba engleză, astfel încât toți elevii au avut oportunitatea 
de a-și aduce o mică contribuție la realizarea acestei activități. 

 La sfârşitul activității, care a avut o durată de 50 de minute, elevii: 
• au înțeles ce sunt abilitățile de viață independentă. 
• au explorat diversele concepte legate de abilităţile noncognitive. 
• au identificat relevanţa acestor abilităţi în evoluţia economică, civică şi personală. 
• au conştientizat importanţa dezvoltării acestor abilităţi la propria persoană. 
• au descoperit modalităţi eficiente pentru o stimă de sine sănătoasă. 
• au distins motivaţia pozitivă de cea negativă. 
• au înţeles cum implicarea în diverse activităţi stimulează creativitatea.  
 În final, pot mărturisi că elevii se deschid mai mult prin astfel de activități, își depășesc barierile 

emoționale, putem comunica mai ușor și mai eficient, elevii timizi îndrăznesc să se exprime mai mult, 
învățăm unii de la alții, ne conștientizăm și ne dezvoltăm abilitățile de viață, ne descoperim … 
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Mai jos putem observa creațiile elevilor … 
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ȘCOALA DE ACASĂ. PROVOCARE SAU OPORTUNITATE? 

PROF. ÎNV. PREȘC. POPA ROXANA 
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PP ȘI PN 

”RAZĂ DE SOARE” PLOIEȘTI 

 Pandemia de COVID ne-a schimbat în mod semnificativ stilul de viață, programul și modul de 
lucru, dar și obiceiurile de petrecere a timpului liber. O dată cu restricțiile de a ne întâlni în grupuri 
mari, de a ne expune la experiențe în comunitate, față în față, am fost nevoiți să căutăm variante 
alternative pentru a răspunde, totuși, la nevoia noastră de socializare și dezvoltare. 

 Munca de acasă ne-a arătat că putem să ne creștem eficiența, dar și că ne putem organiza mai 
bine viața în jurul școlii. Am învățat să îmbinam optim timpul de familie cu timpul de muncă și cel 
dedicat propriei persoane.  

Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate: 
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice
2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare
3. existența conținuturilor multimedia
4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor
6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului
Limite și dificultăți/ Dezavantaje ale învățării online:
1. dificultăți în utilizarea tehnologiei
2. lipsa comunicării reale/fizice
3. pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional
4. lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice 
5. apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare
6. nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning
7. necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor
8. elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online
Am putut expune câteva idei, însă cu toții știm că 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 efficient. 

 Învățarea in 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 si 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 întrebari 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. 

 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. 

 În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține
note mari.  

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
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învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

 Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Cu certitudine atât cadrele didactice, dar și elevii și-
au îmbunătățit substanțial abilitățile digitale, ceea ce a schimbat calitativ relația profesor-elev, dar și 
școală-familie.Totuși elevii și profesorii simt nevoia de interacțiune în offline și așteaptă cu nerăbdare 
revenirea la școală. 
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 AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 
 PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR,  

POPA SIMONA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

„SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE ”, 
 ONEŞTI, BACĂU 

 
 Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru 

între inovație și convenționalitate. 
 Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-

a pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 
învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai 
puțin eficient. 

 Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce 
ar trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori 
și părinți se gândesc în aceste zile. Nu există un răspuns ușor. Există avantaje și dezavantaje clare ale 
utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele 
de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de 
predare. Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de 
clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage 
atenția și poate încuraja înșelăciunea. 

 Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile de bază 
ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. 

 A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De exemplu, 
volumele de enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, 
deoarece aceste cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii din învățământul 
primar învață cum să folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

 Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în 
demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte 
bine în cadrul orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată 
pentru a completa planurile de lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul 
dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne 
conduc către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații. 

Avantaje ale învățării online: 
• Oferă o alternativă la clasele tradiționale. 
• Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina. 
• Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin 

sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea 
tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

• Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și 
manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala 
de clasă. Unii profesori se orientează spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și 
distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă. 

• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și 
performanței elevilor. 

• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 
• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot 

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 
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Dezvantaje ale învățării online: 
♣ Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă 
vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 

♣ Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața 
profesorilor și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, 
astfel a crescut și volumul lor de muncă. 

♣ Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 
♣ Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. 
♣ Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
♣ Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
♣ Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
 Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai 

multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este 
important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt 
mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, 
pentru că acolo are loc educația. 

 Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către 
noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă 
nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 
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ONLINE LEARNING – A NEW CONCEPT  

 
VERONA POPA 

„TUDOR VLADIMIRESCU” 
NATIONAL MILITARY HIGH SCHOOL  

CRAIOVA, DOLJ 
 
The learning process defines people of any age and at any age. Human existence itself and the 

evolution of people are conditioned by learning. The society in which we live is in a continuous 
development; we are constantly facing many challenges, being forced to adapt to social, political, 
moral and economic conditions. Education has accompanied human history over the years, ensuring 
and enabling the transmission of knowledge, skills and discoveries from generation to generation. 
Education is a condition of evolution.  

The development of technology as well as the current situation have encouraged people, albeit 
willy-nilly, to resort to digital education more than ever before, reflecting both on the advantages and 
the disadvantages offered by online learning and traditional learning. The use of the conjunction and 
is not accidental because we believe that these two types of education do not exclude each other, they 
can very well work in a complementary relationship. Romania, like many other countries, had and 
continues to have the chance to be forced to practice online education, and the whole teaching, 
learning and evaluation process had to be adapted to the new reality. Was it difficult for the teachers? 
Was it difficult for the students? Was it more difficult for the teachers or for the students? What were 
the gains and what were the losses? These answers will probably need more time to be answered 
properly and accurately. Only time and the further evolution of education will tell to what degree the 
learning process has been affected and what course of action it will take.  

The latest trend in education, known as “e-learning” or, more recently, as “e-education”, the 
concept of e-learning (or virtual learning) is represented by the interaction between the teaching-
learning process and information technologies. E-learning means the chance to get informed easily, 
quickly, in any field, not being conditioned by a physical support (paper books) or sometimes an 
intermediary. Within the new framework, teachers (as important as ever) have gradually changed 
their role. If before they were the only source of information, now they rather facilitate the learning 
process and guide the students through the subject. This concept allows them to make the educational 
process more flexible by offering the widest range of e-books, tips, images, text and resources.  

Since learning means “a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile 
în comportamentele copiilor.”1 (M. Bocoș, D. Jucan, 2007), online learning is just one means of 
achieving this goal. It is undeniable that it brings along some advantages and some drawbacks, but so 
does traditional leaning. As Ionescu stated “nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, 
în sine, are efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine 
gândită”.2 (M. Ionescu, 2011).  

In a nutshell, here are some of the strong and weak points of online teaching, which completes, 
not replaces, traditional learning. Decoding and understanding these will help teachers to create better 
strategies in order to deliver their lessons more efficiently.  

• Online learning provides a variety of tools and resources, which can be used as part of the 
lesson plan. Traditional textbooks can be extended by including online resources.  

• Online learning allows students to attend classes from the comfort of their homes and thus 
children spend more time with their family; however, in some situations this responsibility could turn 

1 organizing learning experiences that cause desirable changes in children's behaviour. 
2 It is not the use of the computer and multimedia technologies that has educational effects, but their integration into a 
well-designed training and self-training strategy. 
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into a burden for working parents. Moreover, although children spend more time with their family, 
they miss spending time and chatting with their friends.  

• Reduced financial costs of online learning are not to be neglected, provided that those 
involved have the necessary logistic devices. Unfortunately, it is not only an issue of computer 
literacy, it is also an issue of lack of access to the online learning environment.  

• Online learning appeals to many students due to its flexibility, accessibility and convenience, 
but at the same time, it requires self-discipline, initiative, responsibility and even a higher level of 
computer literacy. Without these, the online experience can become overwhelming or even 
frustrating.  

To conclude, online leaning has tremendous potential and if we want to take full advantage of 
its strengths, we must admit its weaknesses and avoid its pitfalls. Given this revolutionary period for 
all parties involved in the learning and teaching process, we can say that e-learning is currently more 
than a trend or even a concept, it is part of current education, which, in our opinion, is here to stay. 
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INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE  

 
POPA VIOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RAMNICU SĂRAT 
 
În societatea contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul 

trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi 
creaţie in activitatea didactică. 

Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea 
competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar şi de a 
găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. 

Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori 
în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul 
lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 
programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 
reprezintă o necesitate evidentă . 

Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor 
didactice şi idealurilor educaţionale. 

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru 
a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică 
fundamentală. Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. 

Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul, de a folosi internetul este benefică elevilor, atât 
în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic, prin relaţionarea cu lumea 
oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea. 

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determina de asemenea o dezvoltare optimă 
din punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual. 

Este foarte important ca in formarea unui stil de viaţă sănătos pentru şcolari să se pună accent 
pe : 

 - autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 
 - comunicare şi relaţionare interpersonală; 
 - controlul stresului; 
 - dezvoltarea carierei profesionale ; 
 - prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; 
 - prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă.  
În abordarea creativitǎţii in procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 

independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare intelectuală. 
Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie să ne lărgească perspectiva asupra 
situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute să descoperim 
componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare. 

Un obiectiv important ce ar trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un indicator 
internaţional al capacităţii de a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică. 
Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe care trebuie să 
le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu de instruire, al unui an de 
studiu etc. Centrarea pe competenţe reprezintă o preocupare majoră în triada predare-învăţare-
evaluare. 

Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor abordărilor de 
până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense sau ca sursă de informaţii, până la cea de 
„manager al învăţării”. 

Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două roluri, cel de manager şi cel de evaluator.  
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Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi 
să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la 
civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea diversităţii şi a 
independenţei de spirit. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează 
şi organizează influenţele mediului, dezvoltă personalitatea. 

Creativitatea, in termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei şi 
concepte noi sau asocieri originale intre concepte şi idei deja existente. 

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este 
necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit 
oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere 
cultural, bazată pe cunoaştere. 

 Obiectivul principal este promovarea unor abordări inovative şi creative în diferite domenii de 
activitate. 

Educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru realizarea acestui lucru. 
Activităţile ar trebui să se concentreze pe crearea unui mediu favorabil pentru creativitate şi inovaţie 
şi să stimuleze o strategie pe termen lung. 

Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe o gamă largă de subiecte, precum matematica, 
ştiinţa şi informaţia şi alte tehnologii. 

Noul mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite 
pânǎ acum. O importanţǎ majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei forme ale 
educaţiei şi anume: 

 -educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată si gradată cronologic, realizată 
in instituţii specializate de către un personal specializat; 

 -educaţia nonformală constând in activităţi educative desfăşurate in afara sistemului formal de 
învăţământ de către diferite instituţii educative; 

 -educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, 
desfǎşurate în medii culturale care nu au educaţia ca scop principal. 

Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol foarte important deoarece măsurile propuse 
pentru a promova creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi adaptate fiecǎrei etape din cadrul 
învăţării continue. 

Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului 
înregistrat de elev în raport cu sine însuşi pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în programă. 
Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul, ci, mai ales, 
ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. 

Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare este însoţită de o autoevaluare a procesului 
pe care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare elev în parte. Astfel poate fi descris nivelul 
de formare a competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi stabilite modalităţi prin care se pot regla, de 
la o etapă la alta, activităţi de învăţare-formare a elevilor, în mod diferenţiat. 

De o importanta deosebita este realizarea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi 
evaluarea orală; aceasta din urmă, deşi presupune un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor 
elevilor şi blocaje datorate emoţiei sau timidităţii, prezintă avantaje deosebite, precum: realizarea 
interacţiunii elev-profesor; demonstrarea stadiului de formare a unor competenţe prin intervenţia cu 
întrebări ajutătoare, demonstrarea comportamentului comunicativ şi de interrelaţionare al elevului 
etc; 

De asemenea este necesară folosirea cu o mai mare frecvenţă a metodelor de autoevaluare şi de 
evaluare prin consultare, în grupuri mici, vizând verificarea modului în care elevii îşi exprimă liber 
opinii proprii sau acceptă cu toleranţă opiniile celorlalţi, capacitatea de a-şi susţine şi motiva 
propunerile etc. 

Managementul clasei este un domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază atât 
perspectivele de abordare ale clasei de elevi cât şi structurile dimensionale ale acesteia, în scopul 
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facilitării intervenţiei cadrului didactic în situaţii de criză micro-educaţională şi a evitării 
consecinţelor negative ale acesteia. 

Trebuie pus accent pe dimensiunile managementului clasei : 
 -dimensiunea ergonomică – se referă la dispunerea mobilierului, vizibilitatea, amenajarea sălii 

de clasă ; 
 -dimensiunea psihologică - se referă la cunoaşterea, respectarea şi exploatarea particularităţilor 

individuale ale elevilor ; 
 -dimensiunea sociala – se referă la clasă ca şi grup social ; 
 -dimensiunea operaţională - se referă la instrumentele operaţionale care sunt recompensele şi 

pedepsele; 
 - dimensiunea inovatoare – se referă la cunoaşterea practicii educaţionale la un moment dat, 

cunoaşterea tendinţelor şi tradiţiilor activităţilor educaţionale vizate, cunoaşterea orizonturilor de 
aşteptare ale elevilor; 

 -dimensiunea normativă – se referă la norme, . ansambluri de reguli care reglementează 
desfăşurarea unei activităţi educaţionale. 

O importanţă deosebită in inovaţia şi creaţia în activitatea didactică o au rolurile manageriale 
ale cadrului didactic :de planificare (planifică activităţile cu caracter instructiv - educativ) ;de 
organizare (organizează activităţile clasei) ;de comunicare (comunică idei, cunoştinţe, ascultă efectiv, 
oferă feedback, stabileşte canalele de comunicare); de conducere (conduce activităţile cu elevii, 
desfăşurate în clasa şi în afara ei) ;de coordonare (sincronizează obiectivele individuale cu cele 
comune clasei, contribuind la întărirea grupului şi formării echipelor de lucru); de îndrumare (prin 
intervenţii punctuale adaptate unor situaţii specifice, recomandări) ;de motivare (prin întăriri pozitive, 
prin utilizarea aprecierilor verbale şi non-verbale în sprijinul consolidării comportamentelor 
pozitive); de consiliere (de orice tip, în probleme personale sau legate de şcoală); de control (în scopul 
cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor şi nivelul de performanţă); 
de evaluare (măsura în care scopurile şi obiectivele au fost atinse). 

 Pentru a susţine creativitatea, predarea declarativă, de tip clasic trebuie depăşită şi înlocuită cu 
metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a elevului, pe 
participarea activă a acestuia la formarea şi dezvoltarea sa intelectuală. 

In viziunea metodologilor moderne, demersul didactic se centrează pe elev şi are in vedere 
transformarea acestuia din “obiect” al procesului didactic in” subiect activ” al propriei deveniri. 

Modelul de proiectare a activităţii didactice are în vedere trecerea de la centrarea pe conţinut la 
centrarea pe activitatea elevului, care presupune deplasarea accentului în activitatea didactică: 

Ar trebui să se ţină cont de toate formele de inovaţie socială şi antreprenorială. De asemenea, 
ar trebui să se acorde atenţie creaţiei artistice şi noilor abordări în domeniul culturii.  

 
Bibliografie: 
1. Ionescu M., Radu I.-” Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001; 
2. Alois Gherguţ, - “Management general şi strategic în educaţie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2007; 
3. I..Cerghit – “Sisteme de instruire alternative”, Aramis, Bucuresti, 2002. 
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INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE  

 

POPA VIOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RAMNICU SĂRAT 
 

REZUMAT 

În societatea contemporană, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, 

astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi creaţie in activitatea didactică. 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidentă . 

În abordarea creativitǎţii in procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 

independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare intelectuală.  

 Un obiectiv important ce ar trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un indicator 

internaţional al capacităţii de a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică. 

Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe care trebuie să 

le dobândească cel ce învaţă – elevul . Centrarea pe competenţe reprezintă o preocupare majoră în 

triada predare-învăţare-evaluare. 

Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi 

să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la 

civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea diversităţii şi a 

independenţei de spirit. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează 

şi organizează influenţele mediului, dezvolă personalitatea. 
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ZÂMBET DE COPIL 

 
PROF. ANCA POPESCU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BASARAB I, CURTEA DE ARGEȘ 
 
 Dacă te-ai întoarce în copilărie, ce ți-ai dori să faci? Iată o întrebare care trezește, în adulți, 

nostalgia. Îmi amintesc de copilăria mea, în mare parte trăită înainte de 1989. Îmi amintesc școala, 
jocurile în fața blocului, cozile la Alimentara, practica agricolă la coacăze și la prune, mi-o amintesc 
pe mamaie care ne punea să învățăm tabla înmulțirii, chinul de a face cifra 2, zecile de cărți citite, dar 
și foile rupte din caietul de matematică, sutele de probleme pe care le aveam, ca temă, în vacanță, 
drumețiile pe deal, pajiștile cu margarete și nucul sub care mă jucam cu sora mea. Îmi amintesc bradul 
de Crăciun împodobit în seara colindului, felul în care mergeam din ușă în ușă, colindând gazdele, 
împreună cu vecinele de pe scară, bucuria pe care o încercam când primeam ceva mai de soi: o 
bomboană sau o ciocolată. 

 Anii au trecut, astăzi sunt adult, dar privind către copilăria mea, mi se pare a fi una frumoasă. 
Am copilărit cu cheia de gât, stăteam mult pe afară, pe lângă bloc așteptând-o pe mama să vină de la 
schimbul doi, ne era urât să stăm singure în casă. Era atunci un fel de a fi copil, diferit de cel al 
generațiilor actuale. Ne respectam părinții, bunicii și profesorii, niciodată nu ieșeam din cuvântul 
adulților, ne era frică de bătaia cu care eram încercați dacă greșeam chiar și lucruri mărunte. 

 Astăzi, te uiți la copiii prezentului și ți se strânge inima. Copiii aceștia nu știu ce înseamnă 
natura, cărțile zac prăfuite pe rafturi, școala, pentru mulți, nu este un loc plăcut, respectul pentru adulți 
lipsește, iar jocurile în aer liber au fost înlocuite de jocuri pe telefon, tabletă sau pe calculator, obiecte 
în fața cărora își petrec nu numai timpul liber, dar și timpul pe care ar trebui să îl dedice lecțiilor. 
Oare copiii de astăzi sunt fericiți? Simt ei oare că sunt copii? Ce amintiri vor avea atunci când vor fi 
adulți? Greu de răspuns în acest moment, este nevoie de schimbări ale generațiilor pentru a putea 
analiza, pe fondul trecerii timpului și schimbărilor din societate dacă, în prezent, copilăria este una 
fericită sau nu. 

 În lume, sunt milioane de zâmbete de copii. Zâmbetul copilului care își recunoaște mama, 
zâmbet pentru o îmbrățișare, zâmbetul adus de o notă bună și zâmbetul copilului care are prieteni. 
Există zâmbetul ce răspunde unui zâmbet, unei mângâieri, zâmbetul siguranței și a lipsei de griji. 
Când un copil zâmbește este ca și cum cerul s-ar însenina după o furtună. Dar, în lume sunt și milioane 
de lacrimi de copii: copii care au pierdut pe cineva drag, copii bolnavi, copii însetați și copii flămânzi, 
copii sărmani, copii bătuți sau neglijați. 

 1 iunie este Ziua Internațională a Copilului. Dar oare toți copiii o sărbătoresc? Ce putem face 
pentru ca un copil să fie fericit? Am întrebat în clasă și am aflat ce doresc copiii: unii vor o familie 
unită, alții sănătate, alții își doresc prieteni buni și note mari. Mulți au spus că își doresc biciclete, 
telefoane și jocuri. Există un soi de egoism în fiecare dorință. Copiii au răspuns gândindu-se la ei. Ar 
fi fost câștigător copilul care s-ar fi dat la o parte pe sine și ar fi avut o dorință legată de binele celor 
din jur. În momentul în care vom primi astfel de răspunsuri, putem să fim mândri de educația oferită 
unei generații care va schimba lumea în bine. Și atunci, poate că în lume, copiii nu vor mai plânge și 
vor exista doar zâmbete. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREŞCOLAR ACTUAL 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR: POPESCU AURA MARIA 
 GRĂDINIŢA “TOTI SFINTII”, RM.VALCEA 

 
 Ȋnvăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, 

implicarea familiei şi a comunităţii, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, precum şi 
dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale specifice vârstei 
preşcolare. 

 Un ȋnvăţământ care se vrea integrat ȋn Uniunea Europeană urmăreşte, ca noutate ȋn România, 
individualizarea instruirii copiilor, tratarea lor diferenţiată, ȋncurajarea celor care au nevoie de sprijin, 
proiectarea strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru instruirea 
conform cu nevoile şi capacităţile fiecăruia, pregatirea de nivel superior a educatoarelor, care să le 
permită ȋntelegerea complexă a situaţiilor de ȋnvăţare. 

Reforma ȋnvăţământului preşcolar a adus numeroase schimbări la nivelul tuturor 
componentelor curriculumului, de la abordarea conţinuturilor, la programă, finalităţi, planuri de 
ȋnvăţământ, la metodologia de instruire şi alte probleme ce ţin de procesul instructive-educativ din 
gradiniţă.Una din achiziţiile valoroase ale reformei este introducerea activităţilor opţionale ȋn 
planurile de ȋnvăţământ. 

 Prin structura sa Planul- cadru pentru ȋnvăţământul preprimar dă semne de interes pentru 
disciplinele opţionale.Aceasta semnifică o deplasare de accent de la ȋnvăţământul tradiţional, centrat 
pe cadrul didactic şi pe materialul de ȋnvăţat, spre un ȋnvăţământ centrat pe copil, cu aspiraţiile, 
interesele şi posibilităţile sale. Didactica contemporană promovează concepte şi atitudini 
educaţionale noi, menite să determine forme variate de comunicare, cooperare şi colabor are ȋn 
interesul copiilor, cum ar fi:parteneriatul educaţional, programul sau proiectul educaţional. 
Ȋnvăţământul preşcolar actual pune mare bază pe colaborarea grădiniţei cu familia, cu şcoala dar şi 
cu comunitatea locală.O metodă eficientă pentru realizarea legăturii grădiniţă-şcoală-familie-
comunitate locală este iniţierea şi realizarea unor proiecte de parteneriat educaţional cu aceşti factori, 
proiecte ȋn care se evidenţiază concret obiectivele urmărite, ţelurile.Cu sprijinul acestor factori se pot 
realiza următoarele:modernizarea bazei materiale a grădiniţei la nivelul cerinţelor actuale;se poate 
amenaja spaţiul de joacă;se pot organiza serbări, excursii, concursuri, plimbări, vizite;se pot susţine 
diferite programe şi proiecte educaţionale. 

Parteneriatul educaţional este un concept tot mai prezent ȋn relaţiile de colaborare ce se stabilesc 
ȋntre unităţi de ȋnvăţământ, ȋntre acestea şi diferite segmente ale societăţii. 

Iniţierea şi derularea de activităţi ȋn parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorul de azi, 
necesitând multă creativitate ȋn concepere, dinamism ȋn derulare, responsabilitate ȋn monitorizare, 
flexibilitate ȋn luarea deciziilor.  

Instruirea traditională ajută copilul să dobândească priceperi şi deprinderi, se adresează 
deficienţelor de ȋnvăţare ale copilului, accentuează motivaţia extrinsecă şi permite educatoarelor să 
dirijeze activitatea copilului.Prin contrast, activitatea de proiect oferă copilului oportunitatea de a 
aplica priceperile şi deprinderile dobândite, se adresează competenţelor copilului, accentuează 
motivaţia intrinsecă şi ȋncurajează preşcolarul să determine singur la ce să lucreze. 

 Metoda proiectelor este o strategie de ȋnvăţare şi evaluare, a cărei caracteristică se concentrează 
pe efortul deliberat de cercetare, pe cercetarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema 
propusă.Metodologia de instruire se caracterizează printr-o deschidere la ȋnnoire, la inovaţie. Ȋn 
ȋnvăţământul preşcolar actual, copilul este actorul principal al spaţiului educaţional, punct de reper 
pentru orice demers didactic. 

Preşcolarul ȋnvaţă tot timpul, ȋn toate locurile posibile, sub toate formele, prin structuri şi 
mecanisme atât preexistente, cât şi progresiv formate/educate prin internalizare experenţială şi/sau 
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dirijare planificată/asistată.Preşcolarul ȋnvaţă şi experimentează lumea dominant motric, social, 
lingvistic şi ludic, participând activ la propria formare şi educare.Are posibilitatea de a-şi exprima 
deschis preferinţele, dorinţele, nevoile, participând chiar şi la alegerea unor teme sau activităţi.Ȋn 
contextul ȋnvăţământului modern, are loc o schimbare ȋn relaţia educator-educat, copilul fiind 
implicat ȋn conducerea democratică, el putând să facă alegeri şi să hotărască cât, cum, când se implică 
ȋn funcţie de posibilităţile individuale, obişnuindu-se cu o varietate de modalităţi de acţiune.Copilul 
preşcolar este informat asupra drepturilor sale, dar este conştient şi de obligatiile pe care le are. 

 Calitatea educaţiei reprezintă baza devenirii umane, ȋntr-o lume morală, civilizată şi plină de 
respect faţă de copil.Important este ca noi, educatorii să avem o atitudine pozitivă faţă de diferitele 
dimensiuni ale schimbării, să fim abilitaţi să folosim diferitele instrumente metodologice care să ne 
permită efectuarea,, pasului ȋnainte” pe care societatea ni-l cere. 

  
Bibliografie: Didactica ȋnvăţământului primar şi preşcolar 
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EDUCAȚIE ECOLOGICĂ –  

TRĂIM ȘI ÎNVĂȚĂM PENTRU UN MEDIU CURAT  
 

PROFESOR: POPESCU CRISTIAN  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU”,  

ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 
 
 Educația ecologică are scopul de a ajuta copiii să dobândească o înțelegere și o sensibilitate 

față de mediul înconjurător, învață despre cum funcționează Pământul, despre urmările degradării 
mediului și care este rolul lor în prevenirea problemelor de mediu. Dobândind un set de valori, 
cunoștințe și sentimente pentru mediul înconjurător, copiii capătă motivația și abilitățile necesare 
pentru a se implica în proiectele, programele și campaniile de mediu.  

 Activitățile pe care le desfășor cvu elevii contribuie la formarea unei conştiinţe şi a gândirii 
ecologice despre natură, dar şi a formării unei comportări atente şi corecte faţă de ea. Nu m-am limitat 
doar la simple informări cu privire la mediul înconjurător, ci am considerer important ca elevii să-şi 
poată exprima idei personale şi să o atitudine legată de responsabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa 
mediului în care trăiesc. Trebuie să fie capabili să înţeleaga relaţiile existente între anumite situaţii şi 
să analizeze, să sintetizeze şi generalizeze informaţiile.Este importantă rezolvarea cauzelor care au 
dus la o anumită situaţie şi nu a efectelor acesteia. Educaţia pentru mediu este un mod de viaţă şi 
problemele acestuia nu vor fi rezolvate doar prin soluţii tehnice, ci prin înţelegerea profunda a 
legăturii existente între fiinţa umană - natură - mediu de viaţă şi atitudinea individuală şi comună faţă 
de aceste probleme. 

 Astfel la orele de optional, abordez ca teme mediile de viață, interacțiunea a Om-mediu 
ambiant-om, protecția mediului ambiant.În cadrul acestor teme au realizat cu elevii atlase ecologice 
Atlasul plantelor de baltă/pădure, / cîmpie/specifice localității”, „Atlasul animalelor ocrotite”, am 
realizat din materiale reciclabile diferite obiecte. 

 Scopul activităților derulate a fost formarea la elevi a unei viziuni integre relativ de mediu în 
raport cu noile tendinţe de dezvoltare a civilizaţiei, de interacţiune „Om-Mediu-Om” şi consecinţele 
acesteia, conştientizîndu-se problemele de mediu şi căile lor de soluţionare, manifestîndu-se printrun 
comportament responsabil faţă de menţinerea calităţii lui” 

 În alcătuirea activităților de învățare am pornit de la următoarele valori şi atitudini”. • formarea 
unui stil exigent în relaţiile elevului cu mediile de viaţă; • dobîndirea de către elevi a unui 
comportament responsabil referitor la starea mediului în care locuieşte; • manifestarea spiritului de 
iniţiativă privind protecţia mediului de viaţă. • formarea unei responsabilităţi motivate în protecţia 
mediului; • manifestarea/demonstrarea unui comportament conştient privind dezechilibrul ecologic 
care se crează. 
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PROFESORUL MODERN – CALITĂȚI ȘI ROLURI 

 
PROF. POPESCU DIANA-MIHAELA 

ȘC. GIMN. ”NICOLAE TITULESCU”, CĂLĂRAȘI 
 
În ultimii zece ani ai secolului al XXI-lea, prin perfecționarea tehnologiei informațiilor și a 

comunicațiilor, prin dotarea școlilor și prin înnoirea conținuturilor, ca principal factor exponențial al 
procesului de învățământ, profesorul modern reunește o serie de competențe, calități și roluri. 

Noțiunea de profesor este asociată în minte, pentru fiecare dintre noi, cu ,,portretul unei anumite 
persoane care întruchipează tot ceea ce credem noi că reprezintă modelul de dascăl”, sau cu o serie 
,,de trăsături, selectată din mulțimea de exemple oferită pe timpul anilor de școală”. 

Necesitatea de a transforma meseria de dascăl în profesia de cadru didactic, a fost impusă de 
faptul că la nivelul fiecărui stat și în particular a statului român, educația reprezintă o prioritate 
națională, care are ca obiectiv principal elaborarea unei politici educaționale, în baza căreia este făcută 
pregătirea pentru viață, la orice vârstă, a ființelor omenești. Activitatea educațională este complexă, 
adaptată, orientată, dinamică și flexibilă, pentru a stimula idealul fiecărei ființe umane, exprimat prin 
,,a fi și a deveni”, concis: realizează pregătirea omului ca element activ al vieții sociale. 

 Educația modernă are ca scop dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și 
formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectivă ale societății. 

Activitatea didactică a profesorului modern, depășește evidențierea unor calități personale ale 
acestuia, apreciate prin terminii de: vocație, talent, măiestrie, prin faptul că presupune însușirea unui 
sistem complex de cunoștințe teoretice, formarea unor deprinderi, abilități, competențe, calități și 
asumarea unor roluri, într-o manieră riguroasă și controlată, ceea ce reprezintă profesionalismul său. 

 Personalitatea reprezintă un termen foarte complex, studiat în psihologie, care exprimă 
,,organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină 
comportamentul său caracteristic”. 

Analiza structurală a personalității cadrelor didactice a fost realizată de către cercetători, luând 
în considerare influența factorilor interni (ereditari) și a celor contextual-situaționali care au efect 
asupra evoluției sale, în cadrul socio-cultural specific și prin realizarea obiectivelor instructiv-
educative, ceea ce constituie o abordare integrală, unitară, care îmbină maniera structurală cu cea 
funcțională. De-a lungul timpului, specialiștii au încercat să contureze modelul ,,profesorului ideal”, 
prin care șă prezinte într-o manieră sintetică totalitatea trăsăturilor și a calităților personale, necesare 
unui bun specialist. A fost subliniat faptul că, pe lângă caracterul înnăscut și dobândit al cadrului 
didactic, este necesară și dobândirea unui sistem complex de competențe, care să facă posibilă 
obținerea de plus valoare în activitatea sa de predare-învățare. 

 Cel mai frecvent aplicat criteriu de stabilire a modelului ,,profesorului ideal” este cel de 
eficiență în activitatea de predare-învățare, definită în termeni de conduită așteptată și realizată de 
către elevi. Principala calitate a acestui model, din punct de vedere structural, a fost considerată 
compatibilitatea dintre ,,vocația pedagogică” și ,,a te simți chemat, ales pentru această sarcină și apt 
pentru a o îndeplini”. Vocația pedagogică presupune: ,,iubire pedagogică”, certitudinea valorilor 
social-culturale, conștiința responsabilității față de copii, față de țară și față de umanitate, în general. 
Alte însușiri ale ,,profesorului ideal” sunt de ordin: fizic (sănătatea, integritatea fizică, prezența 
agreabilă, ținuta decentă), intelectual (inteligența, spiritul de observație, memoria bună, imaginația 
bogată), afectiv ( empatia, generozitatea, pasiunea, entuziasmul), volitiv ( fermitatea, perseverența, 
consecvența, răbdarea), moral (modestia, onestitatea, corectitudinea) etc. 

Studiile efectuate asupra eficienței activității didactice, au evidențiat faptul că există, sub forma 
a trei structuri, legături între trăsăturile de personalitate ale cadrului didactic, referitoare la structurile 
psihocomportamentale și structurile motivaționale ale elevilor, respectiv: 

- structura A, caracterizată prin: afecțiune, înțelegere, prietenie, în opoziție cu egoismulși 
distanțarea; 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

522



- structura B, caracterizată prin: responsabilitate, spirit metodic, acțiuni sistematice, în opoziție 
cu șovăiala și neglijența; 

- structura C, caracterizată prin: putere de stimulare, imaginație, entuziasm, în opoziție cu 
inerția și rutina. 

Trăsăturilor de personalitate amintite, li se adaugă anumite ,,standarde de performanță”, potrivit 
criteriului competenței, care reprezintă o structură de ,,calități, aptitudini-abilități și cunoștințe”, 
activate în mod diferit, în funcție de tipul sarcinii didactice și de rolurile specifice pe care trebuie să 
le îndeplinească acel cadru didactic. Datorită acestui fapt, a fost definit conceptul de ,,profil de 
competență”, de către specialiști în psihopedagogie, care au elaborat apoi un model al profesiei 
didactice, care cuprinde mai multe tipuri de competențe generale care pot fi dezvoltate și anume, 
competențe: metodologice; de comunicare și relaționare; de evaluare a performanțelor elevilor; 
psihosociale; tehnice și tehnologice; de management al carierei. 

 Sintetizarea rezultatelor cercetărilor realizate, referitoare la caracteristicile și competențele 
,,profesorului eficient” este următoarea: 

•stabilește cu claritate obiectivele educative pe care urmează să le realizeze cu elevii; 
• le prezintă elevilor cele mai înalte performanțe de atins; 
•identifică și concepe activitățile de învățare care sunt relevante pentru viața cotidiană; 
•manifestă preocuparea de a se adapta diversității elevilor; 
•creează și menține în sala de clasă un climat de lucru favorabil învățării; 
•încurajează interacțiunea socială în clasă; 
• le oferă elevilor o structură de lucru de natură să le ghideze eforturile de învățare; 
• facilitează prelucrarea/procesarea informațiilor de către elevi prin folosirea diverselor metode 

și strategii didactice; 
•dezvoltă capacitățile de esențializare a informațiilor de către elevi; 
• stimulează dezvoltarea intelectuală a elevilor prin structurarea sarcinilor de învățare, prin 

antrenarea lor în diverse situații de lucru cu informațiile; 
• realizează o permanentă monitorizare a progresului elevilor în îndeplinirea obiectivelor 

propuse. 
La nivelul de ,,profesor performant” se ajunge după parcurgerea mai multor niveluri cu etape 

evolutive ale perfecționării, cum ar fi: 
- nivelul deprinderilor de lucru singulare (care coincide cu perioada de formare inițială a 

viitorilor profesori, caracterizată prin prezența unor capacități care asigură realizarea unor sarcini de 
lucru punctuale cu elevii); 

- nivelul reproducerii unor scheme de acțiune propuse de diverse instrumente de lucru; 
 - nivelul competenței pedagogice propriu-zise, când profesorul este capabil să preia, să 

adapteze și să aplice creativ diverse metode, în funcție de context. 
 Din cele prezentate, se poate deduce faptul că nivelul de performanță la care formarea și 

dezvoltarea unui cadru didactic ajunge, se poate considera ca și ,,competență pedagogică”, 
reprezentând ,,diferiți algoritmi metodici, preexistenți, de realizare a unor sarcini de lucru”, care sunt 
,,selecționați, combinați și puși în aplicare în funcție de modificările contextului instituțional în care 
se desfășoară activitatea instructiv-educativă cu elevii”. 
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ȘCOALA DE ACASĂ-O ”ALTFEL” DE ȘCOALĂ 

 
PROF. PTR. INV. PRIMAR POPESCU ELENA 
SCOALA GIMNAZIALA ” ION VILCEANU”,  

DRAGOTESTI, GORJ 
 
Trăim într- o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece un online, iar cadrele 

didactice trebuie să lucreze de acasă. 
A fi cadru didactic necesită o mare flexibilitate, putere de adaptare la nou și multă spontaneitate. 

Toate acestea se adaptează rapid la orice situație. 
Noua forma de abordare a învățării a fost îmbrățișată cu bucurie de o mare parte din cei 

implicați, motive deja binecunoscute: slabele competențe digitale ale dascălilor, ale copiilor sau chiar 
le părinților acestora, fără de care nu se putea realiza conectarea online în cazul elevilor din 
învățământul primar. 

Lipsa conexiunii la internet sau lipsa dispozitivelor necesare acestor tipuri de activități au ridicat 
probleme. 

Activitățile online sau desfășurat pe platforma de învățare. Cei mai mulți au făcut eforturi pentru 
a se putea adapta la situația nouă. Din această experiență am învățat să ne apreciem mai mult între 
noi și să ne ajutăm. 

Deci în câteva puncte tari și câteva puncte slabe ale școlii online Am putea face referire la 
următoarele aspecte: 

Puncte tari: 
- asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia 
-facilitează transmiterea cunoștințelor și ușurează evaluarea, deoarece aceasta se face prin 

platformele utilizate 
-se poate da mai ușor un feedback în momentul activității online 
-ce pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor. 
Puncte slabe: 
-se mărește timpul petrecut în fața computerului /telefonului 
-nu toți elevii au acces la tehnologie 
-scade nivelul de interacțiune și comunicare dintre învățător și elevi sau dintre elevi 
-trebuie să învețe să utilizeze tehnologia 
-evaluarea online poate fi subiectivă 
-creează o nemulțumire în cazul elevilor care deși nu sunt la școală, se participe la activități. 
Latura afectivă a învățării se disipează, iar elevul devine un " roboțel " doldora de informații. 
În fiecare zi am încercat să îi atrag pe elevi, să le aducă o surpriză, ceva care să îi motiveze în 

programul zilnic de școală la distanță. 
Indiferent de provocările acestei perioade consider că desfășurarea cursurilor în mediul online 

e bun prin legi de testare și depășire a propriilor limite de reinventare și nu în ultimul rând de conectare 
la ce înseamnă tehnică modernă. A fost o perioadă dificilă, consider că este un prim pas către o 
posibilă școală a viitorului. 

Internetul se extindă și se înnoiește în permanență. El poate oferi soluții pentru orice, dar totul 
depinde de flexibilitatea și deschiderea cadrului didactic către inovație. După părerea mea predarea 
online trebuie văzută ca o completare la învățământul tradițional. 

 
Bibliografie 
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• Botmorinc P. Cucos, Glava C, Scoala Online- Elemente pentru inovarea educatiei, Editura 

Universitatii din Bucuresti, 2020 
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TEST LUMEA GETO-DACĂ 
 

PROF. POPESCU FLORINA MĂDĂLINA 
 
I. ASOCIZĂ TERMENII DIN CELE DOUĂ COLOANE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR. 
 A B 
1.MONUMENTUL DE LA ADAMCLISI. a) DOBROGEA 
2. HERODOT b) ROMA 
3. BUREBISTA c) PRIMUL REGE AL DACILOR 
4. HISTRIA d) COLONIE GRECEASCĂ  
5. COLUMNA LUI TRAIAN e) 101-102, 105-106 
 f) ISTORIC GREC 
II. COMPLETAŢI ENUNŢURILE DE MAI JOS CU TERMENII POTRIVIŢI. 
Populația de rând din Dacia se numea……………. . Capitala religioasă și politică a geto-dacilor 

era la ………………… . În anul 89, Dacia devine……………………………… . Podul peste Dunăre 
a fost ridicat ………………….. În secolul II Dacia cunoaște procesul de .................. ca urmare a 
cuceririi romane. 

III. ALEGE VARIANTA CORECTĂ PENTRU ENUNŢURILE DE MAI JOS. 
1.Capitala statului dac se află la : a)Sarmizegetusa, b) Adamclisi, c)Roma 
2.Dintre conducătorii romani Decebal a fost contemporan cu: a) Aurelian, b)Domiţian, 

c)Constantin cel Mare 
3. Dacia devine provincie romană în anul : a)102, b) 106, c)89 
4. A scris despre geto-daci, în lucrarea sa Geografia. a) Herodot, b) Strabon, c)Cassius Dio 
IV. PLASEAZĂ PE HARTA DE MAI JOS LOCUL UNDE ERAU SITUATE 

URMĂTOARELE AŞEZĂRI: Biertan, Sarmizegetusa, Niculitel, zona dacilor liberi, Apulum 

 
V. GĂSIŢI DOUĂ ASEMĂNĂRI ŞI DOUĂ DEOSEBIRI ÎNTRE DOMNIILE LUI 

BUREBISTA ȘI DECEBAL 
SUCCES! 
 
BAREM DE CORECTARE 
I. Pentru fiecare asociere corectă se acordă 0, 30 p, în total 1, 50puncte. (1-e, 2-d, 3-c. 4-a.5-

f) 
II. Pentru fiecare spaţiu lacunar completat correct se acordă 0, 40 p, în total 2puncte.  
III. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0, 50 p, în total 2puncte. (1-a, 2-b, 3-b, 4-b) 

IV.  
Pentru fiecare aşezarea poziţionată corect se acordă 0, 30p, în total 1, 50puncte. 
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V. Pentru oricare asemănare şi deosebire identificată corect se acordă câte 0, 50 p, în total 
2puncte.  

 
SE ACORDĂ 1 PUNCT DIN OFICIU! 
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PROVOCĂRILE ȘCOLII ON-LINE 

 
POPESCU GEORGETA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GHEORGHIŢĂ” 
 PODARI, JUDEŢUL DOLJ 

 
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece on-line, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 
profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În acest context, apar întrebări precum: care sunt și cum 
se modifică rolurile familiei și ale școlii, în educația copiilor?  

Modul în care se schimbă școala și educația în România este un subiect important. Dacă în 
martie 2020 am navigat cum am putut prin apele tulburi ale carantinei și ale învățării acasă, fără să 
știm încotro, odată cu întoarcerea în on-line, epuizarea pare și mai greu de gestionat, în timp ce încă 
dibuim ce funcționează mai bine pentru noi.  

Problemele familiilor sunt legate de așteptările nerealiste, dar și de lipsa tehnologiilor necesare 
pentru învățarea on-line, mai ales când și părinții au nevoie de acces la ele pentru a lucra de acasă, iar 
multe gospodării nu au acces la tehnologie.  

Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională și au lăsat 
puțin timp părinților să se pregătească pentru a susține educația copiilor lor acasă. 

Copiii resimt în mod diferit schimbarea în on-line. Printre cele mai mari provocări pe care le 
întâmpină se numără: 

- scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi 
- pot dezvolta un program neregulat de odihnă  
- trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu 
- evaluarea on-line poate fi subiectivă,  
- sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală 
- sunt izolați de colegi și de prieteni 
- nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale 
- au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 
 Printre problemele majore cu care profesorii s-au confruntat la începutul trecerii 

învăţământului în mediul on-line, se numără: 
- nu au existat protocoale, profesorii au putât să aleagă dacă să țină sau nu ore, iar această 

abordare, extrem de permisivă, nu încurajează munca.; 
- pregătirea profesorilor și platformele folosite, mulți profesori nu au mai predat on-line, nu au 

știut (și nici acum nu știu) cum să folosească o platformă on-line.  
- infrastructura a fost și este în continuare o problemă majoră. Mulți profesori au acces la 

Internet și un telefon smart care să le permită un nivel de interacțiune de bază cu elevii, însă unora le 
lipsesc mijloacele ( un laptop, o tabletă grafică etc.). Similar, nu toți copiii au acces la tablete și 
laptopuri, iar telefonul nu e o soluție. Sunt familii cu 2-3 copii care nu au posibilitatea să asigure 
copiilor un mediu propice învățării.  

- conectivitatea, trecând peste problemele de organizare a orelor, sunt probleme spinoase legate 
de accesul la Internet. 

- scăderea interacțiunii umane dintre profesor și elev, precum și dintre elevi. Ascunși în spatele 
unui ecran, reduși la dimensiunea unui pătrat pe monitor, participanții la o lecție on-line nu pot 
percepe limbajul corporal, inflexiunile vocilor, sau zâmbetul de apreciere al unui coleg. Toate aceste 
mici elemente sunt de fapt esențiale în comunicare, în dezvoltarea unui relații deschise, bazate pe 
încredere. Există articole care demonstrează că lipsa acestor elemente nonverbale din comunicare 
mărește sentimentul de oboseală, așa numitul zoomfatigue. Atenția elevilor e mai greu de păstrat căci 
sunt distrași de alte elemente și de faptul că este mult mai greu să intervină atunci când nu înțeleg 
ceva. Prelegerile și explicațiile clasice care se întind mai mult de 10 minute în mediul on-line obosesc 
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elevii. Dacă în discuțiile față în față, un profesor poate preda o jumătate de oră fără să piardă interesul 
și atenția elevilor, lucrurile stau diferit în on-line, iar elevii se simt deconectați. Soluția o reprezintă 
adaptarea tehnicilor de predare la învățământul on-line, deși, chiar folosirea celor mai moderne 
metode nu se ridică la nivelul învățământului clasic care presupunea interacțiune față în față. Nici 
cele mai moderne tehnici nu pot să suplinească distragerea atenției elevului de la oră și nici tentația 
de a face altceva. Elevii nu pot fi supravegheați la fel de bine on-line, comparativ cu supravegherea 
în sala de clasă, iar lăsarea microfoanelor pornite ca mijloc de supraveghere creează zgomot de fond 
și microfonie, fiind o soluție cu prea multe neajunsuri pentru a fi fezabilă. 

- creșterea transparenței. Un avantaj al învățământului on-line îl reprezintă în schimb 
transparența. Acum părinții pot vedea cum se desfășoară o oră, pot chiar lua parte la ea, pot vedea 
care este limbajul folosit de profesor și felul în care gestionează anumite probleme delicate, conflicte 
apărute între copii. Pot să vadă și să aprecieze care este nivelul copilul lui față de nivelul clasei, pot 
vedea dacă copilul se confruntă cu probleme la anumite materii sau subiecte, și nu în ultimul rând, 
pot învăța și ei de la profesori. Un om care toata viața a lucrat cu copii, de multe ori știe cum să 
gestioneze situațiile de conflict, cum să se facă înțeles de către copii, cum să le explice.  

- evaluare subiectivă. Evaluările pot fi subiective dacă se aplică o metoda de evaluare “one to 
one”: profesor – elev. Dacă la învățământul clasic, colegii de clasă puteau fi martorii unei evaluări 
subiective, în situația în care evaluarea se face pe format profesor – elev pe un canal separat față de 
ceilalți copii, șansele ca evaluarea subiectivă să fie descoperită și “taxată” scad drastic. Iar un părinte, 
chiar dacă asistă la evaluare, neavând termen de comparație cu alți elevi nu poate trage o concluzie 
pertinentă. Tocmai de aceea ar trebui stabilite prin programarea didactică foarte clar criteriile de 
evaluare iar acestea criterii să fie publice. 

 În concluzie, învățământul on-line ridică multe probleme, unele legate de infrastructura 
deficitară, altele legate de modul de desfășurare a procesului de învățare on-line. Problemele țin de o 
regândire a materiei, a modalităților de predare, a educării profesorilor, dar și de evaluarea elevilor. 
Există și probleme specifice vârstei elevilor căci capacitatea de concentrare a elevilor diferă în funcție 
de vârstă, iar tehnicile de predare trebuie să țină cont și de acest aspect. Partea pozitivă este că folosind 
învățământul on-line, ar putea avea acces la informații și la o explicații detaliate și copiii din mediile 
defavorizate. Cadrele didactice cu experiență pot înregistra lecții și pot oferi explicații pe diferite 
teme, înregistrări pe care copiii le vor putea accesa în cazul în care vor mai multe detalii sau în cazul 
în care nu au înțeles un anumit concept. 
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,,EFECTELE OSCILARII INTRE INVATAREA ONLINE SI 
INVATAREA FACE TO FACE, ASUPRA DEZVOLTARII 

ELEVILOR” 
  

 AUTOR: POPESCU IULIANA MARIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,DUILIU ZAMFIRESCU” 

DRAGALINA, JUD. CALARASI 
  
 Experiența anului scolar 2019-2020 si o buna parte din anul scolar 2020-2021 de realizare a 

educației, cauzată de pandemie și datorată noilor mijloace de informare și comunicare, a condus la 
,,trans-mutarea” sistemului de formare de pe făgașul normal la unul artificial, atipic, contra ,, firii” 
lui. Acest experiment forțat, național și mondial, va lăsa urme adânci pe ceea ce va trebui sa se 
întâmple la nivelul multor componente -organizare, procesualitate, curriculum, management al 
învățării etc., dar și în ce privește implicarea factorilor cu această responsabilitate, plecând de la elevi, 
studenți, părinți, profesori, manageri, decidenți, propunători ai politicilor educaționale. 

 
 Școala online a apărut neașteptat, ca o mare necesitate și ne-a provocat sa fim deschiși către 

noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiți emoțional, tehnologic, legislativ, 
economic etc. 

 Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru 
între inovație și convenționalitate. Nu mai trebuie sa fie prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în 
timp ce mediul învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat 
că este mai puțin eficient. 

  
Avantaje ale învățării online: 
 -Oferă o alternativă la clasele tradiționale; 
 -Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina; 
 -Elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrați; 
 -Elevii lucrează în ritm propriu, nefiind perturbați de activitatea celorlalți din jur; 
 -Stimulează creativitatea; 
 -Se obține un feedback instantaneu.Învățarea este mai activă: putem creste implicarea prin 

sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor.Aceste sondaje ajută la implicarea 
tuturor elevilor, inclusiv acelor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă; 

 -Există nenumărate resurse care fac învățarea mai atractivă și mai eficientă. De la aplicații și 
manuale electronice până la platforme educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala 
de clasă. Unii profesori se orientează spre ,, gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și 
distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă; 

 -Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și 
performanței elevilor; 

 -Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare; 
 -Conținutul informațiilor este păstrat permanent; 
 -Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii conectați în rețea online, pot 

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic; 
 -Școala online nu mai înseamnă doar predare-învățare-evaluare.Învațarea autentică nu mai 

depinde de curricula, de absențe și de note, ci de motivația intrinsecă, de conectarea cu profesorul sau 
la grup, de sentimentul de contribuție și de apreciere, prin implicarea activă a elevului în ceea ce vrea 
( nu ceea ce trebuie) să învețe; 

 -Profesorul, în școala online, are rol de facilitator al procesului de învățare, fiind un lider care 
nu doar inspiră învațare, dar și conectează comunități; 
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 -Nivelul de implicare al familiei/părinților creste 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). 

  
 Dezvantaje ale învățării online: 
 -Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă 
vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine, încrederea și maturitatea emoțională; 

 -Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor 
și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a 
crescut și volumul lor de muncă; 

-Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate sa nu fie de calitate; 
-Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online; 
-Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice; 
-Lipsa motivării elevilor în rezolvatrea temelor: 
-Mulți părinți nu sunt de acord cu folosirea mult timp a calculatorului și a internetului; 
-Autenticitatea muncii.Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis; 
-Este greu de oferit sprijin de către profesor elevilor cu cerințe speciale de învățare; 
-Evaluările au trendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
 Este clar că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi 

întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc educația. 
 Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către 

noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio trehnologie din clasă 
nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 

 Se impune, mai mult ca oricând o regândire a întregului sistem național de educație, în noul 
context al revoluției digitale și al provocărilor din societatea contemporană.Dar educația online nu 
poate constitui un scop în sine, pentru lumea românească, ci ea trebuie să fie un mijloc eficient de a 
completa și de a suplini –în cazuri speciale-ceea ce educația directă, în săli de clasă, laboratoare, 
amfiteatre, nu poate realiza. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1.,,Școala online. Elemente pentru inovarea educației”Raport de cercetare evaluativă, Editura 

Universității din Bucuresti, mai, 2020; 
Albeanu G., Gherasim Z., Andronic M., ,, Tehnologii de comunicații multimedia și e-learning 

în educație” 
Note de curs, Biblioteca virtuală a Universității Spiru Haret, București, 2014 ; 
,, Abilități psihologice” Ghid pentru profesor și student, Material consultat online la adresa: 

http:// www.eed.usv.ro ; 
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MODALITATE DE REALIZARE A MANAGEMENTULUI 
CURRICULAR LA O CLASǍ/GRUPǍ/DISCIPLINǍ, ȊN 

ACTUALUL CONTEXT SANITAR 
 

POPESCU LĂCRĂMIOARA CRISTINA PROF. ÎNV. PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU‘’  

DEJ, JUD. CLUJ 
 
Ne vom referi pe parcursul acestei teme la o disciplinǎ consideratǎ “neimportantǎ” de pǎrinți 

sau unii profesori, dar adoratǎ de cei mici - Muzicǎ și Mișcare, predatǎ la nivelul ciclului primar 
odatǎ cu implementarea noului curriculum școlar.  

Conform ordinului nr. 3371/12 martie 2013 privind aprobarea planurilor-cadru pentru 
învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea acestora, noua disciplină, Muzică și 
mișcare, se înscrie în categoria disciplinelor abordate integrat și se situează la intersecţia ariilor 
curriculare Arte şi Educaţie fizică, sport şi sănătate. Ea este prevăzută cu un buget de timp de 2 ore 
/săptămână, la clasele pregătitoare, I, a II-a şi 1 oră /săptămână la clasele III-IV.  

“Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Muzică şi mişcare jalonează achiziţiile de 
cunoaştere ale elevului pentru întregul ciclu primar. Acestea sunt:  

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical  
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei  
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, 

individual sau în grup” (www.ise.ro ) 
Odatǎ cu trecerea bruscǎ ȋn mediul online a activitǎților de predare-ȋnvǎțare-evaluare ȋn martie 

2020, profesorul pentru ȋnvǎțǎmântul primar a fost pus ȋn situația de a ȋnvǎța rapid, pe cont propriu 
de cele mai multe ori, cum sǎ predea diferitele discipline din programa școlarǎ utilizând abilitǎți 
digitale mai mult sau mai puțin formate, având totodatǎ “mânǎ liberǎ” ȋn organizarea programului 
sǎptǎmânal (predarea online de 2-3 ori pe sǎptǎmânǎ cu ore de 20-25 de minute, transmiterea temelor 
pe grupurile de whatsapp ale pǎrinților, ȋn format letric acasǎ, la domiciliul elevilor) dar și asupra 
modalitǎții de a se “hibrida” ȋntre elevii cu telefon/tabletǎ/laptop/conectare internet și cei fǎrǎ aceastǎ 
posibilitate. 

Bineȋnțeles cǎ majoritatea dascǎlilor au ales un program minimal al materiilor care puteau fi 
predate de așa manierǎ ȋncât sǎ obținǎ randament ȋn condițiile de pandemie.  

Disciplina Muzicǎ și mișcare a avut de suferit, obiectiv luând ȋn considerare urmǎtoarele 
dificultǎți: 

- incapacitatea de a cânta și juca ȋn grupuri mai mari sau mai mici; 
- lipsa sincronizǎrii ȋn online, este imposibilǎ; 
- un orar din care de multe ori lipsea aceastǎ disciplinǎ; 
- la nivelul claselor a III-a și a IV-a, ora de Muzică și mișcare a devenit, devine o lecție 

monotonă, în care au predominat aspecte teoretice, în absența celor practice. 
 Referitor la competențele generale mi-am centrat interesul pe CG 1 și CG 3, fiind ȋn 

imposibilitatea de a realiza CG2. Timpul de lucru pentru pregǎtirea acestei ore, mai ales dupǎ ce am 
depǎșit etapele grup pǎrinți, zoom și am trecut la utilizarea platformei TEAMS, a ȋnsemnat cǎutare și 
concepere de soft educațional sau culegerea și prezentarea acestora ȋn padlet. O dificultate tehnicǎ 
majorǎ a fost și faptul cǎ nu se auzeau cântecele partajate de la canalul YouTube, iar mișcarea a fost 
cea care era executatǎ asincron, individual, la solicitatrea cadrului didactic, de cele mai multe ori 
copiii dorind sǎ stea cu camerele oprite. 

 Consecințe ale acestui mod de lucru la nivelul unitǎții de ȋnvǎțǎmânt. 
La nivelul unitǎții școlare interesul maxim a fost acordat materiilor “așa-zis principale”, ȋnsǎ 

nu s-a realizat nici presiune, nici control managerial, drept pentru care a fost o incoerențǎ mare la 
nivelul școlii din punct de vedere al predǎrii acestei disciplinei.  
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Unii pǎrinți au clamat și reclamat cǎ nu sunt efectuate toate orele sincron, alții au intervenit 
spunând cǎ elevii stau prea mult la calculator.  

Odatǎ cu desființarea comisiilor metodice prin ROFUIP 2020 colaborarea interinstituționalǎ a 
avut mult de suferit, iar activitǎțile cercului pedagogic au ȋntâlniri semestriale. 

Programa pentru Muzicǎ și mișcare este realizată astfel încât ajută la o conectare permanentă 
cu clasele anterioare și/ sau următoare, asigurând coerența curriculumului, orizontală și vertical, 
practica ȋnvǎțǎmântului online a adus incoerența curricular pe verticalǎ. Elevii mei care sunt ȋn clasa 
a IV-a cu siguranțǎ, indiferent de eforturile, logistica sau activitǎțile remediale care vor urma nu vor 
reuși sǎ depǎșeascǎ carențele pandemice deoarece din ciclul gimnazial aceastǎ disciplinǎ nu se mai 
predǎ. 

 Consecințe ale acestui mod de lucru la nivelurile mezzo- și macroeducațional. 
Disciplina Muzică și mișcare urmărește exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin 

intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup şi accentuarea dimensiunilor afectiv-
atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.  

Astfel, ea contribuie la formarea competenţei cheie sensibilizare şi exprimare culturală, parte 
a setului de competențe cheie pentru învățare pe parcursul întregii vieți care a fost promovat prin 
Recomandarea Parlamentului și a Consiliului în decembrie 2006, la nivelul UE.  

Luând ȋn considerare amendamentele inserate mai sus privind legislația europeanǎ la care ne 
aliniem ca sistem educațional la nivel de mezzo și macrosistem se ȋntâmpinǎ probleme referitoare la 
competențele generale și specifice ale acestei discipline și incapacitatea de a gǎsi o formulǎ de 
recuperare a ȋnvǎțǎrii la aceastǎ disciplinǎ. 

ISJ-urile, MEN trebuie sǎ asigure activitǎți remediale și la aceste discipline și de asemenea sǎ 
asigure softuri educaționale de specialitate. 

Din punct de vedere al formǎrii profilului absolventului de clasa a IV-a ȋn care se reliefeazǎ 
competențele cheie europene care trebuie atinse. Acest profil va fi unul trunchiat și va trebui regânditǎ 
pe termen lung o strategie coerentǎ cu rezultate viabile. 
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EDUCATOAREA ȘI ZÂMBETUL DE COPIL 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, POPESCU LAVINIA-MIOARA 
GPN NR. 2/ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALȘ 

 
 Perioada copilăriei este cea mai frumoasă și poate cea mai importantă perioadă din viața unui 

om.  
De modul în care și-a petrecut anii copilăriei depinde modul de viață al adultului. Persoanele 

care au amintiri frumoase din perioada copilăriei, în special cu părinții, au tendința sa aibă o sănătate 
mai bună în viața de adult. 

Cercetarile de specialitate au demonstrat că există o legatură între amintirile frumoase și 
sănătatea bună a tinerilor adulți, fiind incluse și calitatea superioară a muncii și a relațiilor personale, 
utilizarea redusă a drogurilor, și risc scăzut de depresie. 

„Am descoperit că amintirile pozitive au un impact benefic asupra sănătății deoarece ne ajută 
să reducem stresul și să facem alegeri bune în viață”, spune William J. Chopik, de la Universitatea 
Michigan și, dacă s-a crezut că „efectele amintirilor vor disparea de-a lungul timpului unele dintre ele 
petrecându-se cu o jumătate de secol în urmă”, s-a constatat că „exista o legatură între acestea și 
sănătatea mintală, chiar dacă oamenii au atins vârsta maturității”, spunea Chopik. 

Copilaria fericită ne face mai sănătosi! 
Copilaria fericita este ceea ce urmăresc păriții. Timpul petrecut cu copiii le asigură o dezvoltare 

psihică sănătoasă. Cât de importantă este copilaria fericită și părinții se străduiesc să le ofere copiilor 
lor tot ce își doresc. 

Însă, nu este vorba ca ei să aibă experiențe variate sau o mulțime de jucării, ci este vorba de 
amintirile din care și părinții fac parte, de timpul petrecut cu copiii. 

S-a constatat că, a avea amintiri frumoase în copilaria fericita, mai ales despre timpul petrecut 
cu părinții, chiar îi ajută pe copii să devină adulți mai puțin deprimați și, chiar cu o mai bună sănătate 
fizică.  

Se pot da sfaturi unui părinte pentru a-i putea oferi o copilărie fericită copilului său? 
„Un copil fericit va avea o inimă sănătoasă și o stare de sănătate generală mai bună când 

va ajunge adult, a constatat un studiu realizat de cercetatorii finlandezi și publicat în revista 
Circulation American Heart Association. 

Cercetările de specialitate au arătat că „Alegerile făcute de părinți au un efect de durată 
asupra viitorului sănătății copiilor lor, precum și în privința imbunătățirii oricărui aspect care 
poate avea beneficii măsurabile. De exemplu, dacă un părinte șomer își găsește un job stabil, 
efectul poate fi foarte mare asupra viitorului copiilor. În cazul în care pîrinții renuntă la fumat, 
de asemenea, beneficiul este mai mare asupra copilului. Toate eforturile de îmbunătățire a 
bunăstării familiei sunt benefice”, a declarat dr. Laura Pulkki-Raback, din cadrul Universității 
din Helsinki, unul dintre autorii studiului. 

 Am arătat rolul părintelui în „copilăria fericită” a copilului. Dar noi, cadrele didactice, în 
ce măsură suntem „părtași” la această „copilărie fericită”? 

Marele psihopedagog Pestalozzi, afirma acum două secole că „vârsta preşcolară a fost şi va 
rămâne pentru copii, temelia educativă a întregii vieţi”. Acest lucru se poate aplica şi demonstra, chiar 
acum în zilele noastre. Pornind de la această premisă, putem susţine faptul că la o evoluţie pozitivă a 
copilului, unul dintre cei mai importanţi factori este grădiniţa. Fiind prima verigă a sistemului de 
învăţământ, ea reprezintă un element crucial în procesul, dar şi în dezvoltarea fizică, psihică şi 
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emoţională a copilului. Un rol foarte important în realizarea cu succes a acestui proces îl are 
educatoarea. Rolul acesteia este să promoveze, să coordoneze şi să dirijeze întregul proces educativ. 
Menirea fiecărei educatoare este de a-l face pe copil partener în demersul educativ.  

Educatoarea are rolul unui ghid care îi conduce pe cei mici în primele lor experiențe în afara 
mediului familiei. Ea devine partenera micuțului în procesul de învățare, de acumulare de noi 
experiențe, în activitățile de explorare și joc. 

“Copiii au nevoie de ceva mai mult decat iubirea si protecția adulților pentru a duce la capăt 
aceasta dublă sarcină de adaptare și construire. Au nevoie de ajutorul lor activ”, spunea Maria 
Montessori. 

Este datoria educatorului să susțină, să consolideze și să aprofundeze relația personală a 
copilului cu familia.  

Când un copil începe să frecventeze o grădiniță, aceasta este o experiență care nu are nimic de-
a face cu familia sa. Acest lucru creează probleme psihologice pentru copil, iar educatorul are șansa 
de a participa la acest proces. 

Aceste probleme care apar după admiterea la grădiniță confirmă faptul că profesorul are o dublă 
responsabilitate și, prin urmare, are două oportunități.  

-Educatorul poate ajuta mama să-și dezvăluie propriul potențial maternal și să îi ajute pe copil 
să facă față problemelor psihologice inevitabile cu care se confruntă orice persoană în creștere. 

Loialitatea față de casa în care trăiește copilul și familia sa sunt foarte importante pentru 
stabilirea unei relații stabile între copil, îngrijitor și familie. 

-Educatorul trebuie să joace rolul de prieten cardiace și simpatic, care nu va fi doar principalul 
sprijin în viața copilului în afara casei, dar, de asemenea, un om, încrezător în abilitățile lor și 
consecvent în comportamentul lor față de copil; capabil să distingă între bucuriile și necazurile sale, 
tolerant la tot felul de contradicții și capabil să vină la ajutorul lui dacă este necesar. Abilitățile 
educatorului pot fi atribuite domeniului relațiilor personale cu copilul, cu mama și cu toți copiii din 
grup. Ea, spre deosebire de mama copilului, are cunoștințe tehnice datorită educației sale și este 
capabilă să trateze în mod obiectiv copiii cu care lucrează. 

 Educatoarea contribuie la fericirea copilului, prin comunicarea cu părinții copilului, astfel încât 
părintele să nu aibe reținere în a discuta cu educatoarea orice problemă a copilui său. Educatoarea îl 
scoate pe copil din din zona de confort, dar în același timp îi oferă și o rutină sigură și activități care 
îl bucură, îl face să zâmbească, să comunice cu ceilalți copii.  

Bucuria copilului se vede pe fața sa când, ajuns acasă povestește cu bucurie despre tot ce a făcut 
la grădiniță, să „joace” rolul educatoarei sale cu părinții, cu frații săi, îl pune pe copil în situații care 
îi vor aduce succesul, îi laudă, îi îndrumă cu blândețe și îl ajută, atunci când este necesar. 

 După ce s-a obișnuit la grădiniță, acasă, copilul povestește cu mare plăcere ce a făcut la grădi, 
face alegeri având încredere în el însuși, își exprimă emoțiile fără teamă, dovedin în felul acesta faptul 
că grădinița are un rol mare în formarea sa. 

Simion Mehedinți afirma: „Educator adevărat poate fi numai acela care face din munca sa și 
viața sa un îndreptar și pentru alții, iar asta nu-i cu putință fără acel simț de armonie interioară, care 
stăpânește ăn fiecare clipă cugetul și voința educatorului” 

Bun psiholog și pedagog, înarmată cu răbdare și tact, educatoarea îndrumă primii pași ai 
copiilor spre viață și cunoaștere, Acum ei vor deveni perseverenți, atenți, harnici. 

Așadar, educatoarea este un model pentru cei care-i îndrumă, creionând profilul unei persoane 
calde şi sensibile. Ea este mai mult decât un exemplu în materie de comportament, personalitate şi 
prezenţă estetică, este o „mamă”. Nu există reţete ori şabloane pe care să le aplice. Toate acestea 
izvorăsc din capacitatea ei de a dărui celor ce au nevoie, din pasiunea cu care desfăşoară profesia. Ea 
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este cea care ia asupra sa povara, greu de purtat a cărţilor şi varsă din preaplinul său de înţelepciune, 
izvor al tainelor şi al cunoaşterii, al curăţeniei şi înălţării. Prin activitățile artistice organizate la nivelul 
grădiniței, prilej cu care preșcolarii își exprimă „talentele” lor, prin jocurile de rol organizate în 
activitățile de dimineață și, nu numai, prin activitățile de educație plastică sau educație morală, prin 
activitățile în grup, preșcolarii socializează, învață să colaboreze cu ceilalți, respectă reguli, iar 
bucuria lor este mare când ajung să se bucure de rezultatul muncii lor. 

Prin tot cee ce face educatoarea în activitățile cu preșcolarii, aduce în sufletele lor bucurie, 
fericire și oricâți „ghiocei” i-au apărut la tâmple, bucuria de a-i face pe copii fericiți, este nemărginită.  

 
 Bibliografie 
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PĂREREA MEA PERSONALĂ DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ON-LINE  
 

 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 
 POPESCU MARICICA 

 LICEUL ”MIHAIL SADOVEANU –BORCA ” 
 
Dacă ar fi să aleg între activitățile online și cele tradiționale, cu siguranță optez pentru cele 

tradiționale.De ce ? Motivele ar fi variate: 
Mediul de viață în care ne ducem traiul zi de zi ; 
-lipsa locului de muncă stabil al oamenilor; 
-lipsa unor utilități; 
-lipsa timpului; 
-faptul că părintele trebuie să muncească de dimineață și până seara pentru asigurarea unui trai 

cât de cât decent copilului sau copiilor( acolo unde în familie sunt mai mulți copii, părinții sunt nevoiți 
să lucreze amândoi- cu acte sau fără acte ). 

Unii cred că cele menționate mai sus ar fi în defavoarea copilului care trăiește în unele sate mai 
puțin dezvoltate. Da, așa este –în acest caz timpul petrecut cu propriul copil este foarte puțin. Dar să 
ne gândim oare de ce au plecat foarte mulți părinți și și-au lăsat copiii în grija rudelor ? Exact –pentru 
un trai mai bun! Și nu au pierdut timpul ? Ba da ! Au pierdut foarte mult timpul pe care ar fi trebuit 
să-l petreacă cu al/ai lor copil/copii . 

Din punctul meu de vedere în acest caz, mai bine ar rămâne pe tărâmul natal cu un câștig minim, 
dar seara copilul va dormi în brațele părintelui pe care nu l-a văzut toată ziua, dar se culcă și se trezește 
alături de acesta, îl sărută, îi mai spune o povestioară-așa obosit cum este, îi mângâie creștetul-dar e 
prezent.Cred că acești copii sunt mai câștigați, înțeleg mai bine efortul pe care îl depune părintele 
pentru a le oferi traiul de zi cu zi și fără doar și poate apreciază mult mai mult ceea ce au.Pe când, 
ceilalți copii, ai căror părinți le trimit de toate din străinătate și pe care îi văd foarte rar nu pun mare 
preț pe efortul părinților .În cele din urmă aceștia duc lipsa și dorul de fapt al părinților, iar mai târziu 
vor apărea reproșurile. 

Și aici intervine mediul educațional –grădinița în cazul meu, ajutând pe acei copii care trebuie 
școlarizați, iar părintele se bucură enorm că-l știe pe al său copil în siguranță. 

Poate aici, la grădiniță condițiile sunt mult mai bune decât acasă: curățenie, jucării din belșug, 
căldură, și mai învață și unele lucruri pe care acasă nu are cine să i le spună. 

Intrând în mediul educațional copilul interacționează în mod direct cu ceilalți copii, cu poveștile 
și personajele( îmbrăcând costumații, dramatizând, mimând, gesticulând, interpretând roluri ) .Aici 
învață să respecte o regulă, să-i respecte pe cei din jur, să le respecte decizia și opinia, aici învață 
unele deprinderi pe care nu le știe ( sunt copii care nu știu cum să mănânce și au 4-5 ani, nu se 
descurcă la toaletă ).La grădiniță învățăm tot felul de jocuri:mimică, gestică, de mișcare, sportive, 
logico-matematice, de costrucție, de dicție, șamd.De cele mai multe ori luăm contact direct cu factorii 
climatici, cu mediul înconjurător prin metode de observație, demonstrație, contemplare a 
naturii.Pentru perceperea unor informații este nevoie de o demonstrație cu lux de amănunte, nu doar 
de explicație .Ori din fața calculatorului nu poți intra în contact direct cu natura .(Ex. –”Plantăm o 
floare ”, ”Adunăm material din natură ”, ”Construim un om de zăpadă !”).Să nu mai zicem de 
activitățile psiho-motrice prin intermediul cărora copiii își dezvoltă deprinderi motrice de bază și 
utilitar aplicative în funcție de vârstă. 

 Cum sunt învățați aceștia prin intermediul învățământului on-line să procedeze ? Și exemplele 
pot să continue. Să nu mai vorbim de acei copii cu dizabilități din grupa mare/ pregătitoare sau clasa 
I. Cine îi ajută pe acești copii, care nu beneficiază de un profesor de sprijin ( în mediul rural nu există 
astfel de profesor) punând condițiile de mai sus la care se mai adaugă și faptul că părintele/bunica nu 
știe să, ”citească- și sunt cazuri nu doar în rândul rromilor ci și a românilor.Mai mult de atât : cum să 
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interacționeze cu mediul on-line dacă nu au curent electric. Este de ajuns 2-3 familii fără curent 
electric într-un sat astfel ca eu să nu-mi pot îndeplini atribuțiile de cadru didactic iar copilul să nu 
poată beneficia de procesul de instruire. În acest caz cum procedăm ? Mai beneficiază el copilul de 
educație ? 

 Da, este adevărat că, toți copiii proveniți din medii cu situație materială precară au primit 
tablete . Dar nu au sursă de energie electrică, nu are cine să-i inițieze în ale tehnologiei, nu e semnal 
la internet, firmele de internet vin cu întârziere când e nevoie .Ce facem în astfel de cazuri? Pe mine 
-cadru didactic mă interesează ca ai mei ”copii ” să înțeleagă, să perceapă, să asimileze ceea ce le 
predau.De unde știu eu că tema nu e făcută de mama, de fratele mai mare sau că i s-a dat ”mur în gură 
”când a fost făcută ? 

Dacă, până la apariția pandemiei eram instruiți în a le transmite părinților să nu-i lase pe copii 
cu telefonul, cu tableta, cu leptopul mult timp( nu mai mult de o oră/ două pe zi )sau erau pedepsiți și 
li se luau telefoanele, nu mai erau lăsați pe tabletă, în momentul când le-am spus părinților că urmează 
activități on-line, care credeți că a fost răspunsul lor ?  

 Exact ! ”-Acum nu mai au efecte negative asupra copiilor ? ”Vorbind la modul general, 
neexceptând nicio categorie de vârstă.Dacă înainte de această nefericită perioadă care ne-a dat pe toți 
peste cap, copilul folosea doar ecranul pentru căutare de informații în anumite domenii, iată că acum 
folosește ecranul cu șase/șapte ore mai mult în fiecare zi în rezolvarea temelor. 

Să nu fiu înțeleasă greșit, nu contest beneficiile tehnologiei.Folosesc zilnic mijloacele 
tehnologice în dotarea activităților pentru a doua zi de curs. 

Prefer activitățile față în față pentrucă în acest mod pot să evaluez copilul mult mai bine, îi văd 
lipsurile intelectuale, cogitive, afective, motrice . Interacționând cu el în mod direct cred că pot să-l 
ajut mult mai mult. 

 Ca o concluzie, învățămîntul on-line are și beneficii dar și dezavantaje . Ca și educatoare mi-
am desfășurat activitatea on-line pe perioada pandemiei întâmpinând multe dificultăți din partea 
cealaltă, a copiilor( semnal slab la internet, lipsa sau întreruperea energiei electrice ).Bineînțeles că 
s-au logat pe toate mijloacele avute la dispoziție –telefon, tabletă, leptop, și prin diferite căi de 
comunicare : platformă classroom, am creat jocuri pe diferite platforme –Padlet și Elearning Apps, 
Whatsappm messenger, SMS-uri. 

M-am bucurat foarte mult că au fost foarte receptivi, prompți, cooperanți . 
Îmi place mult mai mult să lucrez cu ei față în față . Fiind copii ei au nevoie de socializare, au 

nevoie să se joace unii cu alții .Să le dăm posibilitatea de a se juca împreună ! 
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AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE ȘCOLII ONLINE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 
 

POPESCU OANA-CAMELIA,  
CSEI NR. 1 BACĂU 

 
Experiența ultimului an în realizarea educației în învățământul românesc și cel mondial, ca 

urmare a pandemiei globale, dar și interdependența cu noile mijloace de informare și comunicare, a 
condus la ,,transmutarea”/„schimbarea” sistemului de formare educațională, de pe făgașul normal, la 
unul artificial, atipic, contra ,,firii” acestuia.  

Acest experiment forțat, național și mondial, va lăsa urme adânci la nivelul multor componente 
educaționale, cum ar fi: organizare, procesualitate, curriculum, management al învățării etc., dar și în 
ceea ce privește implicarea factorilor cu această responsabilitate, plecând de la elevi, studenți, părinți, 
profesori, sau manageri. În România, școala on-line a apărut, cumva, în mod neașteptat, ca o mare 
necesitate și a provocat (atât corpul profesoral, cât și preșcolarii/școlarii/studenții) să fie deschiși către 
noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât erau aceștia pregătiți emoțional, tehnologic, legislativ, 
economic etc.  

Normal, învățarea on-line îi poate ajuta pe copii să progreseze, dar, pe de altă parte, le poate 
încetini evoluția. Ne referim, în special, la copiii cu deficiențe mintale severe, care au nevoie de 
contact vizual direct cu profesorul. Calculatorul, telefonul sau tableta sunt văzute de aceștia ca o 
recompensă, nu ca un mod de lucru. Ei nu mai trebuie să fie prezenți fizic la clasă pentru a învăța. Cu 
toate acestea, în timp ce mediul învățării on-line este diferit de configurația tradițională a clasei, nu 
înseamnă neapărat că mediul menționat este mai puțin eficient.  

Printre avantajele învățării on-line putem enumera: oferirea unei alternative la clasele 
tradiționale și permisiunea unei anumite flexibilități care-l determină pe elev să fie responsabil, să 
învețe automotivația și autodisciplina. 

Școala on-line nu mai înseamnă doar procesul de predare-învățare-evaluare. Învățarea autentică 
nu mai depinde de curriculă, de absențe și de note, ci de motivația intrinsecă, de conectarea cu 
profesorul sau la grup, de sentimentul de contribuție și de apreciere, prin implicarea activă a elevului 
în ceea ce dorește (nu ceea ce trebuie) să învețe. Aici intervine rolul profesorului, cel care are rol de 
facilitator al procesului de învățare, fiind un lider care trebuie să inspire dorința de acumulare de 
cunoștințe, dar, în același timp, conectează și comunitățile virtuale între ele. Subliniem că există 
nenumărate resurse care fac învățarea mai atractivă și mai eficientă: de la aplicații și manuale 
electronice, până la platforme educaționale, iar profesorul poate beneficia de instrumentele care pot 
transforma sala de clasă într-un mediu virtual atractiv.  

De asemenea, important este nivelul de implicare al familiei/părinților, nivel care trebuie să 
crească continuu, ceea ce obligă, în viitor, pe formatorii de educație parentală la acțiuni de formare 
la părinți a unor competențe specifice, complementare cu cele ale profesorului (inclusiv prin 
redefinirea acelei ,,școli a părinților“, printr-o partajare realistă a rolurilor). Părintele este cel care 
facilitează transmiterea informatiei de la profesor la elev, el trebuie să antreneze elevul în rezolvarea 
sarcinilor de învățare. 

Alte avantaje ar fi acelea că: elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrați; aceștia 
pot lucra în ritmul propriu, nefiind perturbați de activitatea celorlalți din jur; este stimulată 
creativitatea; elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de 
învățare, conținutul acestor informații fiind păstrat permanent. De asemenea, trebuie apreciat faptul 
că, elevii conectați în rețeaua on-line, pot împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup 
și pot interacționa cu cadrul didactic 

Pe de altă parte, sunt și câteva dezavantaje ale învățării on-line. Astfel, aceasta este 
impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față reală între 
elev și profesor. Învățarea on-line oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă vine cu 
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interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască 
respectul de sine, încrederea și maturitatea emoțională.  

Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor 
și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a 
crescut și volumul lor de muncă. Din această cauză, calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le 
găsesc poate să nu fie de calitate. Trebuie menționat faptul că unii copii nu au avut acces egal la 
resursele tehnologice, de aici și lipsa motivării elevilor în rezolvarea temelor, cu atât mai mult cu cât, 
mulți părinți nu sunt de acord cu folosirea exagerată a calculatorului și a internetului; 

Referitor la copiii cu deficiențe mintale severe, oricine poate realiza un proiect și nu elevul 
propriu-zis, fiind greu de oferit sprijin de către profesor elevilor cu cerințe speciale de învățare. 
Evaluările au trendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică.  

Este evident că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar „cheia tehnologiei în clasă” 
va fi întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc educația. Poate fi frustrant și consumă 
timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către noi experiențe, noi descoperiri și 
noi moduri de învățare și colaborare, însă nici o trehnologie din clasă nu poate înlocui profesorii 
talentați și inspirați.  

Se impune, așadar, mai mult ca oricând, o regândire a întregului sistem național de educație, în 
noul context al revoluției digitale și al provocărilor din societatea contemporană. Dar educația on-line 
nu poate constitui un scop în sine, pentru lumea românească, ci ea trebuie să fie un mijloc eficient de 
a completa și de a suplini – în aceste cazuri speciale – ceea ce educația directă, în sălile de clasă, în 
laboratoare sau în amfiteatre, nu poate realiza.  
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ȘCOALA ONLINE – O NOUĂ PERSPECTIVĂ A ÎNVĂȚĂRII 

 
POPESCU TAMARA -VASTI 

LICEUL DE ARTĂ „GHEORGHE TATTARESCU” FOCȘANI 
 
 Realitatea contemporană sanitară a răsturnat imaginea școlii tradiționale înrădăcinată de-atâta 

timp în mentalul colectiv, astfel încât într-o perioada scurtă de timp, atât profesorii, cât și elevii sau 
părinții au fost nevoiți să se adapteze unui nou tipar de predare-învățare-evaluare, și anume școala 
online. Activitățile de învățare desfășurate în ultimul an școlar au dovedit că modelul tradițional intră 
oarecum într-o pagină de istorie, deschizând ușa noului demers educativ, ancorat în actualitatea 
tehnologică, având o largă aplecare spre instruirea asistată de calculator sau alte gadgeturi. 

 În acest context proiectarea uneia activități didactice presupune integrarea tehnologiei prin 
utilizarea diferitelor aplicații digitale, iar proiectarea resurselor din cadrul unităților de învățare 
trebuie să identifice exact competențele specifice, activitățile de învățare, precum și modalitățile de 
evaluare. S-a constat că din punctul de vedere al activităților de învățare, școala online a deschis o 
multitudine de posibilități sau metode de lucru, ca de exemplu utilizarea unor platforme în care elevul 
primea lecțiile, încărca temele, urmărea diferite materiale, păstra permanent interacțiunea cu 
profesorii și colegii, ca de exemplu platforma adservio sau classrooom-ul. Aplicarea acestor noi 
metode de predare necesită o atenție sporită din partea cadrului didactic în ceea ce privește asigurarea 
unei instruiri diferențiate pentru elevii cu ritmuri diferite de învățare, susținerea motivației în învățare, 
selectarea unor activități de învățare digitale interactive cu implicarea emoțională și cognitivă a 
tuturor elevilor, obținerea unui feedback obiectiv, alegerea unui soft educațional care să permită 
monitorizarea elevilor și susținerea lor pe parcursul lecției în vederea atingerii competențelor vizate. 

 Îmi propun să realizez o prezentare succintă a diferitelor aplicații ce pot fi utilizate în cadrul 
învățării online. 

• Aplicația Jigsaw Planet permite încărcarea unor imagini noi între cele deja disponibile sau 
preluarea unor imagini din calculatorul personal și realizarea unor jocuri de puzzle cu diferite grade 
de dificultate.. aplicația poate fi folosită foarte bine la momentul Captării atenției elevilor. Link-ul 
acestei aplicații poate fi distribuit pe Chatul platformei sau pe WatsApp, sms sau e-mail. 

• Aplicațiile BookCreator sau Nearpood facilitează inserarea unor texte, documente, desene, 
imagini, video-uri. De asemenea, cărțile digitale pot fi partajate și descărcate în format PDF astfel 
încât elevii să să aibă acces permanent la informații. 

• Aplicația Kahoot dezvoltă învățarea prin joc, este accesibilă, ușor de folosit atât de către 
elevi, cât și de către profesori și permite aplicarea testelor de evaluare cu verificare în timp real. 

• Aplicația MindMupcontribuie la sistematizarea cunoștințelor prin crearea unor hărți 
conceptuale, scheme ale lecțiilor ce pot fi stocate în spațiul cloud și accesate oricând este nevoie. 

În ceea ce privește evaluarea din școala online s-a observat faptul că are u nivel mai scăzut de 
obiectivitate față de evaluarea tradițională din sala de clasă. Cu ajutorul formularelor Google Forms 
se pot realiza diferite tipuri de itemi, iar răspunsurile adunate într-o foaie de clacul și salvate în contul 
Drive. Astfel se pot folosi aplicații precum Live Work Sheets sau LearningApps care prin intermediul 
unui cont de profesor permit accesarea tuturor resurselor din acea platformă. 

Aplicația Jamboard permite răsfoirea și trimiterea unor articole Jam colegilor de echipă. De 
fapt, Jambaord-ul este o tablă digitală pe care se pot nota idei într-un mod creativ și atractiv care să 
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fie salvate în cloud și, mai apoi, accesate ori de câte ori este nevoie. Aplicația poate fi folosită doar 
de clienții GSuite. 

Procesul educativ din cadrul școlii online poate fi atractiv pentru elevi, declanșându-le interesul 
tocmai prin utilizarea acestor noi resurse digitale. „Practica învățării indică o creștere a motivației 
învățării în condițiile utilizării noilor tehnologii, precum și o cerere masivă de educație asistată de 
calculator, grefată pe o nevoie tot mai mare de a ține pasul cu schimbările rapide al nivelul profilului 
de competențe cerute pe piață muncii. În acest context, este nevoie de fundamentare teoretică solidă 
pentru ameliorarea programelor de e-learning în derulare și pentru elaborarea altora, în 
întâmpinarea noilor provocări ale societății bazate pe cunoaștere și alte practici didactice 
contemporane.”(Istrate, 2011). 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
POPESCU TAMARA- PROF. ÎNV. PRIMAR L.T.R.A. 

 ROȘIA-DE-AMARADIA, JUD. GORJ 
 
 MOTTO: 
″Educația nu este pregatirea pentru viata, educatia este viata insasi.″ John Dewey  
 
Educația este o tema care isca discutii din ce in ce mai aprinse, lucru incurajator pentru multi 

compatrioti si de ce nu chiar pentru viitorul natiunii. Daca este educatia o neces itate sau o pacoste ne 
lamureste Victor Hugo: ″Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l castigam″. Sunt cuvinte 
care exprima foarte limpede esenta umanitatii- transmiterea bogatiei spiritual de la o generatie la alta. 
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 scoala 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 probleme de utilizare a informațiilor sau de 
realizare a unor proiecte sau teme. 
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• 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! 

Menționez faptul că am primit din partea copiilor și 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. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 
PROF. POPOVICI DĂNUȚ IONEL 

 
Într-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea 

metodelor noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi 
adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de 
abilitatea de a le folosi.  

Profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu 
elevii, să devină un model real de integrare socioprofesională şi educaţie permanentă, să se implice 
în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, 
însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura 
esenţial înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-
învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 

Reforma învăţământului pune deosebit accent pe crearea de alternative metodologice, pe 
stimularea învăţării prin cooperare şi folosirea metodelor interactive de grup. Implementarea în 
practica educativă a strategiilor manageriale interactive presupune un proces de învăţare socială, ce 
influenţează întreaga structură psihică a educatorului-manager, dar şi a educabililor, toate aceste 
modificări de la nivelul personalităţii acestora reflectându-se în noi componente, atitudini, valori.  

Cadrele didactice reprezintă principala resursă umană capabilă să prognozeze, organizeze şi 
coordoneze activităţile de introducere a noului, asigurând astfel dezvoltarea optimă a organizaţiei 
şcolare.  

  Fundamentul activitatii didactice în scoala traditionala a fost asigurat de psihologia 
asociationista, pentru care actul cunoasterii se reducea la simpla înregistrare prin simturi, la perceptie. 

 A determina elevii să reţină pe dinafară ceea ce le-a fost comunicat este, evident, mai simplu 
decât a-i conduce spre autonomia judecăţii. Rolul activ si dominant revine profesorului, pe când 
elevului îi revine rolul de spectator receptiv, solicitat îndeosebi sa asculte, sa noteze, sa memoreze si 
sa reproduca. Dialogul autentic dintre componentii binomului educational profesor-elev se realizeaza 
rar si fragmentar. În cadrul lectiei nu se antreneaza si nu se exerseaza gândirea, nu se creaza situatii 
în care adevarul sa fie descoperit (redescoperit) de catre elevi, ceea ce conduce la pasivitate, 
plictiseala, oboseala si în final la o eficacitate formativ-educativa scazuta. Sunt aproape inexistente 
criticile, cautarile personale, rarele revendicari exprimate de elevi îl deranjeaza pe profesor si în 
general sunt evitate. 

 O analiza comparativa a activitatilor desfasurate în scoala traditionala si în cea moderna, scoate 
în evidenta urmatoarele aspecte: 

Rolul cadrului didactic în învăţământul tradiţional: 
AVANTAJE: 
 Asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate 
LIMITE: 
• predă, expune, ţine prelegeri; 
• explică şi demonstrează; 
• limitează foarte mult activitatea elevilor (expunerea nu trebuie să depăşească cel mult 30% 

în cadrul unei ore); 
• lasă puţin timp de iniţiativă elevilor, manifestat de regulă prin întrebări generatoare de 

explicaţii; 
• elevii se află într-un raport de dependenţă faţă de profesor. 
• impune puncte de vedere proprii; 
Rolul cadrului didactic care promovează predarea-învăţarea în învăţământul modern: 
 organizează şi dirijează învăţarea, o orchestrează şi o regizează; 
 facilitează şi moderează activitatea de învăţare; 
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 ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să şi le explice; 
 responsabilizează elevii în vederea funcţionării optime a grupului; 
 Lecţia de predare-învăţare devine astfel ,,o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă 

activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examindu-le şi descoperind soluţii 
plauzibile. Rolul profesorului constă în cel de stimulare şi dirijare. El trebuie nu numai să organizeze 
spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alaturi de elevi la elaborarea cunoştinţelor, să servească drept 
model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi; să-i îndrume 
cum să-şi folosească timpul, spaţiul, echipamentul şi materialele; să ajute invidul sau grupul sa 
extragă din experienţe informaţiile necesare, valorile şi să le interpreteze şi evalueze. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POPOVICI FLAVIA IONELA 

 
In zilele noastre cursurile / formarile online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai 

multe institute si companii ofera cursuri online. Cu toate acestea, in ciuda popularitatii educatiei 
online, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, in mare parte datorita conceptiei gresite. In 
acelasi timp, in ciuda popularitatii In crestere a cursurilor online, formarea traditionala (in clasa) se 
lupta si incearca sa adopte mijloace mai noi de a mentine interesul cursantilor. Exista intotdeauna 
doua fete ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivita, in timp ce pentru 
altii formarea in clasa este metoda preferata. 

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 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 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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CADRUL DIDACTIC ÎNTRE ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
TRADIŢIONAL ȘI ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE  

 
PROF. POPUȚE GETA 

LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC, TIMIȘ 
 
 Moto: ,, Copilul este ca o oglindă care te amețește puțin. Sau ca o fereastră. Totdeauna copilul 

te intimidează ca și când știe el ce știe. Nu te înșeli, pentru că spiritul lui este puternic, înainte ca tu 
să-l pipernicești. – Antoine de Saint-Exupery” 

 
 Datorită faptului ca trăim într-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea 

învăţământului prin utilizarea metodelor noi cât și a metodelor online de învăţare-evaluare a unor 
strategii moderne, care impun reajustări şi adaptări la disciplinele de învăţământ, profesorul trebuie 
să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un 
model real de integrare socioprofesională şi educaţie permanentă, să se implice în deciziile 
educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea 
culturii manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea 
şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea 
unor situaţii inclusiv cele care vizează învățarea în mediul online din procesul educaţional şcolar. 
Profesorul adaptează vechile valori la noile cerinţe ale societăţii-predarea online, cadrul didactic nu 
este un simplu executant al unor reţete, ci devine factor activ al procesului de învăţământ, învaţă cu 
cei pe care îi învaţă, având rol de coordonator în procesul educațional. 

 Azi, învăţământul pune deosebit accent pe crearea de alternative metodologice, pe stimularea 
învăţării prin cooperare şi folosirea metodelor interactive de grup sau prin explorare individuală și 
intrinsecă. Implementarea în practica educativă a strategiilor manageriale interactive presupune un 
proces de învăţare socială, ce influenţează întreaga structură psihică a educatorului-manager, dar şi a 
educabililor, toate aceste modificări de la nivelul personalităţii acestora reflectându-se în noi 
componente, atitudini și valori.  

 Cadrele didactice reprezintă principala resursă umană capabilă să prognozeze, organizeze şi 
coordoneze activităţile de introducere a noului, incluzând chiar metode moderne care satisfac 
învățarea online, asigurând astfel dezvoltarea optimă a organizaţiei şcolare.  

 Fundamentul activitatii didactice în școala traditională a fost asigurat de psihologia 
asociationista, pentru care actul cunoasterii se reducea la simpla înregistrare prin simturi, la perceptie, 
la învățarea chinestezică. 

 A determina elevii să reţină pe dinafară ceea ce le-a fost comunicat este, evident, mai simplu 
decât a-i conduce spre autonomia judecăţii. Rolul activ si dominant revine profesorului, pe când 
elevului îi revine rolul de spectator receptiv, solicitat îndeosebi sa asculte, sa noteze, sa memoreze si 
sa reproduca. Dialogul autentic dintre profesor-elev se realizeaza rar si fragmentar. În cadrul lectiei 
nu se antreneaza si nu se exerseaza gândirea, nu se creaza situatii în care adevarul sa fie descoperit 
(redescoperit) de catre elevi, ceea ce conduce la pasivitate, plictiseala, oboseala si în final la o 
eficacitate formativ-educativa scazuta. Sunt aproape inexistente criticile, cautarile personale, rarele 
revendicari exprimate de elevi îl deranjeaza pe profesor si în general sunt evitate. 

 Lecţia de predare-învăţare devine astfel ,,o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă 
activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examindu-le şi descoperind soluţii 
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plauzibile. Rolul profesorului constă în cel de stimulare şi dirijare. El trebuie nu numai să organizeze 
spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alaturi de elevi la elaborarea cunoştinţelor, să servească drept 
model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi, să-i îndrume 
cum să-şi folosească timpul, spaţiul, echipamentul şi materialele, să ajute invidul sau grupul sa 
extragă din experienţe informaţiile necesare, chiar dacă procesul instructiv-educativ se desfășoară în 
mediul online, iar mai apoi valorile descoperite să le interpreteze şi să le evalueze. 

 
Bibliografie: 
• Cucoș, C., Psihopedagogie, Editura Polirom, Iași, 1998 
• Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008), București 
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PREZENTAREA ALTERNATIVEI EDUCAȚIONALE 

 „STEP BY STEP” 
 

DANIELA DELIA PORFIRIU  
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA 

 
Programul „Step by Step” este o alternativă educaţională bazată pe achiziţiile psihologiei 

dezvoltării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-14 ani. 
„Step by Step” implementează metode de predare centrate pe copil şi încurajează implicarea 

familiei şi a comunităţii în învăţământul preşcolar şi şcolar. 
Obiectivele alternativei sunt acelea de a dezvolta în fiecare copil interesul pentru comunitate, 

ţară, mediu, de a-i educa în direcţia participării lor în cadrul societăţii democratice, copiii fiind 
încurajaţi să facă alegeri, să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile lor, să-şi exprime ideile în 
mod creativ, să se ajute reciproc, să-şi dezvolte abilităţile de gândire critică şi să gândească liber. 

 Copiii educaţi în spiritul „Step by Step” reuşesc să definească şi să rezolve singuri problemele 
cu care se confruntă, să comunice uşor cu cei din jur, să înţeleagă şi să negocieze.  

Alternativa educaţională respectă Curriculum-ul Naţional al Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 

Această alternativă are la bază o programă de lucru elaborată sub îndrumarea Universităţii 
„Georgetown” care a evoluat şi s-a dezvoltat în paralel cu proiectul. Este numită programă de lucru 
deoarece reprezintă o muncă progresivă şi este rezultatul dialogului purtat între educatori specializaţi 
pe educarea copiilor mici din Europa şi America şi experţi care au adaptat această programă 
combinând aspectele optime din Europa şi America.  

Programul „Step by Step” utilizează abordarea bazată pe nivelul de dezvoltare. Perspectiva 
bazată pe nivelul de dezvoltare oferă cadrul unei mai bune înţelegeri şi aprecieri a creşterii naturale a 
copilului. Sunt acceptate conceptele care stipulează că un copil mic: 

• Învaţă activ, acumulând constant noi informaţii despre lumea înconjurătoare prin joc; 
• Trece prin stadii de dezvoltare previzibile; 
• Este dependent de alţii în ceea ce priveşte dezvoltarea emoţională şi cognitivă prin 

interacţiunile sociale; 
• Este un individ unic care creşte şi se dezvoltă în ritmuri diferite. 
Baza teoretică a programei o reprezintă teoriile lui Jean Piaget, Eric Erikson şi L.S. Vygotsky. 
Această programă cuprinde trei iniţiative majore privind prima copilărie:  
- constructivismul,  
- practici adecvate dezvoltării 
- educaţia progresivă. 
Programa integrează anumite practici europene existente legate de educaţia în prima copilărie 

cu alte dimensiuni ca individualizarea experienţelor. Menit să satisfacă necesităţile specifice fiecărei 
ţări şi tradiţiile sale culturale, acest program are la bază o serie de principii care sunt aplicate în fiecare 
instituţie a programului „Step by Step”. 

Aceste principii sunt: 
1) Practici de dezvoltare care iau în considerare copilul ca întreg. 
2) Procesul de învăţământ este centrat pe copil - individualizarea educaţiei. 
3) Organizarea învăţării pe centre de activitate. 
4) Accentuarea participării părinţilor la educarea copilului. 
PRACTICI DE DEZVOLTARE CARE IAU COPILUL CA ÎNTREG  
Programul „Step by Step” caută să se asigure că orice copil achiziţionează şi-şi dezvoltă 

aptitudini fizice, intelectuale, artistice, teoretice, sociale şi practice pentru a participa la o societate 
democratică, deschisă. 
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CENTRAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE COPIL, INDIVIDUALIZAREA 
EDUCAŢIEI. 

În alternativa „Step by Step” predarea este orientată după necesităţile copilului. Învăţarea se 
realizează prin descoperire individuală, acceptându-se şi încurajându-se moduri personale de-a 
înainta în formarea deprinderilor şi în cunoaştere. În acest program greşeala nu se sancţionează ci 
devine o situaţie de învăţare. 

Învăţarea se face în ritmul propriu al copilului. Când vorbim de ritmul de dezvoltare al copiilor 
este esenţială respectarea stadiului individual al fiecăruia şi a modului original de rezolvare a 
sarcinilor. 

Individualizarea experienţei de învăţare. 
Echipele de educatori „Step by Step” pun bazele atitudinii copilului de a deveni adulţi activi, 

influenţi, preocupaţi de soarta celorlalţi, pregătiţi să aibă un impact asupra lumii în care trăiesc. 
Educatorii sunt interesaţi de „aici şi acum” în ceea ce-l priveşte pe copil. 

Ei implementează acest obiectiv punând accent pe joc şi individualizare. 
Această individualizare este facilitată în programul „Step by Step” şi de organizarea clasei pe 

centre de activitate. 
Centrele de activitate sunt spaţii bine delimitate în care se află materiale didactice adecvate 

nevoilor copiilor şi unde aceştia, în grupuri mici, se confruntă cu sarcini specifice domeniilor de 
cunoaştere şi nevoilor lor de dezvoltare. 

ACCENTUAREA PARTICIPĂRII PĂRINŢILOR LA EDUCAREA COPIILOR 
Programul educaţional „Step by Step” promovează participarea familiei în modalităţi variate. 

Metoda variază de la centru la centru, de la o familie la alta în funcţie de diverse circumstanţe 
individuale şi comunitare, familiile fiind încurajate să se implice în toate secţiunile programului 

Fiecare centru „Step by Step” are o „Cameră a familiei” unde membrii familiei pot discuta cu 
educatorii, pot împrumuta anumite materiale, pot afla despre progresul copilului, despre sănătate şi 
alte subiecte de interes. 

Comunicarea între echipa de educatori şi familie constituie o activitate importantă a 
programului, care poate lua diferite forme: note scrise, jurnale de acasă şi de la grădiniţă, afişier pentru 
anunţuri, convorbirile cu familia când copii sunt aduşi sau luaţi de la grădiniţă, şedinţe cu părinţii, 
grupurile de sprijinire a părinţilor. 

Intenţia Programului educaţional „Step by Step” este să formeze o comunitate de sprijinire care 
are în centrul ei familia şi care include echipa de educatori şi alţi membri ai comunităţii 

Acest grup va crea o reţea care planifică, comunică şi discută împreună diferite probleme.  
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SERBĂRILE ONLINE O NOUA FORMĂ DE EVALUARE 

ALTERNATIVĂ 
 

PROF. PT. INVAT. PRESCOLAR POSIRCA ELENA ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144, BUCUREȘTI 

 
 Orice serbare este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul 

rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare 
imaginaţia şi creativitatea fiecăruia. Organizând o serbare verificăm, de câteva ori pe an, că prescolarii 
şi-au însuşit informaţiile transmise în timpul activităţilor didactice şi le dăm posibilitatea de a aplica 
învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul îşi 
perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, 
aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi 
practicarea ei. 

 In proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-
un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a cadrului didactic, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce 
contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Serbările contribuie la 
acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor, înţelegând şi memorând 
poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această formă de învăţare 
este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă 
şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 Dintre toate activităţile extracurriculare cea care are posibilitatea să antreneze toţi copiii în 
pregătirea scenariului, pregătirea locului desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea costumelor, 
interpretarea rolurilor, este serbarea.  

 Principiile didactice sau pedagogice sunt norme orientative sau teze generale călăuzitoare 
pentru activitatea educatoarei în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ spre a-i asigura 
o eficienţă optimă. 

 Ca orice activitate şcolară şi activitatea extracurriculară are la bază respectarea anumitor 
principii, reguli şi norme fără de care eficienţa nu este garantată. 

 În organizarea unei serbări trebuie respectate mai multe cerinţe pedagogice care orientează 
educatoarea în munca de educare a copiilor, în formarea şi dezvoltarea personalităţii lor sub toate 
aspectele (cognitiv, afectiv, voliţional, aptitudinal, atitudinal). 

 Elaborarea scenariului trebuie sa scoata valoarea educativă a fiecărui număr din program, la 
modalităţile de a scoate în evidenţă calităţile artistice ale fiecărui elev în parte sau ale unor grupuri de 
prescolari. 

 Scenariile trebuie alcătuite astfel încât să dea posibilitatea fiecărui elev să se identifice cu rolul, 
să-şi dezvolte o imagine şi o stimă de sine pozitive, să-şi valorifice la maxim posibilităţile individuale. 

 Orice serbare dă şanse egale participanţilor, oferă alternative de afirmare şi valorizare, dezvoltă 
simţul civic adecvat cerinţelor sociale. 

 O atitudine artistică menită să conducă la formarea unor gusturi estetice cu privire la artă şi 
reprezentarea ei pe scenă este apanajul oricărei serbări. 

 Evaluarea rezultatelor obţinute în orice serbare şcolară scoate în evidenţă valoarea ei, nivelul 
calitativ al prestaţiei elevilor, pornind de la obiectivele fixate şi de la scopul propus. 

 Evaluarea se referă, nu numai la analiza succeselor, ci şi a insucceselor şi a factorilor care le-
au generat. 
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 Feed-back-ul îmbunătăţeşte prestaţia prescolarilor şi contribuie la ameliorarea rezultatelor. 
 Utilizând frecvent această metodă se culeg informaţii despre abilităţile şi priceperile 

prescolarilor, atitudinile sociale şi comportamentul în public, care ajuta să fie cunoscuti mai bine 
prescolarii în raport cu interesele şi preocupările acestora şi să se proiecteze pe viitor activităţi ce 
satisfac aşteptările prescolarilor şi nu numai. 

 
Bibliografie 
Dicţionar de pedagogie, E.D.P., Bucureşti, 1979 
Aurelia Berluşcă, Ghid metodologic al serbărilor şcolare, E.D.P.R.A, 2010 
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ŞCOALA ONLINE – ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRES  

  
 PROF. ÎNV. PRIMAR POȘIRCĂ FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE VERNESCU”,  
RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU 

 
 ,,Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educaţie. Această educaţie vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”  Jean Jaques Rousseau  
 
 ONLINE - cuvântul pe buzele tuturor din martie 2020. Pandemia de coronavirus a adus cu ea 

o criză care afectează educaţia, aceasta fiind pusă în faţa unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu 
toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorităţi şi părinţi încearcă să se adapteze la noua realitate, cea 
a distanţării sociale, în care procesul educaţional trebuie să continue în mediul online. Procesul a fost 
testat din mers, profesorii s-au adaptat situaţiei într-un timp foarte scurt, iar elevii şi-au folosit 
propriile telefoane, tablete sau laptop-uri, sau pe cele ale părinţilor, pentru a putea urma lecţiile online.  

Acolo unde se vrea, se poate!  
Dincolo de sincope, greutăţi, lipsa colaborării şi decizii impuse peste noapte, majoritatea 

unităţilor de învăţământ s-au adaptat cu succes noilor metode de învâtământ online, considerând că 
este important să se pregătească pentru şcoala viitorului - şcoala online.  

Profesorii viitorului! 
Şcoala are nevoie de schimbare şi de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 

înceapă acum, cu schimbarea mentalităţii profesorilor cum reuşesc să se adapteze este o revoluţie a 
mentalităţii profesorilor. Sunt profesori care îşi dau seama că transformarea începe cu ei. Vedem 
numeroşi profesori cu vocaţie, care vor să facă saltul spre a deveni profesorii viitorului. Profesorii, 
trebuie să descopere metodele şi instrumentele concrete prin care îşi pot schimba în mod pozitiv stilul 
de predare şi modul de a relaţiona cu copiii. Menirea profesorului este aceea de a descoperi şi de a 
dezvolta măreţia din fiecare copil. Nimic mai mult! Trebuie să vadă că aceşti copii au daruri diferite 
şi să potenţeze aceste daruri. Trebuie să creadă că online-ul este un mijloc, nu un scop în sine 
încercând să fie creativi si mai ales flexibili cu programul şi cu nevoile copiilor.  

Predarea online înseamnă interacţiune, mişcare, schimb de activităţi, joacă, învăţarea să fie 
regândită şi să fie pusă întrebarea: ce este învăţarea şi cum se poate întâmpla atât în casă cât şi în 
mediul de acasă? 

Cu certitudine atât cadrele didactice cât şi elevii trebuie să îşi îmbunătăţească abilităţile digitale, 
ceea ce va schimba calitativ relaţia profesor-elev dar şi şcoală-familie. În acelaşi timp şi societatea 
civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educaţiei, venind cu sugestii constructive de 
îmbunătăţire, în special a modalităţilor de învăţare de la distanţă şi a instrumentelor digitale. Învăţarea 
de la distanţă este şi va fi un şir de invenţii şi descoperiri, creative şi comunicare eficientă, şi va 
contribui la consolidarea abilităţilor de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii şi 
a stării de bine. Totodată, cadrele didactice, precum şi elevii, părinţii, managerii şcolari trebuie să fie 
autodidacţi, să înveţe din propria experienţă, dar şi a celorlalţi. 

În viitor, trebuie pus accentul pe elementele învăţării personalizate/individualizate, dar şi pe 
posibilităţile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conţinuturi, ci şi pe analiza strategiilor şi 
modalităţilor de învăţare, precum şi pe relaţiile stabilite între participanţii la actul învăţării. Profesorul 
va trebui să stabilească norme pentru implicare, jocuri interactive şi de stimulare a elevilor să intervină 
în cadrul lecţiilor, să pună în mod regulat întrebări şi să răspundă colegilor lor, etc. Având în vedere 
că studiile au arătat că toți copiii îşi folosesc intens simţurile pentru a învăţa, a face învăţarea 
distractivă şi eficientă prin utilizarea tehnologiei este crucială. Astfel, pentru a obţine beneficii 
complete ale învăţării online, trebuie să existe un efort concentrate pentru a oferi această structură, 
folosind o serie de instrumente de colaborare şi de metode de implicare care promovează incluziunea, 
creativitatea, aservitatea.  
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Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele faţă-în-faţă, dar cu siguranţă sunt 
mai bune decât nimic. În prezent, clasele virtuale permit elevilor să acceseze lecţii şi exerciţii şi să 
interacţioneze cu profesorii în moduri care ar fi fost imposibil dacă o pandemie ar fi închis şcolile 
chiar cu un deceniu sau două mai devreme. Aşadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce priveşte 
învăţarea online, dar este timpul să o îmbraţisăm şi să o îmbunătăţim.  

 
 
Bibliografie: 
1. Botnariuc, P., Cucoș, C., Glava, C., Iancu, E. D., Ilie, D. M., Istrate, O., Velea, S. (2020). 

Școala Online - Elemente pentru inovarea educației. București: Editura Universității din București. 
Preluat de pe https:// www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf 
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 ȘCOALA ONLINE  

 
POSTELNICU ELENA 

 
 Învățământul românesc a avut și are în continuare neșansa de a fi obligat să practice ”școala 

online” în lunile cele mai dificile și încărcate ale anului școlar, respectiv în lunile aprilie-iunie. O 
perioadă urmată de o alta la fel de dificilă, aceea a examenelor naționale și a admiterii în învățământul 
superior. În fapt, după cum o demostrează realitatea, nu a fost și nu este vorba nici despre școală 
online în sensul propriu și pedagogic al sintagmei, nici despre vreun experiment cu valențe științifice 
și rigoare desfășurat la scară națională. Ci despre o struțocămilă specific românească, o bâlbâială 
jalnică și o dovadă clară a lipsei de perspectivă și de management la nivel de sistem educațional. 

 Un sistem aflat demult în agonie și care, odată cu pandemia de Covid-19, a fost înghesuit într-
o izoletă a confuziei și incompetenței. Din păcate, nu am fost în situația de a alege între online și 
offline, ci între online sau nimic. Ce a urmat se stie: învățarea ”online” a devenit ”obligatorie”, deși 
nu e și n-a fost nici online și nici obligatorie, din moment ce este o învățare care se întâmplă numai 
dacă elevul vrea și/sau dacă poate. Adică dacă are chef, mijloace și device-uri. Sau dacă nu le are. 
Ceea ce este o altă realitate care se vede mult mai bine și mai clar acum, deși nu are nicio legătură cu 
pandemia. Doar cu efectele ei. Este vorba de aproximativ 35% dintre elevii acestei țări care nu dispun 
de baza materială pentru participarea la activitățile online, nu au nici acces la internet, la programe, 
la aplicații sau la platforme digitale. 

 Stresați – părinții, pentru că, 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 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. 

 Stresați sunt și profesorii, pentru că, obligați să iasă din rutina școlii tradiționale și să intre în 
necunoscutul erei digitale, trăiesc acum momentul adevărului. Acela că e greu să te schimbi, dacă 
schimbarea nu e pregătită minuțios și, mai ales, dacă ea nu vine din interior. Și, cu atât mai mult dacă, 
impusă fiind de dispoziții și ordine ministeriale, schimbarea aceasta e fie imposibilă, fie un tramvai 
numit dorință, ca să-l parafrazăm pe Tennessee Williams. Un celebru dramaturg american care nu are 
și nu a avut, desigur, nicio treabă cu învățământul românesc, după cum nu au nici majoritatea 
”activităților” și obligațiilor cadrelor didactice, obligații impuse prin art. 10 al Instrucțiunii... aprobate 
prin OMEC 4135/21.04.2020. 

 De ce nu sunt realizabile acum aceste obligații și ”activități” ale cadrelor didactice cerute de 
minister prin recentul ordin de ministru? În primul rând, pentru că nu poți deveni peste noapte 
profesor digital, după o carieră la clasa reală, cu bănci în care elevii socializează nemijlocit, 
interacționează multiplu, învață, ies în pauze, se joacă, râd, se ceartă și se împacă, se îndrăgostesc și 
visează, iau note mai bune sau mai rele, dau teze, participă la examene, dau admitere. Au, altfel spus, 
universul lor real, în care se simt bine nu numai datorită obișnuinței și avantajelor rutinei, ci și datorită 
lui, profesorului, care le dă siguranță, îi asistă, îi îndrumă, îi veghează și-i ocrotește. La dă încredere. 
Ceea ce nu se întâmplă acum, chiar dacă cu ajutorul aplicației Zoom, spre exemplu, profesorul și 
elevii ”se văd” (sau se ascund văzându-se!) și se încurajează. Pentru că e vorba de o altă vizibilitate, 
de realități, mai precis, de virtualități cu totul diferite față de cele din școala tradițională. E mult de 
discutat aici, o întreagă filosofie și o pedagogie cu totul diferită de pedagogia tradițională. 

 Cu mult mai multe capcane și neclarități ce trebuie deslușite și pentru care nu avem încă 
antrenamentul necesar ca să le decriptăm cu artificiala clipire de ”camera eye”, așa cum am putea-o 
face în școala tradițională cu o subtilă observare cu ”coada ochiului”. Un ochi educațional format în 
ani, luni și zile de exersare în activități didactice formale, informale sau non-formale. Credem că nu 
este necesar să insistăm pe adevărul că profesorul din școala tradițională care s-a familiarizat cu 
internetul, cu laptopul, videoproiectorul, cu power point-ul și filmul didactic (de cele mai multe ori 
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ajutat de elevii lui, așa-zișii digitali nativi), nu este un profesor digital, după cum nici o lecție 
tradițională înregistrată și transmisă pe internet nu asigură prin ea însăși învățarea online. Nicidecum. 
Chiar dimpotrivă! După cum nici informaticienii și IT-iști, deși foarte buni și necesari prin ceea ce 
fac, nu sunt profesori digitali. 
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FAMILIA-ȘCOALA ON-LINE 

 
POȚCLEAN ANA DANCA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ „OVIDIU DRIMBA” 
 LUGAȘU DE JOS 

 
Rezultatele școlare ale elevilor sunt adesea influențate de mulți factori externi. Foarte 

importante sunt moștenirea genetică a copilului, gradul de inteligență al acestuia, însă dacă acestea 
nu se pot schimba, există câțiva factori care influențează într-o măsură mare rezultatele școlare ale 
copiilor, succesul acestora în plan emoțional și social; iar acești factori sunt la dispoziția părinților, a 
familiei unde copii cresc și se dezvoltă. În ultimii ani cercetarea cauzelor insuccesului școlar s-a 
orientat mai mult către mediul de proveniență al copilului și s-a apreciat că un mediu nefavorabil nu 
poate să asigure referințele culturale minime necesare pentru o dezvoltare școlară eficientă a 
copilului. 

 O importanță deosebită se acordă relației care se stabilește între părinți și școala unde copiii 
învață. Această relație crește semnificativ rezultatele la învățătură ale elevilor. Alți cercetători au 
demonstrat că părinții se pot implica în viața elevilor în diferite moduri: ajutându-i să ia decizii 
potrivite, ajutându-i la teme sau păstrând contactul cu școala. Luând parte la activitățile școlare ale 
copiilor lor pot de asemenea influența pozitiv succesul școlar. Un alt factor important pe care 
sociologii l-au studiat a fost relația dintre părinții copilului. Iubirea dintre aceștia, respectul reciproc, 
precum și grija părintească vor crea o atmosferă bună în cămin care va aduce satisfacție deosebită. 

Părinții care își iau timp pentru a citi copiilor încă de la grădiniță, pentru a-i învăța alfabetul și 
câteva cuvinte vor avea copii care în clasa a patra vor citi fluent, cu plăcere, care înțeleg ce citesc și 
care au o capacitate de a raționa mai bine dezvoltată. Un alt lucru menționat ca rezultat pozitiv la 
acești copii este că ei scriu fără greșeli. Limbajul părinților influențează de asemenea foarte mult 
limbajul copiilor așa cum au demonstrat unele studii în domeniu. Forma de vorbire este expresia unei 
structuri sociale. Indiferent de limba vorbită și de apartenență, implicarea părinților are un impact 
pozitiv asupra dezvoltării școlare a copiilor. Chiar în cazul copiilor sau al adolescenților cu probleme 
serioase de comportament delicvență, alcoolism, implicarea constantă a celor doi părinți a adus 
rezultate semnificative privind recuperarea copiilor și creșterea rezultatelor lor școlare. Rezultate 
deosebite au fost și atunci când inspectori de la protecția copilului împreună cu părinții s-au implicat 
în dezvoltarea școlară a copiilor. 

Un factor important în succesul copiilor este iubirea părinților. Respectul, de asemenea trebuie 
să existe, precum și grija părintească. Toate acestea vor crea o atmosferă bună în cămin care va aduce 
satisfacție deosebită.  
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TEMA PROPUSĂ:  

ACTIVITĂȚI SPECIFICE PENTRU DEZVOLTAREA 
PROFESIONALĂ/ FORMARE CONTINUA PRIN 
PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

EXTRAȘCOLARE 
 

PROF. POZINĂREA REMUS MIHAIL 
COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU 

 
FORME DE ORGANIZARE A PRACTICĂRII EXERCIŢIILOR FIZICE 
Practicarea exercițiilor de educație fizică cu rolul lor specific de a dezvolta integral și vocațional 

personalitatea adolescentului. În teoria și practica acesteia au fost însemnate din ce în ce mai mult în 
studii de specialitate. Sensul profund al educației fizice se evidențiază prin aportul adus dezvoltării 
armonioase a corpului și a personalității, prin asigurarea unui echilibru functional între componentele 
acesteia, cea fizică și cea psihică. 

Înainte de a intra în problema propriu-zisă, este necesar să reiau o afirmaţie: nu trebuie 
confundat acest sistem al formelor de organizare a practicării exerciţiilor fizice cu formele de 
exprimare concretă a exerciţiilor fizice. Aceste ultime forme, binecunoscute şi statuate în timp, se 
exprimă printr-o multitudine de ramuri sau probe sportive din atletism, gimnastică, jocuri sportive, 
înot, schi, dansuri, lupte sau alte modalităţi etc. 

Formele de organizare a practicării exerciţiilor fizice creează cadrul necesar pentru realizarea 
obiectivelor educaţiei fizice şi sportului; la fiecare subsistem specific. De aceea, există suficiente 
diferenţieri, sub aspectele conţinutului, metodologiei, tipologiei, în funcţie de subsistemele 
respective. Nu poate fi identitate, de exemplu, între formele de organizare specifice educaţiei fizice 
şi sportive şcolare şi cele specifice în sportul de înaltă performanţă. Aceste forme de organizare s-au 
diversificat în timp, ca şi competențele pe care le au la bază. Ele trebuie privite, analizate şi abordate 
practic numai în sistem, conform programei. 

 Formele respective se completează unele pe altele, se influenţează reciproc, au un nucleu 
central, au anumite priorităţi spaţio-temporale şi demografice etc., respectând caracteristicile 
subsistemului pe care îl deserves, consider ca fiind cea mai normală variantă de a fi analizată schema 
formelor de organizare a practicării exerciţiilor fizice de către elevi. Aceste forme de organizare - 
pentru elevi nu pot fi decât de două feluri/categorii: a. desfăşurate în regimul şcolar; b. desfăşurate 
în timpul liber al elevilor. 

În sistemele contemporane ale educației fizice, sportul ocupă un loc tot mai important ca 
fenomen de cultură general. Esența sportului o constituie activitatea competițională – sub forma 
sistemului competențional. 

Scopul activității competiționale sportive este obținerea unui rezultat cât mai bun (întâietate sau 
record) cu valențe sociale și educative deosevite. În sens larg prin sport se înțeleg următoarele: 
participare la activitate competițională, pregătirea special în acest scop, relațiile speciale create dintre 
oameni și reglementările în sfera sportive, rezultatele obținute cu semnificație sociale, luate în 
totalitatea lor. 

Foarte actuală ar fi ideea unor autori că sportul reprezintă un ansamblu din cele mai eficiente 
mijloace și metode ale educației fizice ca și de satisfacere a cerințelor spirituale a legăturilor dintre 
oameni.  

În raportul dintre educație fizică și sport se menționează: educația fizică nu se poate limita doar 
la sport; sportul nu de reduce doar la educație fizică, el fiind un fenomen social destul de dezvoltat – 
referindu-ne la sportul de performanță, care are propriile sale semnificații culturale, pedagogice, 
estetice de prestigiu de altă natură. Sportul s-a dezvoltat deosebit de mult în două direcții (ca mijloc 
al educatiei fizice și ca activitate de performență). 
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O provocare deosebită, cu caracter științifica acestei activități a fost delimitarea categoriilor, a 
noțiulilor sale fundamentale, iar acestea să fie privită ca o activitate culturală. 

În lucrarea „Terminologia educaţiei fizice şi sportului”, Gheorghe Cârstea, prezintă următoarea 
definiţie pentru educaţia fizică: „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 sociale”. Așadar, forme de organizare ar fi: lecția de educație fizică ți sport, 
jocurile de mișcare în educație fizică și sport, ptacticarea independentă a exercițiilor fizice. 

Lecţia de educaţie fizică şi sport, cuprinde următoarele secvenţe temporale, pe care eu le voi 
numi tot verigi /etape:  

a. Organizarea colectivului de elevi sau grupului de subiecţi, în care minimal - la nivelul 
bunului simţ - trebuie să se realizeze următoarele acţiuni: salutul, anunţarea temelor, observarea 
echipamentului subiecţilor şi aflarea (prin întrebări) unor abateri de la starea normală de sănătate a 
acestora.  

b. Pregătirea organismului pentru efort, adică încălzirea generală.  
c. Veriga tematică sau verigile tematice, fără de care nici nu ar fi posibilă existenţa unei lecţii.  
d. Revenirea organismului după efort, (sau liniştirea organismului), dacă efortul a avut valori 

corespunzătoare ca volum şi intensitate (deci, în practică, pot fi suficiente cazuri în care această 
verigă, lipseşte din structura lecţiei de educaţie fizică şi sport).  

e. Încheierea organizată a lecţiei (poate că nu ar fi lipsit de interes să numim prima verigă 
Începerea organizată a lecţiei), în care minimal trebuie să se realizeze următoarele acţiuni: câteva 
aprecieri privind comportamentul subiecţilor în lecţia respectivă, recomandări pentru activitatea 
viitoare independentă şi salutul. Aceasta ar fi, după criterii logice, structura minimală a lecţiei de 
educaţie fizică şi sport, în special pentru învăţământ. Orice adăugire, la structura respectivă, este 
posibilă în funcţie de variabilele concrete de desfăşurare. 

 Caracteristici fundamentale: fiziologică prin natura exerciţiilor; pedagogică prin metodă;  
biologică prin efecte; socială prin organizare.  
Educaţia fizică presupune întotdeauna o importanță deosebită educației individului.  
Sensul pedagogic al acestui concept, relevă faptul că educația fizică vizează transformări de 

natură fizică și psihică în concordanță cu idealul educational, dezvoltarea integral-vocațională a 
personalității (cognitive, afective, voliționale). 

 
Bibliografie: 
CÂRSTEA, Gheorghe, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA, 

Bucureşti, 2000 
NICOLA, Ioan, Pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, R.A. București, 1994. 
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VECHI SI NOU IN EDUCATIE 

 
PREDA ELENA  

SC. GIM. ,,TUDOR SEGARCEANU” GOICEA 
 
Acţiunea definitorie a şcolii rămâne educaţia, considerată un proces destinat exclusiv omului şi 

care vizează disciplinarea şi civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal de personalitate umană, 
propus şi dorit chiar de societate. Ioan Cerghit definea educaţia din mai multe unghiuri, ca proces, 
prin care fiinţa umană este supusă unei transformări îndelungate, ca acţiune de conducere, omul 
devenind o fiinţă formată şi autonomă, dar şi ca acţiune socială sau ca relaţie desfăşurată între doi 
poli, educatorul şi cel care este educat.1  

În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea 
faţă de profesor. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala modernă, care pune accent pe alte 
valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa proprie. În procesul de învăţământ, elevii 
trebuie să părăsească poziţia de receptori pasivi şi să devină parte creativă, activă şi cooperantă a 
acestui proces. 

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. Televizorul, calculatorul, telefonul, tableta erau cateva modalităţi mult mai plăcute 
pentru tineri de petrecere a timpului liber.  

Discursul teribilist, atitudinea nonconformistă, toate acestea creionează o generaţie aflată sub 
semnul confuziei şi al nehotărârii. O generaţie care nu-şi poate găsi identitatea, pentru că nici 
societatea nu mai ştie care îi sunt trăsăturile caracteristice. Şcoala ar trebui să propună o variantă în 
faţa acestei nehotărâri generalizate şi să identifice strategii optime în desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ, astfel încât să atragă atenţia elevilor şi să le formeze acestora abilităţi şi aptitudini. 

Si da, scoala a incercat si datorita situatiei create la nivel mondial sa se adapteze situatiei. 
Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună 

în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația 
nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, 
sincronă, care a fost initial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și 
curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

 Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclu lprimar 
necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posedă 
deprinderile necesare pentru a lucra pe platforme sau cu aplicațiile utilizate. Platformele educaționale 
recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: Google Classroom, Suita Google 
for Education, Edmodo, Teams, EasyClass, ClassDojo, Moodle etc. 

Scoala noastra a accesat platforma Google Classroom care este un instrument complex pentru 
gestionarea unei clase virtuale. Când sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singură platformă și 
comunicarea se realizează în același loc, este mai ușor să urmărești, să coordonezi întreaga activitate. 
Utilizarea acestei platforme în această perioadă, după ce m-am familiarizat cu toate instrumentele 
oferite, și-a dovedit eficiența. 

Activitatea sincron, trebuie susținută și de cea asincron. Activitatea elevilor de acasă, este foarte 
importantă. Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere în stabilirea acestora cantitatea și calitatea.  

 Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate folosi 
ajutorul pe care îl oferă unele platforme și aplicații. Dintre acestea, pot aminti : 
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Pentru crearea de jocuri educative: 
Wordwall–permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata 

aleatoare și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea. 
Armored Penguin- cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea 

de coloane, etc. 
Dedicate- oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte încrucișate și 

rebusuri, capabile să trezească interesul copiilor. 
Suport pentru procesul de predare: 
Genially- o platformă cu ajutorul căreia putem realiza prezentări, crea conținuturi de învățare, 

resurse educaționale interactive, hărți, infografice, teste, chestionare. Se poate lucra în grup la un 
proiect prin utilizarea unui link ce se distribuie participanților. 

Pixton- se pot crea benzi desenate pentru o anumită temă, folosind personaje din diverse 
domenii care pot fi personalizate ( sunt oferite de platformă), se pot crea avataruri, povești, elevii pot 
crea teme, simularea unor situații de comunicare. 

Kizoa-este un software de editare video online, un producător de filme, videoclipuri pentru 
lecții, prezentări persuasive, antrenante, de impact. Se poate colabora cu elevii în realizarea diferitelor 
proiecte. 

Flipsnack- indicat pentru crearea de publicații digitale: reviste, cărți digitale, broșuri. 
Transformă documentele pdf în flipbook-uri. 

Animaker- este o platformă pentru crearea videoclipurilor de animație. Aplicația oferă 
șabloane ce pot fi personalizate și apoi animate cu personaje, imagini. Putem crea personaje care să 
transmită elevilor mesaje, informații, într-un moment al lecției și aceasta să devină mai atractivă, mai 
captivantă. 

Padlet- cadrul didactic poate crea clase pe această platformă, poate discuta, adăuga imagini, 
mesaje, link-uri, documente. Poate fi folosit ca instrument pentru portofoliile elevilor ce pot fi apoi 
distribuite părinților. 

Google Expedition- este o platformă care oferă profesorilor posibilitatea să ducă elevii în 
excursii virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, excursii subacvatice, explorări în spațiu, 
totul prin integrarea de conținut de tip VR ( realitate virtuală). 

Open Board- este o aplicație care permite crearea unei table interactive.Se pot încărca 
documente, imagini, pe care le expunem pe ecran în timpul întâlnirii online. Se poate filma și 
înregistra într-un clip video activitatea, pe care îl putem trimite apoi elevilor pentru a fi vizualizat. 

Sunt de acord cu informatizarea invatamantului atata timp cat nu exclude socializarea, dar 
nu sociaizare pe retele de socializare, ci socializarea fata in fata. 

• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 
„Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 

• http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 
• Constantin Cucoş - “Pedagogie”, Polirom, 1996 
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JOCUL -MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII 

INTEGRATE  
 

 PROF. PREDEA MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU PP ȘI PN „IULIA HASDEU” 

MUNICIPIUL CÂMPINA 
 
Vârsta preşcolară reprezintă un moment de organizare a noi particularităţi în dezvoltarea 

psihică. Copilul capătă o atitudine mai receptivă la cererile care se formulează faţă de el, e vioi, atent, 
interesat de cele ce se petrec în jurul său, are o atenţie activă faţă de ceea ce semnifică evenimentele 
care participă. Este mai reţinut, gândeşte înainte de a vorbi, capacitatea de cunoaştere se află într-o 
fază de intensă dezvoltare, manifestă curiozitate. În alegerea jocurilor didactice pentru copiii de 3-5 
ani necesar este să se ţină seama de toate aceste particularităţi; prin structura şi conţinutul lor, jocurile 
trebuie să fie simple şi accesibile copiilor. Educatoarea trebuie să asigure preşcolarilor mici o cât mai 
mare posibilitate de mişcare. Cu ajutorul mişcărilor se poate reda tot ceea ce este reprezentat în 
ilustraţii(în variantele jocurilor cu ilustraţii).Acţiunea trebuie să fie legată întotdeauna de cuvânt, 
regulile jocului, fiind însuşite mai greu, vor fi comunicate copiilor succesiv şi alternativ cu 
demonstrarea acţiunilor de joc. Copiilor le plac mai ales jocurile în care îşi pot manifesta spiritul de 
observaţie, concentrarea atenţiei, prezenţa de spirit, judecata ageră, priceperea de a combina, 
promptitudinea în răspunsuri.” La aceasta vârsta copiii nu ocolesc, ci dimpotrivă preferă sarcinile 
care le solicită eforturi intelectuale, se simt atraşi spre jucării a căror mânuire prezintă 
dificultăţi(jucării demontabile, diferite tipuri de mozaic etc.). Ei manifestă interes şi pentru jucăriile 
care cer îndemânare şi prudenţă, cum ar fi căpăcelele zburătoare, beţişoarele pentru joc. Sunt captivaţi 
şi de jocurile care stimulează perspicacitatea, autocontrolul şi prezenţa de spirit : să-şi frâneze o 
mişcare, să nu folosească un anumit cuvânt, să se reţină de la izbucniri de veselie. 

 Principalele nuanțe care apar în privința jocului, la nivelul preșcolarității, ca urmare a evoluției 
psihice, sunt următoarele: - trecerea de la jocul de manipulare la cel cu rol, de la activitatea cu obiectul 
la acţiunea simbolică; - jocul cu subiect este, apoi, înlocuit de cel cu reguli; jocul cu subiect predomină 
în prima parte a vârstei preşcolare (până la 5 ani), iar cel cu reguli în a doua parte (după 5 ani); putem 
considera că în jocul cu subiect, intervine într-o mai mare măsură imaginația de tip creativ a copilului, 
acesta stabilind datele jocului; - trecerea de la jocul individual la cel social; jocurile se desfășoară în 
grupuri (la 4-5 ani, grupurile de joc sunt alcătuite din 4-5 copii, iar numărul lor creşte după 5 ani); - 
copilul va înlocui, treptat, jocul imitativ cu cel constructiv (prin care copilul creează obiecte din 
diferite materiale, cum ar fi plastelina, piesele modulare); s-a constatat că în jocul constructiv se 
manifestă o mare implicare emoțională a copilului; Prin extinderea formelor de manifestare, jocul 
capătă roluri psihologice tot mai complexe: funcţii formative, funcţii de relaxare, funcţii de facilitare 
a adaptării copiilor la aspectele mai complexe ale mediului înconjurător, funcţii de umanizare, 
constituind o preparare a copilului pentru viaţă, funcţii de dezvoltare psihofiziologică şi de satisfacere 
a trebuinţei de activitate etc. 

Esenţa jocului constă în reflectarea şi transformarea pe plan imaginar a realităţii înconjurătoare, 
jucându-se, copilul cunoaşte şi descoperă lumea şi viaţa. Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă şi 
se dezvoltă, conţinutul jocurilor se extinde, se îmbogăţeşte, iar acestea încep să oglindească tot mai 
multe fenomene complexe ale vieţii sociale, aspecte din viaţa celor cu care copilul relaţionează. Prin 
joc copilul se aventurează în necunoscut, experimentează, testează materialul de joc, dar şi pe sine, 
apoi capătă mai multă încredere în forţele proprii şi o dorinţă nestăvilită de autodepăşire; îşi poate 
folosi imaginaţia şi creativitatea pentru propria sa plăcere, dar şi a altora. În activitatea de zi cu zi 
întâlnim tot mai des copii, care nu ştiu să se joace, să relaţioneze cu colegii, nu comunică, se închid 
în propria carapace, sunt reţinuţi, dar şi agresivi în cazul problemelor conflictuale.Puterea jocului este 
de netăgăduit în astfel de situaţii, iar noi, cadrele didactice trebuie să ştim să ne folosim de această 
putere magnifică.  
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 Treptat, prin activităţile de dezvoltare personală, incluse în noul Curriculum, putem creea, 
provoca diferite situaţii, trăiri afective care să pună în valoare unicitatea acestor copii, cu tot ceea ce 
constituie trăsături personale, având scopul de a conştientiza imaginea pozitivă de sine, relaţionarea 
cu mediul înconjurător şi cu ceilalţi colegi din grupă, acceptarea acestora (dar şi al celui în cauză de 
către restul colectivului), dezvoltarea imaginaţiei, fanteziei, creativităţii. Activităţile de dezvoltare 
personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţiile de după-amiază. Mijloacele de realizare a acestora 
sunt variate, dar nu trebuie să uităm că jocul este activitatea fundamentală a copilului, el influenţează 
întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în plină formare a acestuia. 
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EDUCAȚIA ȘI PROBLEMELE PE CARE LE TRAVERSEAZĂ 

ÎN PANDEMIE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PREDIȘOR MĂDĂLINA 
G.P.N AMARU, BUZĂU 

 
 Sistemul românesc de învățământ întâmpină o perioadă deosebit de grea, care, pe lângă 

problemele grave, adaugă educația on-line cauzată de nefericita pandemie care a avut un impact fără 
precedent atât în sistemul nostru de învățământ dar și în întreaga lume. 

 Educația din mediul on-line n-ar fi o problemă așa de gravă pe termen scurt într-o situație 
precum ger puternic, ninsori care blochează drumuri, însă în situația actuală, de mai bine de un an de 
pandemie, copiii, profesorii și părinții au dat piept cu adevărate provocări, reale probleme, atât de 
ordin material, cât și psiho-emoțional și social. 

 Lipsa infrastructurii pentru școala de acasă, dispozitive conectate la internet, privează de 
dreptul la educație mulți dintre elevii sistemului nostru de învățământ iar aceștia nu dispun de 
competențe digitale care îi pot ajuta ori sunt reduse. În plus, sunt multe familii cu mai mulți copii, 
familii care au lucrat/lucrează la rândul lor de acasă, iar dispozitivele nu au fost suficiente pentru toți 
ori nu se puteau loga sincron atunci cînd aveau orele și trebuiau să aștepte ajutorul părinților( în cazul 
copiilor mici, grădinița ori clasele pregătitoare-I). Deasemeni a trebuit un timp de adaptare și continuă 
învățare și pentru cadrele didactice în ceea ce vizează competențele digitale, platformele de învățare 
deoarece 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(arată un studiu al Institutului pentru Calitatea Vieții). 

 Mersul la școală înseamnă mai mult decât mersul într-un loc unde înveți lucruri noi. Pentru 
mulți copii, școlile oferă, de asemenea, acces la mâncare, o cale de evadare din familii disfuncționale 
sau unica oportunitate de a socializa și reduce timpul petrecut în fața ecranelor, de a interacționa cu 
alții și a construi relații. Școlile reprezintă locurile în care profesorii pot identifica din timp problemele 
legate de familie, inclusiv violenţa în familie, sănătatea, problemele comportamentale și altele, 
oferind astfel la o etapă timpurie sprijinul necesar copiilor. 

 Izolarea a adus cu ea multe alte drame nebănuite – pe unele le conștientizăm și le cuantificăm, 
altele vor ieși la iveală în anii ce vin. Școala a fost mult timp în on-line însă copiii au trecut în off-
line. Off-line din punct de vedere relațional, emoțional, chiar psihologic. Mult timp nu au avut la 
îndemână decât dispozitivele(telefon, tabletă, laptop)pentru a comunica iar jocurile lor, îmbrățișările, 
voia bună din pauzele dintre ore, fiind de neînlocuit. 

 Oricât de optimiști am fi, nemeni și nimic nu poate să schimbe ceea ce s-a pierdut. Materia 
pierdută nu poate nicicând fi recuperată ori remediată sau nu se poate numi educație 100% de calitate 
perioada din on-line.  

 Da, a fost un an greu, al încercărilor pentru toți: copii, părinți, profesori...Fiecare dintre noi am 
încercat să facem cum a fost mai bine, cum am putut face mai bine. 

Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 
independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor. – 
Albert Einstein 
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EDUCAȚIA TRADIȚIONALĂ VS EDUCAȚIA DIGITALĂ 

 
PROF. PREOTEASA CARMEN – FLORINA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU”, 
TÂRGU-JIU 

 
Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin intermediul 

noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei. Procesul educaţional este interactiv şi adaptabil la 
cerinţe aplicate. În această direcţie, susţinem şi apreciem efectele produse de noile media în plan 
educaţional.  

Procesul de învăţare este accesibil şi interactiv, în funcţie de cerinţele unor modele sociale 
acceptate.  

Educaţia online, virtuală conferă deprinderi utile pentru tinerii aflaţi în plin proces de 
şcolarizare. Învăţarea interactivă prin formule specializate de tip e-learnig este o variabilă necesară 
în planul valorizării educaţionale contemporane. În acest sens, vorbim de un proces de adaptare facil 
la sistemul de alfabetizare electronică a tinerelor generaţii şi nunumai. 

Noile sisteme de educaţie virtuală se axează pe dezvoltarea de competenţe specializate în 
funcţie de tematica abordată. Dezvoltarea sistemelor de gândire critică este proprie noilor media 
aplicate în educaţie. Difereţele de valorizare şi conţinut în raport cu învăţământul tradiţional conferă 
un model de educaţie nonstandardizată, informală de conexiune în ceea ce priveşte utilizarea 
cunoştinţelor, informaţiilor şi formulelor de învăţare. Utilizarea sistemelor multimedia indică un 
barometru social de orientare a tendinţelor inclusiv în planul vieţii educaţionale. Învăţarea cu caracter 
interactiv implică o nouă abordare în accesarea informaţiei şi conţinuturilor de text. Cu alte cuvinte, 
un utilizator are o gamă suficentă de mijloace de expunere şi prezentare a cunoştinţelor. Cum evaluăm 
din punct de vedere aplicativ aceste tendinţe? Informaţia nu reprezintă o simplă formulă de expunere 
şi orientare specializată. Ea trebuie înţeleasă şi prezentată în manieră specifică în funcţie de nevoile 
domeniale. 

Trecerea competenţelor în procesul de învăţare de la profesor la elev. 
Învăţământul tradiţional avea o paradigmă de tip liniar. Informaţia, cunoştinţele se transmit de 

la profesor la elev de regulă unidirecţional, profesorul are monopolul organizării cursului şi 
aplicaţiilor standard.  

Învăţământul contemporan axat pe tehnologia digitală este direcţionat în ambele sensuri. Apare 
o nouă paradigmă de învăţare prin care elevul sau studentul nu mai este un spectator pasiv, un receptor 
care asimilează informaţia nerealizând un feed-back corespunzător, aceasta reprezentând, de fapt baza 
unui proces educaţional eficent. Astăzi, prin intermediul noilor tehnologii, există o diversificare a 
mijloacelor de acces la informaţie. În educaţie realitatea formulelor de învăţământ este mult mai 
pregnantă şi este caracterizată de utilizarea sistemelor multimedia atât la nivel general cât şi 
specializat. 

În concluzie susţinem că reţelele societăţii digitale, internetul şi noile media reprezintă cea mai 
importantă provocare a momentului în planul formării instructiv-educative, impactul generat devine 
un vârf de lance al progresului înregistrat în toate domeniile vieţii sociale. Sistemele de educaţie 
contemporană dezvoltă sarcina unei formări continue a omului. Dezvoltarea competenţelor 
specializate este o problemă de actualitate, curricula educaţională direcţionează procesul de instrucţie 
şi educaţie în realizarea unei formări de calitate, proprie unei societăţi cu caracter informaţional. 

Sistemele de învăţământ cotemporan, cu precădere cel occidental, în ultimul deceniu şi cel 
naţional au suferit o serie de modificări prin adaptarea la cerinţele unei societăţi cu caracter 
informaţional. În acest sens identificăm următoarele componente: creşterea numărului de tineri care 
acced în învăţământul universitar, politici de resurse umane centrate pe eficenţă şi asimilare, fluctuaţii 
specifice pe piaţa muncii şi în această direcţie de analiză, reorientarea spre o formulă de alfabetizare 
digitală, respectiv dezvoltarea de sisteme integrate de tip e-learning. S-a dezvoltat un nou tip de 
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comunicare electronică, în sfera educaţională, axată pe un sistem inovator de învăţare de tip online. 
Aceasta a generat deprinderi cu caracter aplicat cu precădere în rândul segmentului tânăr de public 
prin recadrare şi modelare comportamentală în planul instrucţiei formale şi nonformale.  

Educaţia pornind de la un model de bază digital-online prezintă o serie de avantaje, 
argumentabile prin diversitatea mijloace lor utilizate. 

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.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. 

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. 

În 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.  

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.  

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. 

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. Sistemul de educaţie tradiţională şi cel de tip contemporan se 
completează reciproc în avantajul general şi specializat, conferind o dinamică concludentă în 
sistemele de formare şi educaţie postmodernă. 
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COMUNICAREA ÎN PERSPECTIVA MULTICULTURALĂ 

 
PROF. MIHAELA PRICOLICI 

COLEGIUL NAŢIONAL ,,ION C. BRĂTIANU”,  
PITEŞTI, ARGEŞ 

 
 Indiferent unde am trăi, pentru oricare dintre noi este evident că trăim într-o lume multicoloră. 

Trăim într-un mozaic de structuri, de culturi, de forme. Suntem mai înalţi sau mai scunzi, mai timizi 
sau mai curajoşi, ne îmbrăcăm, gândim, vorbim, visăm altfel. Suntem cu toţii diferiţi, într-o uimitoare 
varietate de manifestări, avem caracteristici şi particularităţi diferite şi tocmai acest lucru ne face 
unici. Această diversitate ne salvează de la monotonie. Evident că nici şcoala / educaţia nu sunt 
excluse din acest proces al diversităţii. Universul şcolii este vizibil un spaţiu al pluralităţii, al 
diferenţelor, al culorilor. În spaţiul şcolii se intersectează personalităţi, comportamente diferite, 
oferind multiple provocări abordărilor educaţionale. Într-un astfel de context, se naşte întrebarea 
legitimă: care este atitudinea optimă a şcolii faţă de această diversitate pe care trebuie să o gestioneze? 
Cu alte cuvinte, cine trebuie să se adapteze: elevii sau şcoala? Este necesar ca cei diferiţi să se schimbe 
pentru a se încadra în fluxul majorităţii sau instituţiile şcolare trebuie să se restructureze pentru a le 
respecta acestora specificul cultural? Şcoala nu poate fi o instituţie a figurilor copiate la “indigo”. Nu 
cei diferiţi trebuie să-şi anuleze specificul pentru a se încadra într-o şcoală dominată de logica 
“mono”. Datorită respectării diferenţelor dintre elevi revine prioritar şcolii şi celor responsabili pentru 
educaţia tuturor elevilor, indiferent de apartenenţa culturală, etnică, religioasă, socială a acestora. 
Diversitatea trebuie considerată o caracteristică firească a vieţii cotidiene – care există indiferent de 
voinţa noastră. Diversitatea va fi tratată ca un privilegiu, o sursă de îmbăgăţire culturală, un beneficiu 
reciproc şi nu o povară. 

 Scopul major al educaţiei interculturale este de formare şi dezvoltare la elevi a competenţelor 
interculturale, civice, morale, de autocunoaştere şi autorealizare în vederea asigurării şanselor egale 
în evoluţia fiecărei personalităţi, indiferent de apartenenţa etnică; de integrare în societate prin 
intermediul reflecţiei critice asupra semnificaţiei interculturalităţii. 

 Educaţia interculturală are drept bază axiologică şi promovează următoarele valori şi atitudini:  
• Respect faţă de demnitatea umană şi Drepturile Omului; • Deschidere faţă de diferenţele 

culturale; • Empatie culturală; • Spirit civic; • Toleranţă şi înţelegere, acceptarea diferenţelor de 
opinii, valori, credinţe etc.; • Atitudine pozitivă faţă de persoanele ce aparţin unor culturi diferite; • 
Valorificarea constructivă a diferenţelor culturale; • Disponibilitate pentru colaborare şi cooperare în 
cadrul dialogului intercultural; • Rezolvarea paşnică a conflictelor. • Respect faţă de valorile propriei 
culturi şi a valorilor etniilor conlocuitoare. 

 Implementarea acestor valori va contribui la asigurarea şanselor egale în evoluţia fiecărei 
personalităţi, indiferent de apartenenţa etnică; asigurarea dezvoltării multilaterale a personalităţii, în 
dependenţă de preferinţele şi oportunităţile individuale; asigurarea dreptului fiecărei etnii la educaţie 
şi eliminarea obstacolelor de integrare în societate; asigurarea procesului de integrare pregnante a 
personalităţii în societate; acceptarea diversităţii culturale în baza respectării demnităţii umane şi a 
Drepturilor Omului, întru asigurarea unei convieţuiri paşnice autentice, într-un mediu polietnic. 

 Educaţia interculturală nu beneficiază neapărat de un set de metode specifice, proprii, care 
aplicate ar produce minuni. În atingerea obiectivelor sale, această pedagogie apelează la acelaşi 
ansamblu de metode specifice educaţiei moderne, bazate pe comunicare, cooperare, echitate. Pot fi 
nominalizate metodele activ – participative, învăţarea bazată pe proiect, pe descoperire, învăţarea prin 
cooperare, tehnicile de muncă individualizată (care iau în calcul specificul elevilor, stilul lor de 
învăţare şi relaţionare). Important de subliniat este preocuparea cadrului didactic pentru ca toate 
strategiile de comunicare şi cooperare între grupuri să asigure şanse egale în ceea ce priveşte 
participare la interacţinuile din clasă, la procesul educaţional. Este important atitudinea cadrului 
didactic, aşteptările pe care le are de la elevii de diferite etnii, ştiit fiind că submotivarea unora dintre 
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ei sau aşteptările nestimulate au efecte negative în formare. Astfel, indiferent de tipurile sau 
denumirile metodelor utilizate, acestea sunt eficiente dacă, împreună cu întreg ansamblul educaţional, 
reuşesc să-i ajute pe elevi să-şi atingă maximul de potenţial, să fie încrezători în propria lor identitate 
culturală şi în interacţiunile cu ceilalţi, dacă au o bună imagine de sine şi o percepţie echilibrată a 
lumii în care trăiesc. 

 Concluzionând, interculturalismul în educaţie se poate contura în mod evident ca un real 
beneficiu didactic, ca un concept polivalent, ca o nouă pedagogie interactivă şi modernă. Meritele 
sale fundamentale sunt centrate pe efortul istovitor, greu cuantificabil, de cristalizare la educatori şi 
educaţi a unei competenţe interculturale reale şi funcţionale. Şi chiar dacă pedagogia interculturală 
este deseori criticată că îşi prpune obiective mai mari decât puterile sale, chiar dacă soluţiile nu sunt 
întotdeauna uşor aplicabile, această abordare reprezintă un important punct de reflecţie pentru lumea 
şcolii. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR PRIHOI ANA-LUCREȚIA 
 COLEGIUL NAȚIONAL ,,I. M. CLAIN” BLAJ 

 
 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.  

 Nu a fost ușor pentru nimeni! Nici pentru profesori, nici pentru elevi, nici pentru părinți, nici 
pentru factorii decidenți 

 Toate aceste lucruri au presupus însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul 
educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-
educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.  

 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! 

 Ce am învățat din ea? Ce ne-a plăcut la școala online și ce nu? O parte dintre noi s-au simțit ca 
în vacanță. Ei și-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. 

Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste săptămâni, cu toții am rămas cu anumite 
impresii legate de școala online.  
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 Nu ne-a fost 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.  
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ȘCOALA - ORGANIZATOR SOCIAL AL COMUNITĂŢII 

 
PROFESOR GHEORGHE-SILVIU PRISECARIU,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, JUD. BACĂU 

 
Şcoala ca organizator social al comunităţii, instituţie care trebuie să aibă iniţiativa 

parteneriatelor comunitare este iniţiatoarea unor programe de educaţie civică nonformale, 
exracurriculare şi cross-curriculare care să urmărească dezvoltarea unor abilităţi de participare, 
exercitarea unor responsabilităţi, o mai bună înţelegere a vieţii comunităţii şi creşterea calităţii 
acesteia să participe la proiecte/programe organizate la nivel naţional şi regional. 

Învăţarea cu ajutorul proiectelor este modalitatea de realizare a obiectivelor civice cel mai 
frecvent folosită deoarece aduce învăţarea în arena vieţii cotidiene, o transformă într-un proces 
atractiv cu rezultate durabile în planul dezvoltării personale şi sociale. Orele de consiliere sau de 
educaţie civică, prin modul în care sunt abordate temele prevăzute în programă, iniţiază copilul, 
viitorul cetăţean, asupra drepturilor şi îndatoririlor, a respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi, a 
comportamentului activ şi responsabil.  

Educaţia morală este un proces continuu, toate disciplinele de învăţământ cu situaţiile educative 
specifice având o contribuţie în sfera morală. În funcţie de vârsta copiilor, de contextul general, de 
conţinutul utilizat drept suport pentru educaţia morală, cadrul didactic poate alege strategii analogice, 
inductive, deductive, algoritmice, euristice etc. 

 Există, pe lângă metodele şi situaţiile generale de predare-învăţare, metode specifice de 
educaţie morală, ele fiind utilizate pentru formarea conştiinţei morale (mai ales metodele expozitive) 
sau pentru formarea comportamentului moral al copiilor (metode acţionale). 

 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. 

 Formarea unui comportament moral pretinde o metodologie şi o strategie complexă, variată, 
dinamică şi adecvată numeroaselor componente care trebuie formate şi dezvoltate. Nu atât numărul 
metodelor şi procedeelor utilizate în acest proces reprezintă o dificultate, cât integrarea lor într-un 
sistem, articularea lor într-o metodologie flexibilă, adaptabile diverselor situaţii în care se găseşte 
cadrul didactic şi şcolarul. 

 Principalele metode care stau la dispoziţia oricărui cadru didactic la ora de educaţie civică sunt: 
povestirea, explicaţia morală, prelegerea morală, convorbirea morală, dezbaterile morale, 
problematizarea, studiul de caz, exemplul, exerciţiul moral, aprecierea şi sancţionarea sau aprobarea 
şi dezaprobarea. Abilitatea şi măiestria educatorului îl vor ajuta să adapteze fiecare procedeu sau 
metodă la specificul situaţiei pe care o are de rezolvat. Metodele verbale se îmbină cu cele practice. 
Aprobarea şi dezaprobarea se pot succeda uşor, după cum metoda explicaţiei poate urma un exerciţiu 
sau un exemplu, sau analiza unui caz. 

 Domeniul educaţiei morale este delicat şi de aceea cere competenţă şi artă pentru a soluţiona 
numeroasele probleme pe care le ridică formarea profilului moral al unui copil. Aceasta înseamnă că 
un cadru didactic trebuie să ştie să aleagă şi să folosească cu măiestrie metodele care-i pot oferi 
şansele cele mai mari de succes. 

 De asemenea, nu trebuie să uite niciun moment că această variată metodologie va trebui să fie 
permanent însoţită de exemplul său personal, de atitudinea ireproşabilă din punct de vedere moral în 
toate împrejurările. 

 Cadrul organizatoric al educaţiei morale are valenţe formative importante în cazul utilizării 
metodelor cu abilitate. Se face necesară evaluarea nivelului educaţiei morale a fiecărui elev, pentru a 
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putea supraveghea şi dirija permanent acest proces cu privire specială la realizarea unităţii dintre 
conştiinţă şi conduită. 

 Acţiunile educative se desfăşoară în mod organizat şi sistematic şi au, totodată, rolul de a 
valorifica acele influenţe care se exercită în mod neorganizat asupra copilului. Folosind metodele cele 
mai adecvate se urmăreşte ,,construirea conştientă a personalităţii morale a copilului în concordanţă 
cu imperativele moralei societăţi“ (Nicola, I., Farcaş, D., 1990, p. 31).  
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SISTEMUL DE ÎNVǍȚǍMÂNT FINLANDEZ 

 
PROF. DANIELA PROCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NANU MUSCEL” CÂMPULUNG 
 
Sistemul de învǎțǎmânt finlandez presupune existența unei educații echitabile pentru toți elevii. 

Astfel cǎ, învǎțǎmântul de masǎ începe cu un an de educație preṣcolarǎ, care se continuǎ ulterior cu 
nouǎ ani de educație primarǎ ṣi gimnazialǎ (7-16 ani).  

Odatǎ cu finalizarea ṣcolii gimnaziale, elevii pot opta pentru o filierǎ teoreticǎ, respectiv pentru 
una vocaționalǎ (echivalenta ṣcolilor profesionale din țara noastrǎ) sau pot renunța la continuarea 
studiilor. Cu toate cǎ existǎ aceastǎ posibilitate, mai mult de 95% dintre elevi aleg sǎ-ṣi continue 
studiile, urmând un nivel superior al educației. 

Dupǎ finalizarea liceului, în funcție de filiera aleasǎ, elevii vor susține un examen național, care 
le va oferi posibilitatea de a urma o universitate sau învǎțǎmântul superior politehnic. 

În sistemul de învǎțǎmânt finlandez, educația este dirijatǎ de:  
- legislație  
- planul de cercetare ṣi dezvoltare  
- curriculum-ul național  
- programul educațional politic al oraṣului  
- curriculum-ul la decizia ṣcolii  
- planul specific ṣcolii pentru anul ṣcolar în curs  
Autoritățile locale stabilesc gradul de autonomie al școlilor. Datoritǎ faptului cǎ există un grad 

de autonomie foarte mare pentru autoritățile locale în furnizarea de educație, municipalitatea poate 
dezvolta propriile abordări inovatoare pentru punerea în aplicare a curriculumului, diferite de cele ale 
altor municipalități.  

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).  

Structura anului ṣcolar. Anul ṣcolar se structureazǎ pe 5 perioade, fiecare perioadǎ având între 
38 ṣi 40 zile, în funcție de tematica abordatǎ. Lecțiile realizate sunt în numǎr de 3 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. 

Legislația finlandeză garantează elevilor dreptul la mese gratuite în timpul zilelor de școală din 
învățământul pre-primar și de bază, până la finalizarea învățământul secundar superior. Masa școlară 
de calitate este văzută ca o investiție în viitor. Aproape 830 000 de elevi și studenți beneficiazǎ de 
masǎ de prânz gratuită la școală. 

Existǎ foarte puține ṣcoli private, majoritatea elevilor studiazǎ în ṣcoli de stat, beneficiind de 
diferite facilitǎți. Fiecare salǎ de clasǎ este dotatǎ cu mijloace TIC: tablǎ interactivǎ, retroproiector, 
videoproiector, calculator, tablete ṣi softuri educaționale pentru diverse teme de studiu. De asemenea, 
totalitatea materialelor didactice utilizate de profesori ṣi elevi sunt acordate gratuit (rechizite, manuale 
ṣcolare). 

Curriculum-ul trebuie schimbat periodic, în paralel cu nevoile societǎții: evoluția tehnologiei, 
globalizarea, schimbarea climei, a economiei.  
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Competențele cerute de societate ṣi de muncǎ s-au schimbat. Apar tot mai multe locuri de 
muncǎ ce solicitǎ competențe digitale, strategii asertive de comunicare, cât ṣi competențe practic - 
aplicative.  

În decembrie 2014, Finlanda a finalizat Reforma Curriculară Națională pentru învățământul 
pre-primar și pentru învățământul de bază obligatoriu. Școlile vor începe să lucreze în conformitate 
cu noua curriculǎ în toamna anului 2016. 

Astfel cǎ, aceastǎ reformǎ furnizeazǎ o oportunitate de a discuta despre pedagogie, conținutul 
educației ṣi medii de învǎțare. Câteva dintre obiectivele cheie în cadrul reformei finlandeze presupun: 
dezvoltarea școlilor drept comunități de învățare, promovarea bucuriei de a învăța, a unei atmosfere 
de colaborare, precum și promovarea autonomiei elevilor în asumarea responsabilității și în viața 
școlară. 

Reforma curricularǎ presupune existența unor noi centrǎri:  
- auto-reglare ṣi responsabilitate 
- rol actival elevilor 
- medii versatile de învǎțare 
- programare 
- interacțiune 
- fenomenul bazat pe învǎțare 
- multilingvism 
Dezvoltarea ṣcolii cere angajament total din partea tuturor nivelurilor: leadership focusat, 

viziuni împărtășite, profesori activi, participarea elevilor și părinților. 
Directorul are datoria de a se ocupa de recrutarea, selecţia, angajarea ṣi motivarea resursei 

umane. Cadrele didactice sunt selectate ȋn urma unui interviu, ȋn care se urmăreşte ȋn primul rând 
centrarea pe elev.  

Directorul are sarcina de a se ocupa de finanţarea şcolii şi de achiziţiile necesare desfăşurării ȋn 
condiţii optime a procesului de ȋnvăţământ. Stabileşte dialoguri cu factorii interesaţi ȋn dezvoltarea 
şcolii: cadre didactice, părinţi, elevi.  

Directorul are o responsabilitate globală, fiind direct răspunzător de disciplina şi ordinea din 
şcoală, dar şi de monitorizarea absenţelor, de calitatea procesului de învǎțǎmânt ṣi de rezultatele 
ṣcolii. Directorii nu predau la clasă şi nu evaluează profesorii. 

Asistentul director (asistent principal) se implică ȋn elaborarea orarului şcolii şi monitorizarea 
frecvenţei la cursuri.  

Directorul adjunct ȋnlocuieşte directorul şi directorul asistent la nevoie şi răspunde de 
organizarea şi desfăşurarea examenelor, a probelor practice, de monitorizarea frecvenţei la cursuri a 
elevilor.  

Grupul de management se ȋntruneşte o dată la două săptămâni pentru planificări, discuţii pentru 
rezolvarea problemelor, astfel ȋncât procesul decizional să fie foarte transparent. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: PRODEA DENISA – IONELA 

LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPERE”, TIMIȘOARA 
 
 „Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate a învăța.” Nicolae Iorga, „Cugetări” 
 Conform Wikipedia, educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau 

direcționare, o categorie fundamentală a pedagogiei.  
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.” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că 
„educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. 

 Odată cu pandemia de coronavirus, „s-a instalat” o criză care a dus la schimbarea tuturor 
sectoarelor societății, unele dintre ele nefiind pregătite să facă față unor situații critice. Putem vorbi 
aici și de sectorul educației. 

 Pusă în fața unei noi provocări, educația a trebuit să se plieze și să adopte un nou stil, cel digital. 
Elevii, profesorii, părinții, autoritățile au încercat cu toții să se adapteze la noul stil de viață care a 
implicat distanțare socială, școală online. Procesul instructiv-educativ a fost testat din mers, profesorii 
și elevii adaptându-se noii situații într-un timp foarte scurt.  

 „Reuşim sau nu?”, a fost o întrebare care s-a aflat pe buzele multor profesori! 
 Situaţia de criză impusă de pandemie ne-a făcut să descoperim lucruri noi legate de tehnologie, 

cât şi să ne redescoperim capacităţile de adaptabilitate la „situaţii problemă”. 
 Pentru majoritatea profesorilor trecerea de la catedră, în faţa unui laptop nu a fost uşorară. Cu 

siguranţă nici pentru discipoli, care iniţial au fost reticenţi, apoi fericiţi de „vacanţa” primită, ca mai 
apoi nepăsători, iar pentru ca acest lucru să nu devină obisnuinţă, noi, ca educabili, a trebuit să ne 
adaptăm cât mai repede la noile cerinţe educaţionale şi să ne mobilizăm clasele de elevii, să le aducem 
în față noi metode de predare online pentru a le atrage atenția asupra importanței educației indiferent 
de contextul în care este produsă. 

 În școala de acasă, tehnologia a facilitat procesul didactic, ajutând cadrele didactice să creeze 
contexte favorabile învăţării, formând deprinderi, atitudini și aptitudini care să stimuleze curiozitatea, 
dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul competiţional, plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta 
posibilităţi de autoinstruire elevilor.  

Școala online a avut și unele minusuri. Cea mai mare problemă a fost faptul că elevii din zonele 
defavorizate au dus lipsă de tablete sau semnalul internetului a fost slab, ceea ce, pe viitor, ar putea 
duce la creșterea abandonului școlar sau la analfabetism 

Așadar, învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite de cadrele 
didactice şi applicate inteligent şi constructiv în derularea procesului instructiv-educativ. 
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GRĂDINIȚA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PRODEA ELENA – LELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚÂNȚĂRENI 
 
 „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 vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
 
În lucrarea sa „Didactica magna”, Johann Amos Comenius considera că la naștere, natura 

înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al 
fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a 
acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om 
decât dacă este educat”. 

Pandemia a devenit o provocare pentru toate domeniile, mai ales pentru micii educabili. 
Impunerea stării de urgență a adus cu sine schimbări importante în rutina tuturor, copiii fiind la rândul 
lor afectați de limitările generate de noile circumstanțe. În acest context, marcat de restricții de 
deplasare și interacțiune, comunicarea cu ceilalți a trebuit să adaptăm activitățile procesului 
instructiv-educativ la noile condiții. Atât noi ca eductori, cât și micii noștri școlărei a trebuit să ne 
daptăm grădiniței online, să învățăm să folosim platformele educaționale. Stând în fața unor ecrane, 
interacțiunea a fost afectată, acest lucru aducând un minus educației timpurie online. 

 În online, am continuat să promovăm activitățile realizate la grădiniță, prin distribuirea 
informațiilor pe social-media sau prin realizarea unor activități, cum ar fi colaborarea cu biblioteca 
din comună, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere a poetului național Mihai Eminescu, realizând un 
video în care am recitat poezii împreună cu elevii. Consider că aceste activități sunt benefice pentru 
copii, deoarece le dezvoltă aptitudini și valori necesare la integrarea lor în societate.  

Totodată, am creat intervale flexibile de timp pentru toți elevii, am realizat înregistrări ale unor 
activități și le-am dat multe provocări practice. Odată cu predarea online, a trebuit să învățăm să 
interacționăm virtual, însă noua învățarea ne-a permis să ne mișcăm liber, să facem schimb de 
activități și mai ales să ne jucăm, lucru esențial pentru perioada de vârstă la care ne raportăm.  

Concluzionând, provocarea grădiniței online a constat în regândirea procesului instructive-
educativ, în care trebuie implicați toți beneficiarii educației. Grădinița online a fost o provocare pentru 
toți cei implicați, am învățat multe lucruri noi, cum ar fi să introducem tehnologiile educaționale și 
informaționale în actul de predare-învățare-evaluare. 
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 ÎNVĂȚAREA FAȚĂ ÎN FAȚĂ ȘI ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR PROFIR ELENA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77 
 
 Tehnologiile au făcut schimbări semnificative în aproape toată sfera vieții, inclusiv în educație. 

Acum nu ne bazăm doar pe metodele tradiționale de învățare. Avem multe lucruri noi de explorat. 
 Învățarea tradițională se concentrează în principal pe educația la clasă.Este limitat la o anumită 

limită de timp și la o locație.E-learning-ul este mai ușor de utilizat. Este conceput pentru a oferi 
flexibilitate maximă utilizatorilor. Calitatea educației nu este compromisă. 

 Când vine vorba de diferență, vom găsi multe. Diferența majoră este clasa. În învățarea online 
lipsește farmecul predării la clasă. Există și alte diferențe care pot afecta cu adevărat capacitatea de 
învățare a elevului. Poate fi stilul de învățare, stabilirea clasei și utilizarea tehnologiilor. 

 Stilul de ănvățare va fi diferit pentru diferite tipuri de medii de învățare. Învățarea electronică 
tinde să fie mai independentă. Se va potrivi mai mult studenților virtuali. Elevii trebuie să se intereseze 
activ pentru a trece prin detalii și pentru a învăța lucruri noi. Ajutorul colegilor va fi suplimentar. Mai 
mult, presiunea colegilor te poate motiva să atingi obiectivele dificile. 

 Oamenii cred, de asemenea, că e-learning-ul este mai ușor, dar în realitate necesită efort și 
determinare egale pentru a obține succesul dorit. 

 Avantajele învățării față în fată: 
-Elevii se pot concentra mai mult asupra învățării deoarece este mai puțină distragee a atenției 

decât acasa. 
-Se poate învăța mai ușor intr-o situație familiară, tradițională la clasă. 
-Se pot accesa mai multe informații si o înțelegere mai bogată prin limbajul corpului și voca 

profesorului și a colegilor. 
-Elevii au ocazia sp se conecteze si să rezolve probleme cu alți elevi dintr-o gamă largă de 

medii. 
 Avantajele învățării online: 
 
-Se poate studia în confortul propriei case. 
-Costă mai puțin. 
-Se pot dezvolta abilitățile interacționând cu tehnologia. 
-Metodele de livrare sunt diferite și antrenante. 
 Acestea sunt câteva laturi pozitive și negative ale învățării față în față și ale e-learning-ului. 

Înainte de a alege oricare dintre aceste medii, mai întăi va trebui să cunoaștem abilitățile elevilor, cât 
și cerințele lor. 
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PROFESOR DE ȘCOALĂ PRIMARĂ 

 
PROF. PROTOPOPESCU FLORINA ELENA 

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” 
DOMNEŞTI/ ARGEŞ/ ROMÂNIA 

 
 Un profesor vizibil își lasă definitiv amprenta asupra personalității elevilor săi, prin ceea ce este 

ca om şi prin ceea ce îi transmite. Orice părinte își dorește pentru copilul său un profesor deosebit care 
să modeleze caracterul copilului, care să vadă predispozițiile fiecăruia pentru un anumit domeniu şi să 
desăvârșească prin educație întreaga personalitate a celui mic. 

Calitățile dezirabile ale unui profesor vizibil se referă la tot ceea ce este nativ și dobândit prin 
absolvirea studiilor în domeniul educației. Un profesor bun, de școală primară formează competențe: 
de comunicare, de a învăța să înveți, tehnice și matematice, digitale, antreprenoriale, culturale și 
patriotice și moral-civice. Toate acestea se formează prin joc, prin experimentare, prin descoperire, 
prin lucrul în echipă, iar pentru a putea realiza aceste activități este nevoie de o pregătire solidă, de 
dorința de a te perfecționa și autoperfecționa continuu. Răbdarea, creativitatea, imaginația, abilitatea 
de a comunica, pasiunea pentru fi dascăl sunt alte calități esențiale ale unui probesor vizibil. Aceste 
calități stau la baza meseriei de profesor, copiii vin cu plăcere la școală dacă profesorul știe sa le 
satisfacă nevoile de relaționare, de competență, dar și pe cea de autonomie. Fiecare zi de școală trebuie 
să fie specială, stimulii de învățare trebuie să favorizeze dezvoltarea individuală, să fie în concordanță 
interesele copiilor, iar actul pedagogic să conțină componente distincte care să ajute cu adevărat copiii 
să învețe și să se dezvolte Pentru a cosolida o legătură afectivă sinceră cu elevii, un profesor trebuie să 
impună reguli simple pe care el însuși să le respecte mai întâi, astfel standardele impuse clasei vor fi 
menținute fără ca profesorul să fie perceput de copii ca fiind sever sau autoritar.Colaborarea cu ceilalți 
profesori din şcoală şi nu numai duce la schimburi de experință şi bune practice, iar profesorul vizilib 
este deschis mereu lucrului în echipă, el ştie să se bucure de ceea ce vede la alții, dar şi să împartă din 
reuşitele sale. Abilitatea de a colabora eficient cu colegii, cu părinții, și cu alte părți implicate direct 
sau indirect în formarea elevilor este o altă calitate esențială a unui profesor bun. 

Un profesor bun este tolerant, acceptă diversitatea, înțelege şi ascultă, este empatic şi sensibil la 
dificultățile cu care se confruntă elevii. Atunci când un dascăl reușește să privească lucrurile din 
perspectiva elevilor săi, devine cu adevărat un mentor pentru aceștia în drumul lor către succes. 

Un profesor bun se preocupă în permanență de propria sa perfecționare, găsind în sine resurse 
infinite de voință în a evolua. Iar această instruire continuă nu se referă doar la stăpânirea disciplinei 
predate, ci și la îmbunătățirea metodelor didactice și de relaționare cu copiii, ca un bun psiholog care 
știe ce abordare să adopte la nivel comportamental. 

Mai nou, anul trecut a fost pusă la încercare o altă calitate a unui profesor vizibil, adaptabilitatea, 
capacitatea de a schimba modalitatea de a preda pe fondul unei situații imprevizibile.Pandemia de 
Covid -19 ne-a obligat să trecem de la predarea față în față la predarea online, iar unii dintre noi am 
devenit în câteva luni adevărați specialiști în domeniul predării digitale. 
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 DESPRE ȘCOALA DE ACASĂ 
 

AUTOR: PROF. PROTOPOPESCU RODICA MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN, VOLUNTARI 

 
 Situația pandemică cu care ne-am confruntat, de mai bine de un an, a adus transformări 

substanțiale în viețile tuturor, adulți și copii deopotrivă. 
 Ca dascăl am înțeles rapid că trebuie să găsesc soluțiile cele mai potrivite pentru a nu întrerupe 

contactul cu elevii mei și să fac posibilă comunicarea cu aceștia, dar și cu părinții. Astfel procesul 
instructiv-educativ a continuat. Ne-am susținut reciproc, ne-am perfecționat abilitățile de a folosi 
tehnologia și de a ne reinventa. Pentru o perioadă, învățământul online a devenit cât se poate de 
atractiv. Acum noțiunile predate ajungeau la elevi sub o altă formă, mult mai accesibilă și mai 
motivantă, pentru că tehnologia oricum începuse să facă parte din viața copiilor noștri. Era necesar 
doar ca noi, profesorii, să ne înclinăm mai mult spre ceea ce elevii noștri erau atrași. 

 Acum, fiecare dintre noi, cadrele didactice, am început să ne perfecționăm și să concepem 
strategii și metode care să poată fi folosite cu succes în mediul online. Pentru o perioadă, totul a mers 
destul de bine. Copiii erau activi, erau competitivi, păreau motivați. Treptat-treptat, în ciuda 
eforturilor depuse, motivația elevilor a scăzut. 

 Camerele video care altădată erau toate deschise, acum au început să se închidă rând pe rând, 
iar motivele s-au diversificat: semnalul slab la internet, defecțiunile tehnice...Microfoanele au început 
să se defecteze chiar în momentele cele mai importante, atunci când elevii erau solicitați să ofere 
răspunsuri la lecții sau când se verifica tema, dar niciodată când se făcea prezența. Un aspect era 
clar...lucrurile nu păreau să meargă spre bine. 

 Am căutat soluții, mi-am pus semne de întrebare. Am început să discut din ce în ce mai mult 
cu ei pentru a-mi da seama ce se întâmplă. Copiii nu mai priveau în perspectivă. Schimbările din viața 
lor, pentru moment, i-au atras, i-au captivat, dar le era dor și de activitățile de dinainte de pandemie. 
Activități care au fost restricționate: întâlnirile cu prietenii în aer liber, jocurile fizice, sporturile 
practicate odinioară și chiar școala fizică. Izolarea pe termen nedeterminat i-a făcut să nu mai 
întrevadă nicio ieșire din această situație. 

 Faptul că rămân singuri din ce în ce mai mult și că își petrec cea mai mare parte a timpului în 
propria cameră ( 5-6 ore școala online, 4-5 ore temele plus timpul liber petrecut tot închiși în case, în 
fața televizoarelor, a tabletelor sau a laptopurilor) avea să-i afecteze destul de evident. 

 Rămași singuri acasă, nesupravegheați de părinți și nici măcar de noi, dascălii( pentru că o 
cameră video închisă, un microfon care nu se deschide la solicitările noastre, poate să spună multe 
despre preocupările copilului) aceștia, ușor vulnerabili, au căzut cu ușurință în ispita jocurilor online. 
Au început să nu-și mai ia notițe, să nu-și mai facă temele, iar de învățat, de ce să mai învețe când pot 
să răspundă destul de bine folosind tot felul de metode: cititul direct de pe ecranul laptopului, o carte 
pusă cu grijă într-un loc strategic...Testele online au devenit o altă provocare pentru elevi de a fi cât 
mai inventivi în a se ajuta reciproc. Nu are rost să mai enumăr modalitățile de rezolvare co-rec-tă a 
testelor respective. 

 De câteva săptămâni, elevii au revenit la școala fizică. Dacă, inițial, de abia așteptau acest 
moment, acum au început să se teamă: că ne vom da seama că nu au învățat sistematic, că nu și-au 
făcut temele, că le vom da teste, că le vom cerceta caietele, că... 

 Mi-era dor de ei, să-i văd, să-i simt, dar modul în care eram percepuți acum, noi, profesorii, m-
a înspăimântat. Trebuia să ajung din nou la ei, să refac legătura de prietenie cu ei, să-i determin să nu 
mă privească cu teamă, cu spaimă, ci să fim din nou pe aceeași lungime de undă. 

 Am refuzat să fac lucrurile de care ei se temeau cel mai mult pentru că știam prea bine că voi 
descoperi foarte multe lipsuri. Am stabilit un pact cu ei. Am convenit să dăm uitării trecutul și să ne 
concentrăm pe prezent, să ne mobilizăm și să încercăm împreună să învățăm să revenim la 
normalitate. 

 Acum copiii își dau silința, fiecare după puterile proprii. Motorașele încep să se pună în 
funcțiune. Au pornit ele mai greu, dar sigur suntem pe drumul cel bun.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL - DE LA TRADIȚIONAL  

LA ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. PRUNĂ IOANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BUZĂU 

 
 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 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 provocată de pandemie, 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 a-i 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. Pandemia, această provocare, a 
evidențiat rolul educației digitale ca obiectiv cheie pentru predarea-învățarea-evaluarea de înaltă 
calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii, precum și necesitatea unei abordări strategice privind 
dobândirea competențelor digitale pe tot parcursul vieții, pentru toți actorii implicați. Ca răspuns la o 
cerere semnificativă, multe platforme de învățare online și aplicații au oferit acces la serviciile lor, 
înregistrând o creștere substanțială de noi utilizatori începând cu profesori, elevi, părinți. Acest lucru 
a condus la cea mai mare "mișcare online" din istoria educației. Astfel, învățarea tradițională a fost 
înlocuită de învățarea digitală și s-a trecut la abordarea altor tehnici de predare-învățare-evaluare 
bazate pe instrumente și tehnologii digitale.  

Profesorii au realizat că trebuie să se adapteze și să realizeze activități captivante și interactive 
care te ajută să transferi cunoștințe și să dezvolți abilități în mediul online, folosind mijloacele digitale 
pe care le au la dispoziție și au apelat la soft-uri, aplicații, programe sau website-uri prin intermediul 
cărora elevii să poată lucra colaborativ (ex: Classroom, Kahoot, Mentimeter, Google Docs, 
Whiteboards, Wordwall etc.). Cadrele didactice, elevii, părinții și managerii școlari au fost 
autodidacți, au învățat din experiența proprie, au studiat mai multe materiale și instrumente digitale, 
au comunicat activ cu colegii și au aplicat bunele practici adaptate la particularitățile de vârstă, la 
condițiile concrete în care a fost organizat procesul educațional de la distanță. Un element important 
a fost modalitatea de organizare a activităților de la distanță și folosirea diferitor instrumente și 
achiziții online.  

În concluzie, învățământul la distanță fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului 
educațional, deși a provocat uneori tensiune și frustrare, în mare parte 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. 
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MODALITĂȚI DE COMUNICARE SI ÎNVĂTARE ONLINE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR PRUNCUȚ IOANA 

 
 Motto: ,,Să nu-i educăm pe copii 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) Anul acesta școlar ne-a demonstrat că acest motto este unul cât se poate de 
adevărat, a trebuit să ne adaptăm atât noi cadrele didactice, copiii, părinții la un alt tip de învățare- 
învățarea online. În proiectarea activităților online, am adaptat programul de învățare ținând cont de 
următoarele aspecte: formarea motricității fine ( prin fișe de lucru, colaje), formarea motricității 
grosiere ( exerciții de gimnastică ), dezvoltarea logicii matematicii ( jocuri pe calculator), dezvoltarea 
vorbirii ( poveștile educatoarei), dezvoltarea curiozității despre mediul înconjurător ( documentare ). 
Am să prezint câteva aplicații și instrumente digitale care pot fi utilizate în învățarea online. 

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea 
sincron a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 
ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau 
adnotări pe ecran; se pot transmite documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere 
secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms) Există 
opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video.  

 GOOGLEMEET - Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți acceșa doar 
dacă aveți un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, și opțiunea de 
meet care anterior a fost doar platită. 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 in sesiunea online. 
Meet accepta până la 100 participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: 
comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului 
silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat.  

PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET- 
este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. Peretele este o 
pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, materiale de 
tipul documentelor, prezentărilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar necesită 
crearea unui cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook.  

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi 
păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 
JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). 
Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator.  

Am observat următoarele beneficii ale învățării online: - se desfășoară în confortul unui mediu 
familiar, bazat pe încredere și siguranță; - facilitează o învățare imediată, variată, durabilă; - 
parcurgerea materialelor audio-video în ritmul propriu, în funcție de nevoi și interese individuale ; - 
deprinderea utilizării unor instrumente digitale în scop educativ; - învățarea de lucruri noi, 
experimentând stiluri de învățare alături de părinți, îndrumați de educatoare. 

Am sesizat următoarele dezavantaje ale învățării online: - expunerea prelungită la stimulii 
vizuali ai ecranului are consecințe negative asupra dezvoltării armonioase a copilului; - privează 
copilul de alți stimuli mai importanți: interacțiunea socială, satisfacerea nevoii de joc, mișcare, 
manifestarea creativității; - lipsa motivației, dificultăți în învățare; - nevoia de asistență din partea 
unui adult; - dependența de tehnologie și mediul online.  
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 PREDAREA ONLINE VS. PREDAREA TRADIȚIONALĂ 

 
PROFESOR PT. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR PUFLEA ELIZA MARIA 

GRĂDINIȚA RĂSUCENI, JUDEȚUL GIURGIU 
 
 „Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de 

vedere, educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale 
date de cărțilede metodologie.”Gaston  

 A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor (M. Bocoș, D. Jucan, 2007). Etapele principale ale procesului de predare 
sunt: prezentarea unui material concret/verbal, organizarea și conducerea unor activități în care să se 
valorifice materialul prezentat, acordarea de sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, 
extragerea esențialului (împreună cu copiii) și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, 
operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini 
teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007). Dată fiind situația actuală, putem afirma că această 
pandemie, starea de urgență instituită de la o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în 
domeniul educației. La nivel mondial sistemele educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să 
se reinventeze. Milioane de copii au fost obligați să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație 
să își mute activitatea online, să învețe să utilizeze diferite tehnologii și platforme digitalepentru a 
continua predarea și pentru a păstra legătura cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și 
copiii au fost capabili să se adapteze la noul mod de abordare al educației și la un nou mod de 
comunicare.Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat.  

Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la 
internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. 

 Astfel, prin realizarea unei analize, după trei luni de când predarea și învățarea s-au mutat în 
școala de acasă putem trage câteva concluziicu privire la avantajele predării online și cele ale predării 
tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit:Predarea online: 

•Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 
acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 

•Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din clasă; 
•Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei s-au putut bucura 

de o oră de somn în plus dimineața; 
•Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod 

direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare; 
•Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei.Predarea tradițională (față înfață): 
•Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii de 

socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
către toți copiii; 

•În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 
menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru.  
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 Ceea ce am trăit din martie 2020 încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale.  

 Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile 
învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de valoare 
adus sistemului educațional din țara noastră. 

Bibliografie: 
•Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești. 
•Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\Surse web: 
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ȘCOALA ONLINE, AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

PUFLEA GAROFIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN “, GIURGIU 

 
 Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 

fața unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și 
părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea în care procesul educațional trebuie să continue 
în mediul online.  

 Spre deosebire de generațiile anterioare, actualele generații de elevi sunt mult mai 
independente în gândire. Copiii zilelor noastre au personalități puternice bine conturate încă de la 
vârste mici. Aceștia folosesc resursele digitale și se raporteaza diferit la societate. Ca profesori, 
trebuie să creăm un mediu de învățare stimulativ, bazat pe dezvoltarea unor compentențe, abilități și 
atitudini care să țină cont atât de interesele lor personale, cât și de exigențele societății în care trăiesc. 

 Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 
contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 
de predare-învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de 
lucru, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în această 
epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează 
utilitatea. 

 Activitatea didactică, o activitate complexă, desfășurâdu-se acum diferit, a necesitat o adaptare 
la această situație. Predarea-învățarea-evaluarea, desfășurându-se exclusiv online a fost oarecum 
modelată. Dacă la clasă în activitatea de învățare intervenea un filmuleț educativ, un material PPT, o 
poveste de la care porneam pentru a învăța o nouă literă/cifră, pentru a desfășura o activitate 
extrașcolară care se îmbina de cele mai multe ori cu o ieșire în natură, în noua ipostază am desfășurat 
fiecare lecție ,,de la distanță”. Copiii primeau link-uri cu materialele ce trebuiau vizionate: povești, 
cântecele, vizite online în muzee sau în diferite medii de viață. Le urmăreau, apoi discutam pe 
marginea celor prezentate.  

 Printre avantajele susținerii lecțiilor online s-ar putea enumera: 
 - elevul poate învăța în ritmul lui, fără a fi presat de timp sau perturbat de colegi;  
- cursurile și resursele atașate acestora pot fi accesate oricând;  
- evaluarea (manuală sau automată) a rezultatelor obținute de elevi se poate realiza relativ rapid 
 - învățarea digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât manualele 

voluminoase  
 Există totuși și o serie de dezavantaje ale practicării școlii online. Pe de o parte, sunt persoane 

care nu au acces la internet și mijloace tehnologice moderne.Această situație poate predispune 
generațiile tinere la creșterea analfabetismului școlar și la lipsa accesului la educația formală. Pe de 
altă parte, școala online stimuzează individualitatea și ideea că omul poate trăi singur, iar noi ca specie 
ne-am asigurat continuitatea prin conviețuire.  

 Spre exemplu, școala online nu oferă puterea exemplului pozitiv sau negativ pe care îl vedem 
la școală, nu stimulează formarea unor prietenii fizice și nu asigură menținerea unui contact vizual 
permanent între emițător și receptor. Jocul din pauze nu va fi niciodată la fel, în mediul online. Ar 
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mai fi situația supravegherii copiilor. Mulți părinți lucrează, iar procesul instructiv- educativ 
desfășurat în mediul online nu beneficiază de atenta supraveghere a unui adult .  

 În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este 
soluția optimă. Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de 
neînlocuit. Nu toți copiii sunt dispuși să participe la lecții online chiar dacă au posibilitatea să o facă. 
Le lipsește motivația, le e greu să progreseze fără să comunice direct cu profesorii, cu colegii . 

 
Bibliografie:  
 Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. 
 Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență” 
 http://www.şcoaladevară.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-în-educaţie 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: PUI LUCRETIA MARIA 

SCOALA GIMNAZIALĂ ILVA MARE, GPN NR. 2,  
JUD: BISTRIȚA NĂSĂUD 

 
 Lumea pe care o cunosc astăzi copiii este complexă și contradictorie.De aceea ei trebuie 

pregătiți nu numai să înțeleagă și să suporte schimbările permanente, ci să stăpânească aceste 
schimbări. Mai mult decât atât, ei vor fi agenții schimbării de mâine și direcția progresului depinde 
de soluțiile dinamice și flexibile. În ziua de astăzi ne depărtăm tot mai mult la ideea educației ca 
atitudine creatoare și individuală a fiecărui copil și aderăm tot mai mult de la ideea de educație de 
transmitere de fapte culturale .  

 Aceste cerințe apar în profilul psiho-moral propus de epoca noastră.Aceasta nu mai rezidă în 
cantitatea cunoștințelor și deprinderilor realizate prin educație, ci în competențe psihosociale care se 
referă la cunoștințe, deprinderi și abilități vitale cum ar fi: comunicarea, luarea deciziilor, rezolvarea 
de probleme, gândirea creativă, deprinderi de relații interpersonale, autoapreciere, stăpânirea stresului 
și a emoțiilor. 

 Învățarea efectivă este dependentă și în acelașii timp este un rezultat al interacțiunii copilului 
cu oamenii și cu obiectele din mediul apropiat. De aici și recunoașterea rolului adultului care să 
sprijine învățarea prin implicare și empatie, ca și promovarea unor activități care să ofere posibilitatea 
copiilor să folosească obiectele concrete: să facă alegeri, să exploreze lucruri și idei, să experimenteze 
și să descopere singuri sau conduși indirect. 

 Predarea, învățarea, jocul și procesul de creștere sunt strâns legate între ele, copilul având multe 
ocazii de a învăța și a se juca liber, însă treptat acestea trebuie și sunt înlocuite cu activitățile 
structurate, atât acasă cât și în instituțiile de învățământ. 

 În ultima perioadă se discută tot mai mult despre instruirea / educația online și cum o afectează 
pe cea tradițională (clasică). Datorită acestui fapt, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două 
grupuri: pro și contra. Totuși aceste stiluri educaționale au ambele avantaje, dar și dezavantaje. În 
urma unei analize mai aprofundate am extras câteva caracteristici ale fiecărui tip de educație. 

 În cadrul învățământului tradițional, îmbinat între silul bazat pe magistrocentrism și stilul 
democratic, accentul cade asupra conținutul instruirii, respectiv formarea și dezvoltarea personalității 
copilului, care este o activitate planificată, organizată și desfășurată într-o instituție specializată, de 
către cei doi actori principali a spațiului educațional, cadrul didactic și subiecții educaționali, cadru 
didactic fiind singurul care ia deciziile cu privire la organizarea și desfășurarea activităților de 
instruire ale subecților educționali. Acesta transmite conținutul instruirii, în scopul însușiirii de către 
subiecții educaționali, care la rândul lor asimilează conținutul transmis, prelucrează și încearcă să 
reproducă conținutul în funcție de nevoile, interesele, aptitudinile lor cât și în funcție de cerințele 
formulate explicit ale cadrului didactic . 

În cadrul învățământului tradițional, forma principală de învățare este în mare parte memorarea 
mecanică. În acest sistem, se acordă o foarte mare încredere elementelor teoretice. Procesul de 
învăţare estedesfint astfel ca fiind o progresie liniară prin acumularea de informaţii şi deprinderi, în 
care accentul se pune pe însuşirea deprinderilor de bază, iar evaluarea se concentrează asupra tipurilor 
de răspuns corect sau greşit şi pe întrebări închise.Cu alte cuvinte învățământul tradițional, preocupat 
fiind de intenționalitatea formării, se focalizează asupra transmiterii de cunoștințe dinspre formator 
spre benefciari, iar această relaționare este sintetizată la nivelul raportului dintre subiectul educației 
și obiectul educației. 

 Pregătirea profesională a cadrelor didactice se numără printre avantajele majore ale 
învățământului traditional. Toate disciplinele, respectiv ariile curiculare capătă în timp, un grad înalt 
de dificultate și complexitate, ceea ce face ca doar profesorii calificați să le poată preda. De asemenea, 
pe lângă specializarea într-un anumit domeniu și experiență didactică, se adaugă și faptul că profesorii 
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sunt îndrumați să urmeze cursuri de pedagogie și psihologie, ceea ce îi ajută să relaționeze mult mai 
bine cu cei mici. 

 Complexitatea și modul de abordare al disciplinelor de care beneficiază copiii într-o mediu 
educațional instituționalizat este, fără îndoială, un avantaj al învățământului tradițional. Mai precis, 
prin intermediul acestui mod de instruire, copiii sunt obijnuiți să aibă un program, să desfășoare 
activități organizate și să respecte anumite reguli și conduite. Mai mult decât atât, cei mici învață cum 
să se comporte în societate, interacționează cu colegii și profesorii și sunt expuși la diferite experiențe 
care le vor fi de mare folos în viitoarea lor carieră. La toate acestea se adauga și spiritul competitiv 
pe care copiii și-l pot dezvolta doar în cadrul unui grup cu care împărtășesc aceleași idealuri și dorințe. 

 Metodele învechite de predare, dar și manualele care uneori nu corespund programei școlare 
reprezintă cel mai mare dezavantaj al sistemului de învățământ tradițional. Astfel, pe lângă faptul că 
instituțiile de învățământ nu le asigură întotdeauna cadrelor didactice dar și copiilor materiale și 
manuale potrivite pentru conținuturile pe care le învață, un alt minus este faptul că în astfel de unități 
de învățământ nu se pune accentul pe dezvoltarea fiecărui copil în parte, ci pe cea colectivă. În altă 
ordine de idei, deși se bucură de socializare și disciplină, un copil nu poate beneficia de toată atenția 
și interesul unui profesor, dar nici de tehnicile de predare potrivite pentru aspirațiile și caracterul său. 

 Învățământul online se referă la educarea și formarea copiilor de acasă, renunțându-se astfel la 
participarea acestora la cursurile unei instituții de învățământ.Educația online este unul dintre 
numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a pus la dispoziție. Nu mai trebuie să 
fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul învățării online este diferit de 
configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient. 

 Odată cu inovația mijloacelor tehnico -științifice și digitale, ce ar trebui folosit în clasă și ce 
trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori și părinți se gândesc în 
aceste zile. Nu există un răspuns ușor. Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor mijloace 
media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele de învățământ 
încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de predare. Pe de o 
parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de clasă și să implici 
mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția și poate 
încuraja înșelăciunea. Copiii sunt însă nativi digitali, prin faptul ca au crescut cu tehnologia.  

 Folosirea unor tehnici moderne de predare este, fără îndoială, unul dintre cele mai mari 
avantaje ale acestei metode de educare. Pe lângă faptul că un copil care învață de acasă beneficiază 
de flexibilitate în studierea disciplinelor, părinții îi pun acestuia la dispoziție toata tehnologia de care 
are nevoie pentru a reuși să învețe de plăcere și nu din obligație.  

 Evitarea unui anturaj nefavorabil reprezintă un alt avantaj major al învățământului online. Pe 
lângă faptul că, prin intermediul activităților online, părintele petrece mai mult timp cu propriul copil 
și ajunge să îl cunoască mai bine, acesta poate avea și o influență mai mare asupra copilului atunci 
când vine vorba despre un anturaj cu risc. De altfel, foarte mulți părinți sunt de parere că limbajul 
licențios, reacțiile agresive și comportamentul violent sunt regăsite, cu precădere în mediul școlar, iar 
educația online reprezinta o metodă eficientă prin care micuții pot fi feriți de toți acești factori. 

 Lipsa socializării și a experiențelor socio-emoționale constituie un dezavantaj al acestei metode 
de educare. În primul rând învățământul online limitează, în mod evident, posibilitatea copilului de a 
socializa și de a-și face prieteni, dar și aceea de a experimenta diverse emoții și sentimente. În al 
doilea rând, această variantă poate avea efecte negative asupra abilităților de socializare ale micuțului, 
existând posibilitatea ca acesta să nu se poata integra în diverse grupuri și chiar în societate, pe viitor.  

 Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în continuare 
cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar 
se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și ca 
subiect educațional.. Decizia de a preda online poate încuraja profesorul să recunoască controlul pe 
care îl au asupra propriei cariere și să-și pună mintea în repaus. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PUICĂ-ȘERBAN DANIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA BĂILE OLĂNEȘTI 
STRUCTURA G.P.P. BĂILE OLĂNEȘTI 

 
 Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 

aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul 
oferind, astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proectării de noi obiective. 

 În învăţământul preșcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii 
didactice, dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului de 
evaluat, având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştiinţelor dobândite de copii în cadrul actului 
educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, 
concretizata în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de 
învăţământ. 

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 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 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.  

Se știe, că în clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților 
în realizarea sarcinilor. Învățătorii au transmis sarcini pentru una-două săptămâni pe e-mailul 
părinților sau pe grupurile clasei de pe Facebook. Conținutul sarcinilor au fost de a lectura texte scurte, 
de transcris sau de copiat câte un text. La matematică au avut de rezolvat exerciții și probleme în 
cantitate moderată. Din cele menționate de învățători, în clasele primare, de regulă ei încarcă zilnic 
materiale pe una din platformele selectate și cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, 
plus fișele de lucru aferente), iar obiectivul principal este realizarea sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor 
video. La începutul zilei se propunea elevilor și părinților un orar de lucru, cu link-urile potrivite 
pentru fiecare disciplină sau cerință de lucru. Fiecare copil primește timp de lucru, și fiind ajutat de 
părinți, este invitat să trimită sarcina realizată învățătorilor în mod individual.  

De regulă, învățătorii verificau și corectau lucrările și expediau un feedback individual elevilor 
sau părinților. Unii învățători zilnic sau peste o zi se conectau video cu toți elevii, cu frecvențe diferite 
în funcție de vârsta clasei. Învățătorii au menționat că 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 organizare în învățământul 
primar. În învățământul gimnazial și liceal, conectarea online a avut ca principal obiectiv în 
organizarea învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și 
verificarea 
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Adaptarea la școala online este un proces cu care s-au confruntat atât profesorii, cât și elevii, 
stârnind emoții și temeri intense de ambele părți. Cert e că integrarea tehnologiei informației în 
educație va fi accelerată în continuare și că educația online va deveni în cele din urmă o componentă 
integrantă a educației școlare. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. PUIU MATEI NICULINA 

SCOALA GIMNAZIALA ``CANDIANO POPESCU`` PLOIESTI 
 
În cazul țărilor în care părinții și elevii pot opta pentru “Școala de acasă” acesta nu înseamnă că 

aceștia sunt împotriva educației, dar au luat hotărârea ca și copilul lor să nu mai fie școlarizat într-un 
mod tradițtional. Termenul „Școala de acasă” este prezent și în țara noastră de câțiva ani.  

Sunt țări în Europa în care școala acasă este legală; astfel de țări sunt: Austria, Franța, Slovenia, 
Finlanda, Ucraina, Irlanda, Cehia, Ungaria, Portugalia etc.. În Ucraina există unele reguli 
copleșitoare, apăsătoare, pe care guvernul le impune părinților care își educă copiii acasă, pe când în 
Ungaria se solicită urmarea curriculum-ului național și testarea copiilor de două ori pe an. Părinții ai 
căror copii practică școala acasă se consideră principalii responsabili pentru educația copiilor lor. Ei 
consideră că profesorii sunt străini de copii și reușesc să-i cunoască foarte puțin ca indivizi. 

Părinții, în cazul școlii de acasă, vor cauta să afle care sunt punctele tari ale copiilor, care sunt 
talentele și preferințele lor. Ei sunt cei care vor alege cărțile și vor stabili un program, vor planifica 
activitățile extracurriculare. Copiii care își vor desfășura școala acasă o să aibă mai mult timp pentru 
sport, pentru joacă, pentru a face ceea ce îi place și îi este util. În Marea Britanie există organizații 
care oferă programe zilnice de activitate în aer liber sau artă, pentru grupuri de copii de vârste diferite. 
Alte situații sunt atunci când se oferă materiale, acces la portofolii sau examinări naționale în care 
sunt înregistrate activitățile și rezultatele copiilor. În statele unde este permis sistemul educațional 
“de acasă”, acesta se face sub atenta supraveghere a profesorilor și a ministerelor de resort. Un număr 
relativ mic de copii este inclus, în Europa, în sistemul de educație la domiciliu.  

Chiar dacă au aceeași vârstă, copiii sunt diferiți în ceea ce privește abilitățile și talentele pe care 
le au, dar chiar și nivelul de dezvoltare intelectuală, ca să nu mai vorbim de interesele lor, viteza, 
ritmul sau stilul de învățare, starea emoțională sau circumstanțele din familie sau orice alți factori 
care intervin în învățare. Școala acasă se potrivește copiilor care au nevoie de un program mai flexibil 
și celor care au ritmuri diferite de învățare. Etichete ca “încet la învățare”, ” dificultăți de învățare” 
pot duce la prejudecăți și defavorizează un copil. În loc să-l motiveze, vor duce la descurajare, 
interiorizare și comparații negative ce provoacă abandon. 

 În cadrul școlii tradiționale există un curriculum național care cuprinde toate materiile de studiu 
pentru fiecare an școlar, cu conținuturile materiilor de predare de către profesor și conținutul 
achizițiilor pe care va trebui să le dețină elevii. Aceștia vor fi evaluați în funcție de modul în care au 
achiziționat informațiile după un sistem de evaluare bine stabilit anterior. 

Pandemia de coronavirus a dus la închiderea școlilor și în țara noastră. O dată cu închiderea 
școlilor profesorii și elevii au încercat să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, când 
procesul educațional a trebuit să se desfășoare în on-line. S-a încercat o înlocuire, într-o perioadă 
foarte scurtă, a modului de realizare a actului educațional experimentat de sute de ani într-un anumit 
format, fără o pregătire prealabilă a niciunui partener educațional, nici a profesorilor, nici a elevilor, 
nici a părinților. Aceasta a însemnat o mare provocare pentru noi toți. Cred că provocarea este să 
regândim învățarea, învățare care să se poată desfășura atât în clasă, cât și în mediul de acasă și să fie 
un act didactic eficient, care să conducă la însușirea unor cunoștințe și formarea unor competențe. 

 
 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

590



 
PROVOCĂRILE ȘCOLII DE ACASĂ 

PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 
 

PROF. PUPĂZĂ GABRIELA-IONICA 
C.S.E.I.-BRĂDET, SĂCELE 

 
Până nu de mult, când spuneam școala de acasă ne refeream la sistemul home schooling, în care 

unii părinți preferau să-și educe copiii în afara unei școli de stat sau particulare, mai precis acasă, 
urmărind cu rigurozitate o programa școlară sau doar anumite discipline „mai importante”.  

Pentru unii dintre noi, acest sistem era unul controversat, deoarece nu consideram că se poate 
face „școală” și în alt context decât la școală. 

Pandemia ne-a adus în situația în care, vrând-nevrând, toți cei implicați în actul educațional 
elevi, părinți, profesori a trebuit să ne familiarizăm cu acest mod de lucru. A fost și rămâne o adevărată 
provocare, căreia cu toții încercăm să ne adaptăm și să îi facem față într-un mod onorabil.  

Pentru mine, ca și profesor itinerant și de sprijin, pentru a-mi desfășura ativitatea didactică cu 
elevii cu cerințe educative speciale integrați în școala de masă, învățământul de acasă a fost un mare 
hop peste care am trecut cu greu. S-a creat o prăpastie, iar singura punte de legătură au fost părinții. 
Elevii despre care vă vorbesc, provin dint-o comunitate dezavantajată din punct de vedere financiar, 
cu familii numeroase și părinți analfabeți funcțional. 

Principalele cauze care m-au împiedicat să desfășor în bune condiții activitățile cu elevii cu 
cerințe educative speciale pentru care sunt responsabil de caz, în perioada școlii online au fost: 

-lipsa dispozitivelor electronice; 
Fiind elevi care provin din familii fără posibilități financiare, nu dispun de tablete, PC-uri, 

laptopuri sau telefoane inteligente care să le permită conectarea la internet și să acceseze platformele 
educaținale. În multe cazuri, există un singur telefon în familie și acela de generație mai veche. În 
condițiile existenței unui telefon mai performant se întâmpla ca să aibă nevoie de el în același timp, 
2 sau chiar 3 copii, pentru a participa la activități. 

-diagnosticul medical și psilologic care nu permire utilizarea unui dispozitiv electronic și 
accesarea platformelor educaționale; 

Chiar dacă pe parcursul anului școlar, unii dintre elevi au primit tablete din partea școlii, aceștia 
s-au găsit în imposibilitatea de a le utiliza deoare nu știau să se conecteze și nu au avut nici sprijinul 
părinților deoarece și aceștia se aflau în aceeași situație. 

-lipsa semnalului de internet;  
Foarte mulți dintre elevi se plângeau de lipsa semnalului de internet. Deci, dacă exista 

dispozitive, dorința și ajutor, nu exista internet. 
- familiile numeroase cu situație financiară precară; 
Acești elevi fac parte din familii numeroase care trăiesc în locuințe sărăcăcioase, unde se 

confruntă cu lipsa spațiului, a mobilierului și a condițiilor de viață decente. Deoarece pentru 
desfășurarea unei activități educative de calitate este nevoie de un spațiu special amenajat și de liniște, 
în condițiile în care pe lângă copilul în cauză mai erau alți câțiva frați de vârste mai mari sau mai mici 
care plângeau, se jucau sau trebuia să se conecteze și ei cu profesorii, erau și părinții, uneori și câte 
un vecin venit în vizită, activitatea nu s-a putut desfășura așa cum ar fi trebuit.  

Pot adăuga faptul că, în acestă perioadă, mulți dintre părinți au rămas fără venituri deaorece 
prestau munci ocazionale și asigurarea hranei necesare membrilor familiei era o provocare mai mare 
decât școala online. 

 -lipsa de socializare; 
Principalul dușman al învățământului on-line a fost lipsa desocializare, de intreacțiune cu 

colegii și cadreele didactice. Copiii trebuie să interacționeze, iar școala este mediul perfect. 
În această acestă perioadă bulversantă a învățământului de acasă, soluția practicată a fost mapa 

cu materiale. Fiecare elev este diferit, are un anumit nivel de dezvoltare intelectuală, de care am ținut 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

591



cont în întocmirea materialelor de lucru, și pentru fiecare am întocmit o mapă personalizată cu 
materiale ușor de parcurs și atractive. În fiecare săptămână convocam părinții pentru a le înmâna 
aceste mape pe care să lucreze copiii lor. Apoi, ii contactam telefonic și le explicam sarcinile de lucru. 
Telefonul a fost mijlocul prin intermediul căruia s-a desfășurat școala de acasă. 

A fost un pas mic, dar important, pentru ca acești copii să nu simtă ruptura de școală, să nu se 
simtă abandonați și să încerc să ii păstrez pe o linie de plutire pentru a nu regresa. În acest proces, 
părinții au jucat rolul cel mai important. M-am bucurat de o colaborare foarte bună cu aceștia, m-au 
sprijinit în acest demers, și-au susținut și ajutat copiii cât au putut.  
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COPIII ZÂMBESC IAR! 

 
PROFESOR DE EDUCAȚIE VIZUAL-PLASTICĂ,  

PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL” 

ALEXANDRIA, TELEORMAN 
 

 
 A fost odată, ca niciodată, o perioadă dificilă în viețile noastre, ale tuturor oamenilor întregii 

planete...Este începutul unei realități triste care, cu siguranță, se va termina cu bine. Doar că trebuie 
să avem răbdare și multă înțelepciune în luarea deciziilor care ne privesc pe noi, dar și pe cei dragi 
nouă. 

Copilăria este, cu siguranță, cea mai prețioasă perioadă a vieții. Când ești copil, abia aștepți să 
crești și să faci ce vrei tu, fără să mai fii îngrădit de părinți. 

Copilăria este acea perioadă a vieții în care totul era simplu, frumos și nu trebuia să faci mai nimic. 
Perioada în care părinții îți făceau toate poftele (atunci când meritai) și tu stăteai cât era ziua de lungă 
pe-afară cu prietenii, la joacă. Pandemia de Covid-19 ne-a îngrădit acest drept fundamental al copilului, 
dreptul la joacă, afară, în parc, cu prietenii. Nici măcar vizitele nu au fost premise. Masca, deși încă ne 
acoperă chipurile, nu ne-a putut fura zâmbetul, dimpotrivă, ne-am bucurat să ni-l etalăm de sub mască 
râzând cu ochii. 

Revenirea la școală, fizic, ne-a bucurat foarte mult pe toți, pe cei mari, dar și pe cei mici. Momente 
emoționante de recunoaștere au urmat în primele zile. Copiii au crescut mult și și-au schimbat 
fizionomiile, stilul de viață, obiceiurile, vestimentația. Nevoia de a rămâne în case, la școala online, și 
pe noi, pe adulți ne-a schimbat, deși noi nemaiavând vârsta necesară transformărilor firești…Un stil 
mai sportiv în vestimentație, dar nu și în aspectul fizic. Mai multe fire albe în cap, dar sănătoși noi și ai 
noștri. Catalogul a fost strigat doar pentru a ne recunoaște, pentru a ne bucura de muzicalitatea 
inflexiunilor vocale în timpul acela al creării intimității profesor-elev, ce numai la școală se poate crea. 
De sub mască, zâmbete de bucurie se deslușeau intuitiv, iar ochii evocau povești nespuse, uneori timide, 
alteori îndrăznețe. 

Și toate acestea, ca un cadou prețios de chiar ziua internațională a copilului! Copiii zâmbesc iar! 
Sunt sensul vieții și energia pură a acestei planete. Pământul râde și își șterge lacrimile de fericire la 
auzul glasurilor vesele ale copiilor lui, ca niște clopoței de lumină! 

Și-am revenit cu gânduri bune și multă creativitate, iar zâmbetele copiilor sunt zugrăvite chiar de 
ei în desenele lor de bun-venit înapoi, la școală. 

,,Cea mai eficientă educație pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase.“ Platon 
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ȘCOALA DE ACASĂ ÎN GRĂDINIȚELE DIN MEDIUL RURAL 

 
PURDEL LOREDANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TÂMBOEȘTI, VRANCEA 
 
Pandemia de COVID-19 a afectat toate domeniile de dezvoltarea în mare sau mica măsură, dar 

o lupta cu adevarat grea a fost pentru sistemul educațional unde copiii si cadrele didactice au avut cel 
mai mult de suferit într-un sistem pus la încercare cu fiecare schimbare apărută. 

Baza unei bune educații este pusă încă din perioada timpurie ce cuprinde vârsta antepreșcolară 
și cea preșcolară, acestea fiind într-o strânsă legatură cu educația oferită în mediul familial. 

Grădinițele de la sate unde sunt predominante familiile defavorizate cu situații economice 
precare au întâmpinat probleme în a-și ajuta copiii să fie la curent cu informațiile predate, accesul la 
tehnologie fiind departe de aceștia. 

Totuși pentru ca să nu aibă de pierdut cadrele didactice au facut tot ce le-a stat în putința pentru 
a veni în sprijinul lor. S-au folosit oficiile poștale prin trimiterea de fișe și instrucțiuni de lucru, 
deplasarea personală pe teren a cadrelor didactice cu materiale, fișe de lucru, apeluri telefonice pentru 
oferire de instrucțiuni de lucru, informații și altele, pentru cei care nu dispuneau de un dispozitiv 
electronic performant. 

Al doilea an școlar în pandemie a venit cu un ajutor de la minister ce consta in tablete, dar 
problema perista pentru părinții din mediul rural, deoarece nu dețin cunoștințe în utilizarea unui astfel 
de dispozitiv, zonele mai îndepartate nu aveau semnal, iar metoda fișelor de lucru sau a discuțiilor 
personale cu cei mici la telefon a fost o metoda de baza în a preda. 

Ca și puncte forte ale școlii de acasa pot spune ca sunt comoditatea, școala desfășurându-se din 
propria casa, un program puțin mai flexibil, o prezența mai mare, iar ca puncte slabe sunt lipsa 
accesului la tehnologie, unele informații nu pot fi predate online ci trebuie exemplificate si desfășurate 
într-o sală de grupa unde cei mici să aibă contact cu instrumentele de lucru și mijloacele didactice, 
lipsa afecțiunii și interacțiunii care pentru vârsta preșcolară sunt foarte importante fiind perioada în 
care sunt achizitionate cele mai multe priceperi si deprinderi. 

În concluzie, deși sunt foarte păreri pro și contra în ceea ce privește școala online, trebuie să 
precizam faptul că școala/grădinița este mediul educațional unde sunt achiziționate deprinderile de 
baza pentru o integrare activa în viața sociala și deși suntem într-o continua evolutie și adaptare 
primind tot felul de elemente din alternativele educaționale sau modele școlare din alte state, educația 
are unele forme de organizare, mijloace didactice, metode de învățământ într-un cuvânt stategii 
didactice care au rezultatele dorite cel mai bine print-o predare directă mai ales daca vorbim de mediul 
rural unde nu toți au acces la tehnologie. 
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„EDUCAȚIA DIGITALĂ 

- O NECESITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACTUAL? 2021 ” 

 

 PROF. PURICE VICTORIA  

LICEUL TEORETIC „C-TIN BRĂTESCU”, ISACCEA, JUD. TULCEA.  
 

Da, este necesară digitalizarea pentru că oferă eficiență, creativitate și stârnește interesul atât al 

elevilor, cât și a cadrelor didactice. 

 Din păcate, contextul actual ne-a impins și mai mult spre digitalizare și am fost nevoiți șă ne 

adaptăm foarte repede. Au fost create platforme educaționale care ne ajută foarte mult ne-au fost puse 

la dispoziție lecții foarte interesante, să facem teste, propriile noastre proiecte didactice pe care să le 

folosim în online. 

Și astfel am reușim să intrăm în lumea elevilor. Am observat cu toții cît de mult îi încântă 

concursurile, exercițiile online, Wordwall- de exemplu, filmulețele de pe youtube. E rețeta fericirii, 

i-aș putea zice pentru că ei sunt sunt entuziasmați și noi lucrăm eficient. Și sunt atât de încântați să li 

se ceară ajutorul, se simt util și stăpâni pe o situație cunoscută lor și asta îi încurajează extraordinar. 

 Cred că toți avem elevi în clasă, care tot timpul se foiau, care făceau în timpul orei orice altceva 

decât să fie atenți la curs, și odată cu digitalizarea au devenit atenși, dornici să lucreze, să ofere 

răspunsuri. Îi atrage și pentru că este altceva decât foaia, pixul și manualul/culegerea. 

 Este nevoie, desigur, și de echilibru. Elevii au nevoie și de a lua contact cu realitatea, cu 

palpabilul. Este recomandat părinților să nu-și pună copii în fața niciunui gadget până la doi, trei ani 

pentru că creierul este în formare și nu va mai avea interes atunci când va avea o coală de hârtie goală 

în față și cu un creioane colorate în față. 

Augusto Cury scrie în cartea sa despre pericolul suprasolicitării dat de calculator, tabletă, pentru 

acestea oferă totul de-a gata fară ca ei să caute informația, să construiască, să folosească imaginația. 

Lectura îndeamnă la cercetare, la răspunsuri care duc spre alte întrebări.O altă formă de descoperire 

a sinelui și a lumii este voluntariatul pentru că se implică în relația cu natura și cu oamenii, vor putea 

forma și lucra în echipe învățând să treacă de orgolii, disensiuni. În lucru cu materia primă, cu 

oamenii, elevii se vor simți dinamici, energici. 

De aceea, noi, cadrele didactice trebuie să căutăm soluții de a le dezvolta abilități pentru că dincolo 

de informațiile pe care le oferim la disciplina predată, rolul nostru este de a-i pregăti pentru viață. Nu 

știm ce meserii vor fi în viitor, dar cu competențele -chei bine înrădăcinate, se vor descurca minunat 

în viață.  
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 ŞCOALA PENTRU TOŢI – EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE  

 
 INV. PUSCA EMILIA 

 LICEUL TEHNOLOGIC BECENI 
 BUZAU 

 
 Şcoala românească actuală se află mereu într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele unei 

societăţi democratice. Modernizarea şi ridicarea calităţii la nivelul standardelor educaţionale 
europene, mereu reînnoite, cer o examinare atentă şi actualizată în concordanţă cu evoluţia sistemelor 
de învăţământ din celelalte ţări europene, îndeosebi din ţările Comunităţii Europene. 

 Educaţia diferă de la o etapă istorică la alta în funcţie de condiţiile materiale şi spirituale ale 
societăţii, prezentând anumite particularităţi izvorâte din experienţa fiecărui popor. Ca acţiune 
socială, educaţia se înfăptuieşte în limitele unor graniţe naţionale şi statale, pe fondul unei vieţi sociale 
şi al unor tradiţii acumulate de-a lungul dezvoltării poporului şi naţiunii respective. ,,Nu există popor 
la care să nu existe un număr oarecare de idei, sentimente şi idei practice, pe care educaţia trebuie 
să le întipărească în sufletul tuturor copiilor, indiferent de categoria socială căreia îi aparţin.”(E. 
Durkheim, 1980, 65-66). 

 Totuşi, educaţia nu se poate închide în limite strict naţionale, ci trebuie să cunoască şi să 
valorifice exemplele altor popoare, asimilând şi adaptând idei noi la particularităţile sociale şi 
naţionale ale ţării noastre.  

 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 

1 Constantin Cucoş, (2000), Educaţia: dimensiuni culturale şi interculturale, Iaşi, Editura Polirom, p. 160. 
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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 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.  

 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. 

 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. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cristea, Sorin, (2003), Psihologie şi pedagogie şcolară, Constanţa, Editura Ovidius 

University Press 
2. Nicola, Ioan, (2000), Tratat de pedagogie, Bucureşti, Editura Aramis 
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., 
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2Doru Munteanu, (2004), ,,Diversitatea culturală” în Interculturalitate versus globalizare - conferinţă internaţională, 
Braşov  
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. RAD ADELA 

 
“Tot ceea ce nu 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.” 
,,Lucrurile mărunte se obțin încet, dar nu obții nimic dacă stai pe loc’’- Zig Ziglăr 
 Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are 

nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească 
tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. 

Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe 
în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină 
achiziții importante pentru progresul societății. Ca în orice studiu trebuiesc respectate anumite etape: 
adunarea unor informații și date statistice referitoare la problemele educației, mai ales în perioada 
organizării învățării de la distanță, analiza bunelor practici ale diferitelor actori educaționali, 
propunerea unor modalități de îmbunătățire a sistemului educațional. Trecerea de la învățământul 
tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de brusc și au fost identificate anumite 
particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. S-a constatat o implicare mai activă 
a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii școlii, specialiști în educație, membrii 
comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și reprezentanți ai societății civile. 

Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care au fost oferite comunității 
educaționale instrumente eficiente de participare în evaluarea calității educației, inclusiv 
învățământul la distanță. O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și 
instrumentele digitale pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a resurselor 
pentru elevi în condiții de criză. Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai au valoare 
teoriile și dogmele însușite ani în șir, ci, mai importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, 
comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile care constituie 
fundamentul noii paradigme ale educației . S-a ajuns și la concluzia, că sistemul educațional 
tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și 
mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. 

Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare 
eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 
a încrederii și a stării de bine. 

Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în care 
ce le spun profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu informațiile 
îi ajută să se dezvolte. Modurile în care tehnologia susține procesul de învățare sunt:  

 – o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, demonstrații  
– lecțiile sunt mai interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor 

(tablete, laptopuri, smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât 
la discursul unui profesor 

 – tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor  
 – tehnologia îl ajută pe profesor să își pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp 

pentru a se conecta cu elevii 
 – tehnologia salvează timp și te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și 
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contexte diferite  
– elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze 

informații 
 
În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe 

posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și 
modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării. 

 
 
Bibliografie:  
1) Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență ” 
2) Damrosch, L. (2007). Jean-Jacques Rousseau: Restless Genius. Houghton Mifflin Harcourt.  
3) Taleb, N. N. (2008). Lebăda neagră: impactul foarte puțin probabilului. Curtea 
4) http:// www.e-şcoala.ro 
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 COMUNICAREA DIDACTICĂ ONLINE  

– ASPECTE NEGATIVE ȘI POSITIVE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, RAD-BOITOR MARIA VASILICA 
 
 Educația on-line este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-

a pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 
învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai 
puțin eficient. 

 Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce 
ar trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori 
și părinți se gândesc în aceste zile. Nu există un răspuns ușor. Există avantaje și dezavantaje clare ale 
utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele 
de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de 
predare. Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de 
clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage 
atenția și poate încuraja înșelăciunea. 

 Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile de bază 
ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. A avut loc o trecere, relativ 
rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De exemplu, volumele de enciclopedii, mult 
apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece aceste cunoștințe sunt ușor 
accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii din învățământul primar învață cum să folosească 
noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor.Ca profesor pentru învățământul primar, am 
început să încorporez platformele digitale în demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor 
de socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul orei. Astfel pentru a încuraja 
participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa planurile de lecție cu 
materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul dintre principalele avantaje ale accesării 
paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc către o altă pagină și ne deschid 
o cantitate vastă de informații. 

 Avantaje ale învățării online: 
• Oferă o alternativă la clasele tradiționale. 
• Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina. 
• Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin 

sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea 
tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

• Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și 
manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala 
de clasă. Unii profesori se orientează spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și 
distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă. 

• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și 
performanței elevilor. 

• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 
• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot 

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 
 Dezvantaje ale învățării online: 
♣ Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă 
vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 
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♣ Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața 
profesorilor și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, 
astfel a crescut și volumul lor de muncă. 

♣ Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 
♣ Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. 
♣ Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
♣ Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
♣ Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
 Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai 

multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este 
important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt 
mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, 
pentru că acolo are loc educația. 
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 SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN GERMANIA  

 
PROF. RAD FLORINA GIORGIANA  

C.Ș.E.I. NR. 2, BISTRIȚA  
BISTRIȚA-NĂSĂUD  

 
 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 de învățământ nu este cu mult diferit de la regiune la regiune și este împărțit, în 
principiu, în patru etape: 

 
I. SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR  
 În Germania există mai multe forme de îngrijire a copiilor de la 0 – 3 ani, fie prin instituţii de 

stat, private sau aparţinând diferitor forme de organizaţii. Una dintre acestea este Tagesmutter 
(mama de zi ), această formă de îngrijire a copiilor fiind de altfel foarte apreciată în Germania, ea 
reprezentând totodată şi o particularitate a acestei ţări. Locul în care este desfăşurată această activitate 
este de obicei chiar locuinţa persoanei care ia în îngrijire copii. Numărul de copii luaţi în îngrijire este 
de maximum cinci. Copilul care este îngrijit de o mămică de zi are parte de o îngrijire intensivă, 
individuală, modelată pe nevoile copilului. 

 Kinderkrippen ( Creşe ) sunt în Germania instituţii de îngrijire a copiilor de la 0 până la 3 
ani. În cadrul creşelor se mai face o împărţire a acestora în funcţie de vârsta copiilor, aşadar copiii 
vor putea fi încadraţi fie la Liegekrippe ( grupa de sugari de la 0 la 6 luni ), fie la Krabbelkrippe 
(grupa de sugari de la 6 luni până la 12 luni ) sau dacă au împlinit un an la Laufkrippe. 

 Kindergarten/Kindertagesstätte – în Germania, la fel ca şi în România, educaţia preşcolară 
de la vârsta de 3 până la 6 ani se face îndeosebi în cadrul grădiniţelor ( Kindergarten) sau în cadrul 
căminelor de zi pentru copii ( Kindertagesstätte ). 

 
II. SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOLAR  
 Educația școlară obligatorie începe în Germania ca şi în România și Republica Moldova la 

vârsta de 6 ani, totuși sistemul instituţional şcolar este diferit şi este structurat după cum urmează: 
 Grundschule – este şcoala primară care cuprinde clasele 1 – 4. După terminarea clasei a 4-a se 
decide în funcţie de situaţia şcolară avută dacă elevul/eleva va urma cursurile din cadrul Hauptschule 
sau din cadrul unui Gimnaziu (Gymnasium ).La sfârșitul studiului, profesorul dă fiecărui copil o 
recomandare, pe baza căreia este determinată soarta educației acestui copil în continuare.  

 Hauptschule – şcoala generală care cuprinde clasele 5 –9, care se încheie cu un examen de 
absolvire (Qualifizierter Hauptschulabschluss). Există şi posibilitatea de a absolvi clasa a 10-a 
specială al cărei corespondent este echivalent cu absolvirea unei Realschule, adică a avea Mittlere 
Reife, aceasta constând într-o notă foarte bună la examenul de absolvire (Qualifizierter 
Hauptschulabschluss) a unei Hauptschule şi o situaţie şcolară foarte bună în clasa a 9-a din cadrul 
acesteia, la final făcându-se o medie între cele două. De asemenea, există şi posibilitatea după 
abolvirea celei de-a zecea clase, de a da examenul de admitere în cadrul unei Fachoberschule – 
„FOS“. 

 La Hauptschule merg copiii, ce au fost evaluați cu abilități mai scăzute. Această școală este 
concepută pentru a oferi educație de bază în ritm moderat. Educația durează 5 ani și scopul său 
principal e pregătirea adolescenților pentru ocuparea unor locuri de muncă semi-calificate. După ce 
copilul a absolvit cu diplomă Hauptschule, poate începe să lucreze sau să continue studiile la 
Realschule (“adevărata școală”). 
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 Realschule – şcoală cu profil specilizat care presupune absolvirea a 10 clase (Mittlere Reife). 
Absolvirea cu succes a celor 10 clase poate deschide calea către admiterea în cadrul unui gimnaziu 
sau în cadrul Fachoberschule. Diferenţe există însă, de la land la land, în ceea ce priveşte momentul 
de începere a unei Realschule, în sensul că se poate începe cu clasa a 5-a sau cu clasa a 7-a. Realschule 
corespunde școlii profesionale din România sau Republica Moldova și este axată pe o anumită 
specializare (profesională). După ce a absolvit această școală, elevii pot merge iarăși la muncă, sau 
pot continua studiile la liceu, de unde să primească un certificat, cu care să aplice la universitate 

 Fachoberschule – este corespondentul unei postliceale şi perioada de studiu este de 2 ani, 
adică clasele a 11-cea şi a 12-cea, care se încheie cu susţinerea unui examen de bacalaureat de profil 
tehnic sau economic (Fachabitur). Cu ajutorul acestui tip de bacalaureat veţi putea fi admişi în cadrul 
învăţământului universitar, dar numai în cadrul unei facultăţi cu acelaşi profil, care poartă denumirea 
de Fachhochschule. 

 Gymnasium – este corespondentul unui liceu şi se finalizeaza cu un examen general de 
bacalaureat ( Allgemeines Abitur ) la sfârşitul clasei a 12-cea; absolvirea clasei a 10 –cea în cadrul 
unui gimnaziu este echivalent cu obţinerea Mittlere Reife 

Gimnaziul este singura formă de învățământ școlar, care se referă la a doua etapă a 
învățământului secundar. Iar la gimnaziu se poate ajunge numai pe baza unei recomandări bune 
primite în școala elementară. 

 Gesamtschule – este o formă de învăţământ şcolar, care nu există în toate landurile şi care 
începe cu clasa a 5-a şi se încheie cu clasa a 9-a sau a 10-cea. 

 
III. SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
Sistemul de invăţământ preuniversitar în Germania este axat pe trei forme de învăţământ. 

Gymnasium, Fachoberschule şi Berufsoberschule. 
Gymnasium – este corespondentul unui liceu şi se finalizeaza cu un examen general de 

bacalaureat ( Allgemeines Abitur ) la sfârşitul clasei a 12-cea; absolvirea clasei a 10 –cea în cadrul 
unui gimnaziu este echivalent cu obţinerea Mittlere Reife 

Fachoberschule ( FOS ): condiţia frecventării unei astfel de şcoli este absolvirea examenului 
de Mittlere Reife. 

Berufsoberschule ( BOS ): frecventarea cursurilor unei astfel de şcoli este condiţionată de 
deţinerea de Mittlere Reife sau de Fachoberschulreife şi de deţinerea unei meserii; prin absolvirea 
unei astfel de şcoli, adică a Fachhochschulreife ( este echivalent cu examenul de bacalaureat 
specializat din cadrul unei Fachoberschule – Fachabitur ), se deschide calea către învăţământul 
universitar. 

 
IV. SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR 
Cei ce vor să studieze în Germania, au posibilitatea să aleagă între mai multe forme de 

învăţământ universitar cum ar fi pe de o parte Universităţi şi Universităţi tehnice, iar pe de altă parte 
facultăţi, care au la baza asimilarea materiilor din punct de vedere practic şi mai putin teoretic, aşa 
numitele Fachhochschulen.  

 
Bibliografie: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Hauptschule/FAQ-A–

Z/Hauptschulabschluss-nach-Klasse-10/index.html 
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/163283/das-bildungssystem-in-

deutschland 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/dt-2015.pdf 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
RADA LAVINIA, PROF. INDUSTRIE ALIMENTARA,  

COLEGIUL TEHNIC "GENERAL GHEORGHE MAGHERU"  
TARGU JIU 

 
Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 

diverse programe și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar 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.  

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, cât și profesorii în 
vederea accesului la educație, la schimbul de resurse online, pentru consultare personală sau 
profesională.  

Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu siguranță sunt 
mai bune decât nimic. În prezent, clasele virtuale permit elevilor să acceseze lecții și exerciții și să 
interacționeze cu profesorii în moduri care ar fi fost imposibil dacă o epidemie ar fi închis școlile 
chiar cu un deceniu sau două mai devreme. Așadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce privește 
învățarea online, dar este timpul să o îmbrățișăm și să o îmbunătățim. 

Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii 
elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Instrumentele și strategiile 
utilizate pentu conectare la distanță sunt diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, 
cântece, simulări, aplicații, pe care cadrul didactic le trimite elevilor. Mai important decât metodele 
selectate este obiectivul interacțiunii în această perioadă.  

Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel mai mult contează starea emoțională a copiilor. 
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.  

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.  

Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în care 
ce le spun profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu informațiile 
îi ajută să se dezvolte.  

Școala online nu poate fi integrată absolut în categoria „necesitate” sau în cea a „progresului”. 
Ea a devenit atât o necesitate, cât și un progres. În primul rând, școala online ne-a îndemnat la 
evoluție, generațiile actuale fiind adaptate tehnologiei și operând mult mai ușor cu aceste mijloace. 
Pin urmare, copiii sunt motivați să acceseze mediul virtual, sunt acomodați cu acesta și pot prelua 
informația chiar și „de la lucruri”. În al doilea rând, școala online este o necesitate, dată fiind situația 
pandemică actuală și dorința de a ne proteja de boli. Spre exemplu, mediul virtual ne onferă siguranța 
propriului cămin, acces la educație fără a fi parte dintr-o clasă, într-o instituție de învățământ. Pe de 
altă parte, cunoaștem faptul că prezența fizică la școală stimulează și unele probleme de adaptare, 
precum fenomenul bullying care a luat amploare în școli. Sub acest aspect, școala online a dus la 
ameliorarea comportamentelor problematice și a violenței deoarece elevii nu se întâlnesc fizic.  

Există totuși și o serie de dezavantaje ale practicării școlii online. Pe de o parte, sunt persoane 
care nu au acces la internet și mijloace tehnologice moderne. Această situație poate predispune 
generațiile tinere la creșterea analfabetismului școlar și la lipsa accesului la educația formală. Pe de 
altă parte, școala online stimuzează individualitatea și ideea că omul poate trăi singur, iar noi ca specie 
ne-am asigurat continuitatea prin conviețuire.  
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ANALIZA UNOR MODELE EDUCAȚIONALE DE SUCCES DIN 

LUME: MODELUL FINLANDEZ 
 

ED. RĂDOI ANA - MAGDALENA 
GPN RADOMIREȘTI, JUD.OLT 

 
 Pentru că anul acesta termin Facultatea de Științe ale Educației a Universității din Pitești, iar 

una din temele la materia Politici educaționale a fost prezentarea unei educații de succes din lume, 
azi am să va fac un rezumat al prezentării acesteia.  

 Finlanda este una dintre țările cu cea mai mare calitate a vieții, fiind printre cele mai bogate 
țări din lume. 

În toate etapele sistemului educațional, de la grădiniță la universitate, Finlanda ocupă primul 
loc în topul mondial pe educație în rândul statelor dezvoltate. 

Sistemul școlar este finanțat 100% de stat! 
Facultățile private nu sunt interzise, dar sunt obligate să nu perceapă taxe. Finlanda 

subvenționează puternic învățământul preșcolar, 97% din copii participând la acesta de la vârsta de 3 
ani și fiind bazat pe joc și socializare.  

Finlanda asigură elevilor gratuit și meniul în cantina școlii, materiale didactice, transport 
școlar și servicii de asistență socială (30% din elevi primesc ajutor suplimentar în primii 9 ani de 
școală). 

Profesorii sunt selectați din primii 10% din absolvenți, de către comunitatea locală! 
În Finlanda, se spune că este mai ușor să devii medic sau avocat decât profesor, la concursul 

de admitere fiind o concurență de 10 pe un loc.  
Selecția profesorilor în școli are în vedere și dezvoltarea de abilități de comunicare. 
Profesorilor care nu-și dovedesc competențele nu li se prelungește contractul de angajare. 
Profesorii au dreptul de a alege manualele și materialele de studiu potrivite pentru nevoile 

propriilor elevi, nefiind impuse de stat. 
Profesorii petrec doar 4 ore pe zi în sala de clasă, în restul timpului punând accent pe 

descoperirea din timp a problemelor copiilor. 
Copiii ce întâmpină probleme în înțelegerea materiilor primesc educație specială. 
 Școlile au alocat un profesor pentru educație specială ce ajută copiii să-și identifice nevoile 

și să le asigure ajutorul necesar într-o sală de clasă separată, fiindu-le elaborat un plan individual de 
studiu.  

Luând aceste măsuri, sistemul finlandez vrea să garanteze echitatea, calitatea și faptul că 
niciun elev nu va rămâne în urmă. 

Învățământul preșcolar se axează pe: 
 Învățarea prin joacă :toți copiii sunt curioși și învață jucându-se! 
 Independență și responsabilitate: toți copiii au libertatea de a-și exprima opinia și de a se 

implica cu responsabilitate în activități! 
 Incluziune și diversitate: fiecare copil este diferit și apreciat! 
 Colaborare și parteneriat: sunt o echipa cu toții: părinți, copii, educatori! 
 Mediu educațional indoor & outdoor: toți copiii au parte de experiențe directe de învățare! 
 Fericire și excelență: toți copiii se bucură de copilărie, îndrumați de educatori specializați! 
 Sistemul educațional finlandez este împărțit astfel: 
 Învăţământ preşcolar – până la 6 ani; 
 Învăţământ gimnazial (numit de ei, educaţia de bază – aceeaşi pentru toţi elevii) – între 7 si 

16 ani. 
 Învăţământ preuniversitar (studii medii – 3 ani). La acest nivel, sistemul se bifurcă în 
două direcţii: 
- Studii liceale (3 ani); 
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- Sistem vocaţional – şcoală profesională (3 ani). 
 Învăţământ universitar (studii universitare de scurtă durată şi de lungă durată ( între 3, 5 ani 

şi 6 ani); 
 Învăţământ postuniversitar (studii academice). 

Programul zilei 
În clasele I-IV, programul este cam de 4 ore pe zi. O oră durează 45 de minute, celelalte 15 

sunt pauză. Pauza mare în care se mănâncă durează 45 de minute.  
Copiii mănâncă în clasă, unde li se aduce zilnic mâncare caldă, meniul este același pentru 

toată lumea. 
Există after-school unde copiii își pot face temele, dacă vor. Acolo se joacă, mănâncă o 

gustare, fac diferite activități. De asemenea, pleacă la film sau la teatru. Există cursuri opționale (unele 
sunt gratuite, altele se plătesc).În pauze se stă obligatoriu afară, indiferent  

de vreme, copiii fiind supravegheați în permanență! 
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! 
 
Să Reflectăm.... 
Va putea România, în viitorul apropiat, să tindă spre performanța acestui model educațional 

de succes? 
Ar putea fi profesorii, din România, angajați de către comunitate? 
Cum poate o școală să atragă fonduri pentru a le putea oferi copiilor o masă gratuită? 

 
În încheierea acestei mici prezentări am sa atașez câteva imagini din acest sistem educational: 
  

 
SALĂ DE CLASĂ DINTR-O ȘCOALĂ FINLANDEZĂ. 

 
CANCELARIE PROFESORI 
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SALĂ DE GRUPĂ LA GRĂDINIȚĂ 

 
COPIII ÎN RECREAȚIE 
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„ȘCOALA ALTFEL” ÎN MEDIU ONLINE 

 
RADU ALINA SIMONA  

LICEUL TEHNOLOGIC „CĂPITAN NICOLAE PLEȘOIANU” 
 RÂMNICU – VÂLCEA 

 
FIŞĂ DE ACTIVITATE 
1. Titlul activităţii: Trăieşte sănătos, mănâncă inteligent!  
1. Coordonatorul/ Coordonatorii activităţii: Radu Alina Simona 
2. Data desfăşurării:  
3. Durata activităţii: 4 ore 
4. Grupul ţintă: elevii clasei a 9-a PA, învăţământ profesional de 3 ani 
5. Parteneri implicaţi: 10 părinți, 24 elevi  
6. Competențe vizate (2, max. 3): 
a) reducerea consumului de alimente nesănătoase 
b) conştientizarea părinţilor despre efectele alimentaţiei asupra randamentului şcolar al elevilor 
c) dezvoltarea capacitatii de informare si de lucru in echipa 
7. Resursele: 
a) Procedurale laptop, tablete, telefoane conectate la internet. 
b) Linkuri  https://youtu.be/nwXe9U1zxpo  
-  https://youtu.be/eRrIAi8wCrg 
-  https://youtu.be/8Jd49ctNqWg 
-  https://youtu.be/76-pvnSrF0I 
- 

https://drive.google.com/drive/folders/1eQK3umkw_F2dZWRC7z2T2Igswz1Oemmi?usp=sharing 
- https://padlet.com/radualinasimona/2p3hfedbsfp51sab 
8. Descrierea activităţii (max. 5 fraze): 
 Elevii vor fi împărţiţi in grupe de câte 5 (cinci), formând ateliere de lucru : „Suntem ceea ce 

mâncăm”, „Farfuria sănătoasă”, ,,Piramida alimentelor’’, „Motive pentru care mâncăm”, „Minte 
sănătoasă în corp sănătos”. În cadrul fiecărui atelier, elevii s-au familiarizat cu informații privind 
importanța unei alimentații sănătoase și efectele negative ale unui stil de viață neadecvat. Au analizat 
materialele primite, au studiat ambalajele produselor alimentare și au înțeles importanța studierii 
acestora, au realizat desene și colaje prin care și-au exprimat acordul pentru o nutriție corectă și au 
adresat îndemnuri la o viață sănătoasă către colegi. 

9. Rezultate aşteptate: 
a) Formarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă şi dezvoltare armonioasă prin artă şi sport 

în rândul elevilor, concomitent cu implicarea activă a părinţilor pentru consolidarea 
comportamentelor sănătoase. 

b) Implicare mai activa a elevilor in activitatile online.  
10. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a) fotografii 
b) desene 
 11. Rezultate înregistrate: 
a) Elevii au conștientizat importanţa unei alimentaţii sănătoase; 
b) Copiii au explorat lumea alimentelor.  
12. Sugestii, recomandări: 
a) Implicarea mai activa a elevilor in realizarea materialelor 
b) Informarea eficientă a elevilor care doresc să promoveze în rândul elevilor stilul de viață 

sănătos în care un capitol important să fie dedicat alimentației sănătoase 
c) Formarea unei competențe de informare şi de lucru în echipă. 
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Resurse bibliografice:  
- https://youtu.be/nwXe9U1zxpo  
-  https://youtu.be/eRrIAi8wCrg 
-  https://youtu.be/8Jd49ctNqWg 
-  https://youtu.be/76-pvnSrF0I 
- 

https://drive.google.com/drive/folders/1eQK3umkw_F2dZWRC7z2T2Igswz1Oemmi?usp=sharing 
- https://padlet.com/radualinasimona/2p3hfedbsfp51sa 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR RADU CARMEN DUMITRIȚA 

ȘC. GIMNAZIALĂ ,,SINGIDAVA”, CUGIR, JUD. ALBA 
 
Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 

până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de 
predare – învăţare- evaluare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult 
decât un concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia 
de timp pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se 
informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de 
un intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a 
oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text.  

Avantaje ale învățării online: 
• Oferă o alternativă la clasele tradiționale; 
• Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina; 
• Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin 

sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea 
tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă; 

• Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și 
manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala 
de clasă. Unii profesori se orientează spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și 
distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă; 

• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și 
performanței elevilor; 

• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare; 
• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot 

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 
Dezvantaje ale învățării online: 
• Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă 
vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine, încrederea și maturitatea emoțională; 

• Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor 
și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a 
crescut și volumul lor de muncă; 

• Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate; 
• Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online; 
• Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice; 
• Autenticitatea muncii: oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis; 
• Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
 Nu putem neglija faptul că generația secolului XXI se identifică cu era Internetului! 
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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 apar pline 
de beneficii, avantaje în fața învățământului tradițional. 

  
Bibliografie: 
1. Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 2007; 
2. Noveanu E. - Impactul formativ al utilizării AeL în educaţie, Centrul pentru Inovare în 

Educaţie, 2004; 
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ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ STEP BY STEP ÎN GRĂDINIȚĂ 

ȘI PĂSTRAREA TRADIȚIILOR  
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR RADU CRISTINA MIHAELA  
 LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” ORAȘUL BREAZA 

 
Un echilibru emoţional, mental, social, congruent cu un copil sănătos fizic şi psihic este dorinţa 

oricărui părinte, oricărei educatoare. Copilul se identifică cu o altă lume decât lumea adultului. Lumea 
lui e reprezentată de imaginaţie şi realitate la un loc. Lumea copiilor nu e lumea noastră, nici lumea 
noastră nu e lumea lor. Şi totuşi:  

„Lumea aceasta a amintirilor din copilărie, a vorbelor şi a jocurilor pe care le născoceam mi se 
va părea mereu, dureros de mai adevărată decât cealaltă lume.” - Antoine de Saint-Exupéry 

De-a lungul întregii vieţi, oriunde ar trăi, copiii din lumea de astăzi, se vor lovi de tot felul de 
probleme, fie de ordin social ori politic, economic, ecologic, ştiinţific, industrial, tehnologic. Pornind 
de la schimbările rapide din actuala societate, educarea dorinţei copilului de a învăţa toată viaţa este 
un coeficient necesar şi nelipsit al educaţiei, sub toate aspectele.  

STEP BY STEP, ca alternativă educaţională pregăteşte oameni care vor fi capabili să înveţe 
permanent, să poată inventa şi conlucra pentru a se realiza în viitor, indivizi care să se autoeduce non 
stop; având ca destinaţie copiii în vârstă de 3 – 6 ani şi familiile lor. Sintagma „Născut pentru a reuşi!” 
este elementul ce defineşte crearea claselor orientate după necesităţile copiilor – din Programul Soros 
– explorând, pas cu pas, atitudinile, cunoştinţele şi aptitudinile vitale, necesare în aceste vremuri din 
secolul XXI. Programa conturează diferite practici europene existente ale educaţiei în prima copilărie, 
cu alte dimensiuni de genul individualizarea experienţelor, specifice tradiţiilor şi culturii fiecărei ţări, 
urmărind: asigurarea de experienţe individuale de învăţare pentru fiecare copil, accentuarea 
participării familiei.  

 Doar aşa, copilul va fi capabil: de a gândi critic; de a-şi exprima opţiuni, păreri, idei, 
sentimente; de a rezolva probleme; de a fi creativ, imaginativ, inventiv; de a preconiza, interpreta, 
influenţa, schimbările; de a fi responsabil; de a fi preocupat de comunitatea locală.  

 Pentru a încuraja copilul să exploreze, să iniţieze, să creeze într-un ambient bine structurat, 
echipa de educatori urmăreşte furnizarea materialelor de învăţare, evoluţia copilului şi organizarea 
activităţilor din curriculum, asigurând reale ocazii de învăţare situaţională. Adultul sau educatoarea, 
devine partener matur de joc, bun cunoscător al regulilor şi detaliilor care trebuie respectate. Părintele, 
fie că este mama, fie că este tata, este partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – 
grădiniţă – comunitate trebuie să corespundă unui real parteneriat.  

Stimulând învăţarea cooperantă, respectând personalitatea fiecărui copil, răspunzând 
intereselor şi curiozităţilor copilului mic, educatoarea este ori participant, ori dirijor, ori moderator, 
ori îndrumător, alături de copil, al unei atmosfere pozitive, constructive şi nu doar un furnizor de 
informaţii. Ea priveşte mlădiţa ce i-a fost încredinţată spre dezvoltare ca pe un subiect competent în 
a-şi asuma diferite responsabilităţi, călăuzindu-l continuu către cunoaştere, prin forţele lui proprii. În 
grădiniţele Step by step copiii care se joacă şi învaţă împreună, învaţă cum să trăiască împreună. 
Învăță despre obiceiuri, despre cum să meargă la colindat, cum să împodobească casa și bradul de 
sărbători, cum să înroșească ouă, cum să danseze „Călușarii”, cum să mânuiască sucitorile în dansul 
cu același nume, dar și cum să sculpteze dovleacul ori cum să se costumeze de Haloween.  

 „Tradiția adevărată e singura merinde sufletească”, afirma Liviu Rebreanu și oricărui român, 
îi place să însoțească fiecare sărbătoare religioasă de tradiții, datini și ritualuri care au dăinuit de-a 
lungul anilor, păstrându-se până în zilele noastre. Poporul nostru iubește tradițiile, iubește datinile 
strămoșești purtându-le întotdeauna în suflet ca fiind esență și consens atribuit vieții. Astfel, și 
preșcolarul din grădinița Step By Step, reușește să interpreteze cu mare drag, dar și cu multă iubire, 
cântece patriotice ca „Noi suntem români” sau „Româncuța”, să confecționeze steagul României, dar 
și al Uniunii Europene.  
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Condiţiile de viaţă, nivelul scăzut de trai, sărăcia, divorţurile, plecările la muncă în străinătate, 
abuzurile, agresivitatea, din multe familii ale societăşii româneşti, la acest început de mileniu, sunt 
stresante pentru copii. Dar depăşind acest tip de incidente, plasate în cealaltă extremă, societatea 
democratică românească a impus şi impune în continuare anumite stiluri de educaţie pentru copiii 
secolului XXI, care au de întâmpinat schimbări inimaginabile. Rapiditatea şi mărimea schimbării, 
cere o adaptare inteligentă, continuă şi permanentă. În lumea viitorului, deprinderile şi cunoştinţele 
tehnologice de azi, nu le vor mai fi utile copiilor. Pentru a îi pregăti pentru lumea de mâine și să 
perceapă conştient orice schimbare, este necesar să devină dornici de cunoaştere, învăţare, să nu uite 
și să asimileze de-a lungul timpului tradițiile, datinile sau obiceiurile românești. 

 
BIBLIOGRAFIE 
Hansen, Kirsten, Kaufmann, Roxane şi Burke Walsh, Kate. (1999), Crearea claselor orientate 

dupa necesitatile copilului, Editura Cermi, Iași 
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BENEFICIILE ȘI PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂRII ON-LINE 

 
PROFESOR EC. RADU CRISTINA - MARIA 

COLEGIUL „NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU 
  
 În multe domenii de studiu s-a observat în ultimul an orientarea către învățarea on-line: 

nenumărate cursuri oferite de colegii, universități, organizații private au fost puse la dispoziție parțial 
sau în întregime în mediul on-line. Acest fenomen a avut efecte asupra rolului cadrelor didactice, care 
au fost nevoite să se adapteze rapid, incluzând tehnologia în strategia lor de predare drept cel mai 
important instrument pentru elevii lor. 

 Astfel, cursurilor on-line au creat multe discuții în domeniul educațional. Indiferent dacă 
preluarea tehnologiei la orele de curs are efecte pozitive sau negative, această orientare a învățării nu 
poate fi oprită. Implementаreа instrumentelor didаctice adaptate la noile cerințe presupune un cumul 
de cаlităţi şi disponibilităţi din pаrteа cаdrului didаctic: receptivitаte lа nou, аdаptаreа stilului didаctic 
lа pаrticulаritățile grupului și аle elevului, mobilizаre, dorinţă de аutoperfecţionаre, gândire reflexivă 
şi modernă, creаtivitаte, inteligenţа de а аcceptа noul şi flexibilitаte în concepţii. Însă, întrebarea este 
ce avantaje și, implicit, dezavantaje prezintă pentru profesori și elevi utilizarea tehnologiei în mediul 
educațional? 

 Un avantaj îl constituie faptul că multe platforme digitale pentru învățarea on-line permit 
salvarea informației cu ușurință și accesarea ei ori de câte ori ne conectăm. Însă, acest tip de 
organizare automată necesită mai multă atenție din partea dascălilor pentru planificarea lecțiilor și 
comunicarea cu elevii lor. Majoritatea platformelor ajută la notarea obiectivă și cu ușurință a 
activității elevilor, ceea ce constituie un beneficiu evident și extrem de eficient pentru profesori. 

 Probabil, cel mai mare beneficiu pentru predarea on-line este acela că profesorii joacă în 
continuare rolul cel mai important în procesul instructiv - educativ, fiind cei care selectează cele mai 
potrivite conținuturi, formează competențe, oferă suport emoțional și moral elevilor. Tehnologia nu 
poate înlocui meseria de dascăl, dar constituie un instrument foarte util pentru îmbunătățirea 
experienței atât pentru profesor, cât și pentru elev. 

 Pentru elevi, utilizarea tehnologiei este un beneficiu cert, deoarece majoritatea programelor de 
educație continuă, dar și cei mai mulți angajatori impun candidaților să dețină abilități IT. La fel 
profesorul, poate adăuga aceste abilități la alte aplicații de curs și la CV-ul lui.  

 Totodată, timpul nu este limitat ca în sala de clasă, iar programul este mult mai flexibil. Elevii 
au posibilitatea de a parcurge în mod independent și în ritmul propriu materialele puse la dispoziție 
sau o pot face sub îndrumarea profesorului. Acest tip de învățare, în condiții pedagogice bine gândite 
și cu ajutorul unor strategii didactice judicios concepute, îi poate motiva pe elevi să participe activ la 
actul cunoașterii, le poate dezvolta autonomia în învățare, creativitatea și flexibilitatea cognitivă. În 
acest context, cadrul didactic are menirea de a construi un climat pozitiv, de acceptare a elevilor, 
susținând astfel efortul pe care aceștia îl depun pentru învățare. Totodată, trebuie să acorde atenție 
sporită gestionării corecte a efortului și a timpului. 

 Un alt beneficiu îl constituie utilizarea materialelor video bine structurate, care să permită 
elevului să-și fixeze informațiile relevante și să le aplice concret. Acestea pot fi oprite și reluate 
oricând, elevul având posibilitatea de a le parcurge în concordanță cu capacitatea lui de înțelegere, de 
starea emoțională, indiferent de ritmul mediu al clasei. De asemenea, educația on-line poate ajuta 
elevii să deprindă competențe de autoreglare în învățare, ei fiind puși să își monitorizeze procesul de 
învățare, să își planifice activitățile și să se auto-evalueze în raport cu cerințele și scopurile personale. 
Cu toate acestea, pentru anumiți elevi autonomia este o modalitate de a evada din sarcinile 
educaționale. 

 Un alt aspect pozitiv al învățării on-line îl reprezintă accesul mai facil la resursele de învățare, 
fapt ce oferă elevului un control ridicat asupra conținutului pe care dorește să îl parcurgă, a timpului 
pe care și-l alocă sau locului în care studiază.  
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 Tehnologia vine, însă, și cu o serie de limitări. Dispozitivele care se defectează, căderea 
conexiunii la internet, întreruperea curentului electric sau înghețarea platformelor pot afecta procesul 
educațional, mai ales atunci când cadrul didactic prezintă informații importante, elevii susțin o 
evaluare sau prezintă un proiect. Un alt impediment îl constituie cunoștințele insuficiente de software 
se pot crea întârzieri inutile, cu un impact negativ asupra experienței de învățare. Acest risc poate fi 
înlăturat studiind în prealabil ghidul utilizatorului și alocând timp pentru a verifica funcționalitatea 
platformei înainte de începerea lecțiilor. 

 Atunci când elevii lucrează din propriile case, este posibil să existe alte lucruri care să le 
distragă atenția de la lecție. Mesajele apărute pe ecranele dispozitivelor, animale de companie sau 
zgomotele care se aud în fundal, pot face ca atenția elevului să scadă. Desigur, într-o clasă de fizică, 
aceștia se pot distrage reciproc, iar acest lucru este ușor de evitat într-o lecție unu la unu.  

 Un alt impediment al învățării on-line constă în afectarea relațiilor interumane între elevi și 
profesori și între elevi, cu efecte negative în timp, dacă se abuzează de acest tip de abordare a învățării. 
Însă, acestea pot fi identificate relativ ușor de către profesor print analiza atentă a feedback-ului primit 
de la elevi, cât și cel persolal. Tot mai mulți elevi se simt descurajați din cauza dificultății de a înțelege 
materialul de învățare, de a se concentra în mediul de acasă, se simt singuri ca urmare a absenței 
interacțiunii directe cu profesorii și colegii, apare frustarea indusă de funcționarea greoaie a 
platformelor de învățare sau dispozitivelor, aceste atitudini putând conduce în timp la amplificarea 
nesiguranței, a temerii de eșec, a frustrării, a sentimentului de neajutorare, a incapacității de a recupera 
individual conținuturile pe care nu le-au înțeles și, nu în ultimul rând, la abandonul școlar.  

 Totodată, specificul acestui mediu creează dificultăți în monitorizarea elevilor, fiind mai dificil 
de implementat feedback-ul sau ajutorul imediat oferit de profesor, capacitatea acestuia de a observa 
în mod direct greșelile sau unde elevul are nevoie de îndrumare, este mult redusă. De asemenea, 
rezultatele evaluărilor pot fi prejudiciate, deoarece elevii nu pot fi monitorizați pe parcursul acestora 
și nu există certitudinea că nu au beneficiat de ajutor din exterior. 

 Alt dezavantaj major al învățării on-line vine din limitarea posibilității de a crea priceperi și 
deprinderi profesionale, care să permită elevilor și pregătirea practică ce le va facilita accesul pe piața 
muncii, în special pentru elevii care studiază în licee tehnologice. Cu greu se poate vorbi, în condițiile 
învățării on-line, despre activități didactice bazate pe lucrări de lаborаtor, care contribuie lа 
dezvoltаreа spiritului de observаţie, inventivității, cаpаcității de а mаnevrа fenomene, аpаrаte, 
dispozitive, deci conduc lа formаreа unor priceperi şi deprinderi de muncă аle elevilor. Așadar, se 
îngreunează transferul de la „a ști” către „a ști să faci”. 

 În mediul on-line, feedback-ul non-verbal și paraverbal sunt mult diminuate, doar oferirea de 
feedback verbal încurajator putând contribui la creșterea încrederii elevilor în propriul proces de 
învățare și a satisfacției necesare menținerii motivației pentru studiu. 

 În concluzie, învățarea de la distanță ar trebui privită dintr-o manieră proiectivă, ca o cale de 
reflecție asupra strategiilor de livrare a instruirii, care necesită o adaptare permanentă la nevoile în 
continuă schimbare și la resursele limitate, și nu ca principală abordare a instruirii standard. Așadar, 
învățarea la distanță ar trebui să rămână, din perspectivă pedagogică, o alternativă la învățarea 
tradițională, la care să se poată apela în situații de urgență, alături de alte forme complementare de 
instruire. 
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SCOALA SI FAMILIA, MEREU ÎMPREUNĂ! 

 
 RADU DORILENA ELENA, 

 SCOALA GIMNAZIALA TUDOR ARGHEZI PITESTI 
 
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări. E o adaptare rapidă la un ritm 

incert pentru părinți, elevi și profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, apare 
intrebarea ,, Care sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale școlii, în educația copiilor? Cu 
răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot fi o 
oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor. Modul 
în care se schimbă școala și educația în România este un subiect important. Important este si cum 
functionează parteneriatul familie-școală, cum pot fi copiii susținuți în dezvoltarea lor educațională, 
afectată de pandemie și ce pot face părinții pentru a gestiona cu bine perioada. 

Problemele familiilor sunt legate de așteptările nerealiste, dar și de lipsa tehnologiilor necesare 
pentru învățarea online, mai ales când și părinții au nevoie de acces la ele pentru a lucra de acasă, iar 
multe gospodării nu au acces la tehnologie. 

 Parintii se simt copleșiți de responsabilitatea de a educa copiii acasă, simt că nu au resursele 
necesare să asigure educația copilului acasă, descopera că au un copil anxios și speriat, că este nervos 
și tensionat si ca trebuie sa primească ajutor din partea școlii. 

 Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care le 
întâmpină se numără: scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre 
elevi, pot dezvolta un program neregulat de odihnă, trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar 
pentru distracție, ci pentru studiu, sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală, 
nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale  

 Pentru că aceștia se află în proces de formare, au nevoie de sprijin, de comunicare și de 
susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor. Dar provocările sunt semnificative 
pentru toți: familii, profesori, biserica, comunități. Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul 
asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe 
tot parcursul vieții, atât din punct de vedere social, cât şi economic.  

Provocările profesorilor sunt si ele divesrse: lipsa metodologiilor în situații de urgență precum 
pandemia, lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online, lipsa de experiență cu metodele de 
lucru online și cu pedagogia digitală, schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea 
experiențială, schimbarea programului de ore. Cu toate acestea, ne bucurăm să vedem comunități de 
profesori și lideri, care se formează pentru a ajuta atât dascălii, cât și părinții și elevii, creând un mediu 
prietenos pentru parteneriatul dintre aceștia. Pas cu pas, se construiesc noi programe și metodologii 
de educație, transformând criza într-o oportunitate de creștere și adaptare la nevoile elevilor, ale 
profesorilor și ale părinților.  

Educația cere un parteneriat familie-școală-comunitate .Dacă mulți părinți sunt stresați și nu 
fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu pot 
supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel 
ca elevii, principiile învățării online.Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii 
să se completeze în contextul actual, fără a se afla în contradicție. 

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 
resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie 
ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.  

În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea 
personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare 
spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala, biserica etc. 

Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții 
diferite, monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi o oportunitate pentru o 
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transformare pozitivă foarte interesantă. Când e acasă, e mult mai ușor să ajungi să-l ajuți cu temele 
ca să treci mai departe. Însă nu este cea mai bună soluție. Talentul pedagogic aparține de obicei 
dascălilor.Când întâmpină probleme, copilul trebuie încurajat să preia inițiativa și să le clarifice cu 
profesorii, să pună întrebări și să caute resurse. Bineînțeles, implicarea părinților în educația copiilor 
înseamnă și să știi când să ceri ajutor. Ca părinte, e recomandat să ceri sprijinul profesorilor când nu 
faci față (mai ales pentru materii mai dificile).  

Nici părinții, nici cadrele didactice nu sunt perfect adaptați la predarea online, însă colaborând, 
procesul de adaptare devine mai ușor pentru toți.  

Trecerea de la școala tradițională la online, problemele de organizare, restricțiile, lipsa de 
resurse au provocat multă oboseală, dar și o performanță scăzută în rândul elevilor, care simt 
izolarea și neputința mai puternic. În plus, școala tradițională nu se compară cu școala online, 
existând cercetări care arată un randament mai scăzut în educația digitală. E foarte important pentru 
ei să fie sprijiniți și apreciați chiar și pentru eforturi minime, zi după zi.Trebuie sa le fie recunoascute 
reușitele la final de zi sau la începutul zilei următoare, ca să aibă un start bun.  

Tranziția de la clasă la școală online, poate să fie demotivantă. E demonstrat că puterea de 
concentrare scade odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea nu ajută.  

Dincolo de teme și școală, cei mici au nevoie să se deconecteze cu jocuri care îmbină plăcutul 
cu utilul. Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este 
atât de important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și 
cu compasiune, pentru același scop: binele copiilor.  

Familia şi Şcoala sunt chemate astăzi să ofere copiilor ajutorul necesar dezvoltării lor atât în 
plan personal, cât şi comunitar, să cultive libertatea, responsabilitatea şi demnitatea copiilor. 

 
Bibliografie: 
1.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor 
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SISTEME ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE ȚĂRI 

 
PROF.: RADU IOANA, C.S.E.I MIHĂLCENI  

JUD. VRANCEA 
 
 Educaţia mai mult decât orice alt domeniu presupune deschidere şi receptivitate pentru a 

cuprinde sisteme sociale şi culturale în toată complexitatea lor, pentru cunoaştere şi analiză, 
comparaţie între forme de pregătire, între sisteme educaţionale diferite, asocieri şi disocieri operate 
cu luciditate şi obiectivitate. 

 Sistemul de învăţământ din Finlanda este considerat cel mai bun şi evoluat din întreaga lume, 
scoţând pe bandă rulantă absolvenţi şi profesionişti de calibru, cu cariere spectaculoase în întreaga 
lume. Sistemul educaţional finlandez are la bază câteva principii tradiţionale de bază, de la care nu 
se abate şi care-l face să rămână, de foarte mult timp, unul dintre cele mai performante sisteme de 
învăţământ 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 învăţare al elevilor, tratând copiii 
ca pe nişte copii, nu ca pe nişte produse şcolare sau performeri în devenire.Fiecare copil are şanse 
egale în şcolile finlandeze, întrucât nu se fac diferenţe sau discriminări în funcţie de factori precum 
statut social, rasă sau regiune. Copiii finlandezi sunt încurajaţi de mici să fie independenţi şi să se 
descurce pe propiile puteri, iar principalele materii pe care pun accentul sunt limba maternă, 
matematica şi engleza.  

 Sistemul educațional finlandez are în centrul său copilul. Orice decizie s-ar lua, la orice nivel, 
finlandezii au realizat după decenii de reformă că totul se va răsfrânge asupra copilului, elevului, 
studentului. Lecţiile în Finlanda au o puternică amprentă practică. Primul lucru pe care îl observi în 
clasele finlandeze este cât de puţin este folosită tabla. Nu se scrie după dictare, nu se scot copiii la 
tablă pentru a fi ascultaţi şi nu se dau aceleaşi teme tuturor copiilor dintr-o clasă. Lecţiile sunt prilej 
de învăţare profundă, căci după ore copiii nu petrec timp studiind, ci mergând la cluburi de după-
amiază unde fac sport, învaţă să cânte la un instrument sau fac teatru. În timpul orelor, profesorul îi 
ghidează şi îi ajută individual să înveţe, petrecând puţin timp în faţa clasei şi aflându-se mai mult 
printre copii, încurajându-i să colaboreze. O clasă finlandeză e ca un roi de albine, unde fiecare ştie 
ce are de făcut, dar toţi au un scop comun. Sistemul educațional din Finlanda se află în primele cinci 
ţări din lume la capitolul sisteme performante şi pe primul loc în Europa la acest capitol. 

 Ȋnvăţământul japonez este un alt sistem educaţional evoluat şi performant. Dacă în Finlanda, 
explicaţia succesului sistemului educaţional este pusă pe seama investiţiilor financiare colosale, în 
Japonia, bugetul alocat acestei ramuri este foarte modest, dar cu toate acestea, deţine unul dintre cele 
mai de succes modele de învăţământ din lume.  

 Cheia succesului învăţământului din Țara Soarelui Răsare este, înainte de orice, respectul 
copiilor faţă de şcoală şi al profesorilor faţă de catedră. Profesorii au datoria, dincolo de a le preda 
copiilor noţiuni elementare de studiu, de a-i transforma în cetăţeni model ai ţării.  

 Aceştia sunt direct responsabili de modul în care activează copiii în societate. Copiii japonezi 
învaţă, prin modul în care este structurat sistemul educaţional, să fie responsabili şi harnici. Sunt 
implicaţi constant în activităţi extracurriculare cu rol important în deprinderea bunelor maniere şi în 
formarea unor aptitudini esenţiale la maturitate. Fac curăţenie în şcoală, servesc la mese şi spală vase. 
Copiii încep şcoala la vârsta de 6 ani, iar primele 9 clase sunt obligatorii. 

 Sistemul de învăţământ din Anglia este foarte diferit de cel din România sau din alte ţări ale 
lumii. Este un sistem unic, în care educaţia copilului ia naştere încă din grădiniţă, care începe de la 
vârsta de 3 luni şi ţine până la 5 ani. Abia de la 5 ani în sus, copilul intră în sistemul de învăţământ 
primar gratuit, care ţine până la 11 ani. De la această vârstă, intră în şcoala secundară, care se termină 
la 18 ani.Ȋn şcoala britanică, copilul nu este forţat să înveţe materiile, ci încurajat să le iubească şi să 
se apropie sufleteşte de ele. Ȋnvăţămantul englezesc pune accentul pe stimularea creativităţii la copii 
şi pe dezvoltarea pasiunilor individuale ale acestora.Din acest motiv, copiii sunt încurajaţi să-şi aleagă 
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materiile preferate şi să le aprofundeze. Programa şcolară a elevilor britanici este foarte bine 
organizată şi 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 permiţând profesorilor să dedice 
suficient timp şi atenţie fiecărui elev în parte. Cadrele didactice britanice încurajează însa lucrul în 
echipă, din care copiii au posibilitatea de a extrage şi învăţa o mulţime de aptitudini şi lecţii importante 
de viaţă.  

 Sistemul de educaţie din Marea Britanie are la bază două sisteme diferite, unul aferent Angliei, 
Ţării Galilor şi Irlandei de Nord, cel de-al doilea fiind specific Scoţiei. Cele două sisteme de educaţie 
au accente diferite, pe profunzime, pe de o parte şi pe extindere, pe de altă parte. Astfel, elevii din 
Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord susţin un număr mai mic de examene cu un grad mai mare de 
dificultate, în timp ce elevii scoţieni au parte de examene mai uşoare, dar mai numeroase. Principiul 
pe care se bazează sistemul educaţional englezesc este acela de a forma viitori specialişti, pasionaţi 
de ceea ce fac, si nu "vânători de diplome".  

 Ȋnvăţământul primar în Franţa începe de la vârsta de 6 ani, însă bazele educaţiei copiilor sunt 
puse încă din cresă sau grădiniţă, care are rol crucial în punerea bazelor pentru scris, citit şi alte 
aptitudini esenţiale la şcoală. Ȋn primele clase, copii au doar câte 2 profesori desemnaţi la fiecare 
clasă, care le predau la toate materiile din programa şcolară, lucru deloc apreciat de specialişti, dar 
care dă rezultate pentru ei. Educaţia copiilor în Franţa este un sistem centralizat foarte bine organizat 
şi structurat. Școlarizarea este gratuită între 6 şi 16 ani, iar ultimii doi ani de învăţământ sunt opţionali, 
dar obligatorii pentru cei care vor să dea bacul şi să urmeze o facultate. Educația este o activitate de 
stimulare și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ,,nu poate deveni om decât dacă 
este educat”. 

 
Bibliografie: 
1. http://www.cedu.ro/programe/parteneriat/respdf/Raport.pdf 
2.http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/calendars/102_school_calendar_E

N.pdf 
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GRADINITA DE ACASA 

 
PROF. PAULA-SILVIA RADU 

 
Într-o situație nouă, complet diferită și necunoscută pentru toți oamenii, am ajuns în anul 2020 

să desfășurăm cursurile doar online, indiferent de nivelul de învățământ. Bineînțeles, a venit ca o 
provocare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți, dar mai ales pentru copii. În ceea ce 
privește nivelul preșcolar, lucrurile devin puțin mai complicate, deoarece preșcolarii, datorită 
specificul vârstei necesită sprijin și îndrumare din partea unui adult pe tot parcursul unei activități 
instructiv-educative. Astfel, educatoarea, coordonând de la distanță activitatea, trebuie să creeze și să 
mențină legătura cu părinții preșcolarilor. Parteneriatul dintre grădinița și familie a avut mereu un loc 
important în activitatea desfășurată cu preșcolarii, părinții fiind implicați in diverse activități din 
grădiniță și din afara ei. În contextul predării online, orice profesor pentru învățământul preșcolar va 
realiza activități specifice actului instructiv educativ, dar adaptate mediului online.  

Activitățile ce le voi oferi drept exemplu au fost aplicate deja pe o grupă mijlocie, cu preșcolari 
cu vârste cuprinse între 3 și 4 ani. În urma parcurgerii acestor activități, am întâmpinat disfuncții 
precum: părinții comunică în funcție de disponibilitatea dumnealor – nu se poate realiza un program 
orar pentru a comunica; lipsa materialelor demonstrative, râmase în grădiniță; lipsa socializării între 
preșcolari – componentă esențială și nelipsită în activitatea din grădiniță; imposibilitatea desfășurării 
jocurilor și lucrărilor în echipă, încărcarea și suprasolicitarea telefoanelor datorită volumului mare de 
poze și înregistrări; prezența indispensabilă a unui adult atunci când preșcolarului lucrează, 
nerespectarea unui orar zilnic, datorită altor activități ale părinților. Pentru ameliorarea și 
îmbunătățirea acestor disfuncții am întreprins mai multe măsuri remediale: comunicarea indiferent de 
oră, respectând doar un interval de odihnă, improvizarea și adaptarea materialelor folosite pentru a 
putea fi realizată activitatea propusă de cât mai mulți copii, descărcarea pozelor și filmărilor pentru a 
elibera memoria telefonului, realizarea unui activități diferite precum înregistrări audio cu povești 
spuse de educatoare, realizarea de puzzle-uri pe un site specific acestui tip de activitate, etc. 

Ținând cont de particularitățile învățământului preșcolar, indicat este ca acasă să se realizeze 
activitățile specifice domeniilor experiențiale. Înainte de a exemplifica activități pentru fiecare 
domeniu în parte, enumăr câteva reguli care să ajute la buna desfășurare a activităților: elaborarea 
conținuturilor cât mai pe înțelesul copiilor și părinților; cuprinderea a cât mai multe materiale din 
natură sau care se regăsesc în orice casă; utilizarea moderată a platformelor și site-urilor educaționale; 
utilizarea fișelor de lucru ce pot fi redate de părinți, fără a folosi imprimanta. 

Activitățile propuse pentru ”grădinița online” au fost desfășurate, asa cum este normal, 
încadrându-se într-o temă săptămânală. Orarul orientativ a presupus: domeniul științe – cunoașterea 
mediului în ziua de luni; domeniul științe – activitate matematică și domeniul om și societate – 
activitate practică în ziua de marți, domeniul limbă și comunicare și domeniul estetic și creativ – 
activitate artistico-plastică în ziua de miercuri, domeniul estetic și creatic – activitate muzicală în ziua 
de joi și domeniul psiho-motric în ziua de vineri. Pentru fiecare se propun câte două activități, pentru 
a avea mai multe opțiuni din care să aleagă, în funcție de preferințele și posibilitățile fiecăruia. 

Exemple de activitati pentru o zi ( la alegere) : 
https://www.youtube.com/watch?v=k85mRPqvMbE... 
Muzica si miscare pe melodia ,,Mos Craciun, de ce nu vii?". 
https://www.youtube.com/watch?v=ckb5a5XsEzc... 
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https://www.youtube.com/watch?v=k85mRPqvMbE&ab_channel=CrazyFrog&fbclid=IwAR1ay6L2kM2fhmf_R1ap9mdfe6tDPWHW09KPo9ZSk2m1ZdgULwqM_JdDAQ8
https://www.youtube.com/watch?v=ckb5a5XsEzc&ab_channel=GurinelTV&fbclid=IwAR1s2f5OkhWN4N9KLOrd09z47xwK-2csXBALo10pjBQOdFOyQqpvcb3KP_I


Joc de masa- labirint( fisa) 
sau 
"Gaseste intrusul"-fisa 
Biblioteca- "Bradul"- poezie invatata la grupa mica.Este de dorit sa o repete copiii pentru a o 

recita in cor la serbare. ( atasata in imagine) 
Puzzle online- "Bradutul" 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2eee76d4e42b 
• DS- Activitate matematica- In asteptarea lui Mos Craciun! 
https://youtu.be/OSQyJzmKftw 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jigsawplanet.com%2F%3Frc%3Dplay%26pid%3D2eee76d4e42b%26fbclid%3DIwAR1bwLwLW13az-_5I0U0sKso9n7RjBShF8Z0lC6p5ON_zKXXEG9pKDOdhNI&h=AT0dbkiUHAtlmhJIJdfyf0LN9blFCJE-znpz4xnxnrdtqFnFR6dtz7rb9Muqgzw71Ff9KmzCeKVbxsUZXOWViDVUZI45STGl-v03XrRXS9gzvlYszd6mAz-xolkD4R-msBidWfiubBjFkN75INQy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT241FL6N-Rr1bz-I0Dv8y0m4ebbjiB_J5c3eGUb6RexmMwM2ja7NaW62eBE-yfgnq6Iv7D3AInrkcqQ3YFT_PiKE4Vcoi3bLiC2ST2H9AZrFq6aav6sx7P9U_4NQFRnBYAovsu1K2Olc0BrzCl_YYhDbSIOK1INrlE
https://youtu.be/OSQyJzmKftw?fbclid=IwAR0PBEcx5KMbDC-Pp5VjLBDAo9UAykKafocEKV2SqCU-N3XTDhbAvTOjudw


 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - RADU SOLTANA  

LICEUL TEHNOLOGIC ,,TUDOR VLADIMIRESCU” 
 
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 creștere a cursurilor online, formarea tradițională (in clasa) 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. 

 În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 
spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007)  

 A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007). Etapele principale ale procesului de predare 
sunt: prezentarea unui material concret/verbal, organizarea și conducerea unor activități în care să se 
valorifice materialul prezentat, acordarea de sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, 
extragerea esențialului (împreună cu copiii) și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, 
operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini 
teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) .  

 Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost obligați 
să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să 
utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura 
cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul 
mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare. Cu toate că a existat deschidere din 
partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru desfășurarea activității educaționale online, au 
fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare 
(laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei 
pentru unii părinți sau profesori. Astfel, prin realizarea unei analize, după trei luni de când predarea 
și învățarea sau mutat în școala de acasă putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării 
online și cele ale predării tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a 
lipsit: Predarea online:  

• Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 
acestora în realizarea sarcinilor de lucru;  

• Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din 
clasă;  

• Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei sau putut 
bucura de o oră de somn în plus dimineața;  

• Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod 
direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare;  

• Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini 
părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii;  
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• Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 
schimbul de materiale și idei. 

Predarea tradițională (față în față):  
• Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii 

de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
către toți copiii;  

• În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 
menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru.  

• Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice 
atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul 
didactic permite dezvoltarea creativității copilului.  

• Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 
dezvoltarea globală a acestuia.  

 Ceea ce am trăit din martie încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale. Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar 
lecțiile învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de 
valoare adus sistemului educațional din țara noastră.  

 
Bibliografie:  
 Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești.  
 Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.  
 Surse web: https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-

deeducatia-fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intrenumarul-de-ore-
petrecut-de-parinte-cu-copilul-
siperforman/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQ vF2It-s-
mejoFw 

  
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

623



 
PROIECTUL ERASMUS CANVASS+,  

CHEIE A EDUCAȚIEI FĂRĂ FRONTIERE 
 

AUTOR: MIHAELA RĂDUCEA  
PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ,  

GRAD DIDACTIC I 
INSTITUȚIA: LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, 

PLOIEȘTI 
 
 Proiectul Erasmus ,, Content Audio Video Management System Plus” CanVASS+, derulat în 

perioada 1.09.2017- 31.08.2020, în cadrul căruia Liceul Tehnologic de Transporturi a fost instituție 
parteneră a avut ca principal obiectiv îmbunătățirea activității instructiv-educative prin dezvoltarea 
competențelor digitale ale cadrelor didactice. Organizația aplicantă, ERIFO Vocational Educational 
Training din Roma a cooptat organizații partenere din 4 țări ale Uniunii Europene: 2 din Italia, 2 din 
Spania, 3 din Grecia și Liceul Tehnologic de Transporturi din România. S-a intenționat îmbunătățirea 
activității instructiv-educative și a programelor de formare, prin dezvoltarea competențelor digitale 
în managementul clasei și prin folosirea resurselor educaționale deschise. Astfel, profesorii 
participanți și-au dezvoltat competențele digitale și abilitatea de a folosi informația și tehnologia în 
cadrul orelor de curs. 

 Astfel, în perioada 11-15 noiembrie 2019, 5 cadre didactice reprezentând Liceul Tehnologic 
de Transporturi (director prof. Ciobotaru Anca, prof. Răducea Mihaela, prof. Nedelcu Laurenția, prof. 
Lăpădat Georgiana și prof. Lungescu Violeta) au participat la cursul de formare susținut în Marbella, 
Spania, din cadrul proiectului Erasmus CanVASS+. 

 Alături de partenerii din Spania, Italia și Grecia, cadrele didactice ale școlii au prezentat 
exemple de bune practici referitoare la integrarea tehnologiei și utilizarea platformelor on-line și a 
resurselor de e-learning în cadrul orelor de curs. Activitatea s-a derulat în două colegii bilingve private 
din Marbella: Colegiul Las Chapas și Colegiul Ecos, unde profesorii țărilor partenere au prezentat 
exemple concrete de utilizare a tehnologiei pe parcursul lecției și au asistat la ore de predare a 
diferitelor discipline folosind tehnologia. Softul CanVASS+, rezultat în urma proiectului, va 
simplifica realizarea de produse digitale pentru profesori, ajutându-i să folosească în predare tehnica 
vizual-digitală. 

 Am asistat, pe parcursul celor 4 zile de curs, la utilizarea variată și interactivă a unui set de 
mijloace de învățământ digitale. Dotarea celor două colegii private era la cel mai înalt nivel, corelată 
cu cerințele societății moderne care aspiră să formeze elevi perfect adaptați erei tehnologice. Astfel, 
fiecare elev utiliza constant în cadrul orelor Chromebooks oferite de școală, abordările pedagogice 
fiind foarte creative, încurajând munca de căutare a informației de către elevi. Astfel, rolul 
profesorului era de mediator al actul pedagogic, elevii selectau singuri informația relevantă, 
sintetizând și analizând ideile extrase, se utiliza învățare bazată pe realizarea de proiecte sau 
Challenge Based Learning. Se stabileau constant conexiuni cu nevoile societății actuale, elevii testând 
aplicabilitatea informațiilor în viața de zi cu zi: de ex. să proiecteze digital o figură geometrică, să 
calculeze singuri eficiența energetică a electrocasnicelor A++, să coopereze, înțelegând că actul 
educațional se bazează pe colaborare și înseamnă competiție doar cu tine însuți. 

 Utilizarea de Chromebooks HP cu sistem de operare ultra-rapid Chrome punea la dispoziția 
elevilor tot ce e mai bun de la Google, sub forma unui echipament subțire și elegant, adaptat nevoilor 
elevilor, școala oferind și posibilitatea de a încărca Chromebooks-urile în docking stations uriașe. 

 Cursul dezvoltat de CanVASS+ MOOC a avut următoarele direcții:1. Abordarea Challenge 
Based Learning, pentru a face curricula mai atractivă pentru elevi, profesori, părinți;  

2. Personalizarea cunoștințelor prin învățarea digitală; 3. Dezvoltarea de noi cunoștințe digitale 
care au legătură cu noul loc de muncă, cu scopul integrării rapide a elevilor pe piața muncii. 
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 Am asistat la secvențe de lecție derulate cu ajutorul 
tehnologiei, în cadrul cărora elevii utilizau manualul clasic sau 
manuale digitale, aveau de accesat linkuri din care să extragă 
informația relevantă pentru a răspunde la întrebări date, realizau 
conexiuni între teorie și folosirea acesteia în plan aplicativ, practic. 
Lecțiile derulate și materialele create de 2. Elevii colegiului Las 
Chapas, folosind Chromebooks 

 profesori erau încărcate pe platforma colegiilor, putând fi 
accesate de oricare alt profesor, elev sau părinte. Utilizarea 
tehnologiei și a platformelor educaționale încuraja astfel transparența actului educațional, elevii și 
părinții devenind parteneri în cadrului procesului de învățare, oferind feedback imediat, notarea, 
evaluarea realizându-se în timp real. Aceste exemple concrete de utilizare a tehnologiei și a 
platformelor educaționale au constituit soluții ingenioase pentru realizarea de lecții folosind diverse 
platforme, aplicații: Kahoot, Mozaweb, Flipsnack, Pixton, StoryJumper, Book Creator etc. 

 Echipa României a prezentat, la rândul său, exemple practice de folosire creativă a tehnologiei 
în cadrul unor lecții de limba și literatura română, chimie, informatică sau discipline tehnice, tema 
acestei întâlniri transnaționale fiind ,,Învățarea bazată pe provocări, pentru a face programele școlare 
mai atractive și inclusive” . S-au realizat proiecte interdisciplinare, folosind platforma CanVASS, 
pentru o viziune complexă, holistică asupra actului de învățare. 

 Colaborarea dintre profesorii reprezentanți ai celor patru țări partenere a însemnat oferirea unui 
feedback constructiv, a unor schimburi relevante de experiență didactică și perfecționarea unei 
platforme pentru lecții care utilizează tehnologia IT. Softul CanVASS dorește simplificarea realizării 
unor produse digitale pentru profesori, ajutându-i să folosească în predare tehnica digital-vizuală. 
CanVASS+ OR își propune să formeze profesorii care sunt interesați să combine didactici digitale și 
tradiționale cu ajutorul unor instrumente gratuite care le vor facilita crearea de conținuturi 
educaționale multimedia.  

 Strategiile inovatoare de integrare a tehnologiei în orele de curs, prezentate în cadrul acestui 
proiect, dar și accesul la diverse platforme on-line reprezintă resurse valoroase pe care cadrele 
didactice le vor adaptează nevoilor de formare ale elevilor Liceului Tehnologic de Transporturi, 
Ploiești, vitale astăzi, în contextul pandemiei. 
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ȘCOALA DE ACASĂ– O NECESITATE ACTUALĂ 

 
RĂDULESCU DELIA ILEANA,  

GRĂDINIȚA CU PP „VOINICEII”, CRAIOVA 
 
O dată cu sosirea pandemiei am fost forțați să fim părtași ai unei schimbări radicale care 

presupune adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea 
utilizării tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii 
și culturii școlii. 

 Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 
perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu studenții și colegii cu 
întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 
desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul 
față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, 
poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

 Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice 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; se poate face progres; se pot încuraja elevii să învețe 
și să lucreze independent. 

 Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 
online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 
entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

 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. 

 Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 
determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 
cadrele didactice și elevi. În unele situații, există decizii clare privind modalitățile de interacțiune 
educațională (recomandările unor inspectorate școlare pentru platformele educaționale care vor fi 
accesate). În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii au accesat diferite forme 
educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la 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). 

Modalitățile de organizare a interacțiunii educaționale sunt regionale (cazul unor ISJ-uri), 
instituționale (cazul unor școli) sau neorganizate (în cea mai mare parte). Măsuri adoptate la nivel 
național există doar în ceea ce privește asigurarea mediului optim de învățare pentru elevii care vor 
susține examene naționale (examenul de Evaluare Națională și de Bacalaureat) prin organizarea 
activităților educaționale TV (programul Teleșcoala), model preluat și de unele inspectorate școlare 
la nivelul învățământului preuniversitar. Lista prezentată nu este exhaustivă; internetul abundă de 
sugestii de instrumente online care pot fi accesate în această perioadă ca forme de organizare a 
activității educaționale. 
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 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 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, 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. 

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 – 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 - 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. 

Dacă nu suntem atât de familiarizați cu instrumentele online, școala nu are cont G Suite 
for Education și vrem să ținem orele cu ei, minimul necesar este să ne planificăm lecția, să avem 
pregătit materialul de prezentare digital și să folosim o platformă de interacțiune în timp real, 
urmând ca pentru teme și lucru individual să găsim o alternativă în afara instrumentelor de 
colaborare online (activitate bazată pe proiect, lucru individual verificat în următoarea lecție 
online etc.). 

Aşadar, evoluţia ascendentă a tehnologiei informaţiei a generat preocupări în privinţa utilizării 
calculatorului în procesul de instrucţie şi educaţie. Calculatorul reprezintă un instrument de muncă 
personală şi pentru profesor şi pentru elev. Oferind parcursuri personalizate, el stimulează studiul 
individual, capacitatea de control şi autocontrol. El nu va înlocui profesorul, ci îi va modifica unele 
funcţii şi roluri. Calculatorul este calea de a ajunge la cantităţi enorme de informaţii diverse prin 
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Sistemul Internaţional de Informaţii, adică Internet. Internetul mijloceşte accesul oricui, oriunde şi 
oricând devenind o reţea socială. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. RĂDULESCU MARGARETA 

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRACHE POENARU” 
BĂLCEȘTI-VÂLCEA 

 
 Trăim în epoca schimbărilor ce se desfășoară în intervale de timp foarte scurte. Epocă dominată 

de un ritm de viață accelerat. Viitorul adult este pregătit de către școală. Oricât de bine ar fi instruiți 
oamenii și oricât de creatori s-ar dovedi, apar la un moment dat noi și noi dificultăți. Societatea se 
schimbă de câteva ori în decursul vieții normale a unui om și trebuie să facă față acestor schimbări. 

Școala trebuie : 
 • să ofere copilului șanse în viitor; 
 • să asigure un tineret și un viitor adult bine pregătit: 
 • să ofere cunoștințele, deprinderile și priceperile necesare încadrării rapide într-o societate în 

continuă schimbare  
• să ofere fiecăruia șansa de a primi un răspuns sau de-al pune în situația de a-și răspunde singur 

la întrebările pe care un copil le are încă de la intrarea în școală.  
Educația este un pilon important pe care se clădește o societate. Dar, când educația se realizează 

altfel, într-un context altfel, atunci profesorii trebuie să creeze noi direcții, viziuni, noi alternative, 
pentru un adult altfel, care să facă față unei societăți pusă la încercare. 

 Educația este foarte importantă deoarece deschide mintea și joacă un rol vital în societate. De 
cele mai multe ori, educația are loc sub îndrumarea educatorilor. Cu toate acestea, perioada prin 
care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită. 

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 
mulțime de videoclipuri cu activități predate diferit față de cum eram obișnuită. M-au ajutat să privesc 
subiectele predate la școală 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. 
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• 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 probleme 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! 

 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 
îmbunătățirea 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 dinamizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor 
celorlalte instrumente asociate. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

,,ÎNVAȚĂ DE LA TOATE” 
 

RĂDUȚ IOANA-CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI 

 
 ,,Învață de la apă să ai statornic drum,  
 Învață de la flăcări că toate-s numai scrum. (...) 
 Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci,  
 Să-nveți din tot ce piere, cum să trăiești în veci!”  
,,Învață de la toate” - Traian Dorz 
 Dacă pornim de la sensul său de bază, cuvântul ,,educație” ne arată de fapt câteva bune practici 

care îl ajută pe copil, viitor participant al vieții sociale, cum să crească, să se dezvolte și să se cultive 
într-un mod în care poate dobândi anumite priceperi și deprinderi. Această educație pornește încă de 
la cele mai fragede vârste, prima de acest fel fiind celebra ,,educație parentală”, cunoscută și sub 
numele de ,,cei 7 ani de acasă”. Puțin decalată, această perioadă nu mai corespunde în zilele noastre 
cu perioada în care copilul, în afara vieții sociale oferite de familie, nu putea comunica în cadrul altor 
grupuri sociale. O dată cu introducerea clasei pregătitoare și cu scăderea vârstei școlare de la 7 la 6 
ani, în educația copilului se suprapun tehnici parentale precum și tehnici pedagogice.  

 O noutate pentru micii elevi a fost trecerea de la învățământul tradițional, clasic, oferit în cadrul 
școlii, într-o sală primitoare, prin activități bazate pe comunicare și interacțiune umană cu colegii de 
aceeași vârstă, cu învățământul online, oferit virtual în casa și camera fiecărui elev, bazat pe limitarea 
interacțiunii fizice dintre. Chiar dacă s-a încercat introducerea unor metode moderne menite să atragă 
elevii și să faciliteze acțiunea de învățare, chiar dacă s- a încercat apropierea virtuală prin jocuri și 
alternative educaționale pentru a păstra vie dorința omului în ceea ce privește socializarea se poate 
spune că grosimea ecranului a fost însă suficientă pentru a încetini acest proces educațional adoptat 
ca o măsură urgentă declarată potrivită pentru situația pandemică ce a cuprins întreaga planetă. 

 Din punctul meu de vedere școala online a reprezentat cea mai bună variantă de moment pentru 
depășirea situației actuale, dar nu o metodă care poate deveni, cel puțin pentru moment, o alternativă 
definitivă. Situația în care se află majoritatea elevilor în ceea ce privește deținerea unor dispozitive 
atât de importante pentru desfășurarea acestei școli online precum și pregătirea celor mici în ușurința 
de a accesa, lucra și folosi pe astfel de dispozitive mă face să cred că momentan este o nedreptate în 
cazul renunțării la educația tradițională. Acest gând este împărtășit și de alți pedagogici, unul dintre 
aceștia fiind chiar domnul profesor doctor Ovidiu Pânișoară care a afirmat recent într-o conferință 
online că ,,școala online este o alternativă temporară a sistemului de învățământ românesc.” 

 Cu toate acestea, ar trebui să privim partea bună a acestor experimente sociale și ar trebui să 
ne concentrăm pe acțiunea de a cerne, a cultiva și a aplica metodele cele mai eficiente și care dau cel 
mai bun randament în cadrul actului educațional. Concentrându-ne pe informațiile strânse în această 
perioadă putem îmbunătăți actul educațional dar mai ales metoda prin care alegem să transmitem mai 
departe informația către elevi. 

 Este întotdeauna vorba despre o educație fără frontiere, sintagmă care mă duce cu gândul la 
capacitatea noastră, a pedagogilor, de a descoperi educația, învățătura din spatele fiecărei acțiuni. 
Educația nu se limitează la spațiul școlar ci la societatea în care copilul, părintele, bunicul sau vecinul 
trăiește zi de zi. Învățând adultul dar mai ales elevul că orice acțiune pe care o desfășoară îl poate 
învăța sau chiar educa este un lucru prioritar. Trebuie să învățăm cu toții să analizăm situațiile și să 
ne educăm, evitând să facem de două ori aceeași greșeală și profitând de oportunitățile care ni se 
oferă. 
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 GRĂDINIȚA ONLINE 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: RĂDUȚĂ ALINA IONELA 
GRADINITA P.P. OSTROVENI 2/  

GRADINITA P.N. LIZUCA, RM. VÂLCEA 
 
 Anii școlari 2019-2021, au venit cu o provocare majoră pentru învățământ, odată cu 

răspândirea virusului, și anume școala online. Această perioadă dificilă a pus la încercare modalitățile 
cadrului didactic de adaptare la situația curentă. 

 O mare schimbare a fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul online. Pentru 
a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri de resurse: 
Cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet, Google 
Classroom (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e 
gratuit). Profesorul are nevoie de resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea 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, etc.  

Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie 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. 

 În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare. Am încercat să 
folosim instrumente, platforme, software, pagini web, etc. cu ajutorul cărora am încercat să 
desfășurăm activități instructiv-educative încât să atingem obiectivele propuse pentru această 
perioadă. Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de 
fiecare dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să 
pornească prezentarea, video-ul, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste; 
etc.) Noi, profesorii din învățământul preșcolar, am fost într-o situație dificilă și am încercat multe 
aplicații și platforme cu ajutorul cărora am desfășurat activitățile instructiv-educative și cele de 
evaluare. La grădiniță am folosit următoarele aplicații și platforme: Pereții virtuali (Padlet), care sunt 
aplicații digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; 
Wordwall- este bazată pe joc, foarte interesant și atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de 
tip quiz (întrebări și răspunsuri); Kinderpedia – este o platformă pentru monitorizarea progresului 
copilului pe bază de date și fapte concrete și nu în ultimul rând platforma Academia ABC 39 
EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020. Academia ABC este o 
platformă online de educație, care oferă multe materiale și jocuri didactice, lecții, testări online pentru 
copii, poezii, povești, fișe pentru preșcolari și școlari, literatură pentru copii, noutăți și informații din 
educație.  

În această perioadă fiecare cadru didactic și-a dobândit competențele digitale prin experiențe 
personale. Părerea mea este că toate cadrele didactice trebuie să se acomodeze la situația dată (dacă 
ne place, dacă nu) și să fim pregătiți pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme și 
instrumente din care putem să alegem și să experimentăm care este cea mai eficientă pentru 
grupa/clasa noastră. Noi, de asemenea, ar trebui să instruim în primul rând părinții pentru folosirea 
acestor platforme pregătindu-i și pe ei pentru o eventuală nouă încercare. 

 
Bibliografie 
https://psnews.ro/cele-mai-populare-platforme-educationale-online-pentru-elevi-397210/ 

https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/ 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online  
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AVANTAJELE ȊNVĂŢĂRII ONLINE 

 
PROF. RAICU CARMEN 

LICEUL TEHNOLOGIC BȂLTENI, GORJ 
 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 
schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 
instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mult 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare.  

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. 

Învăţarea electronică nu semnifică doar portaluri educaţionale, ea presupune învăţarea pe tot 
parcursul vieţii - cunoscutul „life long learning”. Desigur, cea mai consacrată formă a învăţămâtului 
electronic este cea instituţionalizată, în special sub denumirea de învăţământ la distanţă, dar şi 
instruire asistată pe calculator, instruire prin multimedia. 

E-learning câştigă teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în formare. 
Posibilitatea de a ne conecta prin intermediul unui site web pentru a dobândi cunoştinţe noi pe linia 
de îndrumare de la oameni care sunt, uneori, la sute de kilometri distanţă şi a învăţa aproape complet 
aspectul acestor conţinutului în timp real, permite dobândirea de noi cunoştinţe fără stresul de zi cu 
zi. 
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Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 
un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 
intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. Pasionați de gadgeturi smart, 
aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile 
metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus și dezvoltarea unor produse 
educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale.  

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa 
acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau 
examene naționale. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii au 
posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la disciplinele de studiu. 

 
Webografie: 
https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje  
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ȘCOALA VIITORULUI ÎNTRE ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR RALEA MIHAELA  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,N. I. JILINSCHI” VERNEȘTI 
 
 Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe 

valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din 
punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor 
didactice şi idealurilor educaţionale. 

 Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru 
a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică 
fundamentală. Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul, de a folosi internetul este benefică 
elevilor, atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic, prin 
relaţionarea cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea. 

 Noul mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite 
pânǎ acum. O importanţǎ majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei forme ale 
educaţiei şi anume: 

 -educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată si gradată cronologic, realizată 
in instituţii specializate de către un personal specializat; 

 -educaţia nonformală constând in activităţi educative desfăşurate in afara sistemului formal de 
învăţământ de către diferite instituţii educative; 

 -educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, 
desfǎşurate în medii culturale care nu au educaţia ca scop principal. 

 Pentru a susţine creativitatea, predarea declarativă, de tip clasic trebuie depăşită şi înlocuită cu 
metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a elevului, pe 
participarea activă a acestuia la formarea şi dezvoltarea sa intelectuală. 

In viziunea metodologilor moderne, demersul didactic se centrează pe elev şi are in vedere 
transformarea acestuia din “obiect” al procesului didactic in” subiect activ” al propriei deveniri. 

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. 

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 la ora, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). Activitatea 
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didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a procesului 
didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa fizică a 
preşcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în sistem 
online. 

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. Ionescu M., Radu I.-” Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001; 
2. I..Cerghit – “Sisteme de instruire alternative”, Aramis, Bucuresti, 2002 
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 AVANTAJELE ȘI LIMITELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR, RÂNCEANU LIVIA CORINA  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN GALAȚI  

 
Avantaje 
• Prin intermediul activităților online, elevii își dezvoltă unele dintre competențele de bază, 

competența digitală și competența de comunicare. 
• Platformele educaționale online permit mobilitatea participanților, indiferent de zona 

geografică. 
• Multitudinea instrumentelor digitale disponibile satisfac interesul, curiozitatea elevilor, 

dezvoltă creativitatea și potențialul intelectual al acestora prin:  
-exerciții și jocuri interactive( Jeopardy Labs, Lerningapps, etc) 
-realizarea de cărți digitale(Bookemon, Book Creator) 
-completarea unor rebusuri( Crossword Labs, Wordwall) 
-realizarea de hărți conceptuale(Popplet Popplet, Trading Card) 
-crearea de texte/dialoguri folosind fotografii/desene(Chatter Pix, Fotobabble) 
• Utilizarea instrumentelor de tip Quizz, Wordwall, Liveworksheets, Kahoot, Edpuzzle, etc 

asigură un feedback rapid și oferă posibilitatea remedierii greșelilor în timp util. 
• Instrumentele digitale, selectate în funcție de disciplină și competențele urmărite, oferă 

accesibilitate, flexibilitate, intracțiune, performanță și confort fizic. 
 Limite 
• Lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme în rural. 
• Lipsa posibilității notării adecvate 
• Lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați acasă, iar 

la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc 
• Lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme în rural. 
• Lipsa posibilității notării adecvate 
• Lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați acasă, iar 

la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc 
 
Concluzii 
Cunoasterea ne înconjoară. 
Internetul ne conectează între noi. 
Schimbăm idei pentru a găsi soluții. 
Răspunsul este doar la un clic distanță. 
Putem accesa materiale făcute de specialiști. 
Comunicăm în timp real cu oameni care au aceeași specializare. 
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ȘCOALA DE ACASĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR RANTA MARIANA MONICA 

LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CĂLAN 
 
MOTTO: 
„Scopul educației nu este să crești volumul de cunoștințe ci să creezi posibilitatea ca un 

copil să descopere și să inventeze, de a crea oameni care sunt capabili de lucruri noi.” 
Jean Piaget 
 
 Pornind de la acest motto putem spune că 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 online 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 online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare 
– învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. Pot fi găsite și create foarte multe 
lecții atractive pentru copii și online. 

Un rol important, atunci când elevii sunt online, îl au părinții. Deși fiecare școală și-a creat 
câte o platformă de lucru, să nu uităm că mai sunt încă elevi care nu pot intra pe acele 
platforme, fie din lipsa dispozitivelor, fie că se află într-o zonă mai retrasă, fără acces la internet. 

Cu toate acestea școala online prezintă și 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. 

Dar, din păcate există și dezavantaje ale învățării online: 
-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 
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- 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! 

 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.  

Indiferent dacă se realizează predare online sau fizic la școală, datoria noastră, a cadrelor 
didactice, este să realizăm un proces de predare-învățare-evaluare de calitate. Trebuie să ne adaptăm 
mereu schimbărilor și să avem ca obiectiv principal mereu interesul elevului. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

639



 
CUM COMBATEM PIEDICILE ÎNTÂMPINATE?  

PĂRERI DESPRE GRĂDINIȚA ONLINE 
 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR RĂRIȘ MARIA - IZABELA 
GRĂDINIȚA „ALICE” 
SECTOR 2, BUCUREȘTI 

 
 Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 

fața unei noi provocări: cea digital. Grădinița, cu toţi factorii implicaţi: copii, profesori, autorități și 
părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional 
trebuie să continue în mediul online.  

 Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar 
copii și-au folosit tablet, laptopuri ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online. 

 Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, mai ales când vine 
vorba despre nivel preșcolar, dar cu siguranță sunt mai bune decât nimic.  

 În prezent, orele în mediul virtual permit preșcolarilor să acceseze lecțiile încărcate pe diverse 
platfome și să interacționeze cu profesorii în moduri care ar fi fost imposibil dacă o epidemie ar fi 
închis școlile chiar cu un deceniu sau două mai devreme. 

 Așadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce privește învățarea online, dar este timpul să o 
îmbrățișăm și să o îmbunătățim. Pentru mine nu a fost nici greu, dar nici ușor, însă a fost o încercare 
bine-venită la care m-am adaptat. 

 Cu micii preșcolari am organizat diverse activități curriculare și extracurriculare în mediul 
școlar, extrașcolar și în în mediul online în cadrul diverselor lecții pe care mi le-am propus. 

 Pentru reușita organizării și desfășurării acestor activități am căutat și m-am documentat 
analizând resurse material diverse disponibile sau chiar am implementat câteva material în mediul 
online adaptate nevoilor atât piticilor mei, cât și altor preșccolari. 

 Pentru o desfășurare cât mai bună a activităților în mediul online am utilizat diverse aplicații 
pe care le-am găsit pentru a putea crea resurse educaționale multiple. Printre aplicațiile găsite se 
numără și: 

- Jingsawplanet 
- LearningApps 
- Liveworkksheets 
- Wordwall 
- Wordart 
- Video maker 
- Qiuk 
 
 De asemenea pentru funcționarea corectă a activității de predare-învățare-evaluare în mediul 

online, principalele ajutoare au fost părinții preșcolarilor. 
 Aceștia au fost informați constant despre activitățile ce urmează a fi desfășurate, materialele 

de care au nevoie micuții în cadrul sesiunilor online și de asemenea, despre munca suplimentară de 
care au avut nevoie unii dintre ei. 

 
 Cum combatem piedicile întâmpinate? Prin muncă suplimentară, experimente până obținem 

ceea ce ne dorim și prin implicare continuă în actul educațional. 
 
 Despre gărinița în mediul online, nu pot spune decât că a fost o muncă dificilă, dar cu rezultate 

satisfăcătoare. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – EXEMPLE DE BUNE PRACTICE 

PROF. ÎNV. PRIMAR RĂSTOACĂ IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL NICOLAE ȘOVA’’PODURI 

 Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. Pe parcursul orelor am folosit diferite resurse în format digital 
care au fost de folos elevilor. Cu ajutorul lor am realizat fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse 
educaționale. 

De ce este învățarea online pe placul elevilor? 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 
intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale. Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, 
resurse digitale sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile 
metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor produse 
educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online? 
Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulți elevi descoperă eficiența platformelor online de învățare. Aceste 
metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi 
încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate: 
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice
2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare
3. existența conținuturilor multimedia
4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor
6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului
Elevii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de desfășurare a

orelor în această formă. Voi exemplifica cu câteva aplicații. 
Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 
• Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor)
• Canva (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări)
• Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini)
• Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale, proiecte)
• Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări de proiecte)
• EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de învățare sub

forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul video) 
• Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare interactivă Are

elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut multimedia, realitate virtuală, obiecte 3D, 
simulări PhET) 

• Quik (realizare de film din fotografii deja existente)
• Google Jamboard (tablă interactivă)
• Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit)
• Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi animale)
• Jigsaw puzzle (jocuri gratuite).
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 Cu toții știm că 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. 

 Pot fi numite 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. 
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ROLUL EMOŢIILOR ÎN DECLANŞAREA ŞI MANAGEMENTUL 
SITUAŢIILOR CONFLICTUALE 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, RAŢĂ ECATERINA-ROXANA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGĂŞ, BACĂU 

1.Introducere în tematica subiectului abordat
Oamenii trăiesc şi muncesc împreună. Este important pentru ei să se înţeleagă unii cu alţii. În

acelaşi timp, conflictele reprezintă o realitate cotidiană pentru fiecare om. Într-o colectivitate umană 
trebuie să acceptăm conflictele ca fiind absolut normale, iar rezolvarea lor trebuie să fie un proces de 
grup, deoarece orice grup uman cuprinde membri cu personalităţi diferite, cu motivaţii diferite şi cu 
un potenţial de muncă şi creaţie care variază în limite foarte largi. La aceste aspecte se adaugă faptul 
că epoca spre care se îndreaptă societatea contemporană este una 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 a omenirii. Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să fie 
pregătit pentru a preîntâmpina conflictele cu care se confruntă şi a le evita atunci când e cazul, sau 
cel puţin a le rezolva în cel mai bun mod, astfel încât atât el, cât şi cei implicaţi să nu fie stopaţi în 
acest proces de schimbare şi de evoluţie şi, deci, de dezvoltare personală. 

 Una din definiţiile afectivităţii spune ca aceasta este o sumă de trăiri psihice subiective - emoţii, 
dispoziţii, sentimente şi pasiuni - care reflectă relaţiile omului cu lumea înconjuratoare şi care dau 
coloratura, substanţa a tot ceea ce gândim şi facem. 

 Afectivitatea este o componentă de bază a psihicului uman, neexistând practic vreun proces 
psihic (memorie, senzaţie, gând, motivaţie) care să nu fie strâns legat de o trăire afectivă sau invers. 
Am putea spune că procesele mentale interioare dar şi comportamentele sunt determinate de trăiri 
afective şi/sau declanşează emoţii, sentimente, dispoziţii sau pasiuni. 

 De multe ori afectele (felul în care simţim şi ne simţim) vin împreună cu o puternică nevoie de 
a exprima în exterior încărcătura emoţională. Uneori prin cuvinte, dar şi prin tonalitatea vocii, gesturi 
diferite, posturi corporale sau grimase faciale. Alteori ele transpar în felul în care organismul nostru 
funcţionează (ne înroşim, ni se usucă gura, creşte ritmul respiraţiei şi al bătăilor inimii, ni se "taie 
genunchii", etc.) Totodată aceleaşi afecte "au nevoie" să fie aprobate, ascultate, înţelese şi chiar 
plăcute, îndrăgite, simpatizate de interlocutor. 

Câteva particularităţi ale proceselor afective ar fi: 
• polaritatea (sunt fie pozitive/plăcute, fie negative/neplăcute);
• mobilitatea (se referă la capacitatea pe care omul o are de a trece de la o stare afectivă la alta,

sau de la un nivel de intensitate la altul); 
• durata (în timp);
• intensitatea;
• valoarea lor motivaţională (a face din dragoste ceva pentru cineva, de exemplu).
Sfera afectivităţii omului este foarte variată. Vom regăsi însă, ca şi forme ale afectivităţii:

emoţiile, dispoziţiile, sentimentele şi pasiunile. 
 Emoţiile sunt trăiri afective cu durată scurtă, cu intensitate în general ridicată, dar variabilă, şi 

de obicei apar ca reacţie la lucrurile sau gândurile cu care ne confruntăm. De reţinut în plus, la emoţii, 
este că uneori, unele dintre ele, mai exact groaza, furia, disperarea şi bucuria explozivă se trăiesc 
extrem de intens. Ele mai poartă denumirea de emoţii şoc tocmai pentru că, atunci când le trăim, au 
tendinţa de a acapara întreaga fiinţă, scăpând controlului conştient al omului şi, sub imperiul lor, 
oamenii săvârşesc cel mai des fapte necugetate. 

 Dispoziţiile, în schimb, sunt trăiri afective cu o intensitate mai mică, mai difuze şi generalizate 
care pot dura ceva mai multă vreme (ore, zile). Atunci când suntem bine dispuşi avem tendinţa de a 
ne bucura mai des, mai mult, pe când atunci când suntem prost dispuşi parcă nimic nu ne intră în voie 
şi găsim uşor motive de ceartă şi de nemulţumiri. 
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 Când vine vorba despre sentimente, atunci e bine de ştiut că, aceste sunt trăiri afective (mai) 
complexe - pentru că intervin în menţinerea şi manifestarea lor şi alte procese psihice. Au o durata 
lungă (ani, întreaga viaţă), o intensitate moderată şi o stabilitate crescută. Ele evoluează din emoţii 
prin repetare şi cristalizare şi tocmai din acest motiv uneori poartă aceleaşi nume (ură, iubire). Însă 
mecanismul de formare constă în faptul că, de exemplu, emoţia îndrăgostirii repetată si stabilizată (la 
vederea aceleiaşi persoane dragi) dă naştere, prin cristalizare sentimentului iubirii, care sentiment se 
întreţine mai apoi voluntar şi conştient. În cele din urmă pasiunile sunt trăiri afective foarte intense, 
de foarte lungă durată (întreaga viaţă), foarte stabile şi care implică în manifestarea lor întreaga 
personalitate a omului. Nu de puţine ori se spune ca pasiunile îl "stăpânesc" pe om. Ele îi mobilizează 
omului întreaga energie către satisfacerea ei. Unele pasiuni sunt nobile si constructive pe când altele 
sunt negative (patimi, vicii). 

Rolul afectivităţii în activitatea umană este acela de a pune omul în acord cu situaţia, de a regla 
şi adapta conduita umană la interactiunea cu mediul, dar şi de a exprima nevoile, trebuinţele 
individului sau de a susţine energetic diverse acţiuni (comportamente). 

 Vorbind despre conflict, acest termen provine din limba latină, din participiu trecut al verbului 
confligo, configere-şoc, ceartă, scandal. 

 Ana Stoica-Constantin defineşte acest termen ca fiind „ o divergenţă de interese aşa cum este 
percpută sau credinţa şi aspiraţiile curente ale părţilor care nu pot fi realizate simultan”.Conflictele, 
în accepţiunea modernă-există atunci când două părţi( persoane sau organizaţii) aflate în 
interdependenţă sunt aparent incompatibile din caza percepţiei diferite a scopurilor, valorilor, a 
resurselor sau a nevoilor.Această interdependenţă relevă şi necesitatea controlului asupra tipului d 
interacţiune psihosocială a părţilor. 

După Ana Stoica-Constantin (2004), procesele afective asociate conflictelor pot avea mai multe 
funcţii: 

1. Afectivitatea poate deveni cauză a conflictului - stările de furie, nemulţumire, nedreptate, 
frustrare, se pot manifesta înafară sub forma acuzelor, atacurilor direcţionate către cei din jur, 
indiferent dacă exista sau nu la mijloc şi nişte lucruri concrete pe care persoanele să se certe. Doar 
simplele emoţii negative pe care una dintre părţi le simte sunt uneori de-ajuns pentru a stârni o ceartă. 

2. Aşa cum am văzut mai sus, stările noastre afective pot susţine energetic activităţile noastre. 
Oamenii fac tot felul de lucruri mânaţi de simţămintele lor. Ele pot alimenta încăpăţânarea, puterea, 
curajul, astfel încât cineva poate să persiste în conflict sau dimpotrivă să se grabească în rezolvarea 
lui. 

3. Emoţiile noastre pot constitui şi un mecanism de stingere a conflictului. Uneori ne simţim 
bine, eliberaţi, atunci când ne spunem oful, cand ne "vărsăm nervii". Sentimentul de satisfacţie că am 
spus ce aveam de spus poate stinge conflictul. Dar stingerea conflictului se poate obţine şi dacă 
recompensăm pozitiv (printr-un zâmbet, un gest, sau un ton mai cald al vocii) sentimentele pozitive 
ale celuilalt participant la conflict. 

4. Trăirile noastre afective pot fi şi un indicator sau un simptom ori al unui conflict interior, ori 
al conflictului trăit poate de partenerul de discuţie. Orice conflict (interior sau exterior) provoacă 
diverse emoţii celor implicaţi, iar faptul de a avea prezente aceste emoţii sunt un indiciu asupra 
faptului că persoana traieşte un conflict. 

5. O altă funcţie a proceselor afective în conflicte este aceea de indicator al importanţei 
lucrurilor întâmplate, discutate pentru cei implicaţi. Avem tendinţa, normală şi naturală dealtfel, ca 
atunci când ne confruntăm cu lucruri importante să ne şi implicăm emoţional, şi cu cât importanţa 
este mai mare cu atât intensitatea emoţiilor este mai mare. 

 Se poate intui că în conflicte participă tot felul de emoţii, fie ele pozitive sau negative. Emoţiile 
negative (neîncrederea, furia, tema, ruşinea, etc.), mai ales dacă sunt necunoscute, neascultate, 
nevalidate de cealaltă baricadă (ceea ce poate provoca ofensă), pot duce la blocaje în împăcare chiar 
dacă problema are rezolvare, partea adversă refuzând continuu orice propunere. 

Tot trăirile negative resimţite de una dintre părţi pot duce la conflicte interminabile atunci când 
aceasta simte că îi sunt atacate valorile (identitatea, principiile) sau dacă omului îi sunt atacate 
interesele imediate este posibil ca emoţiile negative să provoace reacţii foarte virulente. 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

644



Trăirile emoţionale pozitive, în schimb, influenţează conflictele în sensul rezolvării lor mai 
facile, mai rapide. Buna dispoziţie implică lipsa agresivităţii ceea ce duce la atitudini cooperante între 
părţi. Pozitivitatea mai implică ingeniozitate, respect, disponibilitate crescută către obţinerea 
acordului şi dorinţă de rezolvare rapidă. 

 Deşi am arătat până acum cât de important este rolul emoţiilor în conflicte, totuşi ele sunt 
neglijate şi de literatura de specialitate şi de cei care instruiesc oameni în managementul conflictelor 
şi chiar de negociatori. Iar asta se întâmplă din mai multe motive: de multe ori se pune accentul pe 
aspectul (interesul) concret, pragmatic al negocierii întrucât rezolvarea acestuia atrage dezamorsarea 
conflictului; recunoaşterea emoţiilor este evitată şi din credinţa că acestea vulnerabilizează; ori pur şi 
simplu pentru că ele sunt greu de gestionat.  

 Practica organizaţionala arata că situaţiile conflictuale sunt utilizate ca strategii importante de 
obţinere a unui rezultat cât mai bun în detrimentul progresului celorlalţi. În consecinţă, conflictul 
trebuie privit ca un element al vieţii organizaţionale, tocmai datorita divergenţelor existente între 
atitudini, scopuri, modalităţi de acţiune sau faţă de o situaţie din procesul de conducere. Practicarea 
managementului de succes impune de la bun început identificarea surselor conflictuale precum şi 
factorii care favorizeaza orientarea acestora în sensul diminuării performanţelor manageriale. 

În ceea ce priveşte rolul pe care îl au conflictele în viaţa organizaţionala, exista mai multe puncte 
de vedere. Pe de o parte, conflictele sunt stări anormale în activitate, având un profund caracter 
disfuncţional. Pe de alta parte, conflictele sunt aspecte fireşti de existenta si evoluţie a afacerilor, 
funcţional având un rezultat pozitiv.  

Conflictul a existat si exista oriunde sunt oameni, unde exista idei, valori, conjuncturi, stiluri si 
standarde care pot intra in conflict: obiective, scopuri, aspiratii, asteptari neconfirmate, obiceiuri, 
prejudecati, personalitati si ideologii, competitie, sensibilitate, agresivitate etc. 

Pot fi identificate trei cauze ale perpetuarii conflictului: 
§ Intr-o lume complexa, persoane diferite doresc lucruri diferite, existand putine lucruri care 

multumesc pe toata lumea. 
§ Indiferent de locul de munca, avem ceva in comun cu toti ceilalti angajati; a lucra cu oameni 

inseamna a ne confrunta (neintelegerile, incompatibilitatile, aspiratiile sunt numai cateva dintre 
motivele pentru care activitatea in grup genereaza conflicte). 

§ Traim si muncim intr-o lume care impune limite asupra resurselor noastre; sunt numeroase 
exemplele in care conflictul este cauzat de resursele limitate si constrangerile organizatorice. 

Dinamica unei organizatii implica atat cooperare si dialog, cat si aparitia unor conflicte inerente. 
Printre motivele care predispun la conflicte organizationale se numara opiniile diferite privind 
obiectivele prioritare si modalitatile de realizare a sarcinii; faptul ca nu toti angajatii impartasesc 
aceleasi valori, convingeri si scopuri; lipsa de comunicare sau comunicarea defectuoasa la toate 
nivelurile ierarhice; competitia privind impartirea resurselor limitate dintr-o organizatie; diferentele 
de putere, statut si cultura dintre membrii organizatiei; competitia pentru suprematie; natura 
activitatilor si interdependenta sarcinilor; schimbarea mediului extern al organizatiei etc. 

Se identifica cinci niveluri ale conflictului intr-o organizatie: conflictele intrapersonale, 
interpersonale, intragrupuri, intergrupuri si interorganizational. Exista si un al saselea nivel al 
conflictului, cel interorganizational. Acestea au, deseori, legatura intre ele. 

Conflictul intrapersonal apare din interiorul individului si poate releva atat un conflict de 
obiective, cat si unul cognitiv. Conflictul de obiective apare atunci cand comportamentul unei 
persoane duce la rezultate ce se exclud unele pe altele, contradictorii, ce cuprind atat elemente 
pozitive, cat si negative. Sunt trei tipuri de conflicte de obiective: 

§ Conflictul dintre o optiune si alta, in care individul are de optat intre doua situatii, amandoua 
pozitive; 

§ Conflictul dintre ceva care trebuie evitat si altceva, situatie in care individul trebuie sa aleaga 
intre doua situatii, ambele negative;  

§ Conflictul dintre o situatie acceptabila si alta ce trebuie evitata, caz in care individul trebuie 
sa se decida in a accepta o situatie care include atat aspecte pozitive, cat si negative. 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

645



Conflictul intrapersonal se agraveaza in conditiile in care: exista mai multe posibilitati de a 
rezolva problema, dintre care individul trebuie sa aleaga; consecintele pozitive si negative ale deciziei 
luate sunt aproape egale; miza conflictului este perceputa ca importanta in ochii individului care 
trebuie sa se decida. 

Aparitia unui astfel de conflict antreneaza, in plan psihic, o discordanta cognitiva, cand 
individul admite ca atitudinea, gandurile, valorile sau comportamentele sale sunt contradictorii. 
Aceste discordante pot fi echilibrate printr-o modificare a atitudinilor, comportamentelor sau valorilor 
care le-au provocat sau prin obtinerea unui plus de informatii despre subiectul care a provocat 
conflictul interior. 

Conflictul interpersonal implica doua sau mai multe persoane ale caror valori, atitudini sau 
comportamente intra in conflict. In cazul acestui conflict se disting mai multe stiluri de reactie, in 
functie de dominarea unei pozitii de autoritate sau de colaborare: 

 § Stilul de abtinere, care implica un comportament fondat pe o lipsa de autoritate si de 
colaborare; aceste persoane prefera sa se fereasca sa intre in conflicte pentru a nu fi stresat sau frustrat. 

§ Stilul opresiv, care presupune un comportament autoritar, fara spirit de cooperare; cel care 
practica acest stil se situeaza pe pozitia invingatorului, urmarind interesul personal, deseori prin 
coerciţie si dominare.  

§ Stilul conciliant, care corespunde unui comportament cooperant, dar lipsit de autoritate; 
concilierea poate reprezenta un act dezinteresat, o strategie pe termen lung cu scopul de a obtine 
bunavointa celorlalti. 

§ Stilul cooperant, care reprezinta un comportament marcat puternic de vointa de a colabora si 
de incredere; persoana va cauta solutii care sa multumeasca pe toata lumea si fiecare sa aiba ceva de 
castigat. 

§ Stilul bazat pe cautarea unui compromis, care relevă un comportament pe jumatate cooperant, 
pe jumatate autoritar; persoanele care adopta acest stil recurg la negociere şi sunt dispuse la concesii; 
satisfacţia este moderată si parţiala pentru toţi cei implicaţi.  

 Este important ca, inainte de a se trece la rezolvarea conflictelor, sa se realizeze o identificare 
corecta a tipului de conflict, precum si o evaluare a cailor si a dificultatilor de solutionare a 
conflictului. Primul element de identificare este tipul obiectivului pentru care s-a intrat in conflict, 
conflictul va fi soluţionat mai usor daca i se cunoaşte natura, iar problemele pot fi impărţite pe 
categorii in vederea rezolvarii. De asemenea, miza conflictului pentru fiecare dintre părţile implicate 
si consecinţele unui eventual caştig sau ale pierderii sunt extrem de importante. Trebuie evaluat gradul 
de interdependenta a parţilor si modul in care soluţionarea conflictului le va influenţa pe fiecare. Tipul 
de relaţii dintre părţi este necesar a fi luat in consideraţie, intrucât, daca ele au relatii pe termen lung 
a caror stabilitate trebuie mentinuta, partile vor fi mai cooperante in rezolvarea conflictului. 
Rezolvarea conflictului depinde si de tipul de management si structura liderului. Astfel, intr-un sistem 
laxist, conflictul va fi mai dificil de solutionat decat intr-un management structurat ce urmareste clar 
realizarea obiectivelor organizaţiei. Atunci cand conflictul pare fără iesire, este recomandabil sa se 
faca apel la un mediator acre generează încredere si este acceptat de catre ambele părţi.  
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EDUCAȚIA ȘI ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
RAȚIU MĂDĂLINA-IOANA 

 
Educaţia este un fenomen extrem de complex ce poate fi studiat din numeroase perspective, 

fiecare dintre acestea dezvăluindu-i noi sensuri şi înțelesuri. Una dintre accepţiunile termenului, 
identificată şi conceptualizată de fondatorul sociologiei educaţiei, . E. Durkheim, este cea de 
socializare: Educaţia este socializarea metodică a tinerei generaţii; este acţiunea exercitată de către 
generaţiile adulte asupra celor care nu sunt coapte încă pentru viaţa socială; ea are ca obiect nu omul 
aşa cum l-a creat natura, ci omul pe care îl vrea societatea, iar ea îl vrea aşa cum îi cere structura sa 
interioară: pentru a exista, orice societate are nevoie de omogenitate iar educaţia este mijlocul prin 
care societatea îşi reînnoiește treptat condiţiile propriei sale existenţe, sădind în sufletul copilului 
„similitudinile esenţiale” care sunt cele mai adecvate tipului respectiv de societate. Scopul educaţiei 
este de a socializa individul biologic prin construirea fiinţei sale sociale care să se suprapună celei 
individuale. (E. Durkheim, 1980) 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

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. 

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, confort, 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 
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• 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 
• 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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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ÎN ROMÂNIA 

 
GEORGESCU CAMELIA 
RĂVEANU MONICA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU”, ARAD 
 
 În România, începând cu data de 11 martie 2020, s-a adoptat măsura trecerii de la activitățile 

de învățare din clasa tradițională la învățarea mediată de tehnologie și internet. 
 Procesul de tranziție de la învățarea clasică la cea în mediul online a fost condiționat de accesul 

la resurse proprii (tehnologie educațională, infrastructură digitală, etc) atât al cadrelor didactice, cât 
și al elevilor și familiilor acestora, precum și de nivelul de competențe digitale deținut de aceștia. 
Pentru mulți, această schimbare trebuie să fi fost o dislocare considerabilă atât pentru educatori, cât 
și pentru elevi în furnizarea de educație.  

 În timp ce unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare 
digitalizată, tehnologie, resurse și ghiduri suport, învățarea online va avea ca rezultat o experiență 
slabă a utilizatorului, care este incorectă pentru o creștere susținută, o impactare negativă asupra 
dezvoltării socio-afective a copiilor), alții susțin deja avantajele: prin apariția unui nou model hibrid 
de educație, cu beneficii semnificative, cum ar fi integrarea tehnologiei informației în educație, 
educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrală a educației școlare. 

 Vorbind de inerentele provocări, în România mai putem menționa: lipsa competențelor digitale 
în rândul cadrelor didactice și ale elevilor, lipsa accesului fiabil la internet și / sau tehnologie a unora 
dintre aceștia pentru a putea participa la învățarea digitală; acest lucru marchează și adâncește mai 
mult decalajul deja existent ante-pandemie între cei din medii privilegiate și defavorizate și este cert 
că această pandemie a dezbrăcat inegalitățile profunde și durabile care afectează țara și școlile noastre.  

 Conform Raportului de cercetare evaluativă ”Școala Online - Elemente pentru inovarea 
educației”care descrie toate elementele de context al școlii online din România, se menționează 
totodată că următoarele: sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice 
nu posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de 
calculator; curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în 
activități la distanță. 

 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 

 Așadar, consider că școala online va sta mereu la limita necesității și a progresului, depinde 
doar de perspectiva pe care o abordăm pentru a privi toată acestă perioadă. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

,,FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE ȚĂRI ALE LUMII” 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. REBEGA RICA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 3 FOCȘANI, VRANCEA 

 

În Canada, educația preșcolară începe pentru copiii cu vârsta de 3-4 ani (în funcție de provincia 
țării), dar nu este obligatorie. Învățământul preșcolar este oferit gratuit în școli (grădinițe sau clase 
pentru copii în școlile primare) și au fost create, de asemenea, grupuri de organisme parentale, 
voluntare și private. Anul universitar începe în septembrie și se termină în iulie. Este împărțit în trei 
semestre. Dar multe grădinițe sunt deschise mai mult timp. Centrele de zi sunt de obicei deschise pe 
tot parcursul anului. Educația școlară spre deosebire de multe țări dezvoltate, Canada nu are un singur 
organism guvernamental care să guverneze educația. Sistemele de învățământ din fiecare provincie a 
țării sunt, de asemenea, diferite și controlate de ele în mod independent. Fiecare astfel de sistem de 
educație reflectă religia, istoria și cultura acelei provincii. Educația profesională există aproximativ 
170 de colegii publice și private în Canada. Acestea sunt împărțite în public (colegii comunitare), 
tehnice (institute tehnice). Quebecul de limbă franceză are propriul său sistem de colegii pentru 
învățământul general și profesional (CEGEPS). Învățământul superior este considerat la nivel 
mondial unul dintre cele mai optime din punct de vedere al raportului preț-calitate și ocupă locul al 
doilea după Statele Unite. Guvernul țării cheltuiește anual mai mult pentru dezvoltarea sistemului său 
educațional decât orice alt stat. Diplomele canadiene sunt recunoscute la nivel mondial. 

În Germania, educația preșcolară începe de la 3 la 6 ani (grădiniță). Unele dintre aceste instituții 
sunt situate în școli (Schulkindergarten). Există, de asemenea, o rețea de grădinițe private. Educația 
preșcolară pentru copii este opțională, frecvența este de obicei opțională. O excepție în majoritatea 
landurilor este educarea copiilor de vârsta adecvată care rămân în urmă în dezvoltare. Prezența 
copiilor în instituțiile preșcolare din Germania este plătită de beneficiile autorităților locale, sunt 
utilizate și fondurile proprii ale instituțiilor, dar este necesară și investiția părinților. Mărimea acestor 
investiții depinde de veniturile familiilor, de numărul de copii sau de numărul membrilor familiei. 
Educația școlară: fiecare școală din Germania este supusă guvernului său de stat. Prin urmare, 
programele, regulile și chiar durata studiilor în diferite regiuni ale țării diferă. Durata totală a studiilor 
în Germania este de 13 ani. 

Sistemul școlar este format din două etape: 
1. Școala elementară. Antrenamentul durează de la 4 la 6 ani. Programul educațional din 

această etapă de formare este același pentru toate instituțiile de învățământ din țară. 
2. Școlile secundare din Germania diferă ca tip. Curriculumul și domeniile lor de educație 

diferă semnificativ. Adică, un elev deja în școala secundară alege ce direcție și ce nivel de specialist 
dorește să devină. 

Învățământul secundar din Germania se dă în gimnazii, școli reale, școli de bază, profesionale 
și mixte. Iar cel superior are la bază tradiții vechi de secole ale învățământului superior clasic. Astăzi, 
sistemul de învățământ superior din Germania unește 383 de instituții de învățământ. Acolo puteți 
obține studii superioare în peste 400 de specialități. În plus, există mai mult de 40 de universități 
teologice în țară. Marea majoritate a universităților (98%) sunt deținute de stat și subvenționate de 
guvern. Toate acestea sunt deschise studenților, indiferent de cetățenia și etnia lor. Există relativ 
puține universități private, doar 69. Fluxul de studenți străini este în creștere, astfel încât în 
universități germane este posibil să studieze în engleză și franceză. 

În Japonia, o mare atenție este acordată educației preșcolare. În mod tradițional, începe în 
familie. În grădinițe, micii japonezi sunt adunați în grupuri („han”) și li se oferă propriul „loc de 
muncă”. Astfel, din copilărie, ei învață să lucreze în echipă. Există un anumit sistem pentru formarea 
acestor grupuri (acestea numără până la 8 persoane). Grupurile se formează sub influența faptului că 
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fiecare elev al grupului ar trebui să completeze întregul grup. Educația școlară în Japonia durează 12 
ani, dintre care jumătate merge la școala primară din cauza dificultății de a învăța limba maternă.  

Până la 45 de copii pot studia la cursurile de japoneză. Anul universitar în Japonia este lung - 
240 de zile. Începe pe 1 aprilie și se termină pe 1 martie a anului următor. Împărțit în termeni: aprilie-
iulie, septembrie-decembrie și ianuarie-martie. În conformitate cu reglementările Ministerului 
Educației, Științei și Culturii din Japonia, sistemul universitar de evaluare a cunoștințelor este utilizat 
în școala secundară din a doua etapă: fiecare student trebuie să adune cel puțin 80 de puncte de credit 
pentru a obține un certificat de finalizare a liceului complet de 12 ani (Kotogakko). Educația 
profesională în Japonia se adresează celor care doresc să primească o educație tehnică restrânsă. 
Termenul de studiu nu depășește 3 ani. Colegiile japoneze în statut pot fi echivalate cu instituțiile 
noastre de învățământ secundar specializat. Acestea sunt împărțite în: mai tânăr, tehnologic, colegii 
de pregătire specială. Acestea sunt programe de formare pe doi ani în științe umaniste, științe naturale, 
științe medicale și inginerie. Absolvenții au dreptul să-și continue studiile la universitate începând cu 
al doilea sau al treilea an de studiu. Admiterea la colegiile junior se realizează pe baza unui liceu 
complet, elevii susțin examenele de admitere. Colegiul Tehnologic: studiază electronica, 
construcțiile, ingineria mecanică și alte discipline. Puteți aplica după absolvirea liceului sau liceului. 
În primul caz, durata de studiu este de 5 ani, în al doilea - doi ani. Colegiul de formare specializată: 
cursuri profesionale de un an pentru contabili, dactilografi, designeri, programatori, mecanici auto, 
croitori, bucătari etc. 

Învățământul superior din Japonia face parte din sistemul de învățământ profesional unificat și 
este considerat obligatoriu. Cele mai prestigioase universități publice sunt Tokyo, Universitatea 
Kyoto și Universitatea Osaka. Acestea sunt urmate în clasament de universitățile din Hokkaido și 
Tohoku. Cele mai renumite universități private sunt Universitatea Chuo, Nihon, Waseda, Meiji, Tokai 
și Kansai din Osaka. Există, de asemenea, multe universități „pitice” cu 1-2 facultăți și 200-300 de 
studenți. 

Observăm că toate sistemele au același principiu, împărțirea în etape, mai întâi după vârstă, 
apoi după direcția de studiu. Peste tot există posibilitatea de a obține studii superioare și profesionale, 
precum și peste tot există învățământ preșcolar și obligatoriu. Dar, în ciuda similitudinii aparente, 
fiecare țară are propriile nuanțe asociate atât cu intrarea într-o instituție de învățământ, cât și cu 
formarea ulterioară în aceasta, asociată în primul rând cu tradițiile consacrate și mentalitatea diferită. 
Nu există două sisteme asemănătoare. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

651



 
EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE  

– CUM MI-AM PETRECUT TIMPUL ON-LINE 
 

AUTOR: PROF. REFI NIRVANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 37 CONSTANȚA 

 
 
Motto: „În trecerea grăbită prin lume către veci,  
Fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci! 
...Fă-ți timp ACUM! 
Să știi: zadarnic ai să plângi,  
Comoara risipită a vieții n-o mai strângi! 
Fă-ți timp! O, nu uita,  
Fă-ți timp!” 
 
Rudyard Kipling-”Fă-ți timp” 
 
A trecut un an greu. Pandemia pe de o parte, școala on-line pe de alta. 
Am crescut în școală, pentru că mama era învățătoare. Să zic că vocația mea era catedra, că am 

simțit de mică un je n`sais quoi, aș minți. Am absolvit Filologia cu gândul (tineresc) că voi ajunge 
traducătoare, ghid turistic sau bibliotecară. 

Am ajuns profesor de limba română cu repartiție guvernamentală la Ceamurlia de Jos, județul 
Tulcea. Cine e curios, să caute pe hartă. 

Acolo mi-am început cariera didactică, proaspătă mămică a unui prunc lăsat cu bunicii materni, 
stagiară la o școală cu clasele I-X, cu peste 35 de elevi în clasă. Era primăvara lui 1989 și aveam 26 
de ani. Sigur că era învățământ tradițional. 

Școala avea teren agricol, dar și o curte sauvage, plină cu maci care ne ademeneau. Am făcut 
câteva ore afară, pe niște buturugi, bucurându-ne de soare și de adierea vântului. Nu mă întrebați 
acum ce le spuneam copiilor. Știu doar că erau clasa a cincea. Și era o liniște de se auzea zumzăitul 
diverselor insecte. 

Nu-mi mai amintesc cum stăpâneam clasele a opta, a noua și a zecea. Erau niște băieți înalți, 
arși de soare, cu mâinile bătătorite de muncă, ținând stângaci creioanele între degete. 

Anii au trecut. Generațiile s-au schimbat, au evoluat, am avut și bune, și rele de-a lungul 
timpului. 

Până ne-am trezit anul trecut cu învățământul on-line. Nu am putut să mă adun. În primul rând, 
pentru că nu am aplecăciune (penchant) către chestii tehnice. Nici mașina nu am putut-o conduce, 
deși am luat permis. 

Întâi am încercat să explic lecțiile fiind înregistrată cu telefonul de către soțul meu. Nu a mers, 
fiindcă am izbucnit în plâns de fiecare dată. Aveam o tablă, am bătut-o în cuie pe ușă și am scris cu 
markerul ce era nevoie. Am lucrat cu aplicația Whatsapp și apoi pe 24edu. 

Nu vreți să știți. Fetele mele locuiau separat, intrau pe calculatorul meu, eu pregăteam 
materialele, ele le postau. Toată ziua eram pe Youtube și pe Bonjourdefrance. Încet-încet am învățat 
să corectez temele, să raspund copiilor, să postez materialele cu dedicație. 

Am intrat în vacanța de vară. Am crezut că toamna va fi normală. Nu a fost. După prima 
săptămână de școală am făcut Covid. Mi-am revenit foarte greu și chiar și de pe patul de spital le 
dădeam indicații colegilor care mă suplineau. 

Am trecut la Zoom, GoogleMeet, Microsoft Teams. 
Am trăit normalitatea on-line. 
Elevii de clasa a cincea îmi cereau cel mai des tăblița: ”Doamna, unde e tăblița? Scrieți-ne! Mai 

sus, mai jos, mai la dreapta, acum se vede perfect!” Ei au fost cei mai văduviți de dreptul de a studia 
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limba modernă. Pronunția e foarte importantă, exprimarea orală la fel, iar primul an de studiu este 
decisiv. 

Când ne-am reîntâlnit, în mai, nu ne săturam privindu-ne pe după măști, ochii le râdeau, le 
vedeam curiozitatea... 

”Ce frumoasă sunteți, v-ați schimbat culoarea părului?” - clasa a șasea. 
”Parcă ați mai slăbit, doamna?” - clasa a opta... 
Orele on-line s-au desfășurat mulțumitor. Vocea mea trecând de la șoaptă la crescendo, de la 

rugăminți la amenințări. 
Cel mai des nu mergeau microfonul și camera. Pe locul al doilea era durerea de burtă!!! 

Întrebările zilei: Mă auziți? Mă vedeți? 
Învățământul on-line a devenit brusc o necesitate, deși nici cadrele didactice, nici elevii, nici 

părinții nu erau pregătiți . 
Elevii au dezvoltat dificultăți în a se exprima, în a structura mesaje, în a interacționa. Școala 

on-line nu permite manifestarea curiozității, scade nivelul de atenție și concentrare, diminuează 
disciplina, privează copilul de experiența lumii reale, fiind o formă complementară a educației directe. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

653



 
ȘCOALA ONLINE  

– ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRES 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR REVNIC CORINA,  
LICEUL TEHNOLOGIC TURBUREA, GORJ 

 
Sistemul de învățământ este angajat în profunde transformări educaționale și organizaționale, 

de la grădiniță până la post-bacalaureat, care necesită mobilizarea tuturor actorilor din comunitatea 
educațională pentru a construi viitorul Școlii și a permite astfel succesul tuturor elevilor. Tehnologia 
digitală reprezintă o puternică pârghie de transformare pentru a sprijini politica ministerială în toate 
dimensiunile, de la transformarea educațională în serviciul învățării și evaluarea lor până la formarea 
în provocările și profesiile de mâine. Această ambiție digitală necesită simplificarea relațiilor cu 
utilizatorii și modernizarea funcționării statului cu sisteme informaționale reproiectate. Educația 
națională produce astăzi o cantitate mare de date referitoare la viața școlară, evaluările și rezultatele 
elevilor, munca și temele pe care le realizează. Astfel, o mare varietate de date digitale personale sunt 
colectate, stocate și procesate de o multitudine de jucători (școli și unități de învățământ, servicii 
academice, autorități locale, parteneri privați care oferă resurse educaționale și servicii digitale). Cu 
condiția să facă obiectul unei protecții riguroase, datele școlare și urmele de învățare pot beneficia de 
progrese tehnologice legate de puterea de calcul și inteligența artificială care ne marchează timpul. 
Astfel, ele pot fi mai bine evidențiate și utilizate pentru a consolida individualizarea cursurilor și a 
învățării, o evaluare mai eficientă a elevilor și dezvoltarea de noi instrumente pentru profesori. 
Ministerul Educației Naționale ar trebui să se asigure absolut că fluxul, prelucrarea și găzduirea 
acestor date școlare respectă strict confidențialitatea elevilor și a familiilor acestora, a profesorilor și 
a personalului administrativ. Respectarea tuturor actorilor cu regulile de utilizare a acestor date 
constituie una dintre condițiile esențiale pentru încrederea care trebuie să prevaleze în cadrul fiecărei 
comunități educaționale. Acest sistem de garantare este condiția esențială pentru desfășurarea de noi 
oportunități în domeniul educațional, deoarece Școala intră în era datelor mari. Prin urmare, o mai 
bună protecție pentru o mai bună valoare va fi piatra de temelie a strategiei ministeriale pentru datele 
digitale. Consider ca sectorul educațional digital trebuie să vină în beneficiul elevului, în primul rând, 
care va putea, în cele din urmă, să aibă un mediu de învățare personalizat, care să îi permită să își facă 
bilanțul atuurilor și nevoilor sale, să acceseze căi educaționale specifice, la ajutoare adaptate sau chiar 
la sugestii de activități sau resurse corespunzătoare marjelor sale de progres. De asemenea, pentru 
profesorul, care, eliberat de anumite activități consumatoare de timp, va putea reinvesti de această 
dată în diferențiere educațională datorită unei cunoștințe consolidate a nevoilor specifice ale fiecăruia 
dintre elevii săi. Cel mai adesea marcate de flexibilitatea organizațională și diversitatea ofertei, 
instrumentele digitale pot fi foarte valoroase pentru pregătirea profesorilor. Instrumentele digitale 
permit astfel extinderea ofertei de cursuri de formare, flexibilizarea organizării timpilor de instruire 
și asigurarea în comun a acestora prin intermediul tehnologiei digitale. Totodată, stăpânirea 
abilităților digitale este esențială pentru a permite utilizarea rezonabilă și responsabilă a 
instrumentelor și serviciilor digitale și pentru a garanta o integrare profesională de succes. Dobândirea 
de competențe în domeniul digital, și mai ales în calcul, necesită adesea experiențe concrete pe care 
elevii le pot trăi și urmări, într-un cadru școlar sau în afara timpului școlar, de unde și importanța 
relațiilor cu cei implicați în activități în afara orelor de școală și locuri asociate. Într-o societate 
marcată de abundența de informații, educația media și informația permite studenților să învețe să 
devină media și utilizatori de internet conștienți de drepturile și îndatoririle lor și de controlul 
identității lor digitale. Tehnologiile digitale joacă un rol crucial în furnizarea de resurse educaționale 
adaptate și accesibile elevilor aflați în dificultate . Dacă au luat în considerare aceste probleme de la 
concepția lor, resursele digitale pot contribui într-adevăr în mod semnificativ la îmbunătățirea primirii 
și integrării depline a acestor elevi și la facilitarea monitorizării educației lor de către părinți. Prin 
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propunerea sistematică a metodelor alternative de acces și utilizare, adaptările astfel propuse 
beneficiază, prin urmare, de toți elevii, cu sau fără dizabilități. 

 În concluzie, învățăturile care se concentrează în special pe tehnologia digitală sau folosind 
resurse și instrumente digitale contribuie la dezvoltarea abilităților cheie ale elevilor în societate și în 
lumea profesională a secolului XXI: creativitate, inovație, muncă în grup, chiar autonomie. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU,, G.P.P. NR. 1, 

ABRUD, ALBA 
PROF. ÎNV. PREȘC. RÎȘTEI LOREDANA MIHAELA 

 
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 
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- 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! 

 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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PREDAREA ONLINE VERSUS PREDAREA TRADIȚIONALĂ 

 
PROF. GEORGETA-ELENA RISTOIU,  

COLEGIUL TEHNIC ,,RALUCA RIPAN”  
 CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ 

 
,,Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 

educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de 
cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret 

În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 
spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare.  

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor.  

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. 

Astfel, prin realizarea unei analize, de când predarea și învățarea sau mutat în școala de acasă 
putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării tradiționale, 
adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit:  

Predarea online:  
• Elevii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru;  
• Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din 

clasă;  
• Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei sau putut 

bucura de o oră de somn în plus dimineața; 
• Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod 

direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare;  
• Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini 

părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează elevii;  
• Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei.  
• Instrumentele digitale și tehnologia contribuie la dezvoltarea abilităților eficiente de învățare 

a elevilor. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează 
resursele online, și aplică informațiile util. Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea. Elevii 
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. 

• Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai responsabili. Cei 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 seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și 
implicat.  

• 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. 
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Predarea tradițională (față în față):  
• Ce a lipsit cel mai mult elevilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii de 

socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
către toți elevii;  

• În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 
menținerea atenției elevilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru. 

• Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice 
atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul 
didactic permite dezvoltarea creativității elevului.  

• Școala favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței elevului, favorizând dezvoltarea 
globală a acestuia 

• Învățarea in 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 si 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 întrebari 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. 

• 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. 

• În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține 
note mar 

Metodele educaționale tradiționale nu trebuie înlocuite ci perfecționate. Vor exista în 
continuare cursurile tradiționale împreună cu instrumentele și tehnologia digitală, dar materialele de 
curs ar trebui să reprezinte un supliment al activităților. Astfel, orele sunt mai eficiente, punându-se 
accent pe dezvoltarea materiei prin discuții și angajarea în activități care au la bază comunicarea și 
cooperarea între studenți. Vorbind despre implementarea educației digitale în mediul învățământului 
avem impresia că aceasta ar însemna excluderea celei tradiționale, însă cu toate avantajele ei, educația 
digitală nu ar supraviețui fără cea tradițională, deoarece un calculator, telefon, tabletă niciodată nu ar 
putea înlocui sfatul sau îndrumarea unui profesor; nimic nu se poate compara cu mirosul unei cărți 
noi de pe raftul librăriei sau filele vechi și îngălbenite ale unei cărți vechi din care au învățat mai 
multe generații. 

 
Bibliografie:  
1. Bocoș M., Jucan D., Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Piteșt, 2007 
2. Ionescu, M., Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011 
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PREDAREA ONLINE LA PREȘCOLARI 

 
RIZEA CRISTINA GEORGIANA 

GRĂDINIȚA CU PP SCUFIȚA ROȘIE, PLOIEȘTI 
 
Predarea online pentru preșcolari reprezintă o realitate zilnică. Cadrele didactice sunt 

constrânse de necesitatea unor instrumente și metode de lucru adaptate pentru a preda online 
preșcolarilor, dar și pentru o predare cât mai atractivă și folositoare. 

Copilul se află în centrul învățării, iar planificarea unei activități online presupune să ne gândim 
la experiențele pe care copii le trăiesc, nu la ceea ce aceștia învață. Dacă vom vedea această predare 
ca pe o experiență, predarea online va fi diferită. Trebuie să avem în vedere și diferențierea predării 
online. 

Copiii au nevoie de continuitate în învățare, au nevoie de conectare unii cu ceilalți, De aceea 
părinții trebuie să fie deschiși spre această provocae și să înțeleagă că este important pentru copii să 
își vadă colegii, educatoarea și să se conecteze cu aceștia. 

Planificarea activităților online presupune să ne gândim la ceea ce are nevoie copilul la vârsta 
preșcolarității. Educatoarele trebuie să înțeleagă că grădinița online presupune o adaptare a copiilor, 
asemenea începutului de grădiniță, totul trebuie abordat treptat, în funcție de vârsta copiilor cu care 
lucrează, iar durata activităților să fie în funcție de cât pot sta focusați copiii la diferite vârste. 

Pregătirea copilului pentru intrarea în online trebuie să fie asemănătoare pregătirii pentru 
plecarea la grădiniță: să se trezească la timp, să-și facă rutina zilnică, să ia micul dejun. 

Este de la sine înțeles că această nouă experiență trebuie centrată pe copil, urmărind interesul 
acestuia. 

În susținerea unei activități online educatoarele trebuie să se focuseze pe ceea ce pot face. 
Lecțiile trebuie predate diferit, materialul trebuie să fie variat și atractiv, altfel copii se vor plictisi și 
își vor pierde atenția. Activitățile predate trebuie să fie mai mult joacă, copiii învățând astfel cel mai 
bine. Metodele și instrumentele utilizate online sunt altele decât în sala de grupă. 

Nevoile de bază ale copiilor de la fiecare vârstă trebuie avute mereu în vedere atunci când 
structurăm lecțiile online. Acestea vor fi foarte interactive, folosind toate resursele disponibile în 
mediul online. 

Asemenea activităților din grădiniță și activitățile online trebuie să respecte câteva principia de 
bază: nevoia de mișcare a copiilor, utilizarea muzicii, activități care presupun implicarea copiilor, 
structura activităților și pauzele. 

Mișcarea este foarte importantă, deoarece copiii învață prin folosirea întregului corp. Nu ne 
putem aștepta ca un copil să stea "cuminte", mișcarea este esențială la această vârstă și este un criteriu 
important în planificarea activității. 

La vârste mici, nu e suficient să dăm indicații copiilor, ci și noi, ca educatori, trebuie să facem 
respectivele mișcări în fața ecranului. Întâi arătăm, apoi îi lăsăm pe cei mici să repete.  

Dacă părintele va înțelege importanța experienței de predare, fie ea și online, atunci va putea să 
ofere copilului sprijin și să îl susțină în procesul de învățare. Trebuie înțelese și temerile părintelui, 
pentru că odată securizat părintele, el va transmite sentimentul de securitate și copilului.  

Este importantă starea pe care o au copiii când încep orele. De aceasta va depinde 
disponibilitatea lor.  

Nevoile copiilor sunt aceleși pe care le au și la grădiniță. Să își arate jucăriile, să folosească 
mâinile, să miroasă, să audă, etc. De aceea, este bine să alegem în online activități cu care copiii sunt 
deja familiari de la clasă.  

Planificarea ar trebui realizată în avans și transmisă părinților la începutul fiecărei săptămâni, 
pentru a putea fi pregătiți cu materialele și tot ce este necesar. Copiii pot fi și împărțiți în mai multe 
grupe sau educatorii pot lucra câte doi, dacă există această posibilitate. Între sesiunile online, mai 
putem da activități acasă copiilor, conform cu abilitățile lor.  
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Ca și în format fizic, educatorul este acolo pentru a-l ghida pe copil să descopere lumea. El este 
prezent pentru copii, nu pentru părinți. Mai puțin este mai mult, așa că nu vă străduiți să faceți prea 
multe. Important este să le oferiți copiilor o experiență de învățare în care să se simtă ascultați și 
valorizați.  

În mediul online, putem transmite emoție prin gesturi, prin voce și putem fi alături de copil, 
chiar dacă nu suntem prezenți fizic lângă el. Este important să adresăm întrebări copiilor, pentru a 
vedea cum se simt, ce griji au, ce s-a întâmplat cu ei. Este foarte important să fim alături de copii și 
ei să simtă asta. 

Experiența online poate crea o poveste și este despre a învăța să fim împreună altfel. 
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 ACTIVITĂȚI ON-LINE EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
 PROF. PT ÎNV. PREŞCOLAR RIZESCU DANA 
 GR. CU P.P. DUMBRAVA MINUNATĂ-FIENI 

 
 Anul școlar 2019-2020 a adus noi provocări învățământului românesc, printre care și mutarea 

procesuluide predare-învățare-evaluareîn mediulon-line. 
 Utilizareatehnologiilor modern în educaţia preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea 

noilor cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul deînvățare online devine mai plăcut și 
mai interesant prin folosirea resurselor informatice:Youtube, Pinterest, 
Facebook(Grupul„Activităţigrădiniţe”), Google, Didactic.ro, WhatsApp, Soft-uri educaținale, 
platform de învățare precum Classroom sau Zoom etc. 

 Lecţiile însoţite de texte suggestive şi de imagini viu colorate şi expresive, care permit 
dezvoltarea limbajului si a vocabularului, pot fi cu uşurinţă assimilate de cei mici. 

 În munca cu preşcolarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi 
cu posibilităţile preșcolarilor din grupa pe care o coordonez la Gradinita cu P.P. Dumbrava Minunata 
- Fieni, în măsură 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 preșcolarii au fost 
nevoiți saă rămâna la domiciliu, activitățile au fost gândite a fi susținute online, utilizând platforma 
WhatsApp, Classroom sau Zoom. 

 La baza acestor decizii au stat următoarele ipoteze: 
1. Dacă educatorul este în legătură directă cu preșcolarul când acesta își petrece timpul în 

activități educaționale dirijate, atunci calitatea informației consolidate sau dobândite crește. 
2. Daca se desfasoara cu prescolarul activitati efectuate intr-un anumit interval de timp, atunci 

acesta petrece mai puțin timp î fața micilor ecrane pe perioada COVID-19. 
Plecând de la aceste ipoteze și de la ideea implicațiilor negative pe care timpul petrecut utilizând 

tehnologia It de tipul telefonie mobile îl are asupra sănătății preșcolarilor, am repartizat timpul 
activităților în funcție de orarul stabilit pe parcursul întregului an școlar. Aici mă refer la activitățile 
din cadrul domeniilor experiențiale: 

• luni- DS (Cunoașterea mediului) și DEC (Educatie plastică) 
• marți – DȘ (Activitate matematică) și DEC (Educatie muzicală) 
• mierrcuri- DLC (Educarea limbajului) și DPM (Educație fizică) 
• joi- DȘ (Activitate matematica) și DOS (Educație pentru societate) 
• vineri- DLC (Educarea limbajului) și DOS (Activitate practică) 
Evidențiez faptul că, pe parcursul acestei perioade, am desfășurat online toate aceste activități 

din procesul instructiv- educativ, dar beneficiind și de faptul că, în primele zile după rămânearea 
acasă a preșcolarilor, acestora le-au fost înmanate dosare cu fișe de lucru, atât retrospectiv, cât și in 
avans, neștiind încă sub ce formă vom efectua procesul instructiv-educativ. 

 În cadrul activității ecologice, activitate care face parte din domeniul Om și Societate, activitate 
practică, am urmărit confectionarea de jucarii din diverse materiale pe care copiii le-au avut la 
dispoziție. Le-am pus la dispoziție copiilor și părinților mai multe filmulețe cu idei interesante și 
materiale necesare pentru realizarea lor. Preșcolarii au fost foarte bucuroși că au lucrat împreună cu 
părinții/bunicii și au aflat și văzut câte lucruri interesante putem obține dacă reciclăm diverse 
materiale/obiecte. 

 În cadrul proiectului „Şcoala altfel”, am desfăşurat activitatea numită „Apa miracolul vietii”, 
unde preşcolarii au învăţat despre circuitul apei în natură, realizând experimente, pictând şi trasând 
picăturile de apă - astfel încât învătarea a fost facilitată interdisciplinar, în funcţie de interesele şi 
înclinaţiile copiilor. 
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Ne jucăm şi ne distrăm-matematică învăţam! 
Pentru copil joaca este activitatea fundamentală, astfel preşcolarii îşi însuşesc noţiuni 

matematice elementare într-un mod plăcut şi fară efort conştient. 
  

 
 
Ultima luna de activități instructiv-educative susținute online mi-a relevat faptul că și resursele 

digitale sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: copil, 
părinte, educatoare.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 
observa felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al 
acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în timp real atat de la copil, cât și de 
la cadrul didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă forma de educație dirijată pentru 
preșcolar. 

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților a oferit 
următoarele oportunități: am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online (modul de lucru 
pe warshapp, Classroom pe care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Zoom, în cadrul consiliilor 
profesorale sau a cercului pedagogic), am învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu 
povești pentru preșcolari. 
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AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE ȘCOLII ONLINE 

 
RIZESCU MAGDA 

 
În anul 2020, pandemia COVID-19 a fost mediatizată pentru prima oară. Primul caz a fost în 

Wuhan, China. Boala s-a răspândit cu rapiditate în China, apoi și în alte țări străine. Acest virus a 
oprit din activitate multe întreprinderi, a afectat, de asemenea, multe proiecte sociale și 
guvernamentale și, desigur, a afectat foarte mult economia țărilor. 

În ceea ce privește școala, s-a decis să se utilizeze tehnologia pentru a ajuta elevii să învețe în 
timp ce se află acasă. În acest articol, vom discuta despre avantajele și dezavantajele învățării online.  

Avantajele claselor online: 
1. Eficiență 
Învățarea online oferă profesorilor o modalitate eficientă de a oferi lecții elevilor. Învățarea 

online oferp o serie de instrumente, cum ar fi videoclipuri, pdf-uri, prezentări Power Point, podcasturi, 
iar profesorii pot utiliza toate aceste instrumente ca parte a planurilor lor de lecție. Prin extinderea 
planului de lecție dincolo de manualele tradiționale, profesorii pot deveni educatori mai eficienți. 

2. Accesibilitatea timpului și a locului 
Un alt avantaj al educației online este că permite elevilor să participe la cursuri din orice loc, la 

alegere. De asemenea, permite școlilor să ajungă la o rețea mai mare de elevi, în loc să rămână 
restricționate de granițele geografice. De asemenea, prelegerile online pot fi înregistrate, arhivate și 
partajate pentru viitoarele referințe.  

3. Accesibilitatea  
Printre alte avantaje ale învățării online se numără și reducerea costurilor financiare. Educația 

online este mult mai accesibilă în comparație cu învățarea fizică. Sunt eliminate anumite costuri, cum 
ar fi transportul, masa sau manualele în format fizic, acestea fiind accesibile online și benefice pentru 
mediul înconjurător. 

4. Îmbunătățirea participării elevilor  
Având în vedere că se poate participa la ore de acasă, există mai multe șanse ca elevii să nu 

rateze lecțiile. 
5. Se potrivește unor varietăți de stiluri de învățare  
Fiecare elev învață diferit. Unii elevi sunt cursanți vizuali, în timp ce unii preferă să învețe 

ascultând. În mod similar, unii elevi prosperă în clasă, iar alții unt cursanți singuri care sunt distrași 
de grupurile mari. Sistemul de învățare online, cu gama sa largă de opțiuni și resurse, poate fi 
personalizat în multe feluri. Este cel mai potrivit mod de a crea un mediu de învățare adaptat nevoilor 
fiecărui elev. 

 Care sunt dezavantajele învățării online? 
1. Incapacitatea de a se concentra 
Pentru mulți elevi, una dintre cele mai mari provocări ale învățării online este lupta cu 

concentrarea pentru perioade lungi de timp. În învățarea online, există, de asemenea, o șansă mai 
mare pentru elevi de a fi distrași cu ușurință de rețelele sociale sau alte site-uri. Prin urmare, este 
necesar ca profesorii să facă orele online captivante, interactive și în același timp clare pentru a-i ajuta 
pe elevi să rămână concentrați. 

2. Probleme tehnologice  
O altă provocare a orelor online este conectivitatea la internet. În unele orașe mai mici și sate 

îndepărtate, conexiunea la internet este o problemă.De asemenea, există sate „uitate de lume” și 
familii defavorizate care nu au acces la tehnologie absolut deloc, iar școala în format fizic era un 
avantaj pentru această categorie. Fără o conexiune consistentă la internet pentru elevi sau profesori și 
fără tehnologia adecvată, poate exista o lipsă de continuitate în învățarea pentru copil. Acest lucru 
este în detrimentul procesului de educație. 

3. Sentimentul de izolare  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

664



Elevii pot învăța multe când sunt în preajma colegilor lor. Cu toate acestea, într-o clasă online, 
există interacțiuni fizice minime pentru elevi și profesori, acest lucru ducând la un sentiment de 
izolare. În această situație, este necesar ca școala să permită alte forme de comunicare între elevi și 
profesori. Aceasta poate include mesaje online, e-mailuri și conferințe video care pot permite 
interacțiunea față în față și pot reduce sentimentul de izolare. 

4. Formarea cadrelor didactice  
Învățarea online solicită profesorilor să aibă o înțelegere de bază, cel puțin, a utilizării formelor 

digitale de învățare. Dar, acest lucru nu este întotdeauna posibil. Foarte des, profesorii nu au nici 
măcar o înțelegere minimă a tehnologiei. Uneori, nici măcar nu au resursele și instrumentele necesare 
pentru a urma cursuri online. Pentru a combate acest lucru, este important ca școlile să investească în 
formarea profesorilor în ceea ce privește folosirea tehnologiei, astfel încât să își poată desfășura 
activitatea online fără probleme. 

5. Gestionarea timpul în fața ecranului 
Mulți părinți sunt preocupați de pericolele pentru sănătate pe care le pot avea copiii petrecând 

multe ore în fața unui ecran.Timpul petrecut în fața ecranului este unul dintre cele mai mari 
dezavantaje ale învățării online. Uneori elevii dezvoltă, de asemenea, o postură greșită și alte 
probleme fizice din cauza faptului că rămân cocoșați în fața ecranului. O soluție bună este acordarea 
pauzelor dese pentru a își împrospăta mintea și corpul.  
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TRIFEȘTI 

PROFESOR: ROBU MIOARA 
 
 Dincolo de retorica învățământului după standarde europene, demersul didactic este gândit în 

așa manieră încât cei mai inteligenți profesori să avanseze spre nivelul elitelor, iar activitatea didactică 
la clasă sau acasă să fie judecată în funcție de eficiența cu care se dezvoltă competențele-cheie. De 
fapt, cheile succesului se găsesc în buzunarul nostru și se traduce acest bun prin proiectarea, 
diseminarea tehnicilor unui demers didactic în, între și dincolo de orice disciplină, conceput în așa fel 
încât traversează toate barierele obiectului de studiu. 

 Școala în format fizic îi ajută pe elevi să dezvolte relații profunde, amplifică spiritul de echipă, 
dezvoltă empatia, coeziunea la nivelul grupului de elevi. Interacțiunea față în față are rolul de a valida 
puncte de vedere privind o problemă literară.Știi? Vezi? Aceste întrebări îl mențin activ pe elev, 
întrebările retorice fiind deghizate, regizate, implicându-i emoțional. Îi angrenăm la discuții 
pro/contra, elevul fiind un conector argumentativ. 

 Învățământul on-line cunoaște avantaje: elevul obține informația rapid, reține mai ușor 
conținutul audio-video, care este arhivat, revizuit, informația transmisă prin link-uri, înregistrări, 
documente Word este concisă, clară. Educația este terapie pentru minte. Imaginea oferă o viziune a 
textului literar și poate fi mai puternică decât cuvântul. În schimb, predarea este cronofagă(5-
10minute), unii elevi nu pot accesa participarea la lecție din lipsa conexiunii, lipsa motivației. 
Intervine oboseala, plictiseala, lipsa de concentrație, intervenția părinților care nu doresc șederea 
îndelungată în fața calculatorului. Aceste dezavantaje duc la inegalitatea de acces la riscul ca elevii 
să nu performeze, să nu își mai dorească să învețe. 

 Profesorul trebuie să stăpânească întregul proces didactic, să răspundă mereu la provocările în 
evoluție a societății, o angajare continuă de studiu. Nu acționăm singuri există o politică educațională, 
avem o abordare reflexivă proprie a competențelor necesare predării-învățării, ne încurajăm prin 
experiențe proprii. Suntem responsabili de viitorul copiilor indiferent de gen, rasă, moștenire etnică 
sau fundal cultural. Tic este inevitabil la orice oră, un instrument util în activitatea de 
învățare.Profesorul în lumea digitală este un facilitator al învățării, custode al procesului educativ, 
filtrant al resurselor digitale. Identifică, operează cu informația, recontextualizează informația, 
creează contexte noi. Ecranul nu va anula competența socială și pentru reușita lecțiilor profesorul va 
apela la gândirea critică, îi va învăța pe elevi să învețe on-line, va exploata tehnologia, va face lecția 
relevantă. Business-ul școlar e învățarea. Copiii vor fi ajutați să înțeleagă că învățarea continuă și 
după școală, vor fi încurajați să descopere ce sunt, ce pot și cum pot. Discursul educativ nu trebuie să 
fie negativist, școala on-line este doar o ”clasă răsturnată”. 

 Orice profesor în evoluție construiește, reconstruiește, trece de la prelegerea în clasă la 
profesorul mentor, punând accent pe calitatea de vorbitor, reechilibrând ponderea acordată exprimării 
orale față de cea scrisă, adaptând mereu conținuturile la nivel de vârstă, centrând obiectivele pe 
formare de capacități, deprinderi, abilități necesare în componenta fundamentală-comunicarea. Se va 
pune accent pe competențe de ascultare activă, prin regândirea selectării corecte și eficiente a 
metodelor activ-participative, care să îi implice pe toți copiii în activitatea didactică și să ducă la 
starea de bine( noua programă pe lângă competențe cognitive are și competențe atitudinale). 
Profesorul se va orienta în școala on-line spre posibilitățile reale și diferențiate de învățare ale elevilor: 
ce, cât, cum va învăța elevul. 

 Dintre toate competențele cea mai fundamentală este a învăța să înveți. Diversitatea textelor 
face ca actul didactic să fie flexibil și să motiveze elevii să învețe, să experimenteze nemijlocit 
realitatea prin Visual Learning. Și elevii și profesorii trebuie să conștientizeze aspectele benefice ale 
noii tehnologii asupra progresului de învățare: imagini, scheme, audiții, desene...toate duc la 
conexiuni rapide între ceea ce știu-ceea ce știu să facă- ceea ce știu să fie elevii. 
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 Școala de acasă înseamnă și abordare nouă a întregului demers didactic, noile achiziții trebuie 
să fie puse în lumina finalităților din profilul absolventului de gimnaziu. ”Reprezentările mentale 
devin adevărate grile de lectură”( Philippe Blanchet). Și școala on-line duce la emoții, reacții, gânduri, 
reacții, dezvoltă resursele creative ale elevilor, spiritul ludic, starea de bine.  
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PREDAREA, ÎNTRE ONLINE ȘI TRADITIONAL 

 
PROF. RODU ELENA 

 
„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) 
Odată cu pandemia, am realizat din nou că singurul lucru constant în viață este schimbarea, iar 

adaptabilitatea este o trăsătură esențială pentru a face față acesteia. Din cauza pandemiei instituțiile 
de învățământ au fost nevoite să își transfere activitatea exclusiv online. Trecerea de la lecțiile predate 
în școli la cele bazate exclusiv pe videoconferințe a adus cu sine multe provocări atât pentru profesori, 
deoarece aceștia au trebuit să facă un efort și mai mare pentru a capta atenția elevilor, cât și pentru 
elevi deoarece atenția lor a fost mult mai mică fiind acasă. Măsura trecerii de la activitățile de învățare 
din clasa tradițională la învățarea cu ajutorul tehnologiei, modul în care se îmbina metodele 
tradiționale cu predatul online aduc plus valoare. Un lucru e cert: pentru ca educația online să 
funcționeze și să fie eficientă e nevoie de noi metode de a preda.  

Atunci când informațiile pe care le primești într-un mod sau altul nu devin cunoștințe, nu poți 
spune că e vorba de învățare. Creierul uman primește peste 400 de miliarde de biți cu informații în 
fiecare secundă, dar doar 2000 dintre acești biți sunt procesați în mod conștient. Acest lucru 
însemnând că majoritatea informațiilor pe care le primim au șanse extrem de mici de a deveni 
cunoștință durabilă. De aceea, pentru a învăța ceva nou e nevoie ca acea informație să aibă o 
semnificație sau să aibă o conexiune emoțională. Oare e posibil ca învățatul să fie eficient chiar și 
prin intermediul educației online?  

 Dezbaterea dintre învățarea online și învățarea tradițională crește în fiecare an. Criza Corona a 
făcut-o și mai relevantă, deoarece angajații din multe țări au fost obligați să lucreze de acasă. Deci, 
brusc, toate activitățile de învățare trebuiau să aibă loc online. Dar este un bun substitut pentru 
învățarea tradițională? Să aruncăm o privire asupra diferențelor, asemănărilor și să concluzionăm cine 
este câștigătorul. Învățarea online este exact cum sună: are loc pe Internet. Este o formă de învățare 
la distanță. Este interschimbabil cu termenul e-learning. Un program stochează de obicei conținutul 
instruirii, care este accesibil oriunde și oricând. Învățarea tradițională are loc într-un cadru de clasă. 
Există un instructor care moderează și reglează fluxul de informații și cunoștințe. Apoi, formatorul 
se așteaptă ca angajații să-și aprofundeze cunoștințele prin exerciții scrise acasă. În zilele noastre, 
tehnologia este încorporată din ce în ce mai mult. Cu toate acestea, în scenarii de instruire față în față, 
sursa principală de informații este în continuare formatorul. 

 Învățare online: Se întâmplă online, Oricând, în orice loc, Ritm flexibil, Singur, Sprijină un stil 
de învățare independent, Sursa principală de informații este conținutul online. Învățarea tradițională: 
Se întâmplă offline, Forțat într-un program și un loc, Ritm impus, Împreună cu colegii tăi, Învățând 
de la și împreună, Sursa principală de informații este formatorul, Interacțiune extinsă între formatori 
și colegi. Acestea sunt diferențele evidente, dar există și diferențe în ceea ce privește costurile și ratele 
de participare. Deși se poate acorda o înaltă prioritate educației continue în organizații, de multe ori, 
aceasta nu este implementată pe deplin. Angajații care participă la instruirea organizată de managerii 
lor se pot simți grăbiți. De ce? Deoarece timpul este limitat, mai ales având în vedere lista noastră de 
sarcini care crește în fiecare zi. Învățarea online vine apoi în ajutor. De fapt, un sondaj din peste 700 
de studenți corporativi a constatat că 87% dintre aceștia au preferat să urmeze cursuri online în timpul 
orelor de lucru. Este nevoie de mai puțin timp decât învățarea față în față și pot să-l strângă cu ușurință 
în sarcinile lor zilnice. Configurarea instruirii tradiționale este valoroasă, dar și costisitoare. Modulele 
online sunt adesea mai accesibile decât formarea internă. Nu trebuie să ne confruntăm cu costuri 
suplimentare, cum ar fi cheltuielile de călătorie, facilitățile de instruire, angajarea unui instructor sau 
tipărirea materialelor de instruire care vin cu formarea internă. În 2019, cheltuielile de instruire din 
SUA s-au ridicat la 83 de miliarde de dolari. Dintre acestea, 29, 6 miliarde au fost cheltuite pentru 
aceste costuri suplimentare. Cheltuielile generale pentru a opera programe de instruire online sunt 
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mult mai mici. Deși există mai multe diferențe decât similitudini între aceste metode de învățare 
opuse, ceea ce au în comun este că ambele sunt eficiente. 

 Învățarea online este o alternativă deplină pentru instruirea la clasă. Nu putem spune că 
învățarea online este mai eficientă decât învățarea tradițională sau invers. Cu siguranță depinde de 
subiectul învățării și de modul în care a fost măsurată eficacitatea acestuia. Există dovezi bune și 
ample că angajații învață, în general, la fel de mult ca și online, la fel ca în cadrul formării tradiționale. 
Poate că alegerea uneia peste cealaltă este prea rigidă. Dacă dorim să combinăm cele mai bune din 
ambele lumi, atunci ar trebui să luăm în considerare învățarea mixtă. 

 Cursurile online poate nu sunt tot timpul, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu 
siguranță sunt mai bune decât nimic. În prezent, clasele virtuale permit elevilor să acceseze lecții și 
exerciții și să interacționeze cu profesorii în moduri care ar fi fost imposibil dacă o epidemie ar fi 
închis școlile chiar cu un deceniu sau două mai devreme. Așadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce 
privește învățarea online, dar este timpul să o îmbrățișăm și să o îmbunătățim. Sistemul de educație 
online poate funcționa mai bine pentru unii, în timp ce pentru alții, educația tradițională din școală 
este cea mai eficientă. 

 
Bibliografie: 
- Pavel Cerbuscă: Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență. 
- https://elearningindustry.com/traditional-learning-vs-online-learning 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ A 

 ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ON-LINE 
BOGĂȚIILE TOAMNEI  

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ROFF NICOLETA MARIA 

 
 TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?  
 TEMA PROIECTULUI: DIN TAINELE NATURII.  
SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: BOGĂȚIILE TOAMNEI 
Învăţământul de astăzi este preocupat de educarea unor atitudini pozitive faţă de natură, faţă de 

mediul înconjurător, încă chiar de la grădiniţă, când copiii desfăşoară diverse activităţi cu teme legate 
de mediul înconjurător în care învaţă să iubească şi să ocrotească natura. Chiar dacă activitățile se 
desfășoară on-line, temele şi activităţile sunt propuse astfel încât să îi ajute pe copii să afle lucruri noi 
despre natură, să își formeze anumite deprinderi și abilități. 

 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică 
 LUNI 
 

Întâlnirea de 
dimineață: salutul, 
prezența, calendarul 
naturii, înviorare 
Activitate integrată 
„Ariciul politicos ” 
DLC+DOS– 
povestire 
+confecționare 
 Moment de mișcare: 
Dansează și rotește-te: 
DȘ (cun. mediului) : 
Ariciul - observare 

• să participe la activitate, 
atât în calitate de vorbitor, cât și 
în calitate de auditor 
• să audieze cu atenție un 
text, să rețină ideile acestuia și să 
demonstreze că l-a înțeles  
• să comunice idei pe 
baza unor observări efectuate 
• să descrie 
caracteristicile ariciului  
• să-și formeze o ținută 
corporală corectă, executând 
mișcări motrice de bază 

Trimiterea pe grupul de 
whatsapp a linkului pentru 
intrarea pe Zoom. 
 Prezentarea unui PPT –
Ariciul politicos.  
Momentul de mișcare - 
Vizionare cântec pe 
YouTube Dansează și 
rotește-te:  
https://youtu.be/AWF9coW
5a7M 
Vizionare a modului de 
realizare al ariciului din 
cartof 
Vizionare filmuleț pe 
YouTube: Ariciul: 
https://youtu.be/3Q-
c96bDqCU 

MAR
ȚI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întâlnirea de 
dimineață: salutul, 
prezența, calendarul 
naturii, înviorare 
Activitate integrată „ 
Toamna și ariciul 
politicos” DOS + 
DLC - Educație pt 
societate+Ed. 
limbajului 
Momentul de 
mișcare: Dacă vesel 
se trăiește 
Momentul 
poveștilor: Mănâncă-
ți legumele, Bălăuco 

• să participe la activitate, 
atât în calitate de vorbitor, cât și 
în calitate de auditor 
• să răspundă corect la 
întrebările adresate de 
educatoare; 
• să-și însușească 
comportamente pozitive 
• să plaseze obiectele 
într-un spațiu dat 
• să-și formeze o ținută 
corporală corectă, executând 
mișcări motrice de bază  
• să audieze cu atenție un 
text, să rețină ideile acestuia și să 
demonstreze că l-a înțeles 

Întâlnirea de dimineață 
Vizionare PPT  
Joc wordwall Toamna și 
ariciul politicos 
https://wordwall.net/resourc
e/7020961 
Momentul de mișcare: Dacă 
vesel se trăiește: 
https://youtu.be/n187RQZM
vqs 
Vizionare youtube: 
Mănâncă-ți legumele, 
Bălăuco 
https://youtu.be/VzHy-
NO5NrE 
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MIER
CURI 
 

Întâlnirea de 
dimineață: salutul, 
prezența, calendarul 
naturii, înviorare 
DEC: Măști cu 
fructe și legume - 
pictură” 
Momentul de 
mișcare: joc cu text și 
cânt „Stâng și drept” 
Moment pentru 
poveste: Ridichea 
Uriașă 

• să compună în mod 
original și personal spațiul 
plastic 
• să obțină efecte plastice, 
exersând deprinderi tehnice 
specifice activ. artistico-plastice 
• să-și formeze o ținută 
corporală corectă, executând 
mișcări motrice de bază 
• să audieze cu atenție un 
text, să rețină ideile acestuia și să 
demonstreze că l-a înțeles  

Întâlnirea de dimineață: 
salutul, prezența, calendarul 
naturii - PPT 
Prezentarea modului de 
realizare a măștilor prin 
pictură 
Vizionare filmuleț pe 
YouTube: Stâng și drept 
https://youtu.be/79gLGU50
ceM 
Vizionare filmuleț pe 
YouTube: Ridichea Uriașă 
https://youtu.be/A5H208W
Ww44 

JOI 
 

Întâlnirea de 
dimineață: salutul, 
prezența, calendarul 
naturii, înviorare 
DȘ - ” Unde s-a 
ascuns mărul 
săltăreț?” – poziții 
spațiale 
Momentul de 
mișcare: Înviorarea 
de dimineață - Baby 
Shark 
Moment pentru 
poveste: Mărul 
buclucaș 

• să participe la activitate, 
atât în calitate de vorbitor, cât și 
în calitate de auditor 
• să transmită mesaje 
simple, să reacționeze la acestea 
• să identifice poziția 
spațială a unui obiect în raport cu 
o poziție relativă dată 
• să-și formeze o ținută 
corporală corectă, executând 
mișcări motrice de bază 
• să audieze cu atenție un text, să 
rețină ideile acestuia și să 
demonstreze că l-a înțeles 

 Întâlnirea de dimineață: 
salutul, prezența, calendarul 
naturii 
Vizionare PPT ” Unde s-a 
ascuns mărul săltăreț?” 
Vizionare YouTube: 
Cântecul Baby Shark în 
română: 
https://youtu.be/so2mGx5S
Z8U 
Vizionare YouTube: Mărul 
buclucaș 
https://youtu.be/BkYuxgSf2
bg  

VINE
RI 
 

Întâlnirea de 
dimineață: salutul, 
prezența, calendarul 
naturii, înviorare 
Activ. integrată- 
DȘ+ DLC: Festivalul 
Toamnei- parada 
costumelor și a 
darurilor Toamnei 
(prezentarea 
costumului expus și a 
poeziilor)  
Momentul de 
mișcare: Muzică și 
mișcare 
DEC - educație 
muzicală - Audiție 
cântec "A, a, a acum e 
toamnă, da! 

• să participe la activitate, atât în 
calitate de vorbitor, cât și în 
calitate de auditor 
• să transmită mesaje simple, să 
reacționeze la acestea 
• să -și prezinte costumul și 
„darul” Toamnei 
• să-și formeze o ținută corporală 
corectă, executând mișcări 
motrice de bază 
• să-și coordoneze mișcările cu 
ritmul solicitat de conducătorul 
jocului 
• să audieze cu atenție un cântec 
 

Întâlnirea de dimineață: 
salutul, prezența, calendarul 
naturii 
Prezentarea costumațiilor de 
toamnă, recitarea poeziilor 
despre toamnă. 
Vizionare YouTube: Muzică 
și mișcare: Cântece pentru 
copii 
https://youtu.be/pc2R5zksW
pU 
Audiție cântec pe youtube: 
"A, a, a acum e toamnă, da! 
https://m.youtube.com/watc
h?feature=youtu.be&v=nyH
XY2amfqs 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
INV. ROGOJINA ELENA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAT VALENI, JUD. VASLUI 
 
 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! 

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, 
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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. 

 Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai 
multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este 
important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt 
mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, 
pentru că acolo are loc educația. 

 Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către 
noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă 
nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 
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APLICAȚII FOLOSITE LA CLASA I ÎN PREDAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ROJA ANDREEA NICOLETA 

LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU 
 
 Învățământul online ne-a luat pe toti prin surprindere. Ne-am confruntat în martie 2020, cu 

situația, în care, nu știam foarte multe lucruri despre a preda online și despre a interacționa cu elevii. 
Am descoperit între timp că putem face lucrul acesta atât sincron, cât și asincron. Am descoperit 
multe aplicații, multe instrumente digitale, care au constituit, ulterior, adevărate resurse pe care le-
am putut folosi în contexte de învățare diferită. A fost greu, trebuie să mărturisesc, dar ne-am motivat 
repetându-ne cuvintele lui Brâncuși care spunea că lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să le pui 
în starea de a le face. Predarea online este mai grea decât predarea fizică, la școală. În primul rând 
pentru că resimțim acut absența fizică a elevilor noștri, a copiilor noștri, cum ne place să le spunem, 
pentru că este dificil să avem un feedback obiectiv și să recunoaștem că nu avem o formare inițială 
în acest domeniu digital, iar tot ceea ce am dobândit până acum am realizat prin învățarea prin 
descoperire. În al doilea rând când am ales să integrăm în lecțiile noastre aceste instrumente digitale 
ne-am gândit cum anume să le alegem, ce selecție să facem și în ce momente din lecție am putea să 
le folosim, astfel încât să fie cât mai eficiente. La activitățile mele la clasă am ales aplicații gratuite, 
care sunt ușor de instalat și de folosit, în orice moment de către copii. De asemenea, am folosit aceste 
aplicații în momente diferite ale lecției, atât la captarea atenției, cât și la consolidarea cunoștințelor 
sau, de ce nu, în momentul în care am dorit să obținem performanța, într-un mod mai atractiv. În cele 
ce urmează voi prezenta, așadar, aplicațiile preferate, și anume: Jigsaw Planet, Padlet, Quizz 
Assignment, Whiteboard.fi, Jambord, WordArt, Wordwall, MozaBook și MozaWeb, Live 
Wordsheets. Jigsaw Planeteste o platformă gratuită cu ajutorul căreia se pot crea puzzle-uri dintr-o 
fotografie. Este accesibilă tuturor persoanelor datorită ușurinței de utilizare, având o interfață extrem 
de simplă și intuitivă. În acest mod putem transforma amintirile frumoase într-un puzzle. Avem 
posibilitatea de a încărca o fotografie, de a seta dificultatea puzzle-ului, precum și timpul de rezolvare. 
Acest lucru presupune reconstituirea unei imagini prin asamblarea unui puzzle. Puzzle-ul creat poate 
fi distribuit elevilor spre a fi rezolvat. Am folosit această aplicație în cadrul activităților sincron la 
captarea atenției sau introducerea temei noi cât și asincron trimitând linkul in clasa noastră virtuală 
iar copiii au putut realiza puzzelul în orice moment au dorit. Padlet este o aplicație care permite 
utilizatorului să afișeze materiale pe un perete virtual. Peretele este o pagină web unde utilizatorii pot 
încărca diferite materiale pe o temă dată, materiale de tipul documentelor, prezentărilor, legăturilor 
spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar necesită crearea unui cont. Acestă aplicație o folosesc în 
cadrul orelor de AVAP unde elevii încarcă poze cu lucrările finalizate. Astfel transpormăm turul 
galeriei în unul virtual. Quizz Assignment putem crea o sarcină de test în Classroom, unde elevii 
completează și trimit un test Google Forms. Puteți atribui misiunea testului uneia sau mai multor 
clase sau elevilor individual. Formularele Google pot nota automat testul și putem importa notele în 
Classroom. Elevii își pot vedea notele imediat sau după ce le examinam răspunsurile. Am folosit 
formulare Quizz scurte, itemi obiectivi, atât la orele de CLR cât si MEM o aplicație foarte utilă pentru 
realizarea evaluării. Whiteboard.fi si Jambord sunt instrumente care creează și invită elevii să 
folosescă o tablă, utilizând un link sau partajâng ecranul profesorului. Toți elevii vor avea o tablă, 
unde vor putea desena, scrie un text, să facă notițe pe imagini și multe altele. Cadrul didactic poate 
vedea toate whiteboard-urile elevilor, astfel încât să poată urmări progresul acestora, iar elevii pot 
vedea doar whiteboard-ul lor și al profesorului. Acestă aplicație se poate folosi în cadrul mai multor 
ore. La orele de Comunicare când dorești să realizezi structura unei propoziții sau la clasa pregătitoare 
scrierea literelor de tipar, a cuvintelor. Se poate insera liniatură specifică scrierii literelor de mână iar 
cu ajutorul unei tablete grafice se poate scrie în același timp cu elevul. Elevul vede semnul grafic din 
care este formată litera, direcția de scriere, sau la matematică, adunări și scăderi, etc. Pornind de la o 
temă sau un ”cuvânt cheie”, WordArt este o aplicație care realizează ușor un „nor de cuvinte” – un 
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mod de reprezentare vizuală a unui text sau a unui șir de cuvinte. Poate fi un instrument pentru analiză 
de conținut sau pentru crearea unui suport pentru prezentare de conținut, în formă grafică – statică 
sau interactivă. Această platformă este asemănătoare metodei brainstorming-ului și incită elevii la 
descoperirea cuvintelor propuse. WordWall este o platformă care poate fi utilizată pentru a crea 
activități atât interactive, cât și imprimabile. Platforma educațională WordWall este una din acele 
platforme care vin în ajutorul cadrului didactic pentru a face lecțiile mai interactive, mai frumoase și 
cu mult stil, reușind să ne jucam atât în cadrul orelor cât și acasă. Multitudinea de posibilități și jocuri 
propuse de platformă este inedită de la trenulețe cu baloane la lanțuri logice, la jocuri cu adevărat-
fals, sau potrivirea noțiunii cu definiția, carduri deschise, potriviri de grup și multe alte oportunități 
apar în fața dumneavoastră și în același timp pe ecranele elevilor ca jocuri propuse spre realizare, 
conținuturi spre aplicare, cunoștințe spre asimilare. Acestă aplicație este foarte versatilă și se poate 
folosi în cadrul mai multor discipline și momente ale lecției. Am folosit această aplicație de la 
întâlnirea de dimineață unde am realizat calendarul naturii până la ofținerea performantei. Este o 
aplicație foarte îndrăgită de elevii mei și pe care o folosesc cel mai des în cadrul orelor. Linkul generat 
se poate trimite în chat iar elevii intră și rezolvă în timp real jocul, exercițiul propus, sau se trimite 
pentru activități asincron în clasa virtuală. De acolo elevul accesează linkul când dorește. Dacă la 
editarea activității se alege să se introducă numele elevului, atunci cadrul didactic în secțiunea 
rezultatele mele poate vedea rezultatele fiecărui elev, răspunsurile corecte, răspunsurile greșite, 
timpul, clasamentul. Un alt intrument digital pe care l-am folosit este platforma MozaBook și 
MozaWeb, un soft de prezentare educațional interactiv pentru profesori. MozaBook extinde 
intrumentele didactice prin opțiunile sale versatile și inovatoare de ilustare, animare și prezentare, de 
la manualele digitale până la animații 3D. Live WorkSheets este un instrument digital ce permite 
trasformarea fiselor printabile în fișe interactive. Ne putem crea singuri fise interactive sau le putem 
folosi pe cele gata create de alti profesori. Putem crea colecții de fișe pe discipline diferite pe care le 
putem atribui eleviilor fie sub forma de evaluare, de actualizare a cunoștințelor, de aprofundare sau 
sub formă de temă. Se poate genera un link pe care îl putem trimite copiilor sau se înregistreaza elevii 
in sectiunea studenți iar acolo le apar fisele atribuite. În acest mod, cadrul didactic poate vedea în 
timp real rezultatele eleviilor. La clasa 1 am folosit acest model de teste ca temă, în activitățile 
asincron.  
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL VS. ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN 

 
PROF. ROMAN ANDREEA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI DRĂGAN, BACĂU 
 
 Moto: ,,Copiii sunt tot ce avem mai scump. Bogăţia noastră cea mai mare sunt copiii pe care 

i-am crescut şi educat, căci asta este menirea educatorului pe pămant. Această menire de a creşte şi 
educa copii atrage dupa sine o mare responsabilitate.” 

 Într-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea 
metodelor noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi 
adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de 
abilitatea de a le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii, cadrul didactic 
“nu este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al procesului de 
învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al educaţiei şi 
instrucţiei” (Romita Jucu). 

 Profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze 
cu elevii, să devină un model real de integrare socioprofesională şi educaţie permanentă, să se implice 
în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, 
însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura 
esenţial înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-
învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 

 Reforma învăţământului pune deosebit accent pe crearea de alternative metodologice, pe 
stimularea învăţării prin cooperare şi folosirea metodelor interactive de grup. Implementarea în 
practica educativă a strategiilor manageriale interactive presupune un proces de învăţare socială, ce 
influenţează întreaga structură psihică a educatorului-manager, dar şi a educabililor, toate aceste 
modificări de la nivelul personalităţii acestora reflectându-se în noi componente, atitudini, valori. 
Cadrele didactice reprezintă principala resursă umană capabilă să prognozeze, organizeze şi 
coordoneze activităţile de introducere a noului, asigurând astfel dezvoltarea optimă a organizaţiei 
şcolare.  

 Fundamentul activitatii didactice în scoala traditionala a fost asigurat de psihologia 
asociationista, pentru care actul cunoasterii se reducea la simpla înregistrare prin simturi, la perceptie. 
A determina elevii să reţină pe dinafară ceea ce le-a fost comunicat este, evident, mai simplu decât a-
i conduce spre autonomia judecăţii. Rolul activ si dominant revine profesorului, pe când elevului îi 
revine rolul de spectator receptiv, solicitat îndeosebi sa asculte, sa noteze, sa memoreze si sa 
reproduca. Dialogul autentic dintre componentii binomului educational profesor-elev se realizeaza 
rar si fragmentar. În cadrul lectiei nu se antreneaza si nu se exerseaza gândirea, nu se creaza situatii 
în care adevarul sa fie descoperit (redescoperit) de catre elevi, ceea ce conduce la pasivitate, 
plictiseala, oboseala si în final la o eficacitate formativ-educativa scazuta. Sunt aproape inexistente 
criticile, cautarile personale, rarele revendicari exprimate de elevi îl deranjeaza pe profesor si în 
general sunt evitate. 

 O analiza comparativa a activitatilor desfasurate în scoala traditionala si în cea moderna, scoate 
în evidenta urmatoarele aspecte: 

Rolul cadrului didactic în învăţământul tradiţional: 
AVANTAJE: 
 Asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate 
LIMITE: 
 predă, expune, ţine prelegeri; explică şi demonstrează; limitează foarte mult activitatea 

elevilor (expunerea nu trebuie să depăşească cel mult 30% în cadrul unei ore); lasă puţin timp de 
iniţiativă elevilor, manifestat de regulă prin întrebări generatoare de explicaţii; elevii se află într-un 
raport de dependenţă faţă de învăţător. vedere proprii; se consideră singurul ,,expert’’într-o problemă. 
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 Rolul cadrului didactic care promovează predarea-învăţarea în învăţământul modern: 
 organizează şi dirijează învăţarea, o orchestrează şi o regizează; facilitează şi moderează 

activitatea de învăţare; ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să şi le explice; 
 responsabilizează elevii în vederea funcţionării optime a grupului; 
 Lecţia de predare-învăţare devine astfel ,,o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă 

activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examindu-le şi descoperind soluţii 
plauzibile.Rolul profesorului constă în cel de stimulare şi dirijare  

 
Bibliografie: 
• Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008), București 
• Cucoș, C., Psdihopedagogie, Editura Polirom, Iași, 1998 
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CONSILIEREA PĂRINȚILOR – SPRIJIN ÎN REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR,  
ROMAN CĂTĂLINA - EUGENIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22 BOTOȘANI 
 
 Cu toții știm că învățarea este eficientizată prin folosirea internetului. Pentru cei mici 

tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza 
în mod eficient. Desfășurarea activităților didactice în sistem online la nivel preșcolar nu se poate 
realiza eficient fără sprijinul părinților. Chiar dacă, în sistem online, activitățile planificate au un alt 
parcurs pe timpul unei zile de grădiniță, copiii pot manifesta comportamentele stabilite și urmărite de 
educatoare dacă părintele este consiliat, îndrumat spre a aplica modalități diferite pentru însușirea 
acestora în diferite contexte. Un prim pas pentru o colaborare eficientă în desfășurarea activităților 
didactice în învățământul online, după luarea la cunoștință de situația ivită, îl constituie acceptarea 
situației. În această etapă unii părinți se adaptează ușor și acceptă nevoia de a lucra copilul online, 
dar alți părinți acceptă mai greu pentru că întâmpină diferite obstacole din punctul de vedere al: 

• resurselor materiale prin lipsa tehnologiei ( telefon / tabletă / PC / internet), situație în care 
trebuie sprijiniți de comunitate prin achiziționare resursei necesare; 

• pregătirii prin lipsa cunoștințelor de operare pe o platformă online, fapt pentru care 
educatoarea oferă consultanță până părintele este inițiat suficient; 

• resurselor de timp pentru că părinții petrec marea majoritate a timpului la serviciu, caz în 
care educatoarea trebuie să dea dovadă de flexbilitate în utilizarea timpului; 

• refuzului de a-și exprima necesitățile;  
• refuzului de a petrece copilul timp în fața calculatorului, etc.. 
Prin găsirea soluțiilor la fiecare situație / obstacol, educatoarea primește încrederea tuturor 

părinților și de aici și acceptarea situației. Părinții se simt în siguranță, nu mai trăiesc momente de 
frustrare și înțeleg că nu sunt singuri în fața greutăților și că au alături persoana potrivită ce își va 
oferi ajutorul.  

 Al doilea pas îl reprezintă stabilirea unor repere, a unor limite comune pentru cei care participă 
la derularea activităților didactice online, în afara restricțiilor impuse de legislație și a cerințelor 
platformei online, pentru crearea armoniei în cadrul colaborării și pentru eliminarea unor fapte care 
ar putea obstrucționa participarea eficientă la activități. Uneori aceste limite sunt diferite de la caz la 
caz. Dacă ne referim la resursa de timp putem avea o limită comună de stabilire a unui timp maxim 
pentru lucrul pe platforma online, dar și limite particularizate. De exemplu, dacă absența adultului 
este una dintre cauze, educatoarea identifică numărul celor care se regăsesc în această situație și apoi 
poate stabili un program de lucru particular pentru ca activitățile să se desfășoare în grupuri mai mici 
la diferite ore. Flexibilizând programul de lucru, părintele este implicat la fel ca ceilalți care participă 
la programul obișnuit și este asigurat că și copilul lui beneficiază de servicii de calitate. O altă limită 
comună tuturor participanților (educatoare, copii, părinți) se referă la reguli de comunicare a acestora 
în online: vorbesc / adresează întrebări pe rând, deschid microfonul doar atunci când vorbesc ei, 
folosesc un limbaj ce exprimă respect. Pe de altă parte, părintele învață că nu poate dirija răspunsurile 
copilului, ci doar monitorizează buna funcționare a tehnologiei, oferă sprijin de ordin tehnic în 
realizarea sarcinilor copiilor și observă că fiecare copil lucrează în ritmul propriu, în funcție de nivelul 
propriu de dezvoltare și că primește sprijin din partea adultului în funcție de nevoia proprie pe care o 
are. 

 O altă cerință de respectat impune pregătirea materialelor pentru desfășurarea activităților. În 
grădiniță activitățile se desfășoară având la dispoziție materiale, copilul putând să-și activeze toate 
simțurile. Educatoarea informează părintele în timp util, prezentând acestora o listă cu materialele ce 
vor fi utilizate în diferite zile din săptămână și comunică ce se urmărește prin folosirea acestor 
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materiale. În acest mod părintele conștientizează necesitatea acestor materiale și că poate exersa 
pregătirea materialelor în echipă cu copilul. Astfel, copilul pargurge o etapă de intuire a materialelor 
cu care va lucra, denumindu-le, studiindu-le.  

Prin respectarea programului de lucru propus de educatoare, părintele descoperă că alternează 
activitățile statice cu cele dinamice, că spațiul în care se desfășoară activitățile este diferit: în casă și 
afară.  

În funcție de mijlocul de realizare a unei activități părintele este informat și îndrumat pentru 
respectarea pașilor de urmat. De exemplu, pentru repetarea memorării unei poezii părintele învață 
etapele de memorare și înțelege că la vârsta preșcolară pe lângă explicarea ideilor, a cuvintelor 
necunoscute foarte importante sunt imaginile care sugerează actiunea prezentată în versuri pentru că 
înlesnesc memorarea versurilor. 

 În calitate de parteneri ai cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților online, părinții au 
exprimat diferite opinii bazate pe experiențele trăite lucrând într-o ,,altfel de echipă”. Aceste păreri 
au fost influențate de modul în care educatoarea a aplicat tehnici de adaptare la învățământul online, 
de cum a știut să lucreze cu fiecare părinte și copil în parte și nu în ultimul rând de interesul manifestat 
de părinte în a sprijini aceste activități, acțiuni.  

Părinții au realizat că timpul petrecut împreună cu copilul pe timpul acestor activități a fost de 
calitate pentru că au avut parte de îndrumare din partea unui profesionist, au învățat cum să-și 
cunoască copilul, cum să comunice cu el, cum să-l sprijine în realizarea unor sarcini fără a face totul 
în locul acestuia și cum să-l încurajeze sau cum să-l aprecieze pentru puținul făcut. Bucuria și 
satisfacția părinților a fost confirmată de schimbarea comportamentului copilului în bine: cooperează 
cu adultul, are încredere că poate realiza singur ce-și propune, că poate reuși doar exersând fără a 
renunța, a înțeles că părintele îi este sprijin indiferent de rezultat.  

Acestea sunt în mare parte unele aspecte pozitive pe care am pus accent în derularea activităților 
online. Consiliind fiecare părinte înainte de desfășurarea fiecărei activități online pornind de la feed-
back-ul primit din partea copilului am reușit să – i conving că indiferent de forma în care se parcurge 
materia în învățământ, abordarea și perceperea situației ivite în mod pozitiv atrage colaborare, 
implicare, sprijin și rezultate pe măsură.  

 
Bibliografie:  
1. ,,Curriculum pentru educaţia timpurie-2019” 
2. MEC, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație ,,Educație timpurie nivel 

preșcolar. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020”, Editura 
Didactică și Pedagogică S.A. 

3. Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2020 – 2021 ,,Un an școlar altfel ... Repere și 
reflecții”. 
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PARALELĂ ÎNTRE PREDAREA ONLINE ȘI PREDAREA 

TRADIȚIONALĂ  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ROMAN CLAUDIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 BORŞA, MARAMUREŞ  

 
„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 

educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de 
cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret  

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel 
dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile 
informaționale computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe 
utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare. (M. Ionescu, 2011)  

De altfel, pedagogul Gaston Berger, propunea, ca soluție pentru a pune de acord ritmul lent al 
schimbărilor în educație cu ritmul accelerat și continuu al schimbărilor care au loc în societate, 
integrarea în învățământ a mijloacelor tehnice similarecelor utilizate în afara școlii, inclusiv a mass-
mediei, care joaca un rol important în comunicarea interumană și educațională, constituind un 
adevărat catalizator instituțional.  

 În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 
spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007)  

 A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007)  

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. Astfel s-a demonstrat că atât 
profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul mod de abordare al educației și la un nou 
mod de comunicare.  

 Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, 
lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori.  

 Predarea online:  
• Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru;  
• Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din 

clasă;  
• Părinții au putut observa în mod direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului 

de predare și învățare;  
• Aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini părinților prin 

folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii;  
• Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei.  
Predarea tradițională (față în față):  
• Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii 

de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii.  
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• În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 
menținerea atenției copiilor. 

• Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, cadrul didactic permite dezvoltarea 
creativității copilului.  

• Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 
dezvoltarea globală a acestuia.  

Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile 
învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de valoare 
adus sistemului educațional din țara noastră.  

 
Bibliografie:  
• Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești.  
• Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\  
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 AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE EDUCAŢIEI DIGITALE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR ROMAN MELINDA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” SATU MARE 
 
 Şcoala online era o provocare atât pentru profesor cât şi pentru elev sau părinte, pentru că la 

început eram cu toții nepregătiți pentru această situație. Situaţie care presupune 
adaptarea profesorilor la noile provocări, regândirea și reorganizarea procesului de predare-

învățare, alegerea instrumentelor, metodelor, conţinuturilor potrivite pentru atingerea scopului. 
 Este important din partea profesorului să aibă răbdare, empatie și flexibilitate, conștientizare, 

regularitate, totodată să menţină un contact continuu în triunghiul părinte - copil – profesor. 
 Această formă de învăţare ne-a adus avantaje, dar şi multe dezavantaje. 
Avantajele educației digitale: 
• dezvoltarea competențelor digitale 
• metodele și instrumentele digitale nu numai că pot fi utilizate în caz de urgență, dar pot și să 

ne eficientizeze munca pe termen lung 
• cunoașterea și utilizarea comunicării online deoarece nu există limite de distanță 
• utilizarea conștientă a platformelor online 
• dezvoltare profesională, încercând posibilități multimedia 
Dezavantajele educației digitale: 
• lipsa conexiunii personale 
• dezvoltarea limitată a abilităților de socializare 
• lipsa mișcării 
• deteriorarea vederii 
• stres, frustrare din cauza erorilor tehnice 
• riscul dependenței digitale (anterior limitată, acum timp obligatoriu) 
•  incidența conflictelor fraților (dacă există mai mulți frați și puține dispozitive digitale) 
•  un program zilnic mai neregulat 
• necesitatea controlului extern (aceasta este acum responsabilitatea părintelui) 
• lipsa unei relații „vii” cu profesorul 
• evaluarea cunoștințelor nu este întotdeauna obiectivă 
• scăderea posibilității de autocunoaștere 
• lipsa interacțiunilor dintre copii (este împiedicată dezvoltarea emoțională)  
Sfaturi practice pentru profesori: 
Oferiți o atmosferă pozitivă pentru învățare! 
Adaptați-vă la caracteristicile de vârstă ale copiilor! 
Încercați să le păstrați creative! 
Păstrați echilibrul între joc și învățare, aplicații online și educație tradițională! 
Luați pauze regulate! 
 
 Ca concluzie pot sa menţionez cu toate avantajele şi dezavantajele că în munca noastră e de 

mare folos că am lucrat şi online. În această perioadă s-au creat multe materiale didactice digitale 
care se pot folosi zi de zi şi în şcoala tradiţională şi care pot face mai atragătoare şi eficientă procesul 
de predare-învăţare. 
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 PLANUL UNITATII DE INVATARE 

 
ROMAN VALERIA 

 
 
Autorul unităţii de învăţare 
 
Prenume şi nume: ROMAN VALERIA 
Judeţ: ARAD 
Denumire şcoală: LICEUL TEHNOlOGIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD 
Localitate: ARAD 
 
Prezentare generală a unităţii de învăţare 
 
 
Titlul planului unităţii de învăţare 
 
 
FRUCTELE ȘI LEGUMELE - SURSA DE SANATATE SI ENERGIE 
 
 
Rezumatul unităţii de învăţare 
 
 Formarea unui stil de viaţă sănătos este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea armonioasă a 
copilului. 
 În epoca în care trăim, nu avem timp pentru o alimentaţie sănătoasă bazată pe fructele și legume 
proaspete sau chiar preparate. Este mult mai comod si rapid sa cumparam ceva gata pregatit, 
frumos ambalat, placut la vedere si la gust dar, sintetic. Si toate acestea in defavoarea unui 
castravete, ardei sau a unei rosii, a unui măr, strugure, pepene, sau a unei căpșune proaspete.  
 Suntem mai interesati ca oricand de efectele pozitive ale legumelor, de retete, de gust, insa 
numarul legumelor consumate in mod obisnuit este in scadere. 
 Legumele trebuie sa ocupe un loc important în hrana copilului, datorita continutului mare de 
substante hranitoare si în special de vitamine, a caror lipsa sau insuficienta în alimentatie poate 
provoca serioase tulburari în metabolismul uman, în special la copii, predispunându-i la diferite 
boli.  
 Prin proiectul “Ce-mi ofera natura pentru un trai sanatos? ” elevii vor avea posibilitatea sa 
afle despre toate aceste lucruri si sa valorifice informatiile obtinute. 
 Pentru realizarea produsului vor folosi tehnologia, iar pe parcurs se vor intalni cu diferite forme 
si metode de evaluare, de autoevaluare. 
 Pe parcursul unităţii de învăţare elevii vor completa individual fişe de lucru şi vor exersa lucrul 
în echipă în scopul fixării cunoştinţelor anterior dobândite şi a deprinderii de a colabora cu 
ceilalţi colegi. 
 Elevii vor lucra in grupuri formandu-si si dezvoltandu-si calitatile de comunicare, relationare, 
toleranta. Produsul realizat si informatiile obtinute se vor concretiza intr-un produs care va fi 
prezentat in fata adultilor, vizualizat http://farmeculnaturii.wikispaces.com si va avea 
continuitate in viata reala. 
 
Aria tematică 
 
Cunoasterea mediului 
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Clasa 
 
Clasa a-II-a  
 
Timp aproximativ necesar 
 
5 lecţii a câte 50 de minute 
 
Reperele unităţii de învăţare 
 
 
Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice 
 
• Sa identifice asemanari si deosebiri existente intre plante; 
• Sa descrie caracteristicile plantelor; 
• Sa comunice in diverse maniere unele observatii si comparatii referitoare la plante; 
• Sa realizeze experimente simple pe baza unui plan de lucru si/sau a unor ipoteze date. 
 
Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate  
 
Elevii sunt capabili: 
- sa denumeasca notiunea de gradina și livadă; 
- sa recunoasca plantele de gradina și fructele; 
- sa enumere partile componente ale unei plante a unui pom; 
- sa observe diferite tipuri de radacini, tulpini, frunze, flori, seminte;  
- sa redea prin desen partile unei plante a unui pom; 
- sa stabileasca asemanari si deosebiri intre plantele de gradina; 
- sa stabileasca legaturi intre lumea vie si mediul de viata; 
– să aplice corect normele igienico-sanitare; 
- să identifice rolul fructelor și a legumelor în menţinerea sănătăţii; 
- să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor; 
- sa descrie conditiile optime necesare cresterii si dezvoltarii plantei; 

Intrebări-cheie ale curriculumului 
 

Întrebare 
esenţială 
 

  
 Ce-mi ofera natura pentru un trai sanatos? 

 
Întrebările 
unitatăţii de 
învăţare 

- Cum sa ma hranesc sanatos? 
- Care sunt conditiile optime de crestere si dezvoltare ale unei plante? 
- Care este legatura intre lumea vie si mediul de viata? 
- Ce actiuni putem intreprinde pentru a proteja plantele? 

 
 
Întrebări de 
conţinut 
 

 - Ce plante de gradina cunoasteti? 
 - Care sunt partile componente ale plantelor de gradina? 
 - Ce asemanari si deosebiri exista intre plantele de gradina? 
 - Ce parti ale legumelor se consuma? 
 - Care sunt fructele cultivate la noi? 
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 - Care sunt fructele ce nu cresc în livadă? 
 - Cum putem consuma fructele și legumele? 
 - De ce sunt importante legumele pentru sanatatea mea? 
 - Cum pot influenta negativ fructele și legumele modificate, sanatatea mea? 

 
Plan de evaluare 
 
 
Graficul de timp pentru evaluare 
 
Evaluare iniţială – 1 ora 
 

Evaluare formativă - 3 
ore 
 

Evaluare finală – 1 ora 
 

  
 - fisa de 
evaluare 
 initiala; 
- chestionar; 
 

▪Planul 
proiectului; 
▪Listă de 
verificare / 
control; 
▪Jurnal de 
reflecţie; 
 

 
 
-K-W-L 
- fisa de 
evaluare ; 

▪Listă de 
verificare / 
control; 
▪Jurnal de 
reflecţie; 
▪Fişă de 
autoevaluare 

 
Prezentare ppt; 
-produsele 
elevilor (...); 
-fisa de evaluare 
 

▪Lista de 
verificare / 
control a 
prezentării 
proiectuluil, 
a 
publicaţiilor; 
 
 

 
Evaluare – sumar 
 
 Evaluarea initiala: 
• Test de evaluare initiala- pentru verificarea cunostintelor in momentul demararii studierii 
unitatii de invatare; 
• Chestionare orala 
• Lista de verificare a abilitatilor – pentru a monitoriza abilitatile de care dispun elevii. 
 
 Evaluare formativa: 
• Chestionarul- scoate in evidenta nivelul utilizarii de catre elevi a resurselor multimedia 
si preferintele fiecaruia in ceea ce priveste modul de lucru; 
• Observarea elevilor:- evaluarea poate avea loc zilnic prin observarea sistematica a 
comportamentului elevilor: gandire, colaborare, participare, comunicare, implicare. Pe baza 
acestor observatii, elevii se pot autoevalua; 
•  Completarea unor fise de lucru individuale: - pentru a observa gradul de intelegere 
privind informatiile acumulate. 
 Evaluare sumativa: 
• Test final - verificarea cunostintelor si posibilitatea de a se autoevalua; 
• Prezentarea unui produs: portofoliu, poster, scrisoare adresata parintilor prin care ii 
informeaza asupra unor aspecte privind sanatatea omului, album foto cu imagini din timpul 
activitatii; 
• Evaluarea produselor. 
 
Detalii ale unităţii de învăţare 
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Aptitudini şi capacităţi obligatorii 
 
- deprinderi de a utiliza termeni de specialiate; 
- abilităţi practice de lucru cu programe Microsoft Office ; 
- experienţă minimă în realizarea publicaţiilor ; 
 - abilităţi de navigare şi documentare pe Internet. 

Procedee de instruire 

Conţinutul unităţii de învăţare  
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 Lectia 1- 1 ora 
Prima oră este o lecţie de acomodare în care: 
- se face o scurtă prezentare a unităţii ce urmează a fi parcursă; 
-  se explică elevilor care sunt obiectivele învăţării şi cerinţele de lucru pentru a înţelege cât 
mai clar ceea ce se aşteaptă de la ei la finalul unităţii; 
- se explică elevilor ce înseamnă învăţarea prin proiecte; 
- se precizeaza modalitatile de evaluare; 
- sunt anuntati ca activitatea lor va fi monitorizata cu ajutorul unor liste de verificare şi prin 
discuţii pentru a vedea care dintre ei au nevoie de îndrumări suplimentare; 
- afla ca se vor autoevalua, işi vor aprecia activitatea desfăşurată în timpul elaborării; 
- pentru saptamanile urmatoare, sunt rugati sa caute curiozitati despre plante, ghicitori, poezii, 
texte literare, imagini cu legume, seminte, retete culinare, pentru ca toate acestea vor fi piese in 
portofoliu; 
- se va completa lista de verificare a abilitatilor; 
- li se cere sa completeze fisa de evaluare initiala si se discuta pe marginea punctelor din fisa. 
 Lecţia 2 – 1 ora 
 În prima parte a orei elevii urmăresc prezentarea ppt. a conţinutului lecţiei „ Gradina de 
legume”, și „Fructele” după care, impartiti in 4 grupe a cate 5 elevi vor completa fisa de lucru 
nr.1. Dupa completarea fiselor de lucru, responsabilul din fiecare grupa va prezenta rezultatele 
muncii. La ora va participa si medicul scolii care le va vorbi despre importanta pastrarii 
sanatatii, a respectarii regulilor de igiena si riscurile la care se expun neconsumand in mod 
regulat legume. La sfarsitul orei elevii completeaza diagrama K-W-L. 
 Lecţia 3 – 1 ora 
 Se prezinta un material ppt. cu alcatuirea unor plante, conditiile necesare cresterii si dezvoltarii 
plantei. Se completeaza fisa de lucru nr. 2. Elevii au sarcina sa grupeze legumele dupa partea 
care se consuma – in Power point. Liderul grupului va prezenta rezultatele muncii.  
Elevii desfasoara activitatea de documentare pe Internet, completeaza portofoliile cu desene, 
curiozitati, ghicitori, planse cu descrierea unei legume din fiecare categorie, retete culinare, 
prelucreaza pozele din timpul activitatilor, creaza eseuri, realizeaza simple experimente. 
 Lecţia 4 – 1 ora 
 Se lucreaza la proiecte. Invatatorul ii indruma, le reaminteste anumite reguli, vegheaza asupra 
bunei desfasurari a activitatii. Se completează individual un test de evaluare. 
Pe baza materialului adunat individual (imagini, curiozitati etc.) vor realiza in grup, la alegere- 
o brosura, sau un poster. 
 Fiecare grupa va incerca sa compuna o scrisoare scurta, adresata adultilor privind importanta 
consumului de legume si invitandu-i la o activitate practica de realizare a unei salate, in echipa 
parinte- copil.  
 Lecţia 5, 6 -2 ore 
 Fiecare grupa isi prezinta proiectul realizat și se fac aprecieri asupra modului de 
prezentare.Elevii vor completa testul de evaluare sumativa a unitatii. 
 La finalul activitatii, elevii ajutati de parinti vor realiza o salata de legume sau de fructe. 
Invatatorul evalueaza portofoliile, face scurte aprecieri referitoare la munca elevilor si felicita 
parintii pentru colaborare. 
 Lecția 7 - Vizită la Facultatea de Horticultură și Silvicultură Timișoara-Stațiunea Didactică și 
Experimentală 
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 Adaptare pentru diferenţierea instruirii 

Elevul cu 
dificultăţi de 
învăţare 

• Lucru în echipă 
• Evaluare diferenţiată 
• Instrucţiuni speciale din partea profesorului în rezolvarea sarcinilor de 
lucru 
Studiu individual  

Elevul vorbitor 
de limbă română 
ca limbă străină 

Nu este cazul 

Elevul  
supradotat 

• Teme suplimentare ce necesită abilităţi de analiză (chestionare, 
prelucrarea datelor) 
• Evaluare diferenţiată 
Colaborare alături de profesor în conceperea şi realizarea unor materiale 
necesare proiectului 

 
Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare 
 
 
Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare) 

 Aparat foto  Disc laser  Video 
 Computer(e)  Imprimantă  Video Camera 
 Aparat foto digital  Sistem de proiecţie  Echipament pt. Video  
 Conferinţă  Scanner  Altele 
 DVD Player  Televizor 
 Conexiune Internet  
 
Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare) 
 Bază de date/Calcul tabelar  Procesare imagine  Creare pagină web  
 Tehnoredactare  Browser de Internet  Procesare documente 
 Software de e-mail Multimedia  Altele 
 Enciclopedie pe CD-ROM 

Materiale tipărite  Manuale, programe şcolare, planificări anuale şi calendaristice, fişe de lucru ghiduri 
curriculare, caiet special 

Resurse 
suplimentare Chestionare, teste 

Resurse Internet  
http://www.edu.ro 
http://www.google.com  
 

Alte resurse  Conferențiar universitar, medic, parinti, bibliotecar, retete culinare, aplicatii practice ̀  
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PERCUȚIE CORPORALĂ LA GRUPA MICĂ 

- EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
”DO RE MI”- O GRUPĂ RITMICĂ 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ROMANESCU MARIA FLORENTINA 

 GRĂDINIȚA CU PP NR. 3 ”STEP BY STEP”-TULCEA 
 
”Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi găndirii, farmec tinereții, viață și 

veselie tuturor lucrurilor. Ea reprezintă esența ordinii, înălțănd sufletul către tot ce este bun drept și 
frumos.”Platon 

 
 Muzica le trezește copiilor stări emoționale plăcute și puternice, le dezvoltă treptat 

sensibilitatea și receptivitatea artistică. Atracția copiilor pentru muzica este un lucru evident, încă din 
primii ani ai copilăriei, muzica făcând parte integrantă din viața și preocupările lor. Accesibilă 
copiilor înaintea cuvântului, muzica lasă în sufletele lor impresii ce rămân imprimate adânc toată 
viața. Prin cântec se realizează educația morală, intelectuală și estetică a copilului, se însușesc 
cunoștințe și se formează deprinderi. Prin intermediul muzicii, copiii își dezvoltă o serie de abilități, 
precum: puterea de concentrare, sensibilitatea, gândirea abstractă, limbajul, memoria și aptitudinile 
de comunicare, toate acesta îmbinate cu activități creative și recreative. Pentru copii, muzica şi 
mişcarea corporală sunt două dimensiuni inseparabile, în cea mai firească şi necesară relaţionare. Un 
copil va putea cu greu să cânte fără să se mişte, este un impuls care vine din această organică alcătuire 
a fiinţei noastre. În acest an, la grupa mea de 3-4 ani am descoperit în copiii de astăzi o deschidere 
către percuția corporală. 

Am lucrat pe mai multe melodii printre care: 
1. Chocolala - Juego de palos rítmicos o percusión corporal ( Choco- Choco copiii bat cu 

palmele pe genunchi, La-la, lovesc cu dosul palmelor, Te-te – lovesc cu pumnișorii) Ritmul devine 
din ce în ce mai alert și este amuzant și antrenant.- mișcările le-am preluat din clip. 

2. Súbeme la radio - Cover para Boomwhackers - Playalong with simple chord( am reralizat-o 
din 4 bătăi din palme pentru nota La, 4 bătăi pe genunchi pentru nota Fa, 4 bătăi cu piciorul drept 
pentru nota Do și de 3 ori pocnim din degete pentru nota Sol. / am creat eu aceste mișcări până la anul 
când vom folosi clopoțeii muzicali. 

3. Irish Washerwoman-Boomwhackers- Musicograma-St patrick´s day( aici am folosit 
orchestra lingurilor pentru nota Re și orchestra capacelor pentru nota LA), este foarte frumoasă piesa 
și antrenantă. 

4. Bruno Mars - Uptown funk - Con percusión corporal este una dintre pieselor lor favorite.- 
mișcările sunt cele din vodeoclip. 

 
5. We Will Rock You (Queen) - Percusión Corporal. este piesa pe care copiii o interpretează 

grozav. 

video-1615382631.mp4  
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6. Easter Song for Kids! Body Percussion and Dance( am folosit ouă ritmice și ouă 
confecționate din plastic în care am pus semințe, mișcările au fost repetitive și ușor de memorat de 
către copii prin imaginile redate de videoclip. 

Dar toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi cunoscut-o pe doamna profesor Ana –
Maria Rusu, care este genială. Cursul pe care l-a ținut în grădinița noastră a fost cel mai interesant, 
relaxant și inovator dintre toți anii mei petrecuți la catedră. O poveste muzicală frumoasă și 
provocatoare. Domnia sa, a trezit în mine dorința de a face muzica altfel cu copiii mei, de a –mi depăși 
niște limite, de a avea încredere în mine, de a-i face pe copii să vibreze la un alt nivel. Îi mulțumesc 
și acum și de câte ori voi avea ocazia. ” Do re mi” de astăzi este grupa mică care promite mult mai 
mult decăt alte generații.  
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EDUCAŢIA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR ELENA MATEI 

 PROF. ÎNV. PRIMAR ANCUŢA ROŞAN  
 PROF. ÎNV. PRIMAR MARIA CARABA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ALMAŞU MARE, JUD. BIHOR  
 
,,Lucrurile mărunte se obțin încet, dar nu obții nimic dacă stai pe loc’’ Zig Ziglăr 
 
 ONLINE- a devenit cuvântul care era pe buzele tuturor din luna martie a nului 2020. Nimeni 

nu a crezut că acest cuvânt va adduce schimbări profunde și pe o perioadă îndelungată.  
Incertitudinile legate de condițiile din școală, de numărul de elevi din școală/ clasă, siguranța 

elevilor şi a dacălilor, platformele folosite, accesul elevilor la educaţia online au produs schimbări 
profunde la toate nivelurile din învăţământul românesc.. De aceea dascălul claselor primare care a 
fost întotdeauna un model pentru micii învăţăcei, s-a reinventat, a fost obligat să-şi controleze 
nemulțumirile și frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, să-l responsabilizeze pe micul 
şcolar, să nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze. Deci, comunicarea poate 
fi eficientă atât față în față, cât și online dacă îndeplinim câteva reguli de bază:  

a) să ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul;  
b)  să minimizăm barierele externe;  
c)  Să controlăm barierele interne;  
d) înlăturăm blocajele profesor-elev-părinte şi avem încredere în capacitățile noastre,  
e) acordăm atenție stării mentale a elevului și discutăm despre orice modificare a stării sale 

emoționale;  
f)  să găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută;  
g) Menținem o stare de bine prin: alegerea corectă a instrumentelor de lucru, atitudinea pozitivă 

în permanență. 
 Menirea nobilă a profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil, 

el trebuie să vadă că acești copii au daruri diferite și să potențeze aceste daruri şi, mai ales este 
imperios necesar să creadă că online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând să fie creativi și 
mai ales flexibili cu programul și cu nevoile copiilor. 

 Experimentele pe care le traversează întregul sistemul de educație românesc în aceste luni 
reprezintă o oportunitate cu totul special: construirea unui sistem hibrid: online și offline; să se 
proiecteze şi apoi să se implementeze un plan strategic, susţinut de finanţare, de un management 
performant, de o programă adaptată si să fie urmărit pe o perioadă de câțiva ani acest obiectiv şi mai 
ales să se schimbe modul de pregătire al profesorilor. 

 Actuala criză a scos la iveală probleme care necesită o schimbare radicală în mentalitatea 
colectivă . Aceste schimbări produc la rândul lor altele care-i conștiențizează pe educabili, îi face mai 
flexibili și mai bine pregătiți pentruposibilele surprizele din viața de mâine. Această schimbare trebuie 
să producă schimbări importante în implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, 
în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.Este necesar ca elevii 
să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru 
sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante 
pentru progresul societății. Cea mai importantă schimbare ar trebui să se producă în sistemul 
educațional tradițional care trebuie resetat, deorece în mare parteeste rigid, fiind axat preponderent 
pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. 

Un alt fel de mod de a dobândi cunoștințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe 
diferite motoare de căutare.Tehnologia susține procesul de învățare, stimulează gândirea logică și 
permite accesul facil la resurse și opinii diferite. Se resimte deci o schimbare radicală a sistemului 
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educațional, pentru a-i face pe educabili să fie mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru 
viață. 

Cu siguranţă atât cadrele didactice cât și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial 
abilitățile digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același 
timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii 
constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor 
digitale. Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare 
eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 
a încrederii și a stării de bine. În aceeaşi măsură cadrele didactice, elevii, părinții, managerii școlari 
trebuie să fie autodidacți, învățând din propria experiență dar și a celorlalți iar în viitor trebuie pus 
accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe posibilitățile copilului. Astfel 
elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci pe analiza strategiilor și modalităților de învățare și 
pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării. 

Eficiență în sistemul de învăţământ românesc, presupune dotarea cu tehnologie, deci digitizare 
și digitalizare, nu doar tablet sau laptopuri, ci platforme educaționale, resurse educaționale deschise, 
cursuri online, lecții online sau de predare hibridă, dar mai ales existenţa unor lideri transformaționali, 
nu doar instrucționali, a inspectorilor care să fie acel far în camera întunecoasă, nu pentru a vedea 
defectele camerei, ci pentru a ajuta profesorul să-i conducă pe elevi cu răbdare și pozitivism, spre 
absolvire, spre formarea complexă a personalității lor, aceasta însemnând jumătate din partea de 
predare, cealaltă jumătate fiind realizată de atributele personale cu care vin elevii la oră. 
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ȘCOALA DE ACASĂ  

 
 PROFESOR INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ROȘCA ROXANA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESEL 
 
 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 
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- 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! 

 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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CALCULATORUL ȘI EXPERIMENTELE VIRTUALE 

 ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR 
 

 ROȘCULEASA VERGINICA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEGARCEA, DOLJ 

 
 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. 

 În ultimii ani, calculatorul ocupă un loc important printre activităţile cotidiene ale profesorului 
în general. 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 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. 
Internetul 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 
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fizică, chimie, biologie. Sunt foarte multe 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  

 Adaptarea la nou se poate realiza perfect – și s-a realizat, parțial, de-a lungul vremii – prin 
materiile existente, prin orele de dirigenție și printr-o serie de metode alternative, aflate la îndemâna 
cadrelor didactice. Nivelul de educație al unei națiuni dă măsura gradului de compatibilitate a acesteia 
cu valorile universale ale umanității. De aceea, se impune mai mult ca oricând o regândire a întregului 
sistem național de educație, în noul context al revoluției digitale și al provocărilor din societatea 
contemporană. Dar educația on-line nu poate să constituie un scop în sine pentru lumea românească, 
ci ea trebuie să fie un mijloc eficient de a completa și de a suplini – în cazuri speciale, atunci când 
este absolut necesar – ceea ce educația directă, în săli de clasă, laboratoare, amfiteatre etc., nu poate 
realiza. 

 Școala are menirea să-i învețe pe elevi cum să învețe, cum să se adapteze schimbărilor rapide, 
cum să facă față acestor provocări prin profilări și reprofilări succesive. 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. 
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 EFECTELE POZITIVE ALE ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE 
 TEATRUL DE PĂPUŞI ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
 PROF. ÎNV. PREŞC. ROSENAUER PETRONELA  

 GRĂDINIŢA CU PP ŞI PN „IULIA HASDEU” CÂMPINA 
 
 Teatrologul Adriana Teodorescu spunea despre teatrul pentru copii că „este fantezie, 

creativitate şi joc. Este fundaţia pe care construieşti valorile, sensibilitatea şi personalitatea adultului 
de mai târziu, chiar dacă acestea nu strălucesc imediat”. Teatrul de păpuşi este însă mai mult decât 
un instrument de divertisment, spectacolele cultivă gustul pentru frumos, îi învaţă pe copiii preşcolari 
ce e binele şi răul, le oferă modele şi contribuie la devenirea lor intelectuală. Micuţii trăiesc odată cu 
eroii de pe scenă, le împrumută frământările, iau atitudine, le imită limbajul. În teatrul de păpuşi, 
orice capătă o semnificaţie: costumele artistice, vocea, înfăţişarea, dar mai ales faptele. Teatrul de 
păpuşi se poate folosi în cele mai diferite forme, păpuşile ajutându-ne mult în rezolvarea diferitelor 
probleme ale educaţiei. Prin intermediul păpuşii, copilul preşcolar îşi exprimă sentimentele, încearcă 
să imite un adult, cel care are dreptul să facă orice, dar care îi interzice lui atâtea acţiuni. Copilul 
poate prin joacă să facă ceea ce îi este interzis, controlându-şi emoţiile şi frustrările şi dezvoltându-şi 
personalitatea. Creativitatea copiilor va fi stimulată, dezvoltându-li-se limbajul, dar şi încrederea în 
sine. Unii copii au probleme de comunicare, sunt timizi şi ruşinoşi, iar aceste probleme pot fi tratate 
cu ajutorul teatrului de păpuşi. 

 Spectacolele de teatru, ca şi activităţi extracurriculare, le formează copiilor o extraordinară 
capacitate de percepere, înţelegere, observare, perseverare şi explorare a simţului abstractizării. Prin 
participarea la un spectacol de teatru, prin interpretarea unui rol, copilul îşi surprinde părinţii, 
educatoarea, dar, mai ales, pe sine însuşi. Astfel, el se poate juca, dar nu aşa cum fac adulţii, ci într-
un univers adaptat la capacităţile sale de înţelegere şi memorare. Participarea copiilor la un teatru 
trebuie să fie în concordanţă cu opţiunile lor. Se elaborează un plan de activitate, care devine 
funcţional sub raport educativ, dacă acţiunile prevăzute sunt subordonate obiectivelor educative 
urmărite. În cadrul teatrului de păpuşi accentul cade pe ascultarea citirii model a adulţilor şi pe 
însuşirea în mod corect a unor construcţii verbale. 

 De pildă, la noi în grădiniţă copiii sunt pur şi simplu extaziaţi atunci când au loc astfel de 
spectacole. Chiar săptămâna trecută a avut loc teatrul de păpuşi, sceneta”Dumbrava Minunată”, pusă 
în scenă de nişte actori profesionişti, unde copiii au interacţionat unii cu alţii într-o atmosferă absolut 
incendiară. Actorii, dar şi păpuşile le-au stârnit fantezia şi spiritul creator micuţilor, făcându-i să 
participe activ, să sufere împreună, să râdă din toată inima. Le-au creat copiilor o atmosferă de 
prietenie, toleranţă şi bună dispoziţie. 

 În opinia mea, consider teatrul de păpuşi fiind indispensabil în viaţa micuţilor, având în vedere 
că arta este una dintre principalele modalităţi prin intermediul căreia reuşim întotdeauna să evadăm 
din cotidian, acolo unde fiecare copil îşi creează un univers propriu în jurul păpuşilor, în mica lor 
lume. Educatoarele au obligaţia morală, alături de părinţi, de a merge împreună cu copiii la spectacole 
potrivite vârstei lor. Dezvoltarea depinde de noi, iar dacă o să avem grijă să-i îndrumăm către 
asemenea manifestări, cu siguranţă preşcolarii vor deveni oameni deschişi, cu o cultură foarte bogată, 
poate chiar viitori actori! 
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 EDUCATIE FĂRĂ FRONTIERE! 
ATELIER DE CREAȚIE: ,,ZÂMBET DE COPIL!’’ 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALŞ - JUDEŢUL OLT 
BIBLIOTECAR - ROŞIU DANIELA 

Lumea cărților – dialog între copii, părinți bunici 
 Locul unde lucrăm este lumea noastră, acum lumea virtuală, o lume în care am început să trăim 

și să ne adaptăm. Aici, cel mai des, cei din faţa mea au fost şi sunt părinţii şi micuţii lor. Acum sunt 
la vârsta la care îşi pun întrebări, încearcă tot felul de lucruri, au acel „soi” de curiozitate care uneori 
sperie.  

O parte din întrebări sunt de acum din copilărie, şi răspunsurile le dau părinţii sau un alt adult 
(educator, bunic), mai târziu învaţă să le caute singuri printre cărți şi pe adult îl vor provoaca la un 
dialog real, autentic. Acum caută stângaci modele, reprezentate de adulţi, de cineva din preajma lor, 
de personajele unor cărţi. Dacă se revoltă, nu trebuie să strigăm, să-i oprim, nu trebuie să-i ameninţăm, 
ci trebuie să le câştigăm încrederea şi respectul nu trebuie să îl impunem cu forţa.  

 A fi adaptat pentru a transmite autentic informații în mediul on-line, este o activitate deosebit 
de complexă, cea care se expune în faţă unor momente inedite şi se impune să se intervină delicat. În 
realizarea ei s-au cerut întotdeauna multiple calităţi, cele de ordin emoțional, considerate de fiecare 
dată, ca având rol covârşitor.  

 Actul educativ virtual, exercitat pe un solid temei ştiinţific, implică în acelaşi timp, din partea 
celui care-l efectuează, o puternică angajare etică. După cum afirma şi celebrul Rabellais: ”Ştiinţa 
fără conştiinţă este ruina sufletului.  

 Pentru a deprinde o experiență cu lumea cărților, copilul nu trebuie să îndeplinească cerinţe, 
trebuie doar să fie curios, în timp își formează deprinderi, atitudini şi obiceiuri specifice activităţii 
educative organizate, ce se centrează de fapt în jurul său.  

Prin aceste rânduri doresc să evidenţiez importanţa covârşitoare a influenței mediului familial 
asupra dezvoltării deprinderilor copilului de a iubi cărțile, în special la vârstele mici. Sunt recunoscute 
numeroase variabile care acţionează asupra dezvoltării intelectuale a copilului mic. Aceste variabile 
puse azi în evidenţă sunt: nivelul de dezvoltare intelectuală a părinţilor; atitudinile educative; 
trăsăturile de personalitate; comportamentele educative; construcţia imaginii de sine în familie şi nu 
în ultimul rând dezvoltarea emoţională. 

 Pe lângă acestea sunt și obiceiurile care în mare parte sunt imitative. Dacă părinții și bunicii 
iubesc lectura și poartă un dialog despre ce citesc și copiii devin interesați și iubesc cărțile. Apoi, 
participă și ei la dialog.  

Părinţii îşi creează propriile frici şi nelinişti prin modul în care evaluează realitatea, care nu mai 
este palpabilă, ce cărți citește copilul meu, oare cum îl influențează. Părinţii pot alege să se simtă mai 
puţin speriați şi pot încerca să-şi schimbe părerile, în loc să gândească că ar fi de neconceput să fiu 
un părinte care greșește, să aibă mereu în minte că nu există părinţi perfecţi.  

Încercând să depăşească şi să facă faţă propriilor temeri, vor reuşi nu doar să-şi crească şansele 
de a fi un părinte cât se poate de bun, care face alegeri bune dar şi probabilitatea ca pe viitor copiii să 
poată face faţă eficient propriilor lor temeri. Copiii să aibă propriile alegeri. 

 Barierele de acum din calea unei comunicări eficiente cu părinţii sunt mult mai mari decât şi 
le închipuie majoritatea dintre noi. Regulile cunoscute şi acceptate, privind relaţia cu colectivul de 
părinţi, nu mai sunt cele clasice, însă multe dintre ele rămân acum depăşite, dar ne-am adaptat, prin 
cărți pdf, lectura dirijată, prezentarea de carte on-line, webminarii.  

 Condiţiile favorabile de dezvoltare psihică şi fizică, climatul spiritual şi nivelul aspiraţiilor 
familiei şi al mediului social lărgit, conlucrarea familiei cu şcoala prin intermediul platformelor, 
constituie adaptările pentru educarea capacităţii de învăţare a copiilor, dar iată și a noastră. 
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 Experienţa arată că influenţa acestor factori, deşi se face simţită la orice vârstă, demonstrează 
capacitatea noastră de a ne adapta și am aflat că avem un numitor comun – dorința de a comunica, de 
a purta un dialog.  

 Dialogul propus fiind despre lumea cărților – dialog între copii, părinți bunici. 
 Fiecare săptămână având o temă, de exemplu despre responsabilitate, despre curaj, despre 

toleranță, despre empatie și altruism și lista poate continua. Legat de aceste teme ne-am propus unii 
altora titluri de lectură și autori precum un club de lectură autentic. Am petrecut un timp plăcut în 
această familie mare. 

Recunoaşterea contribuţiei cărților și în mediul virtual, la formarea şi dezvoltarea personalităţii 
copiilor au generat multiple forme şi modalităţi de colaborare, privind realizarea în comun a unor 
acţiuni educative pe probleme concrete.  

Interesul manifestat pentru lectură, pentru o mai bună cunoaştere a vieții, dincolo de toate și tot 
a fost însoțit de cele mai bune gânduri.  
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EDUCATIA DIGITALA O NECESITATEA ÎN SISTEMUL DE 

ÎNVĂȚĂMANT ACTUAL 
 

ROȘU GEORGIANA CĂTĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA MIRON R. PARASCHIVESCU ZIMNICEA  

 
Utilizarea platformelor virtuale pentru realizarea orelor si a proiectelor reprezintă un concept 

nou abordat în mediul educațional. Învățarea nu este centrată pe obiecte de studiu, ci pe calitățile și 
abilitățile pe care cel care învață trebuie să și le dezvolte, stimulează lucrul în echipă, favorizează 
atașamentul grupului la valorile promovate de proiect. O serie de proiecte folosesc platforme de 
învățare virtuală – un spațiu comun de învățare, care poate fi accesat de la orice PC prin Internet. 

 Participanții în mediul virtual trebuie să aibă control, în orice moment, asupra propriului proces 
de învățare. Una dintre cele mai utilizate platforme virtuale este : 

-  Thinkquest, dezvoltată și susținută de Fundația Oracle pentru Educație, ce permite 
schimbul de idei, inspiră creativitatea şi vehiculează informaţia, îmbunătăţind aptitudinile de 
comunicare în diverse limbi străine, de operare cu diverse softuri, lucrul în echipă şi parteneriatul, 
oferă fiecărui membru al acestei comunităţi virtuale un cont de utilizator protejat şi o pagină web 
personală. ThinkQuest oferă posibilităţi pentru: crearea de pagini web, publicarea lucrărilor pentru a 
fi vizualizate de alţi elevi, crearea rapidă de lecţii, transmiterea mesajelor protejate, crearea de grupuri 
de proiecte, colaborarea cu alte grupuri sau cu alte şcoli din lume. 

O altă platformă virtuală este oferită de  
-  eTwinning, care face parte din Programul Lifelong Learning al Comisiei Europene, fiind 

măsură acompaniatoare pentru Programul Sectorial Comenius și promovează colaborarea între şcolile 
europene prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicării. Acţiunea eTwinning asigură 
asistenţă, instrumentele şi serviciile necesare pentru a facilita iniţierea de parteneriate pe termen scurt 
sau lung, în orice disciplină. Portalul eTwinning este principalul punct de întâlnire şi spaţiu de lucru 
al acţiunii. Disponibil în 23 de limbi, portalul are circa 50.000 de membri şi peste 4.000 de proiecte 
cu doi sau mai mulţi parteneri. Portalul oferă cadrelor didactice o gamă largă de instrumente online, 
cu ajutorul cărora pot găsi parteneri, pot iniţia proiecte şi pot face schimb de idei şi de exemple de 
bună practică. Galeria de instrumente particularizate oferită de platforma eTwinning facilitează 
implicarea rapidă în activităţile de colaborare. 

Un program pentru profesori - eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual 
de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare 
profesională, alături de colegi din ţările europene. 

Un program pentru elevi - Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între 
şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de 
specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi 
să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. 

Un program pentru comunitate - Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea 
comunităţilor. Unele localităţi au decis să se “înfrăţească” şi completeze comunicarea şi cooperarea 
online prin alte proiecte – vizite, activităţi culturale pentru adulţi etc. 

iTeach este o platformă online pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice 
prin încurajarea participării şi a schimbului de resurse, facilitarea colaborării, formarea competenţelor 
pedagogice şi de specialitate. iTeach propune crearea unui mediu virtual avansat destinat dezvoltării 
profesionale a cadrelor didactice, care integrează instrumente web şi facilităţi specifice comunităţilor 
virtuale, pentru informare şi formare, pentru facilitarea schimbului de experienţă, pentru dezvoltarea 
de proiecte didactice la distanţă, pentru colaborare socio-profesională, pentru familiarizarea naturală 
cu noile tehnologii. Şcolile trebuie să integreze mecanismele ICT în procesul de învăţare dacă doresc 
să fie parte a reţelei globale. Pregătirea unei şcoli în acest sens ar trebui să țină cont de următoarele 
aspecte: numărul de computere, accesul fizic la noi tehnologii, răspândirea reţelei, accesarea şi 
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organizarea conţinutului electronic, calitatea şi viteza conexiunii în şcoli. Profesorii trebuie instruiţi 
la rândul lor pentru a folosi Internetul şi computerele ca metode de predare în beneficiul elevilor. 
Elevii ar trebui învăţaţi de la cele mai tinere vârste posibile să folosească tehnologiile informaţiei şi 
comunicării pentru îmbunătăţirea performanţelor în studiu. 

Este esenţial ca în cadrul comunităţii să existe pentru viitorii specialişti ICT oferte de instruire 
bazică sau avansată în programare de software, hardware şi design Internet. În acest sens, tehnologiile 
informaţiei şi comunicării sunt integrate în totalitate în curriculum, sunt predate în cursuri şi sunt 
esenţiale procesului de învăţare. 

În acest scop au fost create documente digitale, dar şi aplicaţii dedicate învăţării asistate de 
computer (dezvoltarea bibliotecilor digitale, crearea platformelor de e-learning, crearea reţelelor 
dedicate procesului educaţional informatizat). Consider că orice iniţiativă trebuie să aibă în vedere 
crearea şi valorificarea unui conţinut digital, altfel nu putem vorbi de digitalizarea actului educaţional. 

Însă, odată cu aceste procupări, au apărut carențele la iniţiativele de promovare a noilor 
tehnologii în învăţământ. Aceste inițiative au luat-o adesea înaintea capacităţii multor dascăli de a 
înţelege şi adapta cursurile la nevoile elevilor. Realitatea este că mulţi profesori nu reuşesc să 
folosească computerul ca suport didactic la clasă, iar formulele de predare-învăţare de la noi trebuie 
radical modificate. Elevul trebuie pus să gândească, să se implice efectiv, să se autoevalueze, iar acest 
lucru se poate realiza numai dacă profesorul va deveni coordonator şi evaluator, va antrena elevul în 
proiecte concrete, proiecte cu un profund conţinut de viaţă reală. 

Pe lângă lipsa accesului la calculatoare sau la alte dispozitive cu acces la internet, ca de exemplu 
smartphone-uri, această generație care ar trebui să fie a nativilor digitali este educată în școli de 
profesori care încă nu s-au adaptat la transformarea digitală sau de dascăli care, deși utilizează 
frecvent instrumente digitale, aplicațiile digitale nu sunt adesea adaptate în mod semnificativ din 
punct de vedere pedagogic. 

Mai mult, marea majoritate a cadrelor didactice nu participă sau participă doar sporadic la 
dezvoltarea profesională axată pe educația digitală 

Noile tehnologii didactice ar putea oferi oportunități de personalizare a contextelor de învățare, 
îmbunătățind astfel motivația și retenția elevilor. 

Digitalizarea învățământului reprezintă mai mult decât punerea la dispoziție a unor echipamente 
performante. E necesară implementarea unor soluții integrate, personalizate, care să răspundă 
provocărilor momentului ce țin de: accesul la internet, securitate cibernetică, formarea cadrelor 
didactice pentru utilizarea 100% a softurilor educaționale și crearea de lecții interactive, care să 
asigure o comunicare facilă între profesori și elevi.  

Educația în era digitală include, dar nu se limitează la educația digitală și cuprinde transmiterea 
competențelor tehnice, „soft” și a cetățeniei și se referă atât la educația formală, cât și la educația non-
formală de-a lungul vieții . 

Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi 
sugerează o soluţie firească la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. 
Intregrarea acestora în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a 
integra inovaţiile tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de 
cunoaştere. Nu este un proces uşor, dar dificultăţile pot fi depăşite având în vedere potenţialul acestui 
tip de cunoaştere. 

Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea 
acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor 
sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi 
în modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a 
comunicării (TIC), elevii menţionaţi vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare 
ca sprijin pentru teme. 

 Adevărata importanţă a tipului de predare–învăţare-eveluare care combină metodele 
pedagogice tradiţionale cu TIC ţine de potenţial. Acest tip de învăţare este o oportunitate în a crea 
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 deveni global, ar putea 
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transcede graniţele formale ale ţărilor şi ar putea aduce împreună grupuri de elevi din culturi şi 
meridiane diferite. În acest context, generalizarea folosirii TIC în şcoală ar putea deveni una dintre 
realizările importante ale secolului nostru. 

În concluzie, platformele virtuale de învățare pot oferi atât oportunitatea organizării de activități 
curente, curriculare, cât și dezvoltarea și implementarea de proiecte educaționale, formale curriculare 
sau extracurriculare, sau nonformale, asigurând astfel atingerea obiectivelor legate de integrarea 
educației digitale în activitatea de învățare. 
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ŞCOALA ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR ROȘU NICOLETA DENISA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GR. TABACARU,,  

COM. HEMEIUȘ, JUD. BACĂU 

 Unele dintre principalele avantaje ale învățării online includ: convenabilitate (acces de pe 
orice dispozitiv online, specific nativilor digitali – Clark & Mayer, 2008, flexibilitate - Brown & 
Charlier, 2012, independența geografică - Yucel, 2006, fără navete); învățare îmbunătățită (Demiray, 
2010, vol. II; o profunzime sporită de înțelegere și de păstrare a conținutului cursului; discuții 
semnificative; accent pe abilitățile de scriere, tehnologice și de viață, precum managementul timpului, 
independența și autodisciplina); nivelarea câmpului de joc (elevii pot avea mai mult timp să 
gândească și să reflecte înainte de a comunica; elevii timizi tind să comunice online); interacțiune 
(interacțiune și discuție sporită dintre elev și profesor și elev-elev; un mediu de învățare mai centrat 
pe elev; ascultare mai puțin pasivă și învățare mai activă; un sentiment mai mare de conectare, 
sinergie); predare inovatoare (abordări centrate pe elev; creșterea varietății și creativității activităților 
de învățare; abordați diferite stiluri de învățare); studiul fără profesor reduce stresul, conform 
cercetărilor cu 50% (Demiray, 2010, vol. II, p. 534);  

 Dintre punctele slabe pot fi amintite: compatibilitate insuficientă între proiectarea tehnologică 
a serviciului și componenta psihologică a procesului de învățare (Clark și Mayer, 2008, 2011); nu 
toate serviciile educaționale electronice implică automat efectele preconizate; flexibilitatea și 
autonomia în învățare sunt relative și fragile și pot genera capcane atât pentru cel care învață, cât și 
pentru cel care proiectează și operează activitatea atât pentru grupuri specifice de utilizatori de servicii 
în anumite contexte, cât și pentru profesori (Cook, 2007); caracterul limitat, inadecvat sau de neatins 
al personalizării învățării (Cook, 2007; proiectarea serviciilor educaționale de învățare electronică nu 
este întotdeauna caracterizată de cea mai bună arhitectură legată de nevoile cursanților); 
superficialitate în învățare indusă de o mare varietate de metodologii, instrumente, procese datorată 
dezechilibrelor dintre activitatea de formare care dezvoltă competența digitală și cea care dezvoltă 
abilitățile academice (CCL, 2009); reducerea relațiilor dintre cursanți și profesor (Ozuorcun & Tabak, 
2012); potrivit Tear Film & Ocular Surface Society perioadele de timp îndelungate petrecute în fața 
monitorului provoacă daune văzului (fenomenul ochiului uscat); rata ridicată a abandonului elevilor 
(Dobre, 2010, p.17); existența insuficientă a unei baze normative și legislative privind resursele de 
învățare electronică și învățare digitală. 

 Oportunitățile e-learning-ului sunt: extinderea tehnologiei ar face ca aceasta din urmă să 
devină un mediu perfect pentru exprimarea și dezvoltarea serviciilor educaționale de învățare 
electronică (Clark & Mayer, 2008, 2011; Motschnig-Pitrik & Standl, 2012; Liebowitz, 2011; Welsh, 
Wanberg, Brown, Simmering, 2003; Dobre, 2010); transformarea radicală a tuturor aspectelor 
educației ca urmare a dinamicii tehnologice (Demiray, 2010, vol. I; Motschnig-Pitrik & Standl, 
2012); creșterea interesului pentru diferite categorii de beneficiari față de serviciile educaționale e-
learning (Clark & Mayer, 2008, 2011); costuri relativ mai mici ale serviciilor de învățare electronică 
(Clark & Mayer, 2008, 2011; Cook, 2007; Demiray, 2010, vol. I; Dobre, 2010; Rosenberg, 2001; Wu 
& atl., 2012; CCL, 2009) subliniază aspecte financiare, cum ar fi: costuri reduse de distribuție. 

 Dintre amenințările procesului on line pot fi amintite: exagerarea rolului pozitiv al tehnologiei 
(pericolul ignorării studentului - Clark & Mayer, 2008, 2011), posibilitatea producerii unei întregi 
generații de gânditori non critici (Liebowitz & Frank, 2011), probleme tehnice (Demiray, 2010, vol. 
I și II), limitarea accesului la servicii, lipsa unei infrastructuri adecvate (lipsa conexiunii la internet, 
rata de transmisie telefonică și lățimea de bandă foarte mică, infrastructura TIC precară); „unele 
dificultăți de administrare online: asigurarea securității utilizatorilor, înregistrarea acestora, 
monitorizarea studenților și serviciile oferite” (Dobre, 2010, p. 17), efectele contradictorii produse 
prin transformarea educației contemporane asupra destinatarilor serviciilor educaționale de învățare 
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electronică se manifestă printr-o dimensiune psihologică a beneficiarilor corelată cu nivelul de 
pregătire al acestora, mult timp necesar pentru crearea și menținerea cursurilor de învățare electronică, 
costuri de formare pentru actualizarea metodelor de predare și încrederea sporită în noile tehnologii, 
motivația insuficientă pentru implicarea în învățarea electronică și susținerea acesteia . 
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INTERNETUL – SURSĂ DE INFORMARE, SURSĂ DE COMUNICARE 

 
ROTAR ADRIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA CLUJ-NAPOCA 
 
 Secolul XX a fost catalogat ca un secol în care a luat avânt tehnologizarea culminând în ultimii 

ani cu faza de informatizare şi dezvoltarea ciberneticii și apariția vedetelor secolului, calculatoarele. 
Secolul XXI a debutat și continuă ca unul al comunicaţiilor. Dacă la început au fost semnalele morse, 
telegraful apoi telefonul care a revoluţionat comunicaţiile lucrurile au evoluat puternic la sfârşitul 
acestui secol, culminând în zilele noastre cu un nou şi puternic concept numit Internet. 

 Dacă în România anilor 1990, spre final, au apărut telefoanele mobile, despre calculatoare 
conectate la internet abia se vorbea. Radical s-au schimbat lucrurile în ultimii 20 de ani și, în mod 
special, în ultimul an și jumătate, când un s-a vorbit decât despre calculatoare, cel puțin în domeniul 
educației. 

 “Transmiterea datelor cu viteza luminii, digitalizarea textelor, a imaginilor şi a sunetelor, 
reurgerea la sateliţi de teleomunicaţii, revoluţia din telefonie, generalizarea informaticii în 
majoritatea sectoarelor de producţie şi de servicii, miniaturizarea computerelor şi conectarea lor în 
reţea la scară planetară au dat peste cap, puţin câte puţin, ordinea lumii.” (I. Ramonet, Geopolitica 
haosului) 

 Internetul reprezintă o gigantică reţea de calculatoare la care oricine se poate conecta. Pe 
Internet sunt acesibile informaţiile extrem de variate din domenii precum: stiinţă, educaţie, 
publicitate, domeniul militar, comercial, informaţii meteo, muzică, servicii de poştă electronică. 

Din marele necunoscut, internetul a devenit în scurt timp, un fenomen sociologic și tehnic 
extrem de mediatizat la sfârşit de secol dar şi de mileniu. Internetul şi orice formă de folosire a 
reţelelor electronice deschise au şi vor avea un impact determinant asupra societăţii şi al viitorului 
său. În domeniul educaţional, găsirea celor mai noi informaţii într-un anumit domeniu este o 
necesitate care poate fi rezolvată cu ajutorul internetului. Web-ul a devenit o bibliotecă vastă de 
informaţii, extrem de utilă în vremuri obișnuite și preponderent în vremuri de criză, cum au fost cele 
pe care le-am trăit în ultimele luni. 

Internetul reprezintă un mijloc rapid şi uşor accesibil, utilizat pentru informarea unui număr din 
ce în ce mai mare de persoane. Este un instrument perfect de cercetare, având capacitatea de a măsura 
cu exactitate câte persoane au accesat o anumita pagină web sau un magazin virtual şi câte dintre ele 
au cumpărat un produs anume. Reprezintă un mijloc de comunicare extrem de flexibil, ce are 
capacitatea de a modifica imediat conţinutul mesajului, putând reacţiona imediat sub imboldul 
presiunii concurenţiale;  

Internetul prezintă avantajul că poate „transporta” mesaje publicitare complexe, ce pot conţine 
simultan text, imagine şi sunet în proporţia dorită (multimedia)  

Poşta electronică permite transmiterea şi recepţionarea de mesaje între persoane conectate la 
Internet. E-mailul presupune comunicaţii mai mult sau mai puţin instantanee cu persoane din orice 
colţ al globului. Cu ajutorul poştei electronice, orice persoană poate face schimb de informaţii cun 
alţi colegi, poate participa pe liste de dicuţie în funcţie de domeniul de interes, poată să transmită şi 
să primească documente ataşate unui mesaj. 

Un mare avantaj al Internetului este că oferă acces la informaţii 24 de ore din 24, find la 
îndemana unui numă mai mare de oameni decat orice bibliotecă. Mai mult, în timp ce numarul 
exemplarelor dintr-o biblioteca este limitat, unele fiind disponibile numai în sala de lectura. Internetul 
oferă un numar infinit de copii pentru orice articol oferind posibilitatea de a fi consultate de către un 
numar oricât de mare de doritori. Nu în ultimul rând, viteza cu care se răspândeşte accesul la Internet 
este mult mai mare decât viteza cu care se construiesc biblioteci noi. Persoanele care stau în zone 
izolate sau carora le-ar lua foarte mult timp să ajungă la o bibliotecă pot folosi internetul pentru a 
obţine informaţii la care altfel nu ar fi avut acces decat foarte greu. 
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Internetul este cel care oferă în acest moment accesul la cele mai importante biblioteci din lume, 
în format virtual, acest lucru constituie uşurinţa acesului la informaţii, care sunt actualizate în mod 
constant şi oferă celui care stă în faţa monitorului accesul la un volum foarte mare de informaţie, în 
schimb vizita la o bibliotecă nu ar reuşi să o facă. Acest lucru duce la salvarea de timp. O bibliotecă 
nu va putea oferi în aşa puţin timp acees la informaţie. Indiferent de cât de bine ar funcţiona, ea va 
avea întotdeauna un timp de răspuns care constituie întârziere. Cred că pentru cititor este foarte 
important să fie bine tratat ca şi cum ar fi cel mai important vizitator, ceea ce la o bibliotecă nu se va 
putea întâmpla. 

În zilele noastre, mai ales în această perioadă pandemică, internetul a devenit o „zonă” în care 
ne putem desfăşura natural, în conformitate cu tipul de personalitate pe care îl avem, în care putem 
învăţa sau îi putem învăţa pe alţii, putem socializa, schimba opinii şi informaţii. Noutatea mare constă 
în reducerea impedimentului distanței fizice. Astfel, indiferent de oraşul în care viețuim, de ţara şi 
cultura din care facem parte, putem comunica între noi, putem face schimb de mesaje diferite, lucru 
ce reprezintă un avantaj al lumii moderne, întrucât facilitează un mod de socializare mai amplu. 
Totodată, permite o desfăşurare mai eficientă a unor activităţi specifice diverselor domenii 
profesionale. Spre exemplu, în meseria de PR, se utilizează internetul pentru derularea anumitor 
campanii, informarea oamenilor din diverse categorii şi grupuri sociale cu privire la activităţile unor 
companii ce participă activ la comunitatea din care fac parte, mai exact, pentru facilitarea comunicării 
dintre public şi companie. Există deasemenea multe meserii ce se derulează doar în domeniul virtual, 
nefiind necesară deplasarea la un loc de muncă. Putem trăi într-un oraş şi lucra pentru o firmă ce are 
sediul într-un alt oraş sau chiar ţară. Comunicarea se realizează cu ajutorul unor accesorii la laptop 
sau computer, precum căştile, microfonul sau webcamul.  

 În condițiile pandemiei dezvoltarea platformelor care funcționează doar cu conectare la 
internet au făcut posibilă continuarea procesului de educație dar și continuarea muncii în anumite 
sectoare care se pretau la munca on-line sau la telemuncă. 

Aşadar, într-o societate în plină dezvoltare, fie că viața se desfășoară normal, fie că intervin 
situații excepționale, internetul joacă un rol important în sfera comunicării deoarece oamenii din 
diferite colţuri ale planetei pot comunica într-un timp foarte scurt, cu cheltuieli mai mici. Internetul 
este, deja de ani mulți, o sursă de informare comodă şi accesibilă deoarece îl putem accesa de acasă, 
direct din fotoliu, este o bibliotecă care ne oferă toate informaţiile pe care le căutăm într-un timp 
foarte scurt. Bineînțeles, este nevoie de selectarea cu atenție și verificarea surselor de informare. 
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ŞCOALA ONLINE - O PROVOCARE A LUMII MODERNE  

 
AUTOR: PROF. ROTARU ANCA 

CLUBUL COPIILOR ONEȘTI 
 
„Schimbarea este singura constantă din viață.” Heraclit din Efes 
 
Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 

contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 
de predare-învățare- evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru 
independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în 
această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează 
utilitatea. 

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 
sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare 
și evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. 

În sistemul de învăţământ, ca orice altă metodă de învăţare şi instruirea asistată pe calculator 
prezintă avantaje şi dezavantaje. 

 Avantajele folosirii acestei metode de învățare sunt: 
• Stimulează capacitatea de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială 

rapidă; 
• Creşte randamentul însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor 

elevilor; 
• Întărește motivaţia elevilor în procesul de învăţare; 
• Oferă un climat de autodepăşire, competitivitate; 
• Noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 
• Facilitează prelucrarea rapidă a datelor, efectuarea calculelor, afişarea rezultatelor, realizarea 

de grafice, de tabele; 
• Introduce un mod eficient de muncă independentă; 
• Asigură unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea 

în funcţie de secvenţa anterioară; 
• Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei 

probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 
• Stimulează gândirea logică şi a imaginaţiei; 
La toate aceste avantaje se adaugă și dezavantaje ale acestui mod de învățare: 
• Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si 

de investigare a realităţii; 
• 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. 
 Astfel, în activitățile didactice, calculatorul poate fi folosit pentru transmiterea informațiilor, 

formularea întrebărilor, rezolvarea de exerciţii şi probleme, prezentarea de algoritmi pentru 
rezolvarea unor probleme tip, proiectarea de grafice, de diagrame, demonstrarea unor modele, 
simularea unor fenomene, a unor experienţe şi interpretarea lor, simularea unor jocuri didactice, 
evaluarea rezultatelor învăţării şi autoevaluare, contribuind la organizarea şi dirijarea învăţării 
independente pe baza unor programe de învăţare. 

 Organizarea procesului de învățare online nu numai că trebuie să înceapă din perspectiva 
ajustării și gestionării conținutului, dar necesită și o pregătire specializată pentru a asigura mijloacele 
necesare procesului de instruire și flexibilitatea metodelor de predare, în special din perspectiva 
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pregătirii resurselor umane (profesori/ invitați, specialiști, elevi și părinții elevilor). 
Învățarea online implică: 
• Pregătirea digitalizată a organizației școlare pentru a permite învățarea online (proces 

educațional organizat și standardizat clar, infrastructură fiabilă/flexibilă, ușor de utilizat, suport 
pregătit pentru resurse umane); 

• Elevii trebuie instruiți să-și formeze abilități pentru a utiliza calculatoarele și pentru a accesa 
Internetul, precum și abilitățile de a utiliza resurse online pentru a demonstra autonomie de învățare, 
abilități de autoevaluare, organizare, interes și motivația de a învăța, capacitatea de comunicare în 
grup, responsabilitate, promptitudine și spontaneitate în rezolvarea sarcinilor; 

• Instruirea digitală a cadrelor didactice este foarte importantă. Profesorii trebuie să 
dovedească experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul de predare, cunoștințe și abilități în 
manipularea hardware și software și selectărea resurselor educaționale pentru a adapta stilul de 
predare la noul mediu de învățare și să reflecte o atitudine pozitivă față de tehnologie. 

Dintre avantajele predarii online, amintim: 
• învățarea este mai distractivă, mai interesantă; 
• îi pregătește pe elevi pentru viitorul mereu în schimbare; 
• îi ajută să învețe în ritmul lor, conform abilităților și nevoilor proprii; 
• tehnologia este parte componentă a vieții noilor generații de copii. 
• materiale diverse; 
• acces la orice, la un click distanță; 
• diversitate în alegeri; 
• stimularea copiilor de a cerne informațiile necesare, de a gândi logic, fără a folosi tehnologia 

pentru a le livra răspunsuri, etc. 
 Nu neglijăm nici celălalt tăiș al progresului, așa că voi lăsa pe fiecare să reflecteze asupra 

următoarelor întrebări: 
 Cât timp alocăm tehnologiei în procesul de învățare? 
 Cât de des este sănătos să o folosim? 
 Ce surse asigurăm copiilor pentru a se informa, a cerceta, a descoperi, fără să îi expunem 

pericolelor online-ului? 
 Cum putem gestiona problema controlului asupra acestui proces, pentru a fi ei în siguranță și 

a le oferi o educație de calitate? 
 Cum procedăm în cazul elevilor care nu au acces la tehnologie, din motive diverse? 
 Cum asigurăm o educație pentru toți, indiferent de mediu, nevoi, posibilități etc? 
Soluții sunt și, în concluzie, trebuie să apelăm la copilul din noi. Acesta va fi cel mai bun liant 

dintre necesitate și progres. 
 Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 

contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 
de predare-învățare- evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru 
independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în 
această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează 
utilitatea. 

 În perioada desfășurării școlii online, a trebuit să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot 
aplica și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale: 

• orarul școlar tradițional nu poate fi transferat la programul de lucru online; 
• timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar - 90 min., 

ciclul gimnazial - 120/150 min.); 
• pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, 

aplicații, ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare; 
• toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine; 
• este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale modul de 

lucru cu aplicațiile; 
• avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, 
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regularitate, sprijin și comunicare continuă între elevi, părinți, colegi; 
• avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o 

personalizare a sarcinilor; 
• feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru 

didactic/ părinți. 
Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 

sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare 
și evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor.  

Ca proiect de viitor, formarea online va căpăta o pondere însemnată în ce privește dimensiunea 
instructivă (transmiterea de informații) și, mai ales, se va adresa segmentelor populaționale care deja 
au formate competențe în sistemul tradițional de instruire. Pentru un matur, de pildă, e mai nimerită 
o participare la un curs online de perfecționare sau de reconversie profesională, decât o deplasare 
efectivă într-un spațiu de învățare. Pentru cei aflați la începutul procesului educativ, prezența în sala 
de clasă este indispensabilă. Dar și așa, împletiri și corelații dintre tradițional și online, în ce privește 
sistemul normal de instruire, sunt de presupus. E de așteptat ca, în perspectivă, ponderea administrării 
unor informații sau consemne educative pe cale virtuală, mai ales în componenta lor instructivă, să 
crească și să se permanentizeze – în beneficiul învățării în sala de clasă. O viitoare ecologie a învățării 
școlare trebuie să ia în calcul și astfel de despovărări crono- și energo-fage - benefice și pentru 
educatori, și pentru educabili. „Nucleul dur” al relației pedagogice nu va reuși să fie substituit de 
instrumentele informatice – chiar dacă acestea își rafinează performanțele prin personalizare sau 
crearea iluziei unor relaționări inter-umane. 

Noi, cadrele didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc învățarea: 
prin întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații umane care 
să transmită încredere și susținere, astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele așteptate. 

Schimbarea trebuie să fie parte componentă a ființei noastre, indiferent de ce profesie avem. 
Nevoia de schimbare este demult la ușa învățământului românesc, dar cine să îi deschidă? Să deschidă 
necesitatea de a progresa, de a trece prin foc pentru a deveni noi. Nu mai poți ține pasul cu noile 
generații dacă nu te schimbi continuu. 

Învățământul, dintotdeauna și de pretutindeni, este condiționat și de context, de determinări ce 
se exercită aici și acum. Un veritabil sistem educativ, în ce are el bazal, se exercită în raport cu niște 
constante valorice, procedurale sau de conținut, ce exced conjuncturalul și accidentalul. Dincolo de 
vremuri sau intemperii, e de dorit ca educația să fie vertebrată de o „busolă” imperturbabilă. Niciodată 
nu va fi exclus binomul educat-educator, relaționarea vie dintre două (sau mai multe) ființe, 
concretețea raportării la lucruri, fenomene, stări, exercițiul aflării sau dumiririi, bucuria înțelegerii 
sau interiorizării unor idei, cunoștințe, trăiri. Chiar dacă unele dintre aceste dimensiuni pot căpăta 
contururi diferite - ca pondere sau pregnanță, ele nu vor dispărea, nu pot fi eludate, nu pot fi excluse. 
Indiferent de opreliști sau de oportunități, într-o relație paideică nu se va putea face niciodată 
abstracție de partajul inter-sufletesc, de efervescența dimpreunei căutări și găsiri, de (sub)înțelesurile 
zămislite în dinamica și prin „contagiunea” prezenței față către față. 

 
WEBOGRAPHY: 
1. http://www.constantincucos.ro/2020/07/educatia-online-intre-nevointa-si-putinta 
2. https://www.scribd.com/document_downloads/direct/493058237?extension=docx&ft=16

22998087&lt=1623001697&user_id=400921548&uahk=pj2GLNoDNvF8Uo1JRk3H8Y3M4m0 
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ABORDARI INTERDISCIPLINARE ȘI TRANSDISCIPLIARE 

LA MATEMATICĂ 

  

PROFESOR: ROTARU CARMEN  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU”,  

ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 
 

 ”Jocul, departe de a fi o distracție, e o concentrație a sufletului, un moment de zvâcnire a 

forțelor.” G. Călinescu. 

 

 În viaţa de toate zilele, matematica are importanţa sa deosebită, recunoscută în întreaga lume. 

Matematica este o disciplină creativă şi pasionantă. Ea poate produce momente de plăcere şi încântare 

când elevul rezolvă o problemă pentru prima dată, descoperă o rezolvare mai elegantă a problemei 

sau vede pe neaşteptate conexiuni ascunse. Poincaré afirma că:”Scopul principal al învăţământului 

matematic este de a dezvolta anumite facultăţi psihice şi, printre ele, intuiţia nu e cea mai puţin 

preţioasă. Prin ea, lumea matematică rămâne în contact cu lumea reală şi chiar dacă matematica pură 

ar putea să se lipsească de ea, tot la ea ar trebui să recurgem pentru a umple prăpastia care separă 

simbolul de realitate. Practicianul va avea totdeauna nevoie de ea şi la fiecare matematician pur 

trebuie să existe 100 de practicieni” 

 Cu toate acestea, pentru mulţi dintre elevi, matematica rămâne o mare necunoscută fără prea 

multe soluţii pentru ei, dacă nu este legată de viaţa lor de zi cu zi şi nu este aplicată în practică, fapt 

pentru care am ales să desfășor o activitate interactivă pornind de la o poveste foarte cunoscută de 

elevi și să recapitulăm într-un mod atractiv și distractiv ceea ce am învățat la matematică în acest an 

școlar. Scopul actvității a fost de stimulare a creativităţii elevilor, încurajând elevii să-şi dezvolte 

modele proprii de explorare, investigare şi exprimare.  
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ȘCOALA DE ACASĂ-NOI DESCHIDERI 

 
PROF. ROTARU MARIA-MIHAELA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHINTENI 

 
Martie 2021... un nou început cu provocări și căutări, multe întrebări și puține răspunsuri... pe 

un fond de neliniște și teamă... Așa s-ar descrie în câteva cuvinte o etapă de schimbare apărută pe 
fondul unor alte schimbări dorite în sistemul de învățământ românesc.  

Școala de acasă sau școala online, văzută acum retrospectiv, a adus o serie de modificări atât în 
ceea ce privește maniera de lucru a profesorilor, cât și a elevilor. Cele trei coordonate ale procesului 
didactic, predarea, învățarea și evaluarea, au fost supuse unor reconstrucții de formă, pentru a facilita 
accesul elevilor la informație. 

Eficiența procesului didactic a reprezentat motorul căutării unor metode de lucru optime, motiv 
pentru care au fost lansate platforme educaționale, cursuri de formare, aplicații, metode de lucru 
inovative și creative. Cele mai utilizate platforme la nivel național au fost Microsoft Teams, Google 
Classroom cu toate celelalte programe din suita educațională, Adservio, fiecare dintre ele oferind 
tehnici de lucru care să sporească randamentul procesului didactic. Utilizarea platformelor didactice 
a presupus și dobândirea unor competențe ale cadrelor didactice și ale elevilor. 

Una dintre provocările esențiale cu care s-au confruntat cadrele didactice în această perioadă 
de tranziție a fost facilitarea transmiterii informațiilor, motiv pentru care schițarea lecțiilor și 
proiectarea lor a dus la o reorganizare a conținuturilor informaționale.  

Un alt avantaj al școlii de acasă a fost reducerea timpului petrecut cu deplasarea la școală, însă 
orele în fața calculatorului au devenit obositoare și au schițat o rutină devenită, în timp, copleșitoare 
pentru unii elevi. Au lipsit, de asemenea, socializarea și mișcarea în aer liber. Statul în fața 
calculatorului a provocat și oboseală, anxietate, scăderea capacității de concentrare și deficiențe de 
învățare din cauza fie a conexiunii slabe, fie a incapacității de receptare și control al reacțiilor la 
primirea conținutului informațional. 

De asemenea, școala de acasă, deși a reprezentat o sursă de creativitate și originalitate, anumite 
conținuturi fiind mult mai bine receptate de elevi, a adus în discuție și dependența, în timp, de ecran. 
Inconștient, elevii și-au putut crea anumite deprinderi care au schimbat felul lor de a învăța. Studiile 
științifice au dovedit că învățarea este mult mai productivă, dacă se face de pe un suport de hârtie, iar 
memorarea este mai de lungă durată, chiar după prima lectură. 

Dacă pentru cadrele didactice a adus posibilitatea transferului conținuturilor de pe suport clasic 
pe unul digital, elevii având posibilitatea să acceseze lecțiile nu doar ale profesorilor de la clasă, ci și 
ale altor profesori, creatori de resurse didactice deschise, este important de menționat faptul că școala 
online nu este o soluție alternativă a școlii tradiționale decât în cazuri speciale, ea reprezentând, de 
fapt, o modalitate adiacentă pentru a facilita accesul la anumite tipuri de conținuturi sau pentru a face 
lecția mai eficientă și mai atractivă, în unele situații. Tehnologia nu va putea niciodată înlocui relațiile 
umane. 

Concluzionând, școala online a marcat o sincopă privită ca o perioadă de reorganizare și 
regândire a întregului proces educațional, având avantajele ei mai ales pentru profesori, căci au fost 
puși în situația de a găsi noi resurse și de a reconfigura, astfel, demersul didactic cu ajutorul 
tehnologiei, dobândind noi competențe necesare dezvoltării profesionale.  
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII ON-LINE 

 
PROF. CONSILIER ȘCOLAR, RUJOIU SILVIA-BENONIA 
CMBRAE/GRĂDINIŢA NR. 218 - GRĂDINIŢA NR. 210 

 BUCURESTI, SECTOR 6 
 
Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 

pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 
învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai 
puțin eficient. Învățarea on-line îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un 
echilibru între inovație și convenționalitate. 

Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor media în clasă. Programele de 
învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de predare. 
Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de clasă și să 
implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția și 
poate încuraja înșelăciunea.  

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile de bază 
ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. A avut loc o trecere, relativ 
rapidă, de la paginile cărților la paginile web on-line. Elevii învață cum să folosească noile media mai 
rapid și mai bine decât părinții lor. 

Ca profesor consilier școlar, am început să încorporez platformele digitale în demersul didactic 
și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul 
orei de consiliere. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată 
pentru a completa planurile de lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții on-line. Unul 
dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlink-uri ce 
ne conduc către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații.  

Avantaje ale învățării on-line: 
• Oferă o alternativă la clasele tradiționale.  
• Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina.  
• Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin 

sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea 
tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

• Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații 
și manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma 
sala de clasă.  

• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și 
performanței elevilor.  

• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare.  
• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea on-line, pot 

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic.  
Dezavantaje ale învățării on-line:  
• Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor. Învățarea on-line oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în 
clasă vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională.  

• Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața 
profesorilor și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, 
astfel a crescut și volumul lor de muncă. 
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• Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. Există, 
de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare on-line.  

• Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice.  
• Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
• Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică.  
Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai 

multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este 
important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate.  

Este clar că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi 
întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc educația.  

Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către 
noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă 
nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 
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ȘCOALA DE ACASĂ – EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 
 VREI SĂ FII FERICIT? FII RECUNOSCĂTOR! 

PROFESOR: RUS ANCA-CRINA 
LICEUL TEHNOLOGIC “DR. FLORIAN ULMEANU”, ULMENI 

Motto: ,,Nu fericirea ne aduce recunoștința. E recunoștința cea care ne aduce fericirea.” 
Argument: 
 În aceste clipe grele, în care suntem puși în fața celor mai dure provocări ale omenirii, este 

important să învățăm să ne antrenăm mintea cu gânduri pozitive. Este timpul recunostinței, 
solidarității, compasiunii, generozității, trăsături de caracter definitorii persoanelor cu valori și vibrații 
înalte. De aceea noi, întregul colectivul de cadre didactice și elevii de la Liceul Tehnologic 
“Dr.Florian Ulmeanu”, Ulmeni ne gândim cu recunoștință și mulțumire, la cei din linia întâi, la eroii 
noștri, care au grijă de noi și care ne ajută să mergem mai departe și să fim optimiști că vom trece cu 
bine cât de curând peste această grea încercare. Prin acest gest al mulţumirii, aşa cum e definit de 
DEX, ne exprimăm recunoştinţa faţă de o persoană care ne-a făcut un bine, un favor. Înţeleasă ca 
exprimare a recunoştinţei, perspectiva asupra mulţumirii capătă accente mai profunde.  

 Tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem sunt daruri. De aceea este necesara recunostința și 
pentru asta trebuie să învătăm cum putem ajunge la acest minunat sentiment. 

Scopul proiectului: 
 Acest proiect aduce o contribuție teoretică și practică cu privire la cultivarea atitudinii și 

sentimentului de recunoștință, ca trăsătura de caracter și valoare umană la întreg colectivul de elevi 
de la liceul nostru. Prin intermediul educației, atât în familie cât și în școală, elevii pot deprinde 
abilitatea de a mulțumi și pot învăța să-și cultive acest sentiment plăcut.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 
-conștientizarea conceptului de recunostinta, mulțumire, în contexte variate.
-constientizarea faptului ca recunostinta este o alegere/optiune
-cooperarea în vederea găsirii de lucruri ce aduc mulțumire;
-prezentarea / exemplificarea unor situații care necesită atitudini pozitive, pline de mulțumire;
-antrenarea conduitelor prosociale și de socializare;
Descrierea grupului țintă căruia i se adreseaza proiectul:
-elevii de la Liceul Tehnologic “Dr.Florian Ulmeanu”, Ulmeni, nivel prescolar, primar,

gimnazial, liceal 
Perioada de derulare a proiectului: 30 martie- 03 aprilie 2020 
Resurse materiale: 
 În organizarea activităților din cadrul unităților de învățământ, cadrele didactice participante 

vor utiliza următoarele resurse materiale: laptop, cutii carton, materiale de pictat. 
Programul de activități: 
1.Titlul activității: “Învățăm să fim recunoscători”
Nivel preșcolar și primar
Coordonatorul de proiect lecturează pentru cei mici povestea terapeutică “Balena Albastră”
La finalul poveștii, elevii împreună cu părinții lor realizează o lucrare artistică cu personajul

principal din povestea evocată folosind tehnica picturii pe suport de carton (de ex. Farfurie, capac de 
cutie sau orice altă cutie ce aveți în gospodărie). 

2. Titlul activitatii: “Cutia Recunostinței”:
Sarcina este foarte simplă. Scrie în fiecare zi, timp de trei zile, cel puțin 3 lucruri pentru care

ești recunoscător, după care te rog să le introduci in cutie. Esențial este să acorzi o atenție specială 
aprecierii. 

Activitatea se adresează elevilor din ciclul primar/gimnazila/liceal. 
3. Titlul activității: Vrei sa fii fericit? Fii recunoscător!
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Invit elevii de nivel gimnazial și liceal să vizioneze următorul filmuleț despre recunostință: 
https://www.ted.com/talks/david_steindl_rast_want_to_be_happy_be_grateful/transcript?new

Comment=&language=ro#t-139906  
În urma vizionarii materialului propus, recomand fiecăruia să identificați pe o coală de hârtie 

care sunt beneficiile pe care le dobândim în urma practicării actelor de recunoștință. De ex. 
(Practicarea recunostinței contribuie la aporpierea inter-umană, crește empatia, reduce stresul, etc)  

4. Titlul activitatii: Tu cui alegi să-i mulțumești? 
Elevii de nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal își vor exprima recunostința, mulțumirea 

în mod artistic față de persoanele din linia întâi în fața acestei grele încercări a omenirii 
 ( cadre medicale, politiști, jandarmi, armata, curieri, casieri) prin realizarea de desene, colaje, 

felicitări, mesaje de mulțumire, poezii care se vor publica în revista școlii și pe site-ul acesteia.  
Monitorizarea proiectului  
- monitorizarea realizării obiectivelor în timpul propus;  
- cadrele didactice vor trebui să realizeze un raport al activității realizate pe care trebuie să-l 

prezinte coordonatorului de proiect 
Diseminarea rezultatelor 
Raportul de activitate al proiectului, alături de pozele realizate pe parcursul activității vor putea 

fi publicate în revista școlii si pe site-ul acesteia de către informaticianul unității de învățământ.  
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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE; ȘCOALA DE ACASĂ 

  
 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, RUS CORINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PĂNĂTĂU 
 
 ,,Lucrurile mărețe se obțin încet, dar nu obții nimic dacă stai pe loc.” Zig Ziglar 
 
 Perioada pe care, mai greu sau mai ușor, o traversăm cu toții acum reprezintă pentru fiecare 

dintre noi o adevărată provocare, Așa se întâmplă și în educație. 
 A fost și am fost altfel pănă în luna martie a anului 2020. Atunci totul s-a schimbat. Elevii au 

rămas acasă, asemeni cadrelor didactice și locul învățământului de la școală a fost luat de 
învățământul online care, trebuie să recunoaștem, ne-a luat prin surprindere. Chiar putem spune că a 
venit ca un șoc. A trebuit însă să ne adaptăm. Am căutat soluții, ne-am informat, am participat la o 
multitudine de programe de formare și…am rezolvat.  

 Cursurile online nu au cum să fie la fel de eficiente ca orele față-n față, dar, cu siguranță, sunt 
mai bune decât nimic. Asta pentru că nu toți elevii au avut de la început posibilitate să participle la 
activități. Fie nu au avut un telefon sau o tabletă după care să se logheze, fie nu s-au priceput, ba li se 
oprea microfonul, ba se închidea camera. Stăpânirea abilităților digitale este foarte importantă pentru 
a permite utilizarea dispozitivelor și serviciilor digitale. Apoi a mai fost și problema netului care nu 
are peste tot semnalul corespunzător. Însă iată, școala online ne-a îndemnat la evoluție, la progres. 
,,O educație de calitate înseamnă echilibru între tradiție și inovație, între creativitate și rutină”, așa 
cum spunea Sir Ken Robinson.  

 Așadar și folosirea internetului, a resurselor online, a bibliotecilor online, a comunicării online, 
prin diferite platforme și aplicații online, poate reprezenta și orienta procesul de instruire către 
interesele elevilor, realizând o predare centrată pe necesitățile de învățare ale acestora contribuind, 
astfel, la progresul lor educațional. 

 Ca o concluzie, cred că școala online o poate completa pe cea fizică, dar nicidecum nu o poate 
înlocui. Rolul dascălului de la catedră este și el de neînlocuit. 

 Eu vreau la școală! Elevii vor la școală! 
 ,,Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem.” - Nicolae Iorga 
 
Bibliografie 
www.e-scoala.ro 
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PRIMUL PROFESOR AL COPILULUI – PĂRINTELE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR IULIA RUSNAC,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DR. IOAN MIHALYI DE APŞA", 
MARAMUREȘ 

 
Primii educatori din viața copilului sunt părinții, fapt recunoscut în pedagogie încă de la 

Comenius, care considera că educația primită de copil până la vârsta de 6 ani, în cadrul familiei, este 
determinantă pentru formarea și dezvoltarea sa ulterioară. 

Ecaterina Vrăsmaş (2008) defineşte familia ca fiind “unicul grup social caracterizat de 
determinările naturale şi biologice, singurul în care legăturile de dragoste şi consanguinitate capătă 
o importanţă primordială prin interacţiunile multiple şi determinante între toţi membrii ei. În acest 
creuzet de relaţii, valori şi sentimente, copilul primeşte forţa şi imboldul principal al dezvoltării 
sale”. 

Prima legătură a copilului cu lumea extrinsecă o reprezintă familia. Aceasta îi furnizează 
primele informații despre tot ceea ce-l înconjoară, primele reguli de comportament, dar și potențiala 
sa dezvoltare socio-afectivă. Acest tip de relație este hotărâtor în devenirea personalității copilului. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează 
și modelează persoana umană, ea reprezintă adevăratul laborator de formare a persoanei. 

Modelele oferite de părinți precum și climatul socio-afectiv în care au loc influențele 
educaționale reprezintă întâiul model social pentru copii, referitor la formarea opiniei lor despre viață, 
a modului de conduită și relaționare în societate. 

Familia este locul în care evoluează individul, unde își construiește o mare parte a relațiilor, și 
care îl determină, în prima instanță, ca ființă socială. Ființa umană își petrece o mare parte din viață 
în familie. În consecință, aici învață să stabilească numeroase relații cu ceilalți. 

Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai 
puțin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, comportamentul lor socio-
moral, precum și rezultatele școlare ale copiilor. 

Familia este cadrul natural în care se formează personalitatea copiilor, dar şi un factor de 
perfecţionare a personalităţii părinţilor, chiar dacă funcţia esenţială este asigurarea securităţii 
membrilor săi şi educarea copiilor, în acest cadru aceştia dobândesc limbajul, obiceiurile şi tradiţiile 
grupului. Ei îşi formează personalitatea, caracterul şi trec de la egoism la altruism, prin jocul imitării 
şi identificării cu părinţii. Calitatea dezvoltării copilului depinde de valorile cultivate în familie, iar 
coeziunea sa este un factor important în evoluţia ulterioară a membrilor săi. 

De aceea cercetările de specialitate atrag atenția permanent asupra nevoii de susținere a 
eforturilor educative ale părinților, modului de relaționare în cadrul familiei, climatului afectiv și 
intervenției socio-culturale. 

De-a lungul anilor, s-au identificat multiple modalităţi şi stiluri de educare şi s-au formulat 
numeroase păreri legate de educaţia parentală, atât printre părinţi, printre specialişti, cât şi în societate, 
în general. 

Educaţia parentală se adresează tuturor categoriilor de părinţi, vizând activarea resurselor 
parentale intrinseci, mărirea competentelor şi abilitaţilor educative şi nu modificarea unui 
comportament sau a unei structuri existente. Prin programele de educaţie parentală implementate în 
țara noastră, nu se urmăreşte crearea unui mit despre părintele perfect, ci se promovează imaginea 
realistă despre provocarea şi bucuria de a fi părinte, oferind părinţilor posibilitatea de a se redescoperi 
pe ei înşişi, de a-şi îmbunătăţi comunicarea şi a-şi dezvolta abilităţile necesare îndeplinirii rolului de 
părinte. 

Una dintre problemele cu care se confruntă atât copiii cât și părinții și care necesită suport și 
îndrumare din partea persoanelor specializate o reprezintă pregătirea copilului la debutul școlarității. 
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Este bine ca, pe cât posibil, copiii să se descurce singuri la şcoală, dar fără nici o îndoială 
activitatea lor şcolară trebuie urmărită inteligent şi discret, iar această sarcină a părinţilor este o 
îndatorire pentru care ei, de cele mai multe ori, nu sunt suficient pregătiţi. 

Pregătirea copilului pentru viața de școlar nu înseamnă doar întocmirea unei liste de rechizite 
și cumpărarea unui ghiozdan sau a-l învăța pe acesta să scrie, să citească sau să socotească mai 
devreme, ci presupune a-l sprijini să acceadă spre o noua modalitate de dobândirea unor cunoștințe 
și experiențe, a-l ajuta să atingă o stare de disponibilitate pentru activitatea de învățare, stare 
psihologică pozitivă necesară momentului de debut școlar. 

 Debutul școlar, pentru unii copii, este o aventură. Cei mai mulți sunt nerăbdători să înceapă 
școala numai pentru simplul motiv că nu mai sunt ,,copii de grădiniță” ci ,,școlari”. Pentru mulți 
părinți însă, această perioadă este de multe ori plină de anxietate, de frământări: ,,Cum se va adapta 
copilul? Cum va face față tuturor cerințelor? Cum va fi învățătoarea?” Pentru ca această trecere să 
fie mai ușoară, trebuie înlăturate aceste îndoieli printr-o bună colaborare între părinți, grădiniță și 
școală.  

 ,,Copilul trebuie ajutat să pătrundă în școală cu optimism, cu încredere în sine, și în ceea ce 
îi poate oferi mediul școlar și mai ales dornic să întâlnească învățătorul/învățătoarea. De succesul 
acestei întâlniri depind alte experiențe ulterioare” (L. Ezechil, M. Păiși-Lăzărescu, 2002). 

 Parteneriatul între cei trei factori, implicarea lor în realizarea unei unități de cerințe contribuie 
la integrarea eficientă a copiilor în viața de școlar, la evitarea erorilor în educație și la soluționarea 
problemelor interne care apar. Rolul lor este acela de a armoniza diferențele care există între ceea ce 
copilul poate realiza ca preșcolar și solicitările de tip școlar. Este oportună colaborarea între familie 
și cele două instituții în scopul reducerii decalajului dintre cele două etape de viață. 

În concluzie, pentru a putea asigura modelarea copiilor în cele mai bune condiţii, care 
garantează succesul lor în viață, este necesar ca toţi factorii implicaţi în acest proces să formeze o 
echipă în care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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ONLINE TEACHING APPROACHES VS. TRADITIONAL TEACHING 

APPROACHES 
 

PROF. ELENA RUSU 
COLEGIUL TEHNIC APULUM, ALBA IULIA 

 
As online education becomes increasingly popular among young people, pushing traditional 

educational models aside, it is necessary to compare and contrast these two approaches and find out 
which one offers more positive outcomes for students and their academic performance. The aim of 
this article is to find out whether online learning is better, worse, or equal to traditional in-class 
learning while analyzing its advantages and drawbacks. 

Online education, or as it is often called “e-education, ” is able to reach a broader student 
audience, address the needs of learners in better ways, and save money, while using the principles of 
the contemporary learning pedagogy (Forman, 2001).  

The difference between traditional and online education is especially noticeable in three 
dimensions: access to learning, classroom space, and the possibility of implementing innovative 
teaching practices. One of the major characteristics of online education is flexibility; the ability to 
take classes in any place with an internet connection at any time of the day or night. Traditional 
classes, on the contrary, are inflexible and much more teacher-centered (Barab, Thomas, & Merrill, 
2001). Access to information is not limited to materials available in the classroom, and access to the 
classroom materials is no longer limited to the time of the lesson or to the physical classroom space. 
Being able to study when and where you like affords students from all walks of life with the 
availability of obtaining a degree. The flexibility offered by the online education gives particular 
categories of students an important opportunity to meet their educational needs.  

On the other hand, the advantage of traditional courses consists in offering student direct contact 
with teachers. Face-to-face communication allows students to ask questions concerning their classes 
and immediately get the answers they seek. Students are also able to meet with their classmates, 
developing friendships and fostering teamwork. The proponents of the traditional classroom model 
believe that the face-to-face contact allows students to enjoy the ability to learn with others and to 
know their instructors (McDonald, 2002). The proponents of online learning argue that the latter 
offers students more time for digesting the information they receive and responding. They also claim 
that, while attending distance courses, students are able to better develop the skills needed in 
conducting open discussions, where each of the students receives more of an equal standing in 
comparison with a face-to-face discussion. This happens due to the fact that online students can make 
their responses around the clock with no restrictions, which enhances motivation and involvement on 
the learner’s part.  

The second significant difference between online and onsite education is classroom space. The 
very concept of the online learning has facilitated the invention of another, more suitable term – 
learning space. Online learning has been revolutionary in the world of education, creating an 
opportunity for collaboration, discussion and building a community among its participants, without 
being bound to the limits of a physical classroom. Usually school is free to choose between several 
online applications to encourage interaction through synchronous or asynchronous methods. Such 
methods work to extend class discussions, offering students the ability to go deeper into a specific 
topic, affording students the opportunity to discuss a reading or build off of a lecture. This type of 
collaboration between students in the same class, students who may reside in different states or even 
in different countries the whole world over is possible only through the use of the virtual classroom 
(Barab, Thomas & Merrill, 2001). 

The third significant difference between the two reviewed educational methodologies is the 
application of the new online teaching practices considered to be unusual for traditional education. 
Online learning strategies are known to involve innovational pedagogical technologies that greatly 
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facilitate the process of learning. Such practices, as asynchronous and synchronous class discussions; 
constant commenting and answering questions of the classmates; application and document sharing 
were never or rarely used in the on-site courses before. In a traditional class, document sharing 
involved printing numerous copies of documents, thus involving additional costs. Collaboration and 
discussion in a group were limited by classroom space, restricted to a standard lesson time and to the 
opportunity of being heard and seen in the classroom (McDonald, 2002). Acquisition of these 
practices by the online education programs has turned them into an efficient and fascinating way of 
learning. 

It is possible to see that there are different benefits to both the traditional education and the 
online education offered to students in this day and age. There are some individuals who are unable 
to work without direct classroom instruction; they are auditory learners, not visual ones, and for them 
the traditional classroom will be the place in which they are able to shine. Other students are visual 
learners, finding the traditional classroom tedious and boring, with the auditory lectures a waste of 
time as they have already read all of the material covered in the lecture. These visual learners excel 
when placed in an online classroom, as they are able to work at their own pace as opposed to the pace 
of the teacher or professor. While it cannot be stated that one method is better or worse than the other, 
it can be stated that one method will be better for some students than it will be for others, allowing 
college students to get the most out of their college experience and providing them with the 
availability to do it their own way.  
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ELEVII CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
RUSU EMANUELA,  

LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR SLĂVESCU, RUCĂR, JUD. ARGEȘ 
 
Curriculum-ul, într-o definiţie simplificată, cuprinde toate acele discipline care se studiază într-

o anumită perioadă de timp de către elevii şcolii româneşti. El este creat şi gândit pentru elevii cu 
capacităţi intelectuale situate de la un nivel mediu spre ridicat, excluzând acei elevi cu dificultăţi de 
învăţare. Curriculum-ul trebuie adaptat pentru toţi elevii / studenţii care urmează o şcoală în România. 

Dar elevii cu CES au nevoie de un curriculum diferenţiat, de terapie lingvistică, de tratament 
logopedic specializat, de programe specifice de predare – învăţare – evaluare specializate, adaptate 
abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De 
asemenea, ar trebui să beneficieze de consiliere şcolară şi vocaţională personală. Stilul de predare al 
fiecărui profesor trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare al elevului pentru ca un volum 
mai mare de informaţii să fie acumulat într-o perioadă scurtă de timp. Acest lucru este posibil dacă 
este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să 
ştim cum învaţă copilul, dar şi ce și cum este necesar să fie învăţat. 

Unii elevi, de exemplu, pot avea nevoie de o terapie pentr a ameliora tulburările de vorbire şi 
de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. Deci, 
toate cadrele didactice ar trebui instruite în acest domeniu (măcar să existe un curs în cadrul modulului 
psihopedagogic, pe care să îl facă obligatoriu toți cei care se pregătesc pentru o carieră didactică, curs 
în care să fie învăţaţi cum să se comporte cu un astfel de elev; profesorii debutanţi nu au nici cea mai 
vagă idee cum să se descurce cu aceşti elevi, pentru că nu au nici experienţă, nici informaţia necesară). 
De asemenea, copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind util să 
primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

Învățământul online s-a dovedit a fi o adevărată provocare pentru cei care lucrează cu elevii cu 
CES, dar și pentru părinți și elevi, în egală măsură. Dar ce este de făcut în această situație? Fiecare a 
trebuit să se descurce cum a putut. Greu? Ușor? Răspunsurile diferă în funcție de tipul de dizabilități 
al elevului cu care s-a lucrat. 

Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz necesită programe şi modalităţi de predare adaptate 
cerinţelor lor educative, dar oare câte platforme educative au creat și condiții adecvate pentru acești 
elevi? Aceste platforme s-au adresat elevilor normali, dacă putem să îi numim așa. Elevii cu 
dizabilităţi fizice au nevoie de rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, 
asistenţă psihoterapeutică. Dar, oare, câte şcoli din România sunt adaptate în acest sens? În schimb, 
aici a fost ușor de lucrat pe platforme, învățământul online fiind un facilitator al acumulării de 
cunoștințe pentru aceștia. Părinții nu au mai fost nevoiți să-i / să se chinuiască pentru a-i transporta 
la / de la școală. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 
psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 
factorilor educaţionali (familie, cadre didactice, elevi). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, 
el oferind consilierea elevului şi a familiei. Consilierea acestui tip de elev s-a putut realiza online, 
dar, oare, nu le-a lipsit celor doi factori implicați, terapeut și elev, contactul direct, fără ecranul unui 
calculator între ei? 

Cadrul didactic poate folosi în procesul de predare – învăţare - evaluare diverse strategii şi 
intervenţii utile, cum ar fi: crearea unui climat afectiv - pozitiv; stimularea încrederii în sine şi a 
motivaţiei pentru învăţare; încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei 
atitudini pozitive a colegilor; încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; încurajarea 
eforturilor; sprijin, apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare. 

Abordarea incluzivă susţine că școlile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 
barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru 
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a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta, şcoala trebuie să dispună de strategii 
funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se 
confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare 
cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale. 

Răspunsul la întrebarea din titlu este dificil de dat, pentru că eu sunt o singură persoană și nu 
pot răspunde în numele celorlalți profesori care au lucrat online. Sunt sigură doar că fiecare dintre 
noi a făcut tot posibilul pentru elevii lui, pentru ca aceștia să-și păstreze ritmul de învățare, să nu 
rămână în urma celorlați, să progreseze.  
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ȘCOALA ONLINE - ,,A FI SAU A NU FI!” 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR RUSU FLORENTINA 

LICEUL TEH. EC. ,,N. IORGA” PAȘCANI, JUD. IAȘI 
 
 Învățământul românesc a avut și are în continuare neșansa de a fi obligat să practice ”școala 

online” în lunile cele mai dificile și încărcate ale anilor școlari 2019-2020 și 2020-2021. O perioadă 
urmată de o alta la fel de dificilă, aceea a examenelor naționale și a admiterii în învățământul superior. 
În fapt, după cum o demostrează realitatea, nu a fost și nu este vorba nici despre școală online în 
sensul propriu și pedagogic al sintagmei, nici despre vreun experiment cu valențe științifice și rigoare 
desfășurat la scară națională. Ci despre o struțocămilă specific românească, o bâlbâială jalnică și o 
dovadă clară a lipsei de perspectivă și de management la nivel de sistem educațional.  

 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. 

 Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd 
eu învățarea prin internet. 

Avantaje 
 Distribuirea rapidă a materialelor didactice 
 Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare 
 Existența conținuturilor multimedia 
 Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 
 Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
 Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului 
Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și 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. 

Dezavantajele învățării online 
 Dificultăți în utilizarea tehnologiei 
 Lipsa comunicării reale/fizice 
 Situații limită 
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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. 

Concluzii 
Tehnologia a devenit o parte a vieții noastre. Aceasta a schimbat educația într-un mod care a 

fost inimaginabil cu câteva decenii în urmă. Nu ne putem întreba decât cum va fi în viitor. Dar un 
lucru este sigur - Tehnologia în educație este o inovație importantă, aceasta nefiind doar o simplă 
tendință. 

Au fost nenumărate situații în care am preferat să folosesc tehnologia pentru a transmite 
informația mai clar pentru elevi, observând că aceștia percep mai bine lucrurile dacă sunt transmise 
tehnologic. 
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Dintr-odată avem o generație de elevi: 
 care comunică în mare parte on-line; 
  care petrec ore întregi în fața monitoarelor, stând pe un scaun, în camera lor; 
  timp de discuții libere nu prea este, nimeni nu mai stă de conversații la nesfârșit pe 

Messenger; 
  toată lumea e concentrată și stresată din cauza on-line-ului; 
 școala on-line afectează sănătatea mintală a elevilor într-o mulțime de moduri: lipsa 

interacțiunii sociale, lipsa structurii, acasă nu e ca în clasă; 
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EDUCAȚIA ȘI ACTIVITATEA PREȘCOLARILOR 
 ÎN VREMEA IZOLĂRII 

 
PROF. RUSU GABRIELA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 8 TG-JIU 
 
Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 

de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Astfel, deși o serie de grădinițe 
apelează la platforme digitale, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. Consider că ceea ce este important 
în educația și activitatea preșcolarilor în vremea izolării sunt următoarele aspecte: 

1. Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate, stabilitate 
și autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să navigheze printre 
sarcinile legate de muncă, copil, casă. 

2. Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în 
viața lor în ultima vreme. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin repere cunoscute copiilor și 
cu mult accent pe emoții: ce simțim în această perioadă, ce simt copiii, ce simt părinții și cum se pot 
organiza ca să depășească această perioadă.  

3. Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin 
în organizarea rutinei și a activităților preșcolarului.  

4. Conectarea educatorului cu copilul.. Conectarea zilnică cu educatorul este importantă 
pentru a reda stabilitatea și continuitatea copilului. Metodele prin care cei doi se conectează pot fi 
diferite: prin video call 1:1, prin filmulețe cu activități, cântece, etc. pe care educatorul le trimite 
părinților pentru copil sau prin video conference în grupuri mici.  

5. Încurajarea plictiselii. Plictiseala dezvoltă imaginația și creativitatea. Un copil care nu are 
ce să facă (sau nu i se spune ce să facă) își va căuta singur de lucru. Va folosi obiectele și jucăriile pe 
care le are la îndemână pentru a crea noi scenarii și jocuri de rol, își va dezvolta autonomia față de 
părinți și va găsi soluții creative la diverse provocări.  

6. Jucăriile open ended sunt ideale pentru perioada izolării. Câteva exemple pot fi 
plastilina, creioanele, foarfece pentru copii, hârtie colorată, lipici, seturile de construcții (forme, 
magneți, grimms, kapla, etc), materiale naturale (ghinde, nuci, castane, conuri de brad, crenguțe, etc), 
costume pentru joc de rol, instrumente muzicale, cărți.  

7. Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Fie că vorbim de momente de 
dans, jocuri psihomotrice (aici educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri de imitare (ex: 
scaunele muzicale, freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să stimuleze 
motric copiii în această perioadă.  

8. Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. Se 
știe că preșcolarilor le place să se implice în treburile casnice, să îi imite pe părinți și în felul acesta 
să îi și ajute. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru mașina de 
spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte utile pentru 
dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice.  

9. Disponibilitatea unui adult. Atunci când lucrează acasă cu un preșcolar este necesar ca 
părinții să își calibreze așteptările și să se pregătească pentru o serie de întreruperi din partea copilului 
care deseori chiar și când se joacă singur va veni să îi arate ce a făcut și să primească validarea și 
aprecierea părintelui. 

10.  Conectați-vă înainte și apoi cereți: încurajați joaca liberă, însă de preferat după ce 
îi oferiți copilului atenție și vă jucați cu el înainte; altminteri se poate frustra și poate manifesta 
comportamente menite să vă atragă atenția și să vă testeze limite. Perioada izolării este foarte 
provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă schimbările de rutină care apar, părinții 
trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice și cele de la muncă. 

 
Bibliografie: 
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 SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE  

„STELUȚELE ÎN LUMEA POVEȘTILOR LUI CREANGĂ” 
(ACTIVITATE DESFASURATA IN SINCRON,  

ONLINE, IANUARIE 2021) 
 

RUSU IOANA ALEXANDRA 
 
 I. Moment organizatoric: Asigurarea condițiilor necesare unei bune desfășurări a activității. 
 II.Întâlnirea de dimineață: educatoarea adresează următoarea întrebare: ”Cum vă simțiți 

azi?”, copiii se prezintă și își împărtășesc emoțiile. 
 III. Captareaatenției: Se realizează cu ajutorul unei marionote: “Vulpea” din povestea „Ursul 

păcălit de vulpe”.  
 IV. Anunțarea temei și a obiectivelor: Astăzi vom desfășura activitatea cu tema "Steluțele în 

lumea poveștilor lui Creangă", desfășurând mai multe probe pentru a ajunge la urs și a-i cere iertare. 
V. Dirijarea învățării și obținerea performanței: 
Vulpea le spune copiilor că se vor juca un joc “Răspunde repede și bine!” 
Explicarea și demonstrarea jocului 
Educatoarea așează pe un panou mai multe jetoane colorate , astfel încât să fie văzute de toți 

copiii. Pe rând, copiii numiți de către Vulpe, își vor alege un jeton(imagine cu o scenă din poveste) 
și vor descrie în 2-3 propoziții ceea ce văd în imagine. 

Fixarea regulilor jocului 
Pentru a se asigura o înțelegere clară a jocului, se va utiliza atât metoda explicației, cât și cea a 

demonstrației. Cu ajutorul explicației, se vor sublinia clar regulile jocului și sarcina didactică pe care 
copiii o au de îndeplinit. În vederea fixării regulilor, vor fi antrenați unu-doi copii. 

Jocul de probă se realizează cu ajutorul unui copil. 
Jocul propriu-zis. Varianta I 
Copiii își vor alege pe rând câte un jeton. Ei vor recunoaște scena din poveste și vor descrie în 

2-3 propoziții ceea ce văd în imagine. Fiecare copil va respecta acceași sarcină. Jocul continuă până 
când toți copiii participă la joc. 

Varianta a II-a(complicarea jocului) 
Copiii își vor alege un jeton, vor despărți în silabe cuvântul care denumește imaginea, iar apoi 

vor sări ca ieduții de atâtea ori câte silabe are cuvântul. 
Varianata a III-a 
Copiii vor asculta un enunț și vor spune dacă este adevărat(vor ridica un cartonaș verde) sau 

fals(vor ridica un cartonaș roșu). 
Obținerea performanței 
Vulpea este foarte încântată de răspunsurile copiilor și speră că va ajunge în curând la urs și-i 

va putea cere iertare. Le propune copiilor o nouă sarcină de lucru:să realizeze “Animale din povești”. 
 Copiii vor fi așezați în careu, cu materialele la marginea măsuței.  
Vom executa câteva mișcări de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor: ”Un arici cu țepii mici/ 

...;După încălzirea mâinilor, copiii denumesc materialele cu care vor lucra, foarfecă, părțile 
componente(părțile corpului), lipici. Le voi prezenta modul de lucru și etapele necesare realizării 
personajului din poveste(decuparea și asamblarea animalului). Voi oferi sprijin copiilor care au 
nevoie de ajutor. După terminarea activității practice de către toți copiii, se duc la baie, se spală pe 
mâini și beau apă. Între timp voi așeza scăunelele în semicerc și voi așeza pe un panou Diagrama 
Venn.  

VI. Asigurarea retenției și a transferului:  
În fața copiilor se prezintă diagrama Venn(cercul roșu-animale din povești care trăiesc pe lânga 

casa omului, cercul galben-animale din povești care trăiesc în pădure, iar cercul portocaliu-animale 
care se întâlnesc în cele două povești- “Capra cu 3 iezi” și „Ursul păcălit de vulpe”). Astfel, fiecare 
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copil își va prezenta personjul realizat, va spune din ce poveste face parte și îl va așeza la locul potrivit 
pe diagramă. Lucrările copiilor arată minunat, la fel și produsele copiilor. Aceștia analizează și 
apreciază munca proprie și/sau a colegilor.  

În fața copiilor apare Ursul din povestea „Ursul păcălit de vulpe”. Acesta a auzit că este căutat 
de vulpe și prin câte probe a trecut alături de copiii din grupa mare. Acesta așteaptă scuzele de la 
vulpe. Însă vulpea le spune copiilor, că, încă o dată are nevoie de ajutorul lor. Să o învețe cum să-și 
ceară scuze. Voi exemplifica un model de dialog între mine și urs, iar apoi voi numi 2-3 copii să-și 
imagineze un dialog în care vulpea își cere iertare de la urs. Ursul este este mulțumit și se hotărăște 
să o ierte pe vulpe. Acesta îi invită pe copii să danseze pe melodia cântecului „Aram sam 
sam”.https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0 
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IMPACTUL ORELOR ONLINE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,  

RUSU LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VLAHUȚĂ”  

FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA 
 
 Ziua de 11 martie 2020 reprezintă o zi de cumpănă, de referință pentru învățământul românesc, 

când toți profesorii și învățătorii s-au văzut nevoiți să-și schimbe în totalitate stilul de a lucra cu elevii 
și să se adapteze prin toate mijloacele predării materiei, excusiv online până la încheierea anului 
școlar 2019 – 2020. Fiecare cadru didactic și-a făcut o strategie proprie de a reintra în contact cu 
proprii elevi, făcându-și fiecare, acasă, un inventar : dispozitive de lucru, în condițiile în care în 
aceeași casă erau 2 profesori și cel puțin 2 copii, puterea internetului din propriul abonament, 
cunoștințe de informatică, posibilitatea de a învăța din mers despre platformele educaționale aduse la 
cunoștința noastra de marele internet. Puține au fost școlile, care aveau deja o platformă proprie, dar 
în niciun caz pentru realizarea orelor interactive, ci pentru folosirea ei pe post de catalog electronic. 
Puțini au fost directorii, care s-au sfătuit cu proprii oameni și care au reușit să îndrepte întreaga 
activitate întru-un singur sens, care să îi ajute pe copii să știe ce orar au, pe ce platforme se întâlnesc 
să lucreze, pentru a nu pierde materia.  

Dincolo de organizarea dezastruoasă, de la începutul pandemiei, au fost foarte mulți profesori 
autodidacți, care au căutat și au studiat în timpul liber, au pus în aplicare cunoștințele cu propria 
familie, apoi au trecut la treabă cu elevii de la clasă. Trecând de aceste circumstanțe, impedimente de 
natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare, au apărut 
alte bariere : lipsa dispozitivelor necesare elevilor, lipsa internetului, lipsa cunoștințelor, a timpului 
și interesului părinților pentru a-i conecta pe elevi, pe cei mici din clasele primare, pe platformele 
cerute mai apoi de profesori. Părinții s-au văzut, dintr-o dată nevoiți să devină un suport major al 
copilului. Aceștia și-au luat zile libere și concediu fără plată pentru a rămâne acasă cu copiii, pentru 
a-i ajuta să intre online la lecții, apoi pentru a-i medita și orienta în rezolvarea temelor. Unii părinți 
au fost deschiși noilor tendințe și schimbări: au venit cu idei, cu sugestii, deși au fost puși în situația 
de a-și ține copilul multe ore în fața unui ecran, alți părinți au profitat și au plecat, s-au izolat cu 
familia departe de civilizație, unde internetul nu este o prioritate și copiii au fost rupți de școală și de 
educație. 

Acestea sunt doar câteva impedimente, care au apărut înainte ca profesorii să poată parcurge 
materia rămasă cu ajutorul unor platforme, prin care elevii erau puși față în față cu profesorii de la 
clasă. Profesorii au semnalat 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. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate de multe opinii specializate, 
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 
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fiind oarecum artificială, pe de o 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. 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. Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță pare să fie un 
impediment mai mult în învățământul secundar. Din opiniile profesorilor referitoare la aspectele 
privind procesul didactic în condițiile derulării activităților didactice online pe perioada suspendării 
întâlnirilor față-în-față, reies cu preponderentă dezavantajele. Suspendarea activităților didactice față-
în-față poate să afecteze în mod negativ procesul de învățare în general. Profesorii consideră că dedică 
mai mult timp decât în maniera tradițională și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz 
interesul elevilor.  

 Profesorii s-au înscris și au participat la foarte multe cursuri online pentru a învăța să folosească 
platformele educaționale, în special cele gratuite. De asemenea s-au folosit de filmulețe de pe youtube 
pentru a pune în prectică realizarea unor materiale și crearea unor conturi. Alții s-au folosit de 
exemplele de bune practici expuse pe diferite canale de alți colegi mai pricepuți și binevoitori. Alte 
cadre didactice, cu vechime mai mare, au învățat în familie de la proprii copii liceeni sau studenți. 
Avantajele recunosute însă de cadrele didactice sunt: competențele digitale dobândite în această 
perioadă reprezintă, achiziții utile pentru activitatea didactică viitoare, utilizarea în continuare în 
activitatea didactică față-în-față (unele dintre) instrumentele și resursele digitale pe care le-au utilizat 
în această perioadă . Profesorii așteaptă ajutor și îndrumare și din partea Ministerului Educației, care 
a cerut Inspectoratelor Școlare Județene realizarea unor baze cu materiale educaționale deschise 
tuturor. Pe plan lung, mediu și scurt toți actorii implicați in actul educațional trebuie să se 
perfecționeze pentru a face față noilor shimbări. În ceea ce privește cadrul didactic este nevoie de: 

- mai multă auto-responsabilizare, inventivitate și curaj decizional pentru a identifica soluții 
convenabile, în raport cu situațiile date, până la a primi de la factorii decidenți răspunsuri sau căi de 
intervenție didactică. Profesorii trebuie să aibă mai multă încredere în propriile competențe 
pedagogice și în valoarea acestora pentru proiectarea activităților de învățare la distanță – 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 
se poate face online și ceea ce rămâne de făcut în sala de clasă.  

- pentru fiecare situație educativă, estimarea și precizarea duratei, evidențierea competențelor 
specifice vizate/ asocierea unor obiective educaționale precise, oferirea de suport (indicații complete 
pentru realizarea sarcinilor de lucru, clarificarea și precizarea manierei de comunicare de către elevi 
a rezultatului sau produsului activității) și feedback pentru temele trimise. 

Este clar că pregătirea pregătirea viitorilor profesori 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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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!  

 
 CĂTALINA RUȚĂ 

 ȘCOALA GIM. VIRGIL CALOTESCU BASCOV  
 
Ca proces de formare artistică a tinerilor cu aptitudini/ talente în domeniile artei, educția 

artistică este și ramâne concretizarea educației estetice vizuale în învatamantul de artă, varianta de 
profesionalizare a elitelor.mai există și un alt sens al termenului: acela de insusire a limbajului 
diferitelor arte, pe epoci și stiluri artistice, de către teoreticienii și cercetatorii domeniului. 

Școala este instituția care participă într-un mod decisiv la educația generațiilor tinere ale unei 
țări, la transmiterea valorilor culturale și morale, la construirea premiselor pentru noi schimbari 
sociale. 

Impactul școlii în formarea tinerei generații, fiind atât de important, este necesară și o analiză a 
implicării acesteia și a valorilor transmise de ea. 

Deși formarea tinerei generații nu se reduce doar la transmiterea unor informții și la dezvoltarea 
cognitivă a copiilor, școala pune foarte mare accent pe educația intelectuală și transmiterea de 
cunoștințe.1,, 

 Dezvoltarea unor trăsături morale fată de colegi și de profesori, cum ar fi să dea dovadă de 
corectitudine, sinceritate, politețe, respectarea unor reguli de conduită, empatie, munca în echipă, 
împarțirea materialelor, respect reciproc. 

Să fie receptivi la sarcini și ordonați, să se adapteze la situații noi de viață.  
Să își dezvolte trăsaturi morale în atitudinea față de sine însuși : demnitate, modestie, încredere 

în forțele proprii. 
Să își poată exprima prin artă trăirile, emoțiile, empatia, să își formeze o atitudine caracterizată 

de respect, toleranță, solidaritate față de ceilalți. 
,,A educa înseamna a cultiva curațenia sufletească și buna-cuviință a copiilor și tinerilor. 

Educația este asemenea unei arte : artă mai mare decat aceasta nu există, pentru că, dacă toate artele 
aduc un folos pentru lumea de aici, arta educației se desăvârșește în vederea acederii la lumea viitoare. 

Educația este activitatea de disciplinare, cultivare și moralizare a omului, iar scopul educației 
este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil. 

Educația este acțiunea de formare a individului pentru el însuși, dezvoltandu-i-se o multitudine 
de interese. 

Educația constituie acțiunea generațiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a le forma 
acestora din urmă anumite stări fizice, intelectuale și mentale necesare vieții sociale și mediului.,,2 

,,Prin educație se urmăresc două mari scopuri : primul e să dăm copilului cunoștințe generale 
de care, bineinteles, va avea nevoie să se servească; celelalt e să pregatim în copilul de azi pe omul 
de mâine.,,3 
  

1 Sorin,Cristea, Dicționar de pedagogie, Grupul Editorial Litera,București-Chisinau,2000.p107,116.  
2 Constantin Cucoș,Pedagogie,Editia a III-a revazută și adaugită,Ed.Polirom 2014,p.53 
3 Constantin Cucoș,Pedagogie,Editia a III-a revazuta și adaugită,Ed.Polirom 2014,p.55 
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ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE... 
  

AUTOR SABĂU SIMONA ZÎNA 
PROF. G.P.N. NR. 12A - BRAȘOV 

 
Din 11 martie 2020 datorită implementării stării de urgență prin care atât cadrele didactice cât 

și preșcolarii au fost nevoiți să rămână la domiciliu, activitățile din grădiniță au fost gândite a fi 
susținute în mediul online. Acestă provocare - Grădinița online - a fost dificilă atât pentru cadrul 
didactic care trebuia să se adapteze rapid la situație și să creeze un mediu de învățare cât mai real de 
cel tradițional, față în față, cât și pentru părintele nevoit să preia rolul de dascăl pentru copil. Copiii 
preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, tabletei etc., ei au nevoie de 
prezența adultului (părintelui/cadrului didactic) care să le citească cerințele fișelor, instrucțiunile 
jocurilor, poveștile etc. 

 Materialele utilizate la grupă au fost folosite atât pentru formarea de noi cunoștinte cât și pentru 
consolidare și testare. Astfel, pentru fiecare săptămână am întocmit pentru părinți un ghid de activități 
unde preșcolarii au avut de realizat pe zi: o lecție, o activitate creativă, o poveste/poezie și un 
cântecel/joc de mișcare/dans. Materialele de lucru din cadrul ghidului au reprezentat: fișe de lucru, 
exerciții; link-uri cu diferite activități (pentru domeniul științe/ abilități, etc.), sugestii de activități; 
materiale video; recomandări; cântece; jocuri; video cu activități de mișcare; filmulețe; poezii, 
povești.  

 Datorită faptului că preșcolarii și-au desfașurat activitatea de acasă și foarte mulți dintre ei nu 
au avut necesarul pentru astfel de activități, majoritatea activităților creative sau de educație plastică 
au fost de colorare în chenar, desen liber pe caietele sau foi albe, mototolire hârtie, taiere, decupare 
și lipire. Am lucrat cu teme și fișe reprezentative activităților de lucru din acea zi. Am sedimentat 
cunoștiințele privind cântecele învațate postandu-le pe WhatsApp sub forma de filmulețe de pe 
youtube. În cadrul domeniului Psihomotric am făcut uz de platforma youtube și de prezența părinților 
acasă. Am inițiat jocuri de mișcare conform filmulețelor recomandate. 

Am realizat Programul ȘCOALA ALTFEL, de acasă cu tema „SĂPTĂMÂNA 
DISTRACTIVĂ” unde copiii și părinții au fost provocați să realizeze - atelier de povești/teatru de 
păpuși; jocuri distractive pentru cei mici și cei mari; grădinărit, experiment în bucătărie; tehnici 
inedite de pictură. 

PUNCTELE TARI privind desfășurare activităților în mediul online: 
Cele mai bune resurse digitale care au prins bine la grupa mea au fost cele de pe platformele 

twinkl.ro, jocurile educative realizate pe wordwall.net și youtube.  
Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu parintii; au acumulat noi informații în 

domeniu IT învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul/tableta/calculatorul) în folos 
educativ; au avut posibilitatea să învețe lucruri noi despre natură experimentând practic alături de 
părinți și îndrumați de cadrul didactic. 

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil; au putut 
observa felul în care copilul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al 
acestuia în actul instructiv-educativ; au beneficiat de feedback în timp real atât de la copil cât și de la 
cadrul didactic; au avut posibilitatea de a-și exprima neînțelegerile, lacunele privind dezvoltarea 
preșcolarului; au învățat că tehnologia poate oferi o nouă formă de educație dirijată pentru preșcolar.  

PUNCTELE SLABE privind desfășurarea activităților în mediul online: 
- părinții au avut nevoie de îndrumare privind modaliatea de comunicare online,  
- preșcolarii au nevoie permanent de ajutorul și îndrumarea adulților/ părinților,  
- opțiunea părinților de a folosi și alte aplicații în afară de WhatsApp (gen email, gmail) pentru  
schimbul de materiale,  
- feedback imprecis din partea preșcolarilor privind dificultatea materialului trimis,  
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- pregătirea activităților/lecțiilor necesită mult timp de lucru pentru cadrul didactic,  
- răspunsurile/rezolvările copiilor nu pot fi verificate imediat, nu pot fi mângâiați, îmbrățișați 

când își doresc. 
 OPORTUNITĂȚILE privind desfășurarea activităților în mediul online: 
- experimentarea unui noi forme de educație dirijată - predarea în sistem online;  
- preșcolarii pot fi educați prin intermediul tehnologiei cu un grad mai ridicat de performanță 

în cazul în care acest lucru se realizează în mediul online sub formă de conferințe față de mediul 
clasic de transmitere de sarcini prin mesaje. 

 
AMENINȚĂRILE privind desfășurarea activităților în mediul online: 
- unii părinți privesc cu superficialitate acest mod de învățare pe care-l consideră opțional și 

lipsit de esență, deocamdată.  
- preșcolarii lucrează cu sincope, fără ritmicitate, deoarece părinții nu sunt pregătiți să lucreze 

în mod sistematic/constant cu ei și percep asta ca pe o mare greutate. 
 
În concluzie, această pandemie ne-a învățat pe toți că învățământul poate fi și altfel, iar pentru 

o lume mai flexibilă și mai responsabilă este nevoie de o reorganizare a sistemului educațional.  
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PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR SABO ELENA LIDIA  

ȘCOALA CENTRALĂ CÂMPINA 
 
Decizia Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față și de a le 

desfășura în sistem online, a determinat cadrele didactice să se orienteze către practici noi de 
desfășurare a procesului de învățământ prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea 
organizațională. La rândul lor, adulții și copiii au fost puși 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. Folosirea noilor tehnologii a devenit o necesitate care a pus societatea în fața unei 
provocări de mare amploare. 

A devenit prioritară utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face 
educație. Cadrele didactice parțial posedau suficiente informații și competențe specifice instruirii 
asistate de calculator și curriculumul permitea într-o oarecare măsură transpunerea în activități la 
distanță. În aceste circumstanțe au apărut impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de 
conținut în domeniul multor discipline școlare. Profesorii, elevii, părinții și decidenții educației au 
avut de depășit aceste provocări, a trebuit să le facă față în ritmul rapid în care apăreau, manifestând 
responsabilitate, curiozitate intelectuală, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. 

Tehnologia digitală a ajutat la continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada 
suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică obișnuită nu se poate face 
online, având consecințe negative asupra învățării temeinice. Profesorii au sesizat și anunțat anumite 
disfuncții în ceea ce privește activități de suport pentru învățare, cum ar fi comunicarea autentică și 
relaționarea 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. 

Activitatea online dovedește a avea avantaje multe, dar 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. Eu, personal, am constatat că sprijinul pe care în mod 
tradițional îl ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare, l-am putut cu greu oferi 
online, date fiind limitările tehnologice implicite. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și 
elevii și cunoaște cine are nevoie de ajutor suplimentar, acest lucru a fost greu de realizat în timpul 
activității de predare online. Este complicat de realizat interacțiunea personalizată cu un elev anume 
în contextul în care contactul nu este direct, iar profesorul este privit online de o clasă întreagă și 
fiecare elev îi solicită atenția. 

Comunicarea între profesori și clasele de elevi s-a realizat în timp optim pe platformele 
educaționale online. Însă eu am perceput-o ca fiind artificială, deoarece am înregistrat imposibilitatea 
obținerii unui feedback comunicațional autentic. A existat posibilitatea de a fi înregistrată, de a fi 
auzită de alte persoane (nu doar de elevii mei), neavând un control real al publicului-țintă sau 
susținerea comunicării verbale să sufere perturbări, pierduri prin întreruperi sau blocaje specifice unor 
sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau de trafic încărcat. 

Un element interesant sesizat de mine este acela că profesorii apreciază monitorizarea învățării 
în mediul online ca fiind mai dificil de realizat. A existat imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, 
dificila administrare a testelor de evaluare, la care, în ciuda apelării la alte resurse digitale online, am 
avut un feed-back defectuos din partea elevilor. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru 
elevii cu nevoi speciale de învățare a constituit o problemă semnificativ mai mare pentru mine ca 
profesor din învățământul primar.  

Ca dificultăți în realizarea lecțiilor la distanță, enumăr: lipsa instrumentelor pentru gestionarea 
clasei, mai ales pe segmentul de evaluare, dificultăți de ordin tehnic – aici exclud platforma 
educațională pe care am lucrat destul de bine, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități 
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de învățare suficient de eficiente sau atractive pentru toți elevii, lipsa instrumentelor potrivite pentru 
predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa unui computer suficient de performant și limitarea 
timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Eu ca profesor consider că timpul dedicat organizării și desfășurării procesului didactic este 
mult mai îndelungat decât în maniera tradițională și reușesc mult mai greu să motivez și să mențin 
treaz interesul elevilor. Cadrele didactice au fost puse în fața descoperirii limitelor instrumentelor de 
lucru și ale platformelor online prin experiență directă. 

Un element important în desfășurarea procesului de învățare online l-a reprezentat nivelul de 
utilizare a computerului, nivelul competențelor de utilizare a noilor tehnologii. Formarea acestor 
competențe mi-a fost asigurată prin programe de formare continuă, lucru care mi-a permis să pot 
organiza activitatea în condiții optime. De asemenea, omniprezența echipamentelor și aplicațiilor 
digitale mi-a oferit oportunitatea exersării competențelor digitale puse la dispoziție. Un important 
avantaj pe care situația de față mi l-a adus a fost reprezentat de faptul importantele competențele 
digitale dobândite sunt achiziții utile pentru activitatea didactică viitoare. Utilizarea noilor tehnologii 
în activități de învățare m-a determinat să regândesc toată structura procesului didactic pentru a-l face 
compatibil cu noua modalitate de comunicare facilitată de platformele digitale. 

Cele mai semnificative inițiative de sprijin pentru mine ca profesor au în vedere încercări 
anterioare de introducere a TIC în activități didactice, diverse tutoriale, grupurile de suport colegial, 
programele de formare în domeniul TIC desfășurate prin CCD-uri, atelierele CRED desfășurate prin 
videoconferință, platforma eTwinning. 

Privind din poziția elevului, acesta 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. În acest context trebuie amintită lipsa obișnuinței de a învăța cu 
ajutorul noilor tehnologii și nu lipsa unui computer/tabletă/telefon smart. Eu am observat că în situația 
în care elevii au avut acces la dispozitivele necesare conectării online, puțini dintre ei au utilizat 
tehnologia anterior ca un instrument pentru învățare. Școala trebuie să se implice mai mult în 
diminuarea acestei discrepanțe (dându-le mai des elevilor teme care implică utilizarea tehnologiei) 
astfel încât să diminueze ecartul dintre cele două tipuri de coduri tehnologice. 

În opinia mea, învățământul online are mai puține virtuți de educare și structurare a 
personalității, respectiv de formare a comportamentelor, atitudinilor, valorilor la școlarii mici și se 
concentrează în mai mare măsură pe rezumativ, pe esențial, pe structuri sau integrări de cunoștințe. 
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ELEMENTE PRIVIND INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE 

EDUCATIVE SPECIALE DIN GRĂDINIŢE 
 

PROFESOR ÎNV. PREŞCOLAR: SABOU FELICIA DORINA 
GRĂDINIŢA CU P.P. „CĂSUŢA CU POVEŞTI" ZALĂU 

 
De-a lungul istoriei, gândirea pedagogică a abordat în diferite feluri problematica educaţiei unor 

copii care învaţă mai greu. Societatea şi instituţiile de învăţământ manifestă şi în prezent, faţă de 
această categorie de copii, o gamă variată de atitudini, de la acceptare şi includere în medii instructiv-
educative obişnuite – tendinţă tot mai accentuată – la diferite grade şi modalităţi de separare şi de 
izolare faţă de contextele sociale şi educaţionale la care au acces toţi copiii. Dezvoltarea modernă a 
educaţiei şi învăţământului înregistrează eforturi semnificative pentru a depăşi distanţa care separă 
învăţământul de masă faţă de copiii care învaţă mai greu, copii consideraţi a fi „incapabili”, 
„needucabili”, „inadaptaţi”, „cu probleme” etc.  

Copiii care nu pot face faţă cerinţelor educative, cei care prezintă diverse forme şi niveluri de 
eşec în formarea şi consolidarea unor deprinderi, în acumularea cunoştinţelor necesare, sunt încă prea 
puţin cunoscuţi, acceptaţi şi abordaţi din punct de vedere psihopedagogic. Atitudinea cea mai 
frecventă manifestată faţă de aceştia din partea societăţii, în general, este de subvalorizare – bazată 
în mare măsură pe lipsa de reuşită şi de competenţă educaţională. Copiii cu probleme sunt percepuţi 
de cele mai multe ori negativ şi chiar marginalizaţi. Afirmaţii precum: „Nu face faţă programei”, „Nu 
este pentru această grădiniţă”, „Trebuie trimis la o grădiniţă specială”, sunt doar câteva dintre 
argumentele prin care unele cadre didactice justifică neacceptarea ori eşecul unor copii de a învăţa 
alături de ceilalţi copii, de aceeaşi vârstă. Argumente asemănătoare se întâlnesc uneori şi în 
învăţământul special, faţă de copiii cu probleme mai grave, care lansează provocări mai complexe 
faţă de actul educativ-recuperativ.  

Există şi cazuri de copii proveniţi din medii socio-culturale, geografice sau etnice care nu 
beneficiază de aceleaşi şanse cu ceilalţi copii, ceea ce le reduce adesea posibilităţile de acces şi 
participare la o educaţie adecvată, care să răspundă necesităţilor lor de dezvoltare umană.  

În funcţie de caracteristicile copiilor cu nevoi speciale, procesul instructiv-educativ trebuie 
conceput în mod diferenţiat. Educaţia este un drept esenţial al fiecărui copil şi trebuie să se adreseze 
tuturor copiilor, valorizând diferenţele care există între ei, de ordin cultural, economic, rasial, religios, 
de ritm şi de stil de învăţare, de deficienţe posibile, de tulburări ale învăţării şi dezvoltării individuale. 

Cerinţele educative speciale (CES) desemnează necesităţile educaţionale complementare 
obiectivelor generale ale procesului instructiv-educativ, necesităţi care solicită o educaţie adaptată 
particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum şi 
o intervenţie specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare.  

CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenţie şi o asistenţă 
educaţională suplimentară (un anumit fel de discriminare pozitivă), fără de care nu se poate vorbi 
efectiv de egalizarea şanselor, de acces şi participare educaţională şi socială.  

Învăţământul integrat reprezintă modalitatea instituţionalizată de educare a copiilor cu cerinţe 
educative speciale, în structuri cât mai apropiate de cele obişnuite sau chiar în acestea. 

Integrarea la nivelul învăţământului preșcolar se poate aborda în cel puţin două sensuri: un sens 
larg, adică adaptarea oricărui copil la cerinţele grădiniţei; un sens restrâns, care vizează problematica 
educării unor copii cu cerinţe educative speciale, în contextul aplicării filosofiei normalizării – 
cuprinderea acestora în grădiniţe obişnuite sau în structuri educaţionale cât mai apropiate de acestea. 
Această semnificaţie este corespunzătoare şi noţiunilor de educaţie integrată sau de învăţământ 
integrat.  

În cadrul grădiniţei, integrarea se poate realiza la nivel individual, adică integrarea unui copil 
într-o grupă obişnuită, sau la nivel de grupă.  
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Modelul integrării are la bază o filosofie bazată pe încrederea în copil şi în capacităţile sale. Nu 
numai copiii trebuie să se adapteze ritmurilor şi cerinţelor grădiniţei. La rândul ei, grădiniţa trebuie 
să se adapteze individualităţilor copiilor. Aceste cerinţe se manifestă la nivelul unităţii prin 
înţelegerea transformării şi adaptării la ritmurile şi tipologiile diferite ale dezvoltării şi educării 
copiilor. Experienţa a demonstrat faptul că, atunci când sunt implicaţi în viaţa şi în activităţile 
semenilor, aceşti copii devin extrem de fericiţi şi progresează în mod decisiv. Integrarea, dacă este 
elaborată şi condusă pornind de la o pedagogie specifică, este cel mai puternic mod de ameliorare a 
prognosticului pentru copiii cu cerinţe educative speciale.  

Educaţia integrată a copiilor cu CES, cu asigurarea unor resurse şi modalităţi de intervenţie şi 
de sprijin, constituie o provocare autentică pentru activitatea de până acum a cadrelor didactice, atât 
a celor din învăţământul general, cât şi a celor din învăţământul special. 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE – 

 PROVOCĂRILE EDUCAȚIEI ONLINE,  
EDIȚIA 2021 

 
PROFESOR SABOU GIGI  

 LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BORCEA, JUD. CĂLĂRAȘI 
 
„Educația este cea mai de preț provizie pe care o poți face pentru bătrânețe." Aristotel 
 
Educația participă alături de ereditate și mediu la definirea personalității umane. Orice copil are 

dreptul la o educație de calitate, care să-l pregătească pentru viață, să-l formeze în spiritul înțelegerii 
și al toleranței, are dreptul la o dezvoltare fizică și psihică armonioasă, la a-și exprima în mod liber, 
neîngrădit opiniile. 

În contextul vremurilor pe care le-am traversat, făcând față unei situații nemaiîntâlnite până în 
prezent, determinată de pandemie, atât cadrele didactice, cât și elevii de pretutindeni s-au aflat în 
situația de a asigura continuarea procesului de predare-învățare-evaluare sub o formă complexă și 
inedită. Astfel, a apărut imperios nevoia de a se face apel la diverse instrumente tehnologice 
specializate, la clase virtuale, platforme educaționale sau site-uri de socializare care să permită 
interacțiunea cadrelor didactice cu elevii sub o altă formă decât cea care presupunea prezența fizică 
la școală. 

Învățarea online este deci o metodă alternativă a educației prin care se asigură continuarea 
procesului educațional prin intermediul diverselor mijloace și metode informatice ce permit 
comunicarea audio-video la distanță. Învățarea online se poate realiza sub diferite forme: 

- asincronă, caz în care elevul poate vizuliza materialul postat în funcție de disponibilitățile 
sale tehnico-temporale,  

- sincronă, caz în care elevul participă la sesiunea audio-video inițiată de cadrul didactic, la 
un moment prestabilit, pe o platformă educațională,  

- mixtă, combinând învățarea sincronă cu cea asincronă în diferite proporții. 
 Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la condițiile mereu 

schimbătoare ale vieții cotidiene, dar și la nevoile individuale ale fiecărui copil. Construirea unui 
parteneriat educativ între familie - școală - comunitatea în care creşte, se dezvoltă şi este educat 
copilul constituie o cerinţă a educaţiei de azi. Această colaborare a devenit și mai strînsă în perioada 
când cursurile s-au desfășurat online, întrucât familia trebuia să îi asigure elevului accesul la 
activitățile educative (dispozitiv tehnic, internet, spațiu de lucru), iar când familia nu putea să asigure 
aceste mijloace, nu de puține ori, a intervenit școala sau chiar comunitatea locală prin diverse donații, 
asigurând astfel susținerea familiilor nevoiașe. Astfel că, deși distanțați, oamenii nu uită să fie solidari 
în situațiile grele. 

 Minimalizând dezavantajele învățării online și subliniind avantajele acesteia, pot spune că 
îmbinarea armonioasă dintre formele educației – formală, nonformală și informală –  

conduce la creșterea potenţialul educativ. Astfel, educaţia formală, realizată în mediul online 
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 
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acumulată în cadrul educaţiei formale online 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.  

 Educaţia nu se termină la sfârsitul instrucţiei şcolare, ci constituie un proces permanent, fapt 
demonstrat că în această perioadă pandemică, atât elevii, cât și cadrele didactice au avut foarte multe 
lucruri de învățat. Educaţia permanentă îmbracă astfel un caracter universal, democratic şi trebuie să 
răspundă schimbărilor care se produc în societate, ştiinţă, tehnică, cultură, iar datoria noastră, a 
tuturor, este să învățăm continuu, perfecționându-ne. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE- EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
SABOU SORANA-ALIDA 

 
Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. Pe parcursul orelor am folosit diferite resurse în format digital 
care au fost de folos elevilor. Cu ajutorul lor am realizat fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse 
educaționale. 

De ce este învățarea online pe placul elevilor 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 
intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. Pasionați de gadgeturi smart, 
aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de 
greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea 
unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 
Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 
învățare. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut 
de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate: 
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice 
2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare 
3. existența conținuturilor multimedia 
4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului 
Limite și dificultăți/ Dezavantaje ale învățării online: 
1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 
2. lipsa comunicării reale/ fizice 
 Elevii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de desfășurare a 

orelor în această formă. Voi exemplifica cu câteva instrumente și aplicații. 
 Resurse utile în format digital pe care le folosim la activități: 
• wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea cunoștințelor despre 

vocabular, matematică, științe, istorie etc.) 
• www.manuale.edu.ro (manuale digitale) 
• clasamea.eu/(materiale didactice, activități, experințe) 
• learningapps.org/(module de învățare mutimedia într-o formă atrăgătoare pentru a crea și 

gestiona online) 
• voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri, fișe online) 
• www.esero.ro (resurse online ) 
• www.scientix.eu/ (resurse educaționale pentru științe). 
Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 
• Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 
• Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări de proiecte) 
• EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de învățare sub 

forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul video) 
• Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 
• Google Jamboard (tablă interactivă) 
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• Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit) 
• Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi animale) 
• Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 
 Cu toții știm că 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. 

 Pot fi numite 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. 
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AVANTAJELE PREDĂRII FAŢĂ ÎN FAŢĂ ŞI ON-LINE 

 
AUTOR: PROF. SACADATI ANCA MARCELA  

LICEUL TEORETIC ”CONSTANTIN ŞERBAN”, ALEŞD 
 
Predarea online înseamnă o mobilizare pentru a găsi cele mai eficiente soluții pentru predare, 

învățare și evaluare. Oricare ar fi metodele, procedeele, materiale și mijloacele didactice - clasice sau 
nu, moderne sau nu - formarea și dezvoltarea competențelor prevăzute de programele școlare nu se 
poate face altfel decât în următoarea succesiune: 1) predare; 2) învățare; 3) evaluare.  

Predarea conținuturilor prevăzute de programele școlare se face de către profesor, elevul fiind 
cel care trebuie să învețe. 

 Învățarea în sala de clasă beneficiază de abordări didactice, metodice și pedagogice clasice și 
moderne, oferindu-i profesorului posibilitatea să integreze în lecție la momentul oportun mijloace 
didactice (materiale, dispozitive și aparate, cu ajutorul cărora se realizează transmiterea și asimilarea 
conținuturilor didactice), iar elevul beneficiază din plin de o comunicare directă cu profesorul și de 
explicațiile acestuia. 

Avantajele învăţării faţă în faţă sunt următoarele: 
• Predarea faţă în faţă permite un mod de implicare imediat, în timp real, lucru care poate fi 

dificil de replicat on-line;  
• Dialogul, lucrul în grup, prezentările şi studiul amănunţit al conceptelor pot fi mai robuste 

în acest setting; 
•  Interacţiunea imediată poate oferi oportunităţi de învăţare încărcate de sens. Relaţiile 

colegiale profunde pot fi cultivate între elevi şi profesor, conducând la crearea unei atmosfere de 
comunitate, aspect mai dificil de atins în on-line. 

Avantajele învăţării on-line: 
• Permite explorare individuală, colaborare inovatoare, abilităţi de operare cu informaţia şi 

tehnologia şi o stăpânire bună a conţinutului; 
• Elevii pot urmări materiale video şi pot citi articole în mod repetat pentru a întări conceptele 

învăţate;  
• Elevii îşi fac temele într-un timp şi într-un spaţiu care vin cel mai bine în întâmpinarea 

nevoilor lor individuale şi au mai mult timp să poarte dialoguri scrise cu colegii lor;  
• Discuţiile on-line pe forumuri oferă oportunităţi de dezvoltare a unei explorări mai susţinute 

şi productive decât în interacţiunea mai rapidă din cursul faţă în faţă; 
• Elevii care nu se simt confortabil să vorbească într-o cameră plină de oameni, de obicei 

„înfloresc” şi aduc contribuţii importante on-line; 
• În cadrul procesului de predare - învățare - evaluare online, componenta evaluare (prin 

rezolvări de exerciții și probleme), care are un rol fundamental, este cel mai bine dezvoltată, inclusiv 
în varianta digitală a unor manuale școlare și pe majoritatea platformelor educaționale. 

De aceea, combinarea celor două într-o experienţă unică poate crea oportunităţi de învăţare 
puternice.  

 
WEBOGRAFIE 
Predarea hibrid. Avantaje și limite. (snsh.ro) 
1715-Predarea online.pdf (digitaliada.ro) 
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ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SUSȚINUTE ÎN MEDIUL VIRTUAL  

-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI- 
 

PROF. SADOVEAC ALINA, G.P.P. ,,ALBINUȚA” SUCEAVA 
 
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Cu familia prin oraș” 
Denumirea activității: ,,Orașul meu drag” 
 
Bună dimineața, dragi orășeni! Ce faceți? V-ați trezit? Înainte de a începe activitățile noastre, 

vă propun să ne reamintim o regulă foarte importantă, aceea de a saluta. Când salutăm? Pe cine 
salutăm? Cum salutăm? Vă trimit și un cântecel frumos în ajutor: https://youtu.be/QgYmzKOnhvI  

 Astăzi ne vom juca și o machetă a orașului vom realiza, devenind, astfel, arhitecți!! Ne va 
însoți pe parcursul zilei Bogdan, băiețelul care s-a mutat cu părinții în orașul nostru și pe care l-am 
cunoscut luni. El își dorește foarte mult să devină arhitect, adică să proiecteze și să construiască clădiri 
frumoase și spații de joacă atractive. Pentru realizarea machetei, aveți nevoie de o masă (suportul 
machetei) și de diferite cutii (din carton, din plastic) pe care să le reciclați și să le transformați în 
blocuri, case și alte clădiri din oraș. Veți lipi pe ele geamuri (pătrate din hârtie colorată) și uși 
(dreptunghiuri din hârtie colorată). Dacă nu aveți cutii, puteți folosi piese de construit din lemn sau 
plastic, sau orice altceva aveți prin casă și credeți că s-ar potrivi... În afară de clădiri cu destinații 
diferite, în orașul nostru se mai găsesc și străzi, parcuri de joacă, spații verzi... Ce ziceți, ar fi potrivite 
și niște materiale din natură pentru realizarea lor? Pe străzi circulă mașinile, iar pe trotuare pietonii... 
Sunt sigură că veți găsi printre jucăriile voastre multe elemente cu care să îmbogățiți macheta. La 
final, rugați părinții să vă scrie pe niște cartonașe, prin linii punctate, denumirile clădirilor importante 
care se află pe macheta voastră, iar voi să le conturați, apoi să le lipiți pe clădiri.  

 Dacă ați reușit să construiți macheta orașului, vă propun să jucați un joc împreună cu un 
membru al familiei. Jocul se numește ,,Eu spun una, tu spui multe”.  

Regulile jocului: adultul denumește un obiect de pe machetă, iar copilul va formula pluralul 
aceluiași obiect (exemplu: stradă-străzi); după un timp, rolurile se inversează: adultul denumește 
obiectul la singular, iar copilul găsește forma de plural.  

Complicarea jocului: se poate cere copilului să formuleze propoziții cu cuvintele la singular 
(Mașina este albastră) și la plural (Mașinile sunt albastre). 

 
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,E iarnă iar” 
Denumirea activității: ,,Tărâmul iernii” 
Bună dimineața, dragi bulgărași!!!  
 Ce faceți? Sunteți bine? V-ați odihnit? Puțină înviorare de dimineață ajută organismul să se 

simtă și mai bine! Să începem!!! https://youtu.be/Dy9_dagioBE  Dacă ne-am înviorat și suntem plini 
de voie bună, vă propun să-l invităm pe Fulgușor să ni se alăture și să-i facem și noi o surpriză. Până 
acum, doar el a fost cu surprizele!!! Ce ziceți? Pentru început haideți să urmărim împreună cu el o 
scurtă poveste a ,,Regatului de gheață„: https://youtu.be/5TAhH-wsib8  Dacă ați fost atenți, cu 
siguranță veți știi să răspundeți corect la întrebările următoare: 

 -Cum se numește povestea?  
-Despre cine este vorba în poveste?  
-Cu ce puteri deosebite era înzestrată Elsa?  
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-Ce s-a întâmplat între cele două surori?  
-Ce temeri avea Elsa?  
-Ce a făcut Elsa? Dar Anna?  
-Cu cine s-au întâlnit Anna și Kristoff în drumul lor?  
-Prin ce peripeții au trecut?  
-Ce sentiment învinge întotdeauna? (iubirea)  
 Pentru că mereu simțim nevoia de noi prieteni, vă propun să-l confecționăm pe Olaf, omul de 

zăpadă. Așa, Fulgușor și Olaf își vor ține companie cât timp voi sunteți ocupați să vă ajutați părinții 
la treburile gospodărești. Alege unul dintre modelele trimise de mine, decupează, lipește și 
asamblează părțile componente. Iată, Olaf prinde viață! Îți zâmbește, nu-i așa??  

 Acum te poți relaxa împreună cu noul tău prieten, dezlegând ghicitorile următoare: 
https://youtu.be/1lue80WsT-I 

 

 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

745

https://youtu.be/1lue80WsT-I


 
SELECTAREA, ADAPTAREA ȘI AVANTAJELE UTILIZĂRII 

ELEARNING-ULUI LA ELEVII CU CES 
 

 PSIHOPEDAGOG SALAJAN MARIANA 
 CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA SATU MARE 

 
Cel mai important obiectiv în educația elevilor cu CES îl constituie identificarea și utilizarea 

celor mai adecvate strategii educaționale. Modalitățile de adaptare a tehnologiilor și materialelor de 
tip elearning vor aduce beneficii în activitatea de tip online cu elevii cu cerințe educaționale speciale. 

Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă reprezintă azi o prioritate pe care, din 
păcate, cei mai mulți nu o consideră o necesitate, ci doar o problemă în plus pentru cadrele didactice 
care lucrează cu efective mari de elevi la clase sau pentru cei care nu sunt pregătiți pentru munca 
adaptată nevoilor . 

Perioada de predare online, în timpul acestei perioade pandemice i-a determinat pe cei mai 
mulți să apeleze la una sau mai multe dintre variatele platforme educaționale existente, fără a ține 
cont și de adaptabilitatea elevilor cu CES la utilizarea lor. Este drept că fiecare categorie de elevi 
prezintă particularități care îi diferențiază de alții și totodată impune anumite restricții pentru 
dizabilitățile cu care aceștia se confruntă. La cum se întrevede viitorul școlii românești, activitatea va 
fi continuată în același format și în anul școlar următor. 

Având în vedere toate aceste circumstanțe, trebuie să cunoaștem câteva aspecte care ne vor 
ajuta să alegem instrumentele și platformele de tip elearning potrivite elevilor noștri: 

 Acestea trebuie să permită atât predarea cunoștințelor, cât și posibilitatea realizării evaluării 
acestora; 

 Să nu fie alese la întâmplare sau doar prin prisma faptului că aduc anumite beneficii financiare 
/ sponsorizări instituțiilor în cauză. Platforma trebuie aleasă astfel încât să corespundă nevoilor și 
potențialului tuturor elevilor; 

 Încărcarea de materiale didactice obținute prin utilizarea a diferite instrumente sau aplicații 
atractive pentru elevii cu CES; 

 Platformele elearning să fie atractive și prin design, astfel încât elevii să le privească ca pe o 
provocare, să le deschidă cu plăcere și curiozitate. Pot avea un mesaj de bun venit atașat zilnic sau de 
câte ori sunt folosite, se pot deschide printr-un joc adaptat vârstei elevilor cu CES; 

 Materialele postate să permită o evaluare de tip interactiv, prin oferirea de feedback imediat, 
prin posibilitatea de a mai încerca testul o dată – în ideea de a nu-l descuraja. Elevii cu CES au nevoie 
de încurajări permanente, de soluții care să îi atragă, de evaluări prietenoase, sub formă de joc; 

 Să ofere feedback reciproc, atât elevilor cât și profesorilor, permițând astfel o colaborare între 
participanții aflați în procesul educațional. 

Unui elev cu un nivel scăzut de gândire sau cu tulburări de memorie i se potrivește o platformă 
organizată intuitiv. În acest fel, acesta va accesa imediat conținuturile necesare pornind de la simbolul 
corespunzător disciplinei sau materialului postat. 

Unui elev cu ADHD i se vor recomanda instrumente atractive care să îl provoace prin sarcinile 
formulate. Testele interactive realizate prin intermediul a diferite aplicații devin interesante pentru ei, 
jocurile care se finalizează printr-o ierarhizare a elevilor sunt de asemenea recomandate acestor elevi 
pentru a-i determina să se concentreze mai mult pentru a obține o poziție fruntașă. Vom descoperi 
elevi care se vor concentra mult mai mult în mediul online decât în sala de clasă dacă le vom oferi 
jocuri și aplicații de acest gen. Copilul hiperactiv dezvoltă convingerea că nu are prea multă valoare. 
Faptul că nu se poate concentra prea mult la școală, că nu are încredere, ca nu este acceptat de colegi 
așa cum își dorește îl determină să aibă reacții din ce în ce mai intense. Prin munca de tip elearning, 
cele mai multe aspecte negative dispar, reacțiile sale devin altele prin modul în care se raportează 
doar față de instrumentele cu care lucrează, în cadrul unui mediu liniștitor lui. 
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Mă axez pe cele două categorii de elevi cu CES, având în clasă și lucrând de-a lungul timpului 
cu ei. A fost mult mai ușor de implicat în activități elevul cu intelect liminar, așa cum era precizat în 
certificatul de expertiză și orientare școlară, față de elevul cu ADHD, pe care îl puteai atrage ușor cu 
testele și jocurile propuse, însă pentru scurt timp. Am constatat că cel din prima categorie participa 
zilnic la efectuarea sarcinilor ca și cum le vedea pentru prima oară-memoria lui fiind de scurtă durată, 
pe când celălalt aștepta în fiecare zi alte jocuri și aplicații noi. Beneficiile acestui mod de lucru au 
fost sesizate imediat, inclusiv de către colegii lor care au remarcat nivelul de implicare și de 
interacțiune cu ceilalți atunci când nu se descurcau. 

Pentru elevii cu CES putem vorbi de o îmbunătățire a actului educațional, metodele folosite le 
înlocuiesc cu plăcere pe cele tradiționale care predomină în sala de clasă. Pentru aceștia, cel mai 
populare aplicații sunt cele de navigare pe web, de desen, de prezentare sau de organizare a datelor 
în tabele, de utilizare a site-urilor menționate prin intermediul link-urilor date de cadrul didactic, de 
evaluare prin intermediul aplicațiilor interactive sub formă de joc. Cel mai bun exemplu pentru 
evaluare este prin intermediul platformei Wordwall.  

Deși învățarea cu ajutorul resurselor de tip elearning prezintă numeroase avantaje pentru elevii 
cu CES, putem afirma că nu sunt la fel de eficiente pentru toți.Găsirea a ceea ce este potrivit să învețe 
elevul și metodele adecvate reprezintă baza învățării școlarului cu cerințe speciale. Rolul fundamental 
îl are profesorul care trebuie să devină și un bun proiectant, manager al actului educațional, să îmbine 
toate aceste resurse pentru a crea lecții cu adevărat impresionante 

Elevii cu CES găsesc în elearning o modalitate inedită de conectare cu conținuturile vizate, într-
un mod plăcut, facil, fără teama unor posibile pedepse sau restricții. Pentru aceasta trebuie să 
cunoaștem foarte bine particularitățile și nevoile acestora, să selectăm aplicațiile care să se 
potrivească nevoilor acestora. Doar așa putem vorbi de beneficiile pe care le poate aduce elearning-
ul în activitatea desfășurată cu elevii cu cerințe educaționale speciale. 

 
Bibiliografie 
Colette Sauve, Copilul hiperactiv-Hiperactivitatea și deficitul de atenție, House of guide 2006 
Ecaterina Vrășmaș, Dificultățile de învățare în școală, Editura V&I Integral București 
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 PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA ÎN CADRUL ORELOR DE 

ȘTIINȚE ÎN ONLINE 
 

SĂLCUDEAN ANGELA CRISTINA, PROF. PT. ÎNV. PRIMAR, 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ 

 
Studiul disciplinei Științe ale naturii vizează observarea și perceperea lumii în întregul său, cu 

componentele, procesele și fenomenele caracteristice. Elevii sunt îndrumați să-și dezvolte 
cunoașterea pornind de la explorarea și investigarea lumii înconjurătoare către o realitate mai 
îndepărtată. Astfel ei se apropie de înțelegerea și experimentarea unor principii și legi universale. 

Disciplina Științe ale naturii vizează învățarea prin explorare și aplicare. De aceea demersul 
didactic se impune a fi deplasat de la ce se învață? la cum? și de ce se învață?. Această deplasare de 
accent poate genera un dublu beneficiu: stimularea interesului de cunoaștere al copilului, care vede 
utilitatea propriei munci prin achizițiile dobândite și creșterea caracterului formativ al învățării. 

Practic, prin predarea-învățarea științelor naturii nu se urmărește o acumulare de fapte și 
informații științifice care să ducă la însușirea de concepte ( testate și confirmate sau infirmate 
experimental), ci raportarea copilului la mediul în care trăiește. 

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). 

Voi prezenta câteva sugestii prin care am realizat în acestă perioadă activitatea online de 
predare-învățare – evaluare în cadrul lecțiilor de științe. 

Am folosit în cadrul activității de predare- învățare, respectiv de însușire a noilor cunoștințe 
aplicațiile mozaWeb și mozaBook.Animațiile 3D au un efect deosebit asupra elevilor și îi ajută mult 
la înțelegerea unor fenomene. La clasa a III-a în cadrul lecției ,, Circuitul apei în natură” am prezentat 
animația 3D ,, Formarea norilor” . Aceasta i-a ajutat mult la o percepere a fenomenului cât mai 
aproape de realitate. 

MozaBook extinde instrumentele didactice prin opțiunile sale versatile și inovatoare de 
ilustrare, animare și prezentare.Conținutul interactiv spectaculos, aplicațiile integrate de dezvoltare a 
competențelor, de ilustrare și de exersare, cât și laboratorul virtual stârnesc interesul elevilor și 
ușurează înțelegerea și însușirea noțiunilor predate. 

În cadrul temei ,, Mișcarea apei la suprafața pământului “ am folosit lecția digitală ,, De unde 
vine apa potabilă?”, care a stârnit interesul și curiozitatea elevilor, atât prin prezentare, cât și prin 
animațiile prezentate dar și prin diversitatea de cunoștințe elaborate. 

Folosind la clasă manualele editurii Intuitex am accesat pagina 
https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor de unde am folosit filmulețele de prezentare și 
jocurile de exersare .De cele mai multe ori, aceste filmulețe au fost distribuite și elevilor, anterior 
prezentării noilor cunoștințe, astfel că atunci când începea derularea activității de predarea ei erau 
familiarizați cu subiectul abordat și participau activ la crearea schiței lecției.Totodată, aceasta le dădea 
posibilitatea să se documente mai profund asupra noilor conținuturi ce urmau să fie abordate. 

 Pentru realizarea evaluării în cadrul temei ,, Apa” am folosit aplicația wordwall și am creat un 
set de întrebări astfel încât, fiecare elev să poată fi verificat printr-o probă orală, având și posibilitatea 
să își aleagă numărul întrebării la care dorește să răspundă.  

 O activitate plăcută și primită cu drag de elevi, fiind în același timp și mijloc de evaluare este 
Portofoliul. Pentru realizarea acestuia, în cadrul temei ,, Circuitul apei în natură”, elevii au avut 
posibilitatea să colaboreze, să se documenteze, să realizeze lucrări practice, precum și să noteze 
constatările într-un Jurnal de observații științifice.Dintre acestea amintesc: însemnări privind 
utilizările apei, prezentarea unei lucrări practice din care să reiasă cum circulă apa în natură, circuitul 
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apei în miniatură prin realizarea unui miniexperiment și notarea constatărilor într-un jurnal. 
Materialele realizate au fost prezentate colegilor pe Google Meet și apoi postate în Classroom.  

 Consider că introducerea unei componente online în lecțiile de Științe chiar și după revenirea 
pe băncile școlii este binevenită și de bun augur.Prin aceasta îi putem sprijini cu ușurință pe elevi și 
vom facilita atât învățarea îndividuală, cât și cea în colaborare.Prezentările power point pot fi folosite 
cu succes atât în activitatea online, cât și în clasă cu ajutorul videoproiectorului.  

 Deoarece disciplina Științe constituie baza mai multor discipline care vor fi predate în ciclurile 
gimnazial și liceal ( biologie, geografie, fizică, chimie, astronomie) trebuie să găsim cele mai eficiente 
resurse deoarece elevul la această vârstă are nevoie de tălmăcirea şi îmbogăţirea fondului de 
reprezentări concrete pentru a-şi forma primele noţiuni ştiinţifice elementare.  
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AVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 
SALVA ELISABETA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ „OVIDIU DRIMBA” LUGAȘU DE JOS 
 
Învățarea online este definită ca fiind o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se 

continuă procesul educațional în condiții normale sau de autoizolare cu ajutorul diverselor 
instrumente informatice de comunicare la distanță. Fiind o modalitate alternativă, învățarea online 
este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în design curricular și experți în noi 
tehnologii comunicaționale. 

Numeroasele studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei 
zone pedagogice:  

 învățarea online de calitate; 
 predarea online; 
 proiectarea instruirii online. 
Din aceste studii reiese că învățarea online este eficientă dacă aceasta rezultă dintr-o proiectare 

și planificare atentă a instruirii. Aceasta pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie 
să se regăsească sub forma învățării mixte (blended learning – on line şi faţă-în-faţă). Prezența 
fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, iar acest 
lucru va duce la creșterea rezultatelor învățării. În același timp învățarea online de calitate înseamnă: 

 pregătire și dezvoltare pentru o lecție; 
 timp de planificare; 
 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, 

dar în același timp și proiectarea atentă a tipurilor de interacțiune, cu scopul de a susține procesul de 
învățare. Apoi, trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, prestându-
se mai bine vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd 
eu învățarea prin internet. 

Învățarea online are următoarele avantaje: 
1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice: Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, 

oriunde și oricui informațiile pe care le doresc. De asemenea nu mai este nevoie de sincronizarea 
persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 

2. Elevii vor accesa materialele print-o simpla accesare: Orice persoana 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, iar acest lucru 
captează atenția elevilor. 

4. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: Dacă distribuitorul își dă 
seama că a transmis o informație greșită 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 acelasi 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 
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timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și interacțiune 
virtuală și nu numai învățare individuală. 

Avantajele învățării online rezultă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 
oricând și 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. 
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 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  

 PREȘCOLAR ON-LINE SAU TRADIȚIONAL 
 

PROF. SAMARTEAN MARIA LILIANA 
GRĂDINIȚA CU P.N. JELNA  
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD 

 
Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 

până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

 Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 
schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 
instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune 
resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au 
nevoie pentru o lecţie bună. 

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. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai 
multe ori se folosesc 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. 

 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 
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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. 

 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! 

Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o motivatie 
puternica pentru a o utiliza in mod eficient. 
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CÂND PUTEM SPUNE DA PREDĂRII ON-LINE LA GRADINIŢĂ?  

 

 ŞANDRU ELENA GRĂDINIŢA NR. 29 BRAŞOV 

  
Predarea on-line îşi are indiscutabil rădăcinile în cea tradiţională.Este o estensie a 

acesteia.Ambele pot funcţiona independent una faţă de cealaltă, se pot completa reciproc însă nu pot 

funcţiona fără talentul vocaţional al dascălului.El este cel care le dă valoare . 

Realizarea unor activităţi on-line de caliate este un deziderat care cu siguranţă va fi atins în 

viitor. 

INSĂ, chiar dacă activitățile online destinate preşcolarilor pot fi accesate oricând și oriunde, 

chiar dacă instrumentele de lucru sunt atractive liantul celor doi parteneri educaţionali:dascălul şi 

copilul rămâne părintele, mai ales la prescolarii de grupă mică şi mijlocie .Cu siguranţă la nivel 

preşcolar, predarea on-line poate fi benefică doar dacă vine în completarea unor activităţi derulate 

deja la grupă aducând un aport de bune practici pentru părinti .Activităţiile de consiliere a părinţilor 

pot fi realizate astfel mult mai flexibil. 

Deasemenea pot fi realizate activităţi /materiale de lucru care pot fi folosite drept instrumente 

de evaluare a progresului înregistrat de preşcolari.Iată un exemplu proiectat cu acest scop: 
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 Dar nu va putea suplini acea lume plină de culoare, magie pe care cadrul didactic o creează zi 

de zi alături de copil.Pentru că sala de grupă este o a doua casă iar colegii de grupă împreună cu 

doamnele educatoare sunt o a doua familie. 

În concluzie predarea on-line la nivel preşcolar este doar un alt instrument de lucru si nu un 

substitut al activităţii desfăşurate zi de zi în grădiniţă. 
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SCHIȚĂ DE PROIECT – ÎNCREDEREA ÎN SINE 

  
 PROF. ÎNV. PRIMAR ȘANDRU FLORENTINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DIACONU CORESI BRAȘOV 
 
Disciplina: Dezvoltare personală  
Clasa: a II a 
Subiectul lecției: Încrederea în sine 
Competențe specifice vizate: 
 2 .1.Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate 
 2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă 
 2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 
Desfășurarea activității 
 Spargerea gheții 
 Joc – Bolul cu calități 
 Desfășurarea jocului 
 Copiii sunt împărțiți în 5 grupe. Fiecare elev primește câte un cartonaș pe care își va scrie 

numele, apoi îl va pune la loc în bol. 
 Voi amesteca cartonașele, apoi voi trece pe la copiii din fiecare grupă. 
 Fiecare copil va alege câte un cartonaș pe care va scrie un lucru pozitiv sau o calitate despre 

persoana respectivă. Apoi, cartonașul va trece la următorul copil din echipă, până când toți vor scrie. 
 Voi aduna cartonașele și le voi pune din nou în bol. Voi scoate câte un cartonaș și îl voi oferi 

copilului al cărui nume e scris pe el și îi voi cere să citească toate aspectele pozitive și calitățile pe 
care le-au scris cei din jur despre el. 

 Reactualizarea cunoștințelor dobândite anterior 
 Joc - Măștile  
 Desfășurarea jocului  
 Copiii sunt împărțiți în 5 grupe. Fiecare grupă are câte o mască care reprezintă câte o emoție 

de bază. Măștile au fost confecționate de copii într-o altă oră de dezvoltare personală. 
 Învățătorul spune enunțuri, iar elevii recunosc emoția, ridicând masca corespunzătoare emoției 

respective. Enunțurile se referă la situații care conduc la trăirea unei stări emoționale.. 
 Anunțarea temei 
 Vom viziona clipul video ,,Oița”. 
 https://www.youtube.com/watch?v=P2OiQK-sEnU 
 Dirijarea învățării 
 Au loc discuții cu elevii pe baza materialului vizionat. 
 - Cum se simțea mielul la început? 
 - Ce însușiri fizice avea? 
 - Cum s-a simțit când a rămas fără blană? 
 - Cine l-a ajutat să-și recapete încrederea în el? 
 - Cum s-a simțit mielul la sfârșit? 
 Joc tip ștafetă – Completarea unui enunț început, dar neterminat. 
 Sunt bun la … 
 Cea mai importantă calitate a mea este … 
 M-aș descurca foarte bine în următoarea situație … 
 Sunt special pentru că … 
 Cel mai frumos compliment pe care l-am primit este … 
 Trei cuvinte care mă descriu foarte bine sunt … 
 Vor fi mai multe bilețele cu același enunț, pentru ca fiecare copil să completeze câte unul. 
 Fixarea cunoștințelor 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

756

https://www.youtube.com/watch?v=P2OiQK-sEnU


 Fiecare elev primește bilețele pe care sunt scrise cuvinte. El trebuie să ordoneze cuvintele 
pentru a obține enunțul: 

Încrederea în forțele proprii este o armată de neînvins. 
 Enunțul este scris în caiet. 
 Obținerea performanței 
 Copiii vor avea de completat Copăcelul iubirii de sine – Mă iubesc pentru că ….  
 Fiecare copil va primi o fișă cu un trunchi de copac. Ei vor avea de realizat coroana copacului 

din inimioare colorate pe care vor scrie motivele pentru care se iubesc. 
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DIVERSIFICAREA STRATEGIILOR DIDACTICE. EXEMPLE DE 
BUNE PRACTICI EDUCAŢIONALE ÎN ACTIVITATEA FIZICĂ ȘI ONLINE 

PROF. ȊNV. PREŞC. SANDU ADRIANA MARIANA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, BRĂILA, ROMÂNIA 

PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 
TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost și va fi aici pe pământ ?” Nivel I- grupa: mijlocie 
PROIECT TEMATIC: ,, În lumea celor care nu cuvântă” 
SUBTEMA: ,,Nemo și prietenii lui” 

ZIUA/ 
DATA 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Luni ADP-Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi igienico-sanitare, 
 deprinderi specifice servirii mesei, tranziții; 
 ALA- joc liber;  
Momentul de mișcare 
ADP- Întâlnirea de dimineață: ,,Ce este un animal marin ?”- 
- convorbire; Salutul, noutatea zilei.
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ADP+DȘ+ALA
,,Să-i cunoștem pe Nemo și prietenii lui”-povestirea educatoarei;
ALA - Bibliotecă- citim imagini cu animale din mediul acvatic;
-Artă – ,,Steaua de mare”-lipire cu cereale;
- Joc de masă – sortăm prietenii lui Nemo(steluțe de mare, pești, scoici);
ALA – recreative -,,Fă cum zice Nemo”-joc imitativ;
-,,Cine ajunge primul pe plaja?” – joc de mișcare
ADP- Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale.

Marti ADP-Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi igienico- 
sanitare, deprinderi specifice servirii mesei, tranziții; 
 ALA- joc liber; 
Momentul de mișcare 
ADP- Întâlnirea de dimineață: ,,Ce specii de pești cunoști ?” 
- convorbire; Salutul, prezența.
ACTIVITATE INTEGRATĂ:ADP+(DLC+DEC)+ALA:
,, Povestea Peștișorului-Curcubeu”
-povestea educatoarei; ,, Peștișorul”, joc cu text și cânt;
ALA - Joc de rol – dramatizare ,,Scene din poveste”;
- Artă – confecționăm peștișorul curcubeu;
ALA – recreative -,, Într-o călimară”-numărători;
-,,Cine ajunge primul la peștișorul curcubeu” – joc de mișcare

ADP- Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale.

Miercuri ADP-Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi igienico-sanitare, deprinderi 
specifice servirii mesei, tranziții; 
 ALA- joc liber; 
Momentul de mișcare 
ADP- Întâlnirea de dimineață: ,,Ce animal marin 
 ți-ar plăcea să fii?”- convorbire; Salutul, prezența. 
ACTIVITATE INTEGRATĂ: (DȘ+DPM): 
 ,,Delfinii voioși, depășesc rechinii fioroși ” 
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 Activitățile următoare au fost desfăşurate online: ,,Întâlnire cu Moș Crăciun” și ,,O surpriză 
pentru mama” și au avut un impact deosebit asupra copiilor, le-au stârnit interesul, buna dispoziţie şi 
dorinţa de a se implica. 

- Exerciții cu material individual în limitele 1-5
- alergare printre jaloane ;
ALA - Știință- Acvariul cu pești-execiții cu material individual;
- Construcții – Castelul de pe fundul Oceanului ;

- Joc de masă – puzzle cu animale marine;
Momentul de poveste
ALA – recreative -,, Din Oceanul Pacific”-numărători;
-,,Câți peștișori ai pescuit?” – joc de îndemânare
ADP- Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale.

Joi ADP-Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi igienico-sanitare, deprinderi 
specifice servirii mesei, tranziții; 
 ALA- joc liber; 
Momentul de mișcare 
ADP- Întâlnirea de dimineață: ,,Farmecul culorilor din 
 adâncuri”- convorbire; Salutul, prezența. 
ACTIVITATE INTEGRATĂ:ADP+ DEC+ALA: 
 ,,Acvariile colorate” 
- Pictură elemente și animale marine pe acvariile realizate din folii alimentare
pe picioarele măsuțelor de lucru ;
ALA – Nisip și apă – umbra animalelor marine prin tehnica cernerii nisipului;
-Știință – experiment –Marea și culorile sale;
- Artă – pictură pe acvarii;
Momentul de poveste
ALA – recreative -,,Broscuțele sar în lac” – joc distractiv
ADP- Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale

Vineri ADP-Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi igienico-sanitare, 
deprinderi specifice servirii mesei, tranziții; 
ALA- joc liber; 
Momentul de mișcare 
ADP- Întâlnirea de dimineață: ,,Ce știi despre caracatiță” 
- convorbire; Salutul, prezența.

ACTIVITATE INTEGRATĂ:ADP+ DOS+ALA: 
 ,,Caracatița voioasă” - Confecționare caracatița ; 
ALA - Știință- joc exercițiu ,,Lipește atâtea cerculețe, cât îți arată numărul!” 
- Joc de rol – ,,De-a scafandri” ;
- Artă – confetionare ,,Caracatița”;
Momentul de poveste
ALA – recreative -,,Cracatița își întinde tentaculele” – joc distractiv
ADP- Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale.
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Denumirea activității: ,,Întâlnire cu Moș Crăciun’’ 
Mijloc de realizare: activitate online prin aplicația Google Meet 
Material didactic: participarea lui Moș Crăciun,  
Sarcina didactică: Preșcolarii s-au conectat cu ajutorul părinților pe platforma Google Meet, 

iar supriza a fost pe placul acestora, când în cadru a apărut și Moș Crăciun. Împreună cu educatoarele, 
Moșul a citit ghicitori copiilor, pe care aceștia le-au descoperit, valorificând fiecare copil, oferindu-
le prilejul să se exprime liber, să-și motiveze alegerile făcute, iar Moșul, la final i-a recompensat pe 
fiecare, în același timp, toți copiii primind cadoul de la acesta, prin intermediul părinților. 

Denumirea activității: ’’O surpriză pentru Mama’’ 
Mijloc de realizare: activitate online prin aplicația Google Meet 
Material didactic: inimioare,  
Sarcina didactică: Preșcolarii, în sala de grupă, împreuna cu educatoarele au pregătit o supriză 

mămicilor. După ce toate mămicile s-au conectat, fiecare copil a transmis mămicii sale un mesaj de 
ziua lor. Cu vocile lor armonioase, au transmis mesajele de dragoste prin cântecele specifice zile de 
8 martie. La final, mămicile și-au arătat recunoștința adresându-le copiilor cuvinte de prețuire și 
mulțumire.Cu mâinile lor dibace, copiii au confecționat inimioare pe care le-au arătat la final 
mămicilor. 

Resurse online: www.twinkl.com 

Bibliografie: 
1. Breben, S. şi colaboratorii, „Metode interactive de grup – ghid metodic”, Editura Arves,

Craiova, 2002; 
2. Preda, V. - coordonator, „Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”,

Editura Cheorghe-Cârţu Alexandru, Craiova, 2009; 
3. Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas

Educational, Bucureşti, 2005; 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT DIN JAPONIA 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR SANDU ANCA 

 Japonia are rata analfabetismului cea mai scazută la nivel mondial, iar 98% din tineri sunt 
absolventi ai unei insituții de învățământ superior. Cel mai important obiectiv al sistemului de 
învățământ este formarea caracterului și a bunelor maniere a copiilor . 

Până la împlinirea vârstei de 10 ani, copiii japonezi nu susțin examene, În acești ani, japonezii 
învață să-i aprecieze și să-i ajute pe cei din jur, să ocrotească natura și să dea dovadă de empatie. 

Spre deosebire de alte țări, unde anul școlar începe în septembrie sau octombrie, în Japonia anul 
școlar începe pe 1 aprilie. Astfel, prima zi de școală coincide cu Hanami, sărbătoarea florilor de cireș, 
considerată de japonezi un moment important al celebrării naturii și vieții în general. Astfel, cei mici 
asociază mersul la școală cu primăvara, anotimp al reînnoirii și privesc cu optimism acest nou început. 

Japonezii pun mare preț pe tradițiile și valorile lor culturale, de aceea copiii studiază la ore 
caligrafie (shodo- scrierea caracterelor cu pensula pe hârtie de orez) și haiku (poezie japoneză cu 
formă fixă, alcătuită din 17 silabe). 

Pentru japonezi, cultivarea sentimentului de responsabilitate este foarte importantă. De aceea, 
cei mici sunt educați încă din primii ani de școală să aibă grijă de curățenia din jur.Elevii primesc 
produse de curățat și instrucțiuni care-i ajută să-și curețe singuri sălile de clasă, cantina și toaletele. 
În clasă, fiecare elev are o sarcină precisă de care se ocupă cu seriozitate și devotament. Pe lângă 
faptul că îi încurajează pe copii să lucreze în echipă, acest sistem permite și economisirea resurselor 
materiale ale școlii. 

Mesele copiilor japonezi sunt foarte echilibrate, iar meniul standardizat se servește în clasă. 
Profesorul servește masa în aceeași sală de clasă, alături de elevi, ceea ce crează o legătură puternică 
între cadrele didactice și copii. 

În școlile generale și liceele japoneze toți copiii poartă uniformă : băieții au o uniformă în stil 
militar, iar fetele poartă o unfirmă inspirată din portul marinarilor. 

După terminarea orelor de curs normale, elevii japonezi merg la școala pregătitoare (juku) sau 
participă la workshop-urile școlilor private. Mulți participă și la activități extracuriculare. 

Cel mai important examen pentru japonezi, este cel de la terminarea liceului, pentru că fiecare 
colegiu are o notă minimă de admitere. 76% din elevii de liceu reușesc să treacă de acest examen și 
continuă să studieze la universitate. 

Japonia este a treia cea mai mare economie a lumii și este recunoscută la nivel mondial pentru 
contribuțiile sale în știință și tehnologie. Cu toate acestea, japonezii pun mare preț pe soft skills și pe 
abilitățile non-cognitive. Abilitatea ta de a persevera, munca de autoperfecționare și auto-controlul 
sunt abilități care decid viitorul fiecărui elev japonez. Putem spune astfel că unul din secretele 
succesului japonezilor constă în respectul pentru muncă și pentru propriile valori spirituale, pe care 
le plasează în centrul preocupărilor copiilor, încă din clasele mici.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
SANDU GH.VALERIA ALINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHIOROIU, 
 COM. GHIOROIU, JUD. VÂLCEA 

 
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 profesorilor. 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 şcoală dintr-o altă perspectivă. Este evident că școala – 
chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru copii o resursă de 
sigurantă și de continuitate.  

 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 probleme 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! 

 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 
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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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 

EDUCAȚIONAL 
(ORGANIZATE IN MOD TRADIṬIONAL)  

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1 CĂLĂRAŞI 

PROFESOR DE EDUCAṬIE SPECIALǍ: SANDU MARCELA 
 
Activităţile extrascolare sunt activităţi extracurriculare ce se desfaşoară în afara activităţii 

curriculare cu o deosebită influenţă formativă. Acestea pot fi: vizite în mijlocul naturii, vizite la 
muzeu, vizite in fabrici sau ateliere, expoziţii, spectacole de teatru, filme şi desene animate, activităţi 
sportive. Prin vizite în mijlocul naturii, vizite la muzeu, vizite în fabrici sau ateliere copiii dobândesc 
o mare cantitate de informaţii despre animale, plante, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte 
(în funcţie de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări 
simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale. În cadrul acţiunilor şi implicit 
al activităţilor în aer liber, scolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, 
pentru muncă, om şi realizările sale.Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, 
spectacole de teatru, serbări constituie « un izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de 
plecare în organizarea unor acţiuni interesante. Serbările, prin specificul lor de activitate 
extracurriculară, reprezinta un izvor de satisfacţii şi bucurii, creează buna dispoziţie şi favorizează 
dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul 
artistic prezentat, precum şi iî atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej.  

 Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, elevii participând cu multă 
plăcere la concursurile organizate. 

Activităţi extracurriculare desfăşurate în învăţământul special sunt şi organizarea de expoziţii 
sau spectacole cu ocazia zilei de 3 Decembrie - Ziua internaţională de solidaritate cu persoana cu 
dizabilităţi.  

Grupul ţintă: elevi cu deficienţă severă - gimnaziu 
Obiectivele vizate: 
• cunoaşterea mediului inconjurător; 
• explorarea polisenzorială a mediului inconjurător; 
• dezvoltarea comunicării între elevi; 
• formarea unor deprinderi de respectare a unor reguli în cadrul grupului; 
• dezvoltarea simţului estetic; 
• educarea cunoaşterii religioase; 
• învăţarea unui stil sănătos de alimentaţie. 
Activităţile extracurriculare, mai sus enumerate, sunt apreciate atât de copii, cât şi de factorii 

educaţionali, în măsura în care: 
• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o maniera plăcuta si relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţămant; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfaşurată in grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
• creează un sentiment de siguranţă si încredere tuturor participanţilor; 
• urmaresc lărgirea şi adancirea influenţelor exercitate în procesul de învăţămant; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
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BIBLIOGRAFIE:  
1. Alois Ghergut – Sinteze de psihopedagogie specială; 
2. Curriculum deficienţe mintale severe, profunde şi/ sau asociate. 
WEB: 
1. Revista electronică Didactic. ro 
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METODĂ MODERNĂ APLICATĂ-INTERVIUL SCRIITORULUI 
V.VOICULESCU 

 
PROF. SANDU MIHAELA 

LICEUL TEHN. ,,AL.VLAHUȚĂ’’ PODU TURCULUI 
 
 Această metodă presupune jocul de rol. Un elev va intra în rolul scriitorului și un alt elev va 

intra în pielea reporterului care îî va adresa întrebări. 
Reporter: Doamnelor și domnilor, vă prezentăm viziunea despre lume și viață a scriitorului 

Vasile Voiculescu, autorul decorat cu Steaua României și deținătorul Premiului Societății Scriitorilor 
Români. D-le Voiculescu, vă mulțumim pentru acordarea acestui interviu. Dacă îmi permiteți, aș 
începe prin a vă întreba dacă ați avut experiențe spirituale. 

Voiculescu: Când eram încă un copil, am avut certitudinea că am văzut un înger pe cer și că D-
zeu mi-a dat sarcina de a deveni preot. La vârsta de 5 ani, citisem Viețile Sfinților. Am urât facultatea 
de Filosofie și am fost mereu preocupat de libertatea spiritului. Mai târziu, am renunțat la această 
facultate în favoarea Medicinei, cu toate că dragostea de lectură nu a dispărut. 

Reporter: Ce v-a determinat să scrieți literatură? 
Voiculescu: La 18 ani am debutat cu poezia Dorul în revista Convorbiri Literare. Nu aș putea 

uita anul acesta deoarece a fost special pentru mine. Se năștea a doua mea fiică cu soția mea, Maria 
Mitescu. 

Reporter: Este adevărat că v-ați împrietenit cu A. Vlahuță, al cărui nume îl poartă liceul nostru? 
Voiculescu: Așa este. L-am cunoscut la Bârlad în 1917, aproape de voi. Eram șeful spitalului 

de răniți și m-am împrietenit cu Vlahuță. În casa lui am cunoscut și alți scriitori- pe Nichifor Crainic, 
I. Valerian.  

Reporter: Ce v-a determinat să scrieți proză fantastică? 
Voiculescu: În 1947 scriam una dintre primele bucăți de proză, Lostrița. Trebuie să recunosc 

că mereu m-am simțit legat matriceal de elemental primordial, apa. Trebuie să recunosc! Pescarul și 
ființele acvatice sunt preferatele mele. Mediul acvatic este mediul simbolic al binelui și al răului. Apa 
dă naștere și tot ea poate mistui. 

Reporter: Priviți iubirea ca pe o pură manifestare instinctuală? 
Voiculescu: Din contră! Iubirea este o modalitate existențială dăruită ființei umane pentru a 

pătrunde în fluxul energiei universale. 
Reporter: Vă mulțumim pentru timpul acordat! În încheiere, ne puteți recita câteva versuri 

defintorii pentru opera și viața dvs.? 
 
Voiculescu: 
E ceasul vechi al dragostei, e seară,  
Şi, dând să intru, stau înfiorat: 
Înaltul plop la porţi m-aşteaptă iară,  
Dar toamna purpurie l-a schimbat 
În galben stâlp pâlpâitor de pară,  
Ce freamătă, de vânturi zbuciumat.. 
(LA POARTA PARADISULUI PIERDUT ) 
 
Bibliografie  
Voiculescu, Vasile, Opera literară. Proza, Ed. Cartex 2000, Bucureşti, 2003 
Voiculescu, Vasile, Iubire magică. Povestiri, , Ed. Minerva, Bucureşti, 1984 
Voiculescu, Vasile, Capul de zimbru, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972 
Voiculescu, Vasile, Nuvele şi povestiri, Ed. Cartex 2000, Bucureşti, 2005 
Voiculescu, Vasile, Gânduri albe, Ed. Cartea Românească, 1986, Bucureşti,  
Vlad, Ion, Povestirea. Destinul unei structuri epice, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972  
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ÎNVĂTĂMÂNTUL ON LINE – AVANTAJE ŞI INCONVENIENTE 

 
AUTOR: SANDU MIRELA-CRISTINA 

PROF. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAIL KOGĂLNICEANU” 
DOROHOI 

 
 În contextual crizei actuale, reflecția asupra şcolii on line capătă tot mai mult sens şi este din 

ce ȋn ce mai legitimă. Toate şcolile s-au ȋnchis şi toate cursurile din sălile de clasă au fost transferate 
on line ca măsură vizând limitarea pericolului de propagare a Covid -19. Deci, ȋnvățământul on line 
a reprezentat o precauție importantă pentru asigurarea limitării de transmitere a virusului. Este 
perioada şcolii de acasă pentru numeroşi copii, iar, ȋn anumite momente, pentru toți. Acest lucru 
ȋnseamnă că, fiecare familie ar trebui să aibă acces la resurse on line: exerciții, lecții, clase virtuale ȋn 
videoconferințe şi, bineȋnțeles, dispozitive adaptate. Dar ȋnvățământul on line este mult mai complex 
decât simplul fapt de a se conecta la un dispozitiv şi de a urma un curs sincron pe o platformă. Acest 
lucru nu se realizează pocnind din degete. Este vorba de un parcurs pedagogic extrem de complex . 

Dar care ar fi avantajele şi inconvenientele ȋnvățamântului on line față de cel tradițional, față ȋn 
față? 

Avantajele ȋnvățământului on line 
Mai multă flexibilitate 
 Cursurile on line permit plasarea lor ȋn programul personal, acolo unde se doreşte, ȋn funție de 

timpul disponibil. Formările on line permit deciderea momentului prielnic de a studia, iar locul este 
deschis: cursurile pot fi urmate acasă, ȋn maşină, mijloace de transport ȋn comun sau avion. Acest 
lucru nu este, desigur posibil ȋn ȋnvățământul fată ȋn față care necesită un orar predefinit şi un locație 
fixă. Cursurile on line oferă timp pentru gestionarea ȋnvățării.  

Adaptat tuturor ritmurilor 
 Fiecare elev are propriul ritm de ȋnvățare. În cazul ȋn care unii elevi sunt mai rapizi decât alții, 

nu e nevoie să-I aştepte pe cei cu un ritm mai lent, şi invers este, ȋn egală măsură posibil, cei cu ritm 
lent ȋşi pot gestiona timpul, fără niciun fel de oprelişti. 

Practic 
 Învătământul on line, contrar celui față ȋn față, permite furnizarea de formare ȋn timp şi loc 

asincrone. Elevii nu mai au nevoie să se deplaseze şi să se conformeze unor orare. Ne putem forma 
unde vrem şi când vrem, cu condiția să avem conexiune WI-FI şi un laptop, o tabletă sau un 
smartphone. De asemenea, elevilor care rămân acasă, din motive familiale, li se permite să profite de 
timpul lor liber, pentru a-şi perfecționa ȋnvățarea. Învățarea ȋntr-un mediu familiar are particularitatea 
de a fi mai plăcută şi, deci, de a se desfăşura mai uşor. În plus, nu e de neglijat timpul câştigat. Când 
sunt bine concepute, cursurile on line constau ȋn suporturi atractive, ludice şi variate: materiale video, 
formate interactive, podcast-uri, forum-uri, chestionare, etc.  

Pentru elevii care participă la cursuri, concursuri ce au loc ȋn alte instituții decât cele de 
domiciliu, nu mai există necesitatea deplasării ȋntr-un alt oraş, deci ȋnvățământul on line facilitează 
acest aspect. 

Inconvenientele ȋnvățământului on line 
Mai puțină interacțiune 
 Învățământului on line facilitează prezența elevului la distanță ȋntr-o sală de clasă virtuală şi, 

deşi are alături ceilalți colegi, el poate resimți un sentiment de izolare. Dar odată cu progresul constant 
al tehnologiei, există posibilitatea ca elevii să se angajeze mult mai activ ȋn interacțiuni cu colegii şi 
profesorii ( videoconferinte, forumuri de discuții, rețele de socializare) 

Probleme de sănătate 
 Elevii care urmează cursuri on line petrec enorm de mult timp pe dispozitivele electronice, 

ceea ce antrenează o anumită oboseală vizuală, survenirea unei posturi deficitare sau alte probleme 
fizice, o anumită stare de iritabilitate etc care ȋi pot afecta pentru o anumită perioadă. 
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Mai puțină angajare, implicare 
 Elevii mai mici sunt cei la care se regăsesc cel mai frecvent probleme de autodisciplina. Ei vor 

fi cel mai puțin motivați să parcurgă ȋnvățarea cu succes, pentru că nu mai au, fizic, ȋn fața lor, 
ȋnvățătorul sau profesorul pentru a-i motiva să ȋnvețe. 

Într-o clasă tradițională, elevii ȋnvață, ȋn mod natural unii de la alții, rezolvând sarcini, probleme 
şi colaborȋnd. Sunt ȋncurajați de către un cadru didactic care nu vorbeşte cu ei de dincolo de monitor. 
Învățământului on line nu a găsit ȋncă mijloacele de a imita viața dintr-o clasă reală. Dimpotrivă, 
ȋnvățământul on line oferă profesorilor o imagine precisă şi clară a modului ȋn care elevii 
interacționează cu materialul primit. La distanță de un click se află temele elevilor lor şi pot vedea 
punctele unde aceştia ȋntâmpină dificultăți. Profesorii pot să-şi adapteze competențele prin alte 
mijloace, mai avantajoase pentru elevi şi ansamblul clasei. Mai puțin timp petrecut cu gestionarea 
dosarelor reprezintă mai mult timp petrecut ȋn angajarea fiecărui elev la nivel individual. Tocmai 
această combinație de conținut personalizat şi de gestionare a resurselor va permite profesorilor să –
şi conducă cu succes clasele ȋn on line.  
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CELE MAI BUNE SISTEME DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN LUME 

 
SANDU VIORELA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 DEVA 
 
Prosperitatea unei naţiuni depinde de noua generaţie. Învestiţia în educaţia copiilor este sigură 

şi durabilă, iar şcoala nu este o corvoadă. Studiile nu se termină doar cu o diplomă bună de agăţat pe 
perete. Tinerii au o meserie şi o bună pregătire pentru viaţă. Sunt ţări care au înţeles asta şi copiii au 
rezultate bune la învăţătură, procentul de alfabetizare este foarte ridicat şi, după terminarea studiilor, 
au un loc de muncă. 

Cercetători din toate colţurile lumii au făcut numeroase studii şi au făcut un clasament cu cele 
mai bune sisteme de învăţământ din lume. 

 
1. Finlanda  
Toate clasamentele plasează această ţară nordică în fruntea sistemelor de învăţământ din lume. 

Paradoxul este că programul elevilor finlandezi şi cerinţele şcolii sunt foarte relaxate. Regulile sunt 
foarte clare. Dacă nu are 7 ani împliniţi, copilul nu are ce căuta la cursuri. 

Sistemul şcolar finlandez este considerat cel mai eficient din lume, mai ales din perspectiva 
învăţământului de masă. Sistemul educaţional finlandez este considerat de succes fiindcă pune 
accentul pe cooperare şi echitate în detrimentul competiţiei. Mai mult decât atât nu sufocă elevii şi 
nu-i presează cu ierarhii inutile. În Finlanda s-a investit într-un învăţământ de masă şi nu într-unul 
elitist, într-un sistem care-i ajută pe elevi să devină utili societăţii şi să devină buni specialişti 
urmându-şi pasiunile şi aptitudinile. În primul rând elevii finlandezi sunt lăsaţi să copilărească fără 
constrângeri educaţionale instituţionalizate până la vârsta de 7 ani.  

Se încurajează cooperarea între elevi. Finlandezii nu încurajează fuga după note, ci modul în 
care elevii pot coopera pentru terminarea unei sarcini. Practic, elevii din Finlanda nu sunt stresaţi cu 
examene, teme acasă şi competiţii. Propriu-zis învăţământul finlandez nu pune accept pe ”vârfuri” şi 
”excelenţă”, ci pe educaţia de masă, învăţarea bazelor de către toţi elevii, dar şi a modului de 
cooperare în societate. Totodată şcoala finlandeză încearcă să echilibreze inechităţile sociale, oferind 
elevilor o masă zilnică gratuită, consilier psihologică şi programe de învăţarea adaptate pe fiecare 
elev. Nu în ultimul rând profesorii finlandezi sunt extrem de bine pregătiţi. Nu susţin examene de 
titularizare, dar pentru a putea preda trebuie să aibă o diplomă de masterat în educaţie, sistemul lor 
de triere încă din perioada şcolarizării fiind extrem de dur. Practic, ajung profesori doar cei care se 
dovedesc capabili. Relaţia dintre elev şi profesor în sistemul finlandez este de cooperare şi ghidare, 
nu de subordonare strictă.  

Clasele primare durează şase ani, iar elevii au la toate materiile acelaşi profesor - îndrumător. 
Rolul acestuia este să vegheze ca niciun elev să nu rămână în urmă. Rezultatul absolvirii claselor 
primare trebuie să fie stabilitatea emoţională a elevilor şi încrederea în forţele proprii. De aceea, până 
în clasa a şasea nu există sistem de notare. 

 
2. Japonia 
Un alt sistem educaţional care a ţinut top-urile la nivel mondial ani la rândul este cel japonez. 

La şcoală elevii învaţă în primul rând compasiunea, empatia, generozitatea, respectul, auto-controlul 
şi discplina. În primii trei ani de şcoală elevii nu primesc niciun test. Abia la 10 ani susţin un test, 
destul de uşor. Şi asta fiindcă japonezii urmăresc ca în primii trei ani de şcoală să-i înveţe pe copii 
bunele maniere şi să le modeleze caracterul. Nu-i interesează ce cunoştinţe au şi îi învaţă pe copii să 
fie generoşi, respectuoşi şi blânzi cu oamenii şi animalele. Totodată, la fel ca sistemul finlandez, se 
pune accept pe cooperare, în detrimentul competiţiei. Anul şcolar la japonezi începe pe 1 aprilie odată 
cu înflorirea cireşilor. Anul şcolar este împărţit în trei trimestre şi au puţine vacanţe. Mai precis, 
vacanţa de vară durează doar şase săptămâni, iar cele intertrimestriale sunt de două săptămâni. Elevii 
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japonezi studiază foarte mult. Se pregătesc aproximativ 8 ore pe zi, asta însemnând orele de curs plus 
activităţile extraşcolare.  

Cu toate acestea copiii nu resimt presiunea orelor şi nici sunt suprasolicitaţi fiindcă materiile 
sunt predate într-un mod plăcut şi atractiv. Mai mult decât atât, învăţământul japonez se bazează şi 
pe solidaritate, în aşa fel încât să creeze impresia că şcoala este a doua familie, unde elevii să se simtă 
confortabil. De exemplu aceştia iau masa împreună în sala de clasă, toţi elevii având acelaşi meniu. 
Profesorul mănâncă alături de elevi. Solidaritatea şi munca în echipă, dar şi disciplina este învăţată şi 
prin auto-gospodărire. Şcolile japoneze nu au femei de serviciu. Elevii spală singuri sala de clasă, 
toaletele şi alte spaţii ale şcolii. Sunt împărţiţi în grupe şi care primesc sarcini pe tot parcursul anului 
şcolar. Totodată, coeziunea este creată şi de faptul că toţi elevii poartă uniforme, specifice fiecărei 
şcoli. Elevii învaţă şi caligrafie japoneză, dar şi poezii învăţând să respecte moştenirea tradiţională. 
Cel mai important examen al vieţii de şcolar este cel de la sfârşitul liceului. Practic, este un soi de 
Bacalaureat. Nota la acest examen va decide viitorul elevului, dacă acesta va urma o facultate sau nu. 
Examenele sunt foarte grele şi doar cei foarte buni intră la facultate. Eficienţa sistemului educaţional 
japonez poate fi urmărită uşor prin rata de promovabilitate, prin lipsa abandonului şcolar şi mai ales 
prin înalta pregătire a absolvenţilor în domeniul ales.  

 
3. Coreea de Sud 
Una dintre cele mai performante sisteme educaţionale din lume se află în Coreea de Sud. Este 

un sistem însă total diferit de cel finlandez. În Coreea de Sud se învaţă clasic, dar cu metode care 
eficientizează la maxim aptitudinile elevilor. Propriu-zis este un sistem care scoate tot ce are mai bun 
un elev, cu riscul de a-l suprasolicita. Elevii coreeni încep şcoala la 6 ani şi urmează un ciclu primar, 
urmat de unul secundar şi în cele din urmă de un liceu de trei ani. În şcoala elementară elevii sunt 
pregătiţi mai mult moral şi spiritual, pentru anii de studiu, urmând ca mai apoi să se pregătească 
pentru ştiinţe, limbi străine şi alte materii. Se spune că societatea coreeană are un cult pentru şcoală, 
iar elevii săi sunt adevăraţi dependenţi de testări şi provocări ştiinţifice. Unele statistici arată că un 
elev coreean petrece 16 ore pe zi studiind. De aceea acest sistem este descris ca fiind foarte stresant 
pentru elevi, meritocratic şi prea autoritar. Cu toate acestea performanţele elevilor coreeni sunt foarte 
greu de egalat. Conform Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 70% dintre tinerii 
coreeni cu vârste între 24 şi 35 de ani au absolvit o formă de învăţământ terţiară, cel mai mare 
procentaj de pe Glob. De asemenea, la nivelul educaţiei şi testelor standardizate, învăţământul 
coreean este unul dintre cele mai eficiente din lume. Mai ales la nivelul ştiinţelor exacte precum 
robotică, informatică, matematică. 

 Sociologii au atras atenţia că, un astfel de sistem ce poate fi considerat foarte aspru, dăunează, 
pe termen lung, sănătăţii copiilor. În Coreea de Sud, anumite cursuri, în special cele de limbi străine, 
sunt susţinute de roboţi. 

 
Bibliografie: 
1. https://adevarul.ro/locale/botosani/cele-mai-succes-sisteme-educationale-lume-atat-

performante-1_5e84a7a35163ec42715d781c/index.html 
2. https://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/raport-de-tara-2013/responsabili-cu-

educatia-cum-isi-educa-alte-state-copiii-120046 
3. https://destepti.ro/sistemele-de-invatamant-performante-si-secretele-lor 
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PRACTICI DE SUCCES ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 STUDIU DE SPECIALITATE 
 

SĂPUN MARIA MAGDALENA,  
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

 
 Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii 
care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 
comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

 Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 
căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 
cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă 
cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru 
că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu 
mai consideră şcoala un viitor. 

 Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 
grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice 
în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, 
pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon 
şcolar. 

 Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

* Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

 Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă 
de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 

 Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

* Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita 
sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu 
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şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudi-
nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind 
mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera 
şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi 
şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui 
loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi 
urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial 
de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze 
care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon 
şcolar. 

* Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine 
şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția 
fenomenului de abandon şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine 
sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
• identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
• implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
• creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

• psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

• socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
• psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
• juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ. 

 Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 
educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, 
un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o 
poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie 
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plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent 
de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 
şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor 
le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit 
prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde comoara 
trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea neamului 
lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la 
izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 
dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este 
o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 
încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în 
România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă 
o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 

 
BIBLIOGRAFIE 
• Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti. 
• Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
• Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009). 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

773



 
ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SAPUNGI LAURA-CECILIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MĂCIN 

 
 Folosirea calculatorului, în învățământul tradițional, ca mijloc de învăţământ integrat în 

activităţi comune, complementare sau individuale, ne-a ajutat foarte mult în situația pandemică 
actuală, când am fost nevoiți să ne adaptăm, să ne reinventăm, trecând la învățământul on-line.  

 Această situație ne-a stimulat să învățăm cum să utilizăm diferite tehnologii și platforme 
digitale pentru a reuși continuarea predării acasă și pentru a păstra legătura cu copiii și părinții 
acestora. Spre deosebire de celelalte nivele de învățământ, primar, gimnazial și liceal, unde lucrurile 
sunt mult mai clare, având la bază fiecare câte o programă care trebuie respectată, iar elevii utilizează 
fără ajutorul părinților instrumentele digitale, în învățământul preșcolar, acest lucru este mai dificil 
de realizat datorită particularităților de vârstă și necesității prezenței părinților în momentul 
desfășurării activităților. Nu am fi reușit să continuăm activitatea de învățare de la grădiniță, acasă 
fără implicarea, disponibilitatea și cooperarea părinților. Indiferent de modalitatea în care am 
desfășurat activitățile on-line, sincron, asincron, sau cu ajutorul pachetelor educaționale, suportul 
părinților a fost și este incontestabil. 

 În procesul de adaptare la desfășurarea activității educaționale online am întâmpinat și 
obstacole: lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon) și lipsa conexiunii la internet, lipsa 
competențelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. 

 Predarea online a avut și avantaje. Copiii şi-au desfăşurat activitatea în sânul familiei, alături 
de cei dragi, într-un mediu mult mai liniştit decât cel al grădiniţei, au petrecut mai mult timp cu 
părinţii şi au făcut echipă pentru realizarea sarcinilor primite de la educatoare. De asemenea, 
activităţile on-line nu au început la ore matinale, precum cele tradiţionale, iar copiii s-au bucurat de 
odihnă încă o oră în plus, însă părinţii au înţeles necesitatea ca preşcolarii să fie pregătiti pentru 
începerea activității on-line la fel ca atunci când mergeau la grădiniţă: să se trezească în timp util, să-
şi facă rutina de dimineaţă şi să mănânce micul dejun. 

 Folosind instrumentele digitale şi platformele educaţionale, părinţii s-au familiarizat cu acestea 
şi au observat direct şi nemijlocit, eforturile cadrelor didactice de a întocmi, selecta şi folosi cele mai 
bune materiale educative pentru a reuşi să le capteze atenţia şi să le asigure preşcolarilor experienţe 
de învăţare cât mai interesante şi atractive. Pentru selectarea și folosirea celor mai potrivite aplicații 
și instrumente digitale, am ținut cont de de valențele pedagogice pe care acestea le oferă, precum 
gradul de interacțiune, comunicare, colaborare, comportamente pe care urmărim să le formăm, de 
particularitățile de vârstă ale preșcolarilor grupei și să aibă ca mijloc de realizare jocul, deoarece este 
cunoscut faptul că jocul, sub toate formele sale (didactic, de rol, de mișcare, senzorial, etc.) este 
activitatea de bază la vârsta preșcolară. Cele mai plăcute aplicații folosite la grupă s-au dovedit a fi 
jocurile on-line, precum cele de pe WordWall.net - https://wordwall.net/ sau Jigsaw Planet - 
https://www.jigsawplanet.com/. Am urmărit ca fiecare activitate desfășurată să satisfacă nevoile de 
bază ale preșcolarilor precum nevoia de mișcare și dans, prin introducerea de cântece, jocuri muzicale 
și exerciții fizice, folosirea de obiecte precum mingii sau jucării, realizarea de experimente. 

 Predarea on-line a avut ca rezultat îmbunătăţirea colaborării dintre cadrele didactice, prin 
împărtăşirea de idei, experienţe, materiale didactice realizate pe diferite platforme educaţionale. 
Acestea s-au realizat în cadrul întâlnirilor organizate la nivel judeţean sub forma atelierelor de 
dezvoltare profesională, unde am avut posibilitatea să descoperim exemple de bune practici folosite 
în această perioadă, precum și în grupurile cadrelor didactice de pe reţelele de socializare (Facebook), 
constituite atât la nivelul unităţii de învăţământ, cât și la nivel național.  

 În procesul didactic al școlii de acasă am avut posibilitatea de a folosi în mod creativ orice 
aplicație sau instrument digital, dar fără a abuza de ele. Câteva instrumente pe care le-am utilizat în 
perioada respectivă sunt : 
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1. ZOOM, platforma de ore on-line cea mai utilizată din România. Pe white board am desenat, 
am colorat, și am creat camere secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. 
( Breakout rooms)- https://zoom.us/; 

2. GoogleMeet, aplicație din suita Google for Education pe care am accesat-o cu ajutorul 
contului de gmail - https://meet.google.com/; 

3. PIZAP, un editor on-line cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, 
afişe în format digital, foarte uşor de utilizat, gratuit şi nu necesită crearea unui cont. Se poate accesa 
de aici: https://www.pizap.com/; 

4. WORDWALL, instrument cu ajutorul căruia am creat jocuri interactive pentru susținerea 
învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele, precum: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, 
Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia, etc); https://wordwall.net 

5. Learningapps, platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut. Permite inserarea de răspunsuri multiple, conținut; Am realizat jocuri cu ajutorul aplicațiilor 
interesante, cum ar fi: Uneşte perechile, Puzzle, Numără și potrivește, etc.; https://learningapps.org/;  

6. LiveWorksheets, platformă pentru realizarea de fişe de lucru interactive online; 
www.liveworksheets.com/ ;  

7. Quizizz, instrument on-line pentru, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise. M-a 
ajutat în măsurarea progresului copiilor și mi-a oferit rapoarte detaliate despre răspunsuri date de 
preșcolari, timp etc. https://quizizz.com/admin. 

8. Livresq, platformă pentru crearea lecţiilor online; livresq.com/ro/  
 Un dezavantaj al grădiniței de acasă a fost lipsa socializării copiilor, un alt obiectiv important 

al învăţământului preşcolar. Din întâlnirile şi consultările on-line pe care le-am desfăşurat cu părinţii, 
am aflat cât de mult cei mici au resimţit acest lucru şi dorinţa acestora de a reveni la grădiniţă, să se 
joace cu colegii, să-şi revadă educatoarele şi prietenii. Grădinița de acasă nu poate suplini 
învățământul tradițional, dar a avut un rol important în procesul de integrare a noilor tehnologii în 
educație. Am descoperit instrumente digitale pe care le putem integra cu succes și în activitatea 
didactică față în față. 

 
BIBLIOG RAFIE: 
https://blog.kinderpedia.co/10-educatie-timpurie/91-predarea-online-pentru-prescolari;  
https://blog.kinderpedia.co/11-educatie-conectata/61-cum-facem-atractiva-invatarea-online; 
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-

prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf ; 
https://www.stepbystep.ro/programe/impreuna-online-puternici-offline/50-de-idei-pentru-

invatarea-la-distanta-in-invatamantul-prescolar/ https://www.stepbystep.ro/programe/impreuna-
online-puternici-offline/dezvoltarea-copiilor-prescolari-in-mediul-familial-in-timpul-pandemiei/ 
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ACTIVITATEA ON-LINE „ZÂMBET DE COPIL” 

 
PROF.ÎNV. PREŞCOLAR ŞARAMET DANIELA 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 29 BRAŞOV 
 
 Provocările educatiei on-line pot aduce un plus valoare, educației dacă sunt privite cu 

deschidere, creativitate, transformându-se în unelte cu care vom putea modela mintea și sufletul 
copilului care ne pășește cu sfială în clasă. 

 In perioada pandemiei am reușit să mă adaptez în scurt timp la cerințele actuale și am planificat, 
organizat și desfășurat activități educative folosindu-mă de mijloacele moderne de predare. Multe din 
activitățile zilnice au fost transformate și adaptate pe placul preșcolarilor ce frecventau online 
grădinița . 

 Comunicarea temelor de studiu a săptămânii în curs, sugestiile de activități, de experimente și 
materialele informaționale pe tema de studiu, a constituit la nivel de grupă de învățare(grupa mijlocie) 
principala preocupare a mea ca și cadru didactic. 

 Selecția materialelor și a resurselor prezentate și propuse părinților am făcut-o având în vedere 
specificitatea învățământului preșcolar. Acolo unde a fost cazul, am propus materiale adaptate nu 
doar nivelului de vârstă, ci și nevoilor speciale ale copiilor cu CES. Activitățile propuse au fost 
însoțite de explicații detaliate, folosindu-mă de imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale 
și adaptate tematicilor abordate. Unele dintre colege au realizat filmulețe proprii pe care le-au oferit 
părinților drept model de activitate. Sursele de inspirație au fost variate: precum medii colaborative 
de genul: Kinderpedia, Piticlic, Didactic, Pinterest. 

 Activitățile de dezvoltare personală, care într-o zi de grădiniță normală păreau o banalitate, s-
au transformat în jocuri ce au același substrat: menținerea echilibrului emoțional. 

 Feedback-ul și produsele finale, sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au 
fost postate pe grupul de discuție a părinților. Unele activități au fost înscrise chiar în proiecte 
educaționale pe tema dată. 

 Părinții preșcolarilor noștri au avut întotdeauna un rol important și bine definit atât în crearea 
unui climat prietenos de învățare cât și în dezvoltarea relațiilor parteneriale, aceștia fiind permanent 
implicați în viața grădiniței.  

 Acest parteneriat s-a materializat și de această dată prin deschiderea și receptivitatea părinților 
care au făcut ca în această perioadă comunicarea și colaborarea să fie în beneficiul copilului, fiecare 
implicându-se în măsura posibilităţilor, în realizarea a măcar o parte din activităţile sugerate, alături 
de copii. Unii dintre părinți au preluat inițiativa și au desfășurat activități în plus față de cele propuse, 
fapt ce dovedește o colaborarea eficientă cu educatoarea și încredere reciprocă. Părinții și-au luat în 
serios rolul de parteneri educaționali și au răspuns, în această perioadă, cu entuziasm și dăruire prin 
tot ceea ce au întreprins, la sugestiile și îndrumările educatoarelor. 

 
 Păreri ale părinţilor grupei: 
 
 „Datorită tehnologiei, am reușit să ținem legătura cu doamnele educatoare care, zilnic, ne-au 

trimis diferite teme și activităţi pe care să le desfășurăm alături de ei. Copiii au fost foarte încântați 
de activitățile propuse dar și de faptul că și-au revăzut colegii în poze și filmări, simțindu-i mai 
aproape, până la începerea grădiniței. În fiecare zi am desfășurat câte o activitate și întrebarea era 
aceeași:«Și colegii mei fac același lucru ca și mine?». Știind că toți colegii își vor expune lucrările 
până la sfârșitul săptămânii, au muncit și ei cu entuziasm, activitățile le-au păstrat creativitatea și 
apropierea de grădiniță, fie ea și online, le-au adus zâmbetul pe buze.”(părerea unui părinte) 

 
 „E nevoie ca noi, părinții, să ne implicăm în actul educativ prin toate metodele avute la 

îndemână, să începem să gândim și să căutam soluții simple la lucruri și mai simple. Binele psihic și 
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educația copiilor primează. Acesta e momentul în care conștientizăm că adevărații dascăli nu sunt 
deloc doar niște persoane care doar îi supraveghează pe cei mici la grădiniță / școală, ci sunt 
formatori de oameni mari.” (părerea altui părinte) 

 
Prezint mai jos un proiect conceput de mine . 

 
PROIECT TEMATIC 

GRUPA MIJLOCIE 
 
 
Veselie mare - Vine circul ! 

 
 
Bună, dragi copii ! Sunt clovnul PEPPINO şi vă invit să veniți cu mine la circ, să mă ajutați să 

rezolv mai repede câteva sarcini, ca să poată începe spectacolul!  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1. Trebuie să cunoașteți cuvinte folosite în lumea circului!  
Denumiți imaginile și apoi formulați propoziții cu aceste cuvinte.  
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2 
3 

5 
1 

4 

 
 2. Animalele trebuiesc numărate! 
Formează mulţimi cu animalele de la circ după forma lor şi trasează în casete tot atâtea liniuţe 

câte animale sunt în fiecare mulţime. 

 
 
Ajută elefănţelul să găsească arena circului unde are loc spectacolul de azi. Arena corectă este 

cea care are scris vecinul mai mare cu o unitate al numărului 4! Colorează arena corectă! 

 
 
Ajută girafa să ajungă după spectacol la cuşca sa. Cuşca potrivită este cea care are scris pe ea 

vecinul mai mic cu o unitate al numărului 4! Colorează cușca corectă! 

 
 
 
Ajută clovnul să-şi găsească mingea! Este cea care are scris vecinul mai mic cu o unitate al 

numărului 5! Colorează mingea potrivită! 
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3. Elefantul rătăcit 
Ajută elefantul rătăcit să găsească drumul corect, să ajungă la circ înainte să înceapă 

spectacolul! Trasează cu degețelul drumul lui prin labirint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Costumul clovnului 
Decupează şi potriveste ! 
Materiale necesare:  
- două coli de hârtie 
- foarfecă 
- lipici 
- creioane colorate 
Sarcini: 
- printează fişa de mai jos 
- decupează pe linia orizontală 
- aşează în ordine bucătile tăiate, apoi lipeşte-le pe o foaie de hârtie 
- colorează cum îţi place imaginea întregită 
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4. Ne mai trebuie un clovn!  
Materiale necesare:  
- o farfurie de carton 
- carioca  
- hârtie colorată 
- foarfecă 
- lipici 
 
Sarcini: 
- desenează chipul clovnului pe spatele farfuriei de carton  
- desenează-l cât mai vesel 
- decupează părul şi coiful din hârtie colorată (părul îl poți realiza decupând conturul mâinii) 
- lipeşte părul şi coiful clovnului ca în modelul de mai jos 
 
5.  Jocuri din culise 
 Jocul următor se cheamă sudoku. Fiecare chenar conţine câte patru imagini diferite de la circ . 

In cele patru chenare, imaginile sunt aşezate diferit, într-o altă ordine. Pe fiecare linie (atât orizontală 
cât şi verticală) va trebui să existe toate cele patru imagini, fără să se repete. Va trebui să aşezi 
imaginea care lipseste în aşa fel încât să existe toate cele patru imagini diferite de la circ . 

  
 
 
Rezolvă jocul trasând linii cu creionul de la imaginile din chenarul de jos înspre locul pe care 

acestea trebuie să îl ocupe.  
Înainte de a rezolva jocul, stabileşte care sunt cele patru imagini pe care trebuie să le regăseşti 

în chenare. 
 In fiecare chenar vei avea aceleaşi imagini dar într-o altă ordine.  
Spor la rezolvat!  
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6. Costumul peticit
Clovnul trebuie să intre în spectacol şi are nevoie de ajutorul tău în a potrivi corect bucăţile de

material. 
Desenează în partea dreaptă bulina corespunzătoare bucăţii de material care se potriveşte. 

7. Cățelușii dresați
Și căţeii au de prezentat un program la circ.
Ei trebuie să intre în arenă într-o anumită ordine în arenă, așa cum au fost dresați.
Ajută-i tu şi asează-i în ordine descrescătoare, după mărime.
Decupează imaginile, așază-le în ordinea descrescătoare a mărimii și apoi lipește imaginile pe

podium. 
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8. Clovnul fără culori, nu este un clovn adevărat!
Colorează clovnul, respectând culorile si numerele.

 Mi-ai fost de mare folos! Acum spectacolul poate începe! 

FELICITARI ! 

Clovnul Peppino îţi mulţumeşte pentru ajutor şi te aşteaptă oricând la circ! 
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COMUNICAREA ȘI ÎNVĂȚAREA ONLINE LA PREȘCOLARI 

 
PROF. SÂRBU LILIANA 

G.P.N. NĂDAB, JUD. ARAD 
 
Învățământul preșcolar joacă un rol fundamental în dezvoltarea celor mici. Copiii de vârstă 

preșcolară trebuie să acumuleze o mulțime de informații care le vor fi utile în viitorul apropiat la 
școală, dar și să își dezvolte abilitățile sociale. La grădinița online, propunem o abordare total aparte 
pentru a le oferi acestor copii toate noțiunile practice și teoretice de care au nevoie. În același timp, 
ne focusăm spe a le prezenta conținuturi educaționale cât mai diferite care le vor spori abilitățile 
creative și capacitatea de a comunica eficient. Marea provocare a organizării și desfășurării 
învățământului online la vârsta preșcolară este identificarea unor mijloace de învățare adecvate 
situației, dar, cel mai important, adecvate vârstei.  

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al 
XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită 
suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant pentru cadrele 
didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

 Aplicaţii și instrumente digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării online și în susținerea 
grădiniței de acasă: 

CONFERINȚELE ONLINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea 
sincron a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 
ZOOM - Este platforma de ore online cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora li se trimite link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau 
adnotări pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea 
camere secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms). 
Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video. https://zoom.us/ 

HĂRȚI DIGITALE- printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile 
dintre care: Google Maps, Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza cu 
succes şi la ciclul preşcolar. ZEEMAPS- este una dintre cele mai uşor de folosit aplicaţii prin 
completarea unor câmpuri şi identificare pe hartă a poziţiei tale, a grădiniţei tale. Este un instrument 
care permite vizulizarea datelor geografice. Nu necesita cont de utilizator şi este gratuit. Se poate 
accesa de la adresa: www.zeemaps.com 

PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET- 
este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. Peretele este o 
pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, materiale de 
tipul documentelor, prezentărilor, legăturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar necesită 
crearea unui cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. Se poate accesa de la adresa: 
www.padlet.com 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi 
păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 
JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). 
Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de la adresa: 
www.jingsawplanet.com 

CREATOARE ON-LINE- sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de 
colaje, slide-showuri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. 
PIZAP- este un editor on-line cu ajutorul căruia putem edita imagini, creea colaje de fotografii, afişe 
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în format digital etc. Este foarte uşor de utilizat, este gratuit şi nu necesită crearea unui cont. Se poate 
accesa de la adresa: https://www.pizap.com/ 

EDITORI DIGITALI- sunt platforme online care găzduiesc publicaţii în format electronic de 
tipul revistelor, auxiliarelor didactice, fluturaşi, materialelor didactice, cărţi etc. Printre cele mai 
utilizate sunt issuu.com, calameo, smore.com. ISSUU - este o platformă de editare digitală care 
pemite găzduirea de materiale didactice, împărtăşirea şi descărcarea unor materiale educaţionale. Este 
gratuită, necesită cont de utilizator prin logare cu emailul sau contul de Facebook. Informaţii: 
https://issuu.com/ 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor 
on-line. Se pot utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru 
cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile de 
la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, 
Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital ușor de utilizat 
şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net . LEARNINGAPPS - este 
o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de conținut; Există aplicații 
interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul lipsă etc.); Avantajul 
este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material de învățare pe 
platforma LearningApps (creând clase în care se invită copiii; se pot face sondaje pentru a măsura  

feed-back-ul) –https://learningapps.org/ 
APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de 

evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc.  
KAHOOT- Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste 

interactive pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care 
accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor 
pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. 
Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament: 
https://kahoot.com/ 

QUIZIZZ - Este un instrument online pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, 
audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru 
cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 
oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm 
şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin 

 
 
Bibliografie: 
 1) https://psnews.ro/cele-mai-populare-platforme-educationale-online-pentru-elevi-397210/  
 2)https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/ 
 3) https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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IMPORTANȚA RUTINELOR ZILNICE 

 ÎN CONTEXTUL „GRĂDINIȚEI DE ACASĂ” 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SARCA CORNELIA ANGELA 
GRĂDINIȚA P.P. “GRĂDINIȚA PRIETENIEI”, ARAD 

 
 Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se 

asigură continuarea procesului educational în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., 
prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. 

 Această alternativă la învățământul traditional naște controverse atât în rândul elevilor, cât și 
în rândul profesorilor sau părinților. Se nasc numeroase întrebări din partea tuturor celor implicați în 
procesul educativ, datorită faptului că nimeni nu a fost pregătit pentru noile provocări.  

 Cum putem menține o dinamică zilnică captivantă pentru copii, astfel încât ei să nu își piardă 
tonusul, interesul pentru cunoaștere sau chiar dorința de socializare?  

 În opinia mea, unul dintre factorii principali care contribuie la o stare bună emoțională în acest 
sens ar fi rutinele zilnice. 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. 

Pentru o mai bună înțelegere a ce rutine ar trebui introduse în cadrul zilelor copiilorc trebuie să 
analizăm mai atent care sunt nevoile unui preșcolar. 

Dacă ne uităm la piramida nevoilor realizată de Maslow, observăm că orice ființă umană trece 
prin câteva stadii de nevoi personale, care motivează comportamentul nostru: 

• Nevoi fiziologice (aer, apă, mâncare, odihnă etc); 
• Nevoia de siguranță (adăpost); 
• Nevoia de apartenență în familie. 
Dacă copilului i se oferă atenție, înțelegere și ghidaj emoțional, abia atunci acesta se va putea 

dezvolta și va dori să exploreze mai mult lumea înconjurătoare. Astfel, copilul va putea ajunge la al 
patrulea stadiu: 

• Nevoia de încredere în sine. 
Copilul începe să desfășoare activități care îi oferă încredere în propriile acțiuni și abilități de 

interacțiune cu mediul înconjurător. În această etapă, copilul se desprinde de familie și începe să își 
caute activități liber alese, în care intervine motivația intrinsecă. Astfel, copilul explorează realitatea, 
se joacă liber, se mișcă și este atent.  

Stabilitatea emoțională a copilului în această perioadă de izolare este în strânsă relație cu 
satisfacerea acestor nevoi. 

Ținând cont de aceste aspecte, rutina unei zile trebuie să fie echilibrată, să conțină (pe lângă 
momentele de masa, somn, igiena - nevoi fiziologice), momente în care îi demonstrăm copilului că 
face parte din familie și că este apreciat pentru cine este el, acest lucru făcându-se prin joaca împreună 
cu părinții, activități propuse de copil, joacă liberă inițiată de copii, pregătirea mesei, curățenia în casă 
etc.  

Mai departe vă prezint un model de rutină zilnică al unui copil preșcolar: 
 I. Întâlnirea de dimineață: trezirea copilului, igiena personală, micul dejun, igiena personal, 

întâlnirea de dimineață (părinți și copil) / negocierea unui program 
 II. Activități liber alese sau propuse de părinte: pauze de mișcare - activități/jocuri/trasee 

mortice, gustare fructe, joacă liberă (de la cateva minute la cateva zeci de minute, in funcție de varsta 
copilului); pregatirea mesei, masa de pranz, igiena personala, somn, gustare. 

III. Activități liber alese sau propuse de părinte: pauze de mișcare - activități/jocuri/trasee 
mortice, igiena personala, lectura de seara, somn (respectarea ritualului de somn). 

Rutina este importantă pentru copiii, deoarece le oferă predictibilitate, structură și stabilitate. 
De aceea, este important ca în această perioadă de izolare, în care s-au produs multe schimbări bruște 
în rutina lor, să restabilim niște momente reper ale zilei.  
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SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN SUEDIA 

 
 PROF. SARGA DALINA,  

GRĂDINIȚA P.P „FURNICUȚA”, ARAD 
 
Sistemul şcolar din Suedia este compus din: 
 Clase pre-şcolare („förskola”), pentru copiii de până la 6 ani. Cursurile preşcolare sunt oferite 

tuturor copiilor din Suedia. 
 Învăţământ obligatoriu („grundskola”), pentru copii cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani, clasele 

1-9. Învăţământul obligatoriu include şcoala generală obligatorie, şcoala Sami, şcoala pentru persoane 
hipoacuzice şi cu deficienţe de auz şi şcoala obligatorie pentru copiii cu dizabilități de învățare. 

 Clase superioare de liceu („gymnasium”), clasele 10-12, nu sunt obligatorii; însă, este o 
condiţie obligatorie dacă un elev doreşte să studieze la nivel universitar. Toţi tinerii din Suedia, care 
au terminat şcoala obligatorie au dreptul la trei ani de şcolarizare în învăţământul liceal (secundar 
superior). Învăţământul secundar superior oferă o platformă de cunoştinţe pentru studii ulterioare şi 
pentru o carieră viitoare. Învăţământul secundar superior cuprinde şcoli secundar superioare obişnuite 
şi şcoli secundare superioare pentru tinerii cu dizabilităţi de învăţare. Elevii de liceu (Gymnasiet) sunt 
liberi să aleagă dintre programele naţionale, precum şi programe individuale şi special concepute. 
Există un total de 17 programe naţionale de învăţământ secundar superior. Fiecare program dureaza 
3 ani şi constă în discipline principale, discipline specifice unui program, cursuri opţionale şi lucrul 
în cadrul unor proiecte.  

 Învăţământul vocaţional - Şcoala secundară superioară este pentru tinerii cu vârsta între 16-
20 de ani. Persoanele mai în vârstă de 20 de ani pot urma învăţământul secundar superior pentru adulţi 
sau învăţământul pentru adulţi dedicat persoanelor cu dizabilităţi de învăţare. O alternativă la 
universitate sau colegiu este formarea profesională avansată (KY). Aceasta constă în învăţământ 
postliceal ce oferă cursuri concepute în consultare cu angajatorii pentru a satisface nevoile de forţă 
de muncă de pe piaţa forţei de muncă, şi care vor duce la locuri de muncă. Aproximativ o treime din 
formare constă în experienţa la locul de muncă cunoscută sub numele de învăţare la locul de muncă. 
Educaţia şi formarea profesională avansată sunt calculate în puncte de credit, situaţie în care o 
săptămână full-time de studiu corespunde unui punct de credit. Un curs de educaţie sau de formare 
profesională avansată poate echivala între 40 şi 120 de puncte de credit. Cu toate acestea, cele mai 
multe au 80 de puncte de credit (durează 2 ani). 

Sistemul şcolar din Suedia este compus din: 
1. Pre-universitar, Învățământul preuniversitar este structurat în 5 cicluri: 
 Învățământul Preșcolar (sau Grădiniță) - se desfășoară pe parcursul a trei ani, fiind alcătuit 

din trei grupe: Grupa Mică, Grupa Mijlocie și Grupa Mare. 
 Învățământul primar (Școala Primară) - clasele 0(pregătitoare)-IV 
 Învățământul gimnazial (Gimnaziu) - clasele V-VIII 
 Învățământul liceal (Liceu) - de patru sau cinci clase (clasele IX-XII / XIII) 
 Învățământul profesional (Școala de arte și meserii), care poate continua sau înlătura Liceul 

de a pregăti studenții pentru cariere care se bazează în manual sau în activități practice. 
 Învățământul postilceal poate dura între 2 și 5 ani. 
2. Învățământul superior (studii superioare)  
 Studii de licență (Licențiat) 3-4 ani, pentru cele mai multe discipline 3 ani (din 2005) 
 Studiile de master (Masterat) 1-2 ani, pentru cele mai multe discipline 2 ani (din 2008) 
 Studiile de doctorat (Doctorat) au durata de cel puțin 3 ani (doctorand) (din 2006). 
 Învățarea continuă (cursuri postuniversitare, formare continuă). 
Educaţia timpurie  
Educaţia este obligatorie pentru toţi copiii, între 7 şi 16 ani. Între 1 şi 6 ani, copiii pot fi înscrişi 

în învăţământul preşcolar. Pentru facilitarea tranziţiei preşcolaritate - şcoală, se organizează o clasă 
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pregătitoare care îmbină metodele utilizate în grădiniţă cu cele specifice activităţilor din învăţământul 
primar. 

Există trei forme de organizare a educaţiei preşcolarilor: grădiniţe (forskola), îngrijire 
pedagogică individuală sau în grupuri mici şi grădiniţe deschise (oppen forskola). Municipalităţile 
sunt obligate să asigure locuri în aceste instituţii pentru toţi copiii cu vârsta între 1 şi 6, 7 ani. Dacă 
unul dintre părinţi nu lucrează, numărul de ore subvenţionate este de trei ore pe zi. Politicile de 
organizare a activităţilor adresate preşcolarilor iau în considerare două aspecte: pe de o parte oferiră 
un mediu care stimulează dezvoltarea şi învăţarea iar pe de altă parte permit părinţilor să îşi 
continue studiile sau să îşi exercite profesia. De la 6 ani, copii pot fi înscrişi în clasa pregătitoare 
pentru şcoală. Deşi nu este obligatorie, date statistice arată că în 2009, aprox. 95% dintre copii erau 
înscrişi în astfel de clase. 

Referitor la modalităţile de organizare, grădiniţele funcţionează cu program prelungit, de lunea 
până vinerea pe toată durata anului. Grupele sunt mai degrabă eterogene din punct de vedere al 
vârstei. Grădiniţele deschise (oppen forskola) sunt instituţii care permit părinţilor să participe alături 

de copii la diferite activităţi stimulative. 
Îngrijirea pedagogică este o formă de organizare care permite îngrijirea la domiciliu. Clasele 
pregătitoare sunt organizate în şcoli şi oferă trei ore pe zi timp de cinci zile pe săptămână. De 

obicei părinţii le combină cu activităţi în grădiniţe pentru a doua parte a zilei. 
 
Bibliografie 
 Prof. ing. Carmen Gheaţă, Prof. ing. Irinel Victoria, Prof. ing. Argentina Stranschi- ghid de 

bune practici creat în cadrul proiectului de parteneriat „PROVIDENCE” finanţat în cadrul Programul 
Sectorial Leonardo da Vinci; 

 Inter-regional SWOT analysis SWEDEN-yes project web; 
 Conf.univ.dr.Gabriela Kelemen-Didactica activităţilor de educaţie timpurie şi a şcolarităţii 

mici; 
 Conf.univ.dr.Gabriela Kelemen-Formarea specialiștilor în domeniul educației timpurii și al 

școlarității mici-raport de etapă experiențe europene. 
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PĂRINȚII – PARTENERI AI SPECIALIȘTILOR ÎN TERAPIA 

LOGOEDICĂ ONLINE 
 

PROFESOR LOGOPED, SÂRGHIUȚĂ FELICIA, 
 C.J.R.A.E. NEAMȚ 

 
Tulburările de limbaj afectează copiii în multe situații ale vieții, iar aceste dificultăți pot 

îngreuna aspectele educației și ale socializării. În perioada COVID 19, aceste probleme sunt agravate 
de trecerea în sistemul hibrid sau exclusiv online a învățământului, de distanțarea socială și de 
purtarea măștilor de protecție. În ultimile luni, copiii cu tulburări de limbaj sunt afectați parcă și mai 
mult decât ceilalți. Pandemia actuală a creat situații neprevăzute. Nevoia distanțării sociale pune 
problema în ceea ce privește obținerea de servicii terapeutice. Unele servicii necesită contact fizic cu 
care mulți părinți și specialiști nu se simt confortabil în acest moment. Astfel terapia logopedică 
online este o alternativă a sesiunilor clasice de terapie logopedică la cabinet, este o interacțiune față 
în față între terapeut și copil (pacient) ce prinde viață datorită programelor de comunicare video și 
audio. Structura activităților logopedice online se proiectează în funcție de tulburarea țintită și în 
general respectă algoritmul clasic. 

Toată paleta tulburărilor de limbaj este poate abordată prin intermediul terapiei online este 
foarte largă cuprinzand: tulburări de pronunție, tulburări de ritm și fluență, tulburări de voce, retardul 
de limbaj impresiv și expresiv, tulburări de limbaj ca și consecințe ale unor dizabilități, tulburări de 
comunicare specifice autismului. Copiii implicați în terapia online și părinții acestora agreează mai 
mult sau mai puțin acest tip de activitate, astfel dovedind implicarea lor mai mică sau mai mare în 
realizarea cu succes a sesiunilor terapeutice. Varianta online este o alternativă flexibilă, interactivă și 
eficientă, pe parcursul terapiei stabilindu-se o relație emoțională între terapeut și copil. Programele 
online creează un mecanism a unui schimb de informații care să permită participanților un acces 
flexibil. Sunt practici bazate pe suport educativ-recuperativ disponibile în perioade convenabile atât 
pentru specialiști cât și pentru părinți în propria lor casă, crescând capacitatea acestora de a participa 
în recuperarea copiilor lor. 

Un factor cheie în activitățile terapeutice susținute online este eficienta comunicare între părinte 
și specialist. Această reală și asumată comunicare permite ambilor sa reliefeze munca și cunoștințele 
celuilalt și astfel se stabilește o bază pentru dezvoltarea unei înțelegeri reciproce și a menținerii 
progresului în dezvoltarea copilului. Terapia logopedică online poate scoate la lumină întreaga 
personalitate a copilului pentru că acesta poate fi văzut în mediul lui, putem observa care este 
comportamentul acestuia acasă, ce obiceiuri are, ce dificultăți întâmpină, cum este în raport cu familia 
și cum face față programelor de lucru acasă. În felul acesta putem emite sfaturi folositoare către 
părinți. Putem observa, de asemenea, extrem de ușor unde apare și unde nu apare efortul părinților de 
a continua terapia, un fapt extrem de important pentru succesul acesteia. Toți părinții își doresc să știe 
cum sa gestioneze anumite comportamente, cum să lucreze cu copilul, unii nu se descurcă și au nevoie 
de încurajări pentru a continua, alții se simt utili și entuziasmați. Acum e momentul să vadă practica 
terapeutică în timp real, să învețe cu copilul lucruri noi și să rezolve problemele întâmpinate anterior 
acasă. Această perioadă este cu adevărat o provocare pentru că este dificil să deții controlul din spatele 
unui ecran. E nevoie de creativitate, intuiție și o foarte bună organizare, de modalități noi de abordare 
a copiilor total diferite de cele folosite până acum. Noile restricții de a merge la școală și deci a 
învățământului online duce la frustrări care au impact asupra învățării. Este o perioadă dificilă, însă 
cooperarea părinților cu școala, cu logopezii, educatorii, învățătorii, profesorii este necesară pentru a 
face față schimbărilor și provocărilor cauzate de actuala pandemie. 

De asemenea, pentru copiii cu tulburări de limbaj și nu numai, distanțarea socială și purtarea 
măștilor de protecție poate fi o sursă de frustrare constantă. Un specialist în logopedie a vorbit pentru 
Montclair Speech Therapy despre modul în care purtarea măștii și distanțarea socială îi afectează pe 
acești copii: „Principala problemă cu care se confruntă copiii cu tulburări de limbaj chiar acum, este 
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aceea de a menține participarea la sesiunile logopedice pentru a putea continua să progreseze”, a 
explicat logopedul. „Pentru mulți copii, opțiunea online a terapiei logopedice este o modalitate 
excelentă de a menține progresul.” El a remarcat faptul că: „Oferirea unor platforme permite 
terapeutului să ofere indicii vizuale și verbale, fără a folosi măști care să creeze bariere.” Pentru copiii 
care nu pot participa la sesiuni online, terapia clasică se poate face în condiții de siguranță, 
maximizând protecția și reducând riscul pentru a permite participarea continuă și, astfel, progresul. 
În contextul în care suntem nevoiți să purtăm mască, este important să vorbim mai tare astfel încât să 
fim înțeleși, să ne asigurăm că avem atenția persoanei cu care comunicăm și să folosim ochii și 
mâinile pentru a completa comunicarea, știut fiind faptul că măștile acoperă cele mai multe expresii 
faciale și elimină posibilitatea de a citi pe buze. Majoritatea specialiștilor în logopedie au reușit să se 
acomodeze, respectând distanțarea fizică pe parcursul întregii terapii, folosind o varietate mare măști 
transparente sau viziere. În acest fel mimica feței e vizibilă și toate instrucțiunile sunt urmărite cu 
ușurință. Mulți consideră că se aburesc sau se umezesc din cauza condensului ducând la disconfort și 
astfel renunță. Ei subliniază, de asemenea, faptul că, cel mai bun plan de acțiune pentru a nu încetini 
progresul copilului este implicarea părinților pentru a susține împreună cu echipa de specialiști 
obiectivele terapiei logopedice. 

Pe internet există numeroase surse de activități, informații utile care continuă terapia copilului 
cu tulburări de limbaj, însă acestea nu înlocuiesc intervenția individuală cu un specialist. Ședințele de 
logopedie individuale online sau față în față trebuie să fie prima opțiune, deoarece se concentrează 
pe nevoile și detaliile specifice fiecărui copil în parte. 

 
Bibliografie:  
1. https://www.routledge.com/go/conducting-online- 
2. https://montclairspeechtherapy.com/speechtherapy/  
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ȘCOALA ONLINE – O PROVOCARE PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI 

 
PROF. ŞARPE STELA,  

LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA 
 
Şcoala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate influenţează atât 

evolu ţia beneficiarilor ei direcţi, cât şi pe cea a comunităţilor-beneficiarii indirecţi. 
Pe fondul schimbărilor pe care le traversează societatea românească, în încercarea de căutare şi 

cristalizare a identităţii, şcoala are un rol primordial în refacerea identităţii sociale şi valorizarea 
potenţialului uman. Viitorul vine peste noi, fie că ne place sau nu și aici vorbim despre tehnologie, 
care își face intrarea și în sistemul educațional. Fie că vrem sau nu, copiii folosesc tehnologia, așa că 
sistemul educațional trebuie să țină pasul.  

În zilele noastre învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale 
tradiționale. 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 majoritatea elevilor 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 celor care vor să învețe. 

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. 

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. 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 și reușesc să răspundă 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. 

Avantajele învățării online: 
 Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
- Profesorii sau administratorii 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; nimeni nu va 

pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 
 Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla 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 fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: 
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- Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită 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. 

 Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: 
- Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi 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 virtuală și nu numai învățare individuală. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 
oricând și 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. 

Dezavantajele învățării online 
 Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
- Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea 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. 

 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! 

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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. 

Putem trage următoarele concluzii: 
- 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 si 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 întrebari 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. 

- 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. 

 
Bibliografie: 
https://www.capital.ro/ 
https://www.consiliere-practis.ro 
https://blog.scoala365.com/ 
https://www.dascalidedicati.ro/ 
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DESPRE SCOALA DE ACASA 

 
SATMARIAN DELIA 

 
 Şcoala on-line este o provocare pentru fiecare dintre noi, fie că suntem cadre didactice, elevi 

sau parinți deopotrivă.Este important că în tot acest timp să se respecte programa, să se parcurgă 
materia, respectând orarul clasei.Desigur școala on line are plusuri, dar si minusuri. 

Avantajele scolii online  
• continuarea procesului instructiv educative(predare-învatare-evaluare), in conditii de 

sigurantă; 
• dezvoltarea competentelor digitale; 
• desfășurarea orelor fără masca; 
• achiziṭionarea de dispozitive; 
• creșterea gradului de colaborare între cadrele didactice ; 
 
Dezavantajele scolii online 
• posibilitatea scăzuta de socializare, empatizare între copii; 
• lipsa dispozitivelor, semnal slab la internet; 
• pregătirea precară a elevilor și a cadrelor didactice pentru predarea online; 
• controlul dificil asupra elevilor în timpul orei; 
• lipsa spaṭiului, în familiile cu mai mulṭi copii; 
Platforme folosite: 
 Google Classroom, Zoom pentru întâlnirile live & video 
 Mentimeter, Tricider, Google Forms pentru chestionare, teste, evaluare, feed -back 
 Prezentari Google 
 Jamboard sau Open Board petru interacṭiuni si participarea întregii clase 
Platforma Zoom permite: 
-comunicare sincron în grup prin apel video; 
-share screen; 
-împarṭirea elevilor în echipe pentru realizarea sarcinilor de grup; 
-prezentarea interactivă, prin îmbinarea altor aplicaṭii; 
-import de documente, manuale digiale, jocuri interactive; 
Dintre instrumentele si aplicatiile online amintesc: Quizziz, Kahoot, WordWall. 
Google Classroom este o platform care îmbunătăṭeste predarea, învatarea –evaluare.Aceasta 

aplicaṭie poate fi utilizată în cadrul pachetului de aplicații pentru educaṭie Google Apps for Education 
având o interferenṭă intuitivă.Crearea unei clase unde se invita elevii si celelalte cadre didactice care 
predau la clasa cu ajutorul adresei de gmail sau cod. 

Platforma permite: 
-comunicarea eficienta la curs și în afara clasei, profesorii si elevii pot posta anunțuri, întrebări, 

diverse tipuri de materiale, totul se realizeaza în timp real; 
-permite programarea postărilor; 
- comunicare rapida – ei creeză, strâng temele si notează, au posibilitatea să vada cine a postat 

tema oferind feed-back; 
-posibilitatea de a da sarcini diferențiate în funcție de nevoile elevului; 
-realizarea temelor devin mult mai interesante si atractive, printr-un singur clic au acces la 

materialele, încep conversațiile sau lansează întrebări la care primesc răspunsuri în timp real; 
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ZÂMBETE DE COPII LA  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SAVA LUCIA 
 
 Preşcolarii din Grădiniţa cu PP nr.3 Step by Step Tulcea, coordonați de doamnele educatoare 

au participat la Proiectul educativ desfășurat la nivel local ,,In lumea minunată a copilăriei” desfășurat 
de ziua copilului.  

Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira 
comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi. Prin propunerile noastre copiii ne-au fost ghizi 
printr-o lume a jucăriilor realizate de ei pentru ei, ne-au vor fost gazde într-o lume de poveşti, 
costumaţi în personaje pline de farmec şi ne-au îmbogăţit sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele! 

Iniţiatorii acestui proiect au invitat copiii, părinţii, comunitatea locală să devină parteneri pentru 
o zi în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în scopul realizării unui proiect comun. 

Scopul acestui proiect a fost implicarea tuturor copiilor preşcolari şi a cadrelor didactice în 
activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari, să pună în 
valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, activităţi menite să sărbătorească copiii 
şi afirmarea lor prin limbajul universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică, nu neapărat în cele 
prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte 
nonformale. Calendarul activităţilor: 
GRUPA ACTIVITATEA RESPONSABIL 
Mică nr.1 "Cursa în saci"- joc distractiv 

 "Coifuri" - aplicatie 
" Provocări cu baloane" - dans distractiv 

Prof. Pantelemon 
Elena 

Mică nr.2 Do re mi îi încântă pe copii! Spectacol muzical Prof. Romanescu 
Florentina 

Mijlocie nr.3  ,,La multi ani, copii!" confecționare banner 
,,Baloane de săpun" - activitate de grup 
,,Hai la picnic!" joc liber 
 ,,Lumea copiilor" colaj muzical - auditie,  
 ,,Suntem copii, suntem diferiti!" PPT 

Prof. Boabă Gabriela 
Prof. Trofin Ana Maria 

Mare nr.4 ,,Mesaje video de la părinți cu ocazia zilei 
copilului” -vizionare,  
,,Copiii colorează viata”-petrecere in culorile 
curcubeului  
,,La mulți ani, copilărie!” -poster 
”Valsul copiilor” - dans, ziua copiilor  
,,Copilaria” - interpretare cantece 
 

Prof. Voinic Florica 
Prof. Truțescu Gabriela 

Mare nr.5 ,,La mulți ani, copilărie!” – program distractiv 
,,Tombola jucăriilor” - dăruim și primim, fericiți 
cu toți să fim! 
, Jocurile copilăriei” - concurs de biciclete, 
trotinete 
,,Cel mai minunat copil” - decernare diplome și 
medalii. 
 

Prof. Ion Sanda 
Gabriela 

Mijlocie nr.6 Parada personajelor din povesti si a eroilor din 
desene animate 
Desene pe asfalt 

Prof. Moruzov 
Angelica 

Prof. Sandu Anca 
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Concurs ,,Baloane din sapun" 
 

Mică nr.7 ,,Portretul meu haios"- pictură  
,,La petrecerea copiilor"- joc de rol/ședință foto/ 
paradă de costume 
,,Jocuri vesele cu parașuta/ zmeie/ baloane de 
săpun"- outdoor 
 

Prof. Erofei Claudia 
Prof. Voinic Florica 

Mare nr.8 ,,O lume minunată!” - interpretare cantec 
acompaniat de instrument muzical 
Participare la spectacolul oferit de grupa mică 
DoReMi 
,,Petrecere de ziua copilului" - cântece; euritmie 
 

Prof. Costache Ancuta 

Mare nr.9 „Zâmbet de copil”- desen cu creta;  
„Tip-Top Minitop” - concurs de cântece; 
,,Copii pe sub ață-copii peste ață” - joc de mișcare 

Prof. Porfiriu Daniela 

Oferirea unor cadouri pentru copii  Cadre didactice de la 
grupă 

Acordare diplome copiilor și cadrelor didactice care și-au adus 
aportul la creșterea prestigiului grădiniței prin rezultate deosebite 
obținute prin implicarea în proiect. 

Director 

Mediatizare rezultate proiecte Responsabil comisie 
imagine și ambient 

 
Rezultate aşteptate: 
Antrenarea şi implicarea unui numar cât mai mare de copii şi părinţi în activităţi 

extracurriculare. 
Promovarea unei imagini pozitive a grădiniţei în rândul comunităţii din care face parte 
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EDUCAŢIA ON-LINE 

 
PROF. ING. SAVA-NECULA DANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DOMNIŢA MARIA”, BACĂU 
 
 Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 
entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

 Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 
adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 
tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 
școlii. 

 Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 
perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu studenții și colegii cu 
întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 
desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul 
față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, 
poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

 Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost 
pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se 
adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de 
școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot 
încuraja elevii /studenții să învețe și să lucreze independent. 

 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/studenți, deopotrivă) pentru o 
astfel de experiență didactică. 

 Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 
determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 
cadrele didactice și elevi/studenți. În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau 
elevii/studenții au accesat diferite forme educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la 
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). 

 În mod firesc, noul demers educațional va avea efecte în ceea ce privește influența mediul 
educațional astfel construit asupra rezultatelor învățării elevilor/studenților. 

1. Ce înseamnă pentru un elev/student trecerea la școala online? Cum percepe el această 
schimbare? 

2. Ce impact are asupra lui? 
3. Ce modificări comportamentale, emoționale se produc? 
4. Ce consecințe are lipsa interacțiunii directe cu profesorii? Interacțiunea virtuală poate ține 

loc de interacțiune directă? 
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5. Care vor fi rezultatele învățării? Putem vorbi de atingerea rezultatelor prefigurate ale 
învățării? În ce măsură se poate vorbi de formarea competențelor specifice în contextul în care 
activitatea on-line este cu precădere centrată pe aspectul teoretic? 

 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. 

 
Bibliografie: 
1. “Educația față cu provocările unei situații excepționale” 
Claudiu LANGA, conf. dr. 
Loredana Sofia TUDOR, conf. dr. 
Maria Magdalena STAN, conf. dr. 
Ionuț BULGARU, conf. dr. 
Departamentul de Științe ale Educației și Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic 
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 
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DESPRE STAREA DE BINE... 

 
PROF. CLAUDIA MIHAELA SAVU 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 BRAȘOV 
 
 Sunt de 21 de ani învățătoare la Școala Gimnazială nr. 19 din Brașov și director de mulți ani 

în această școală minunată, cu oameni absolut deosebiți, elevi, profesori, părinți. 
Ca director, ca învățător și ca om cred în starea de bine, Ubi concordia ibi Victoria- asta am 

inscripționat pe Clasa din grădină din curtea școlii. Cred tare ca acolo unde pui suflet, acolo unde 
arăți că-ți pasă, acolo unde muncești pe brânci, în primul rând gândindu-te la ceilalți, nu la tine doar- 
iese bine. Vine succesul și valoarea mai ales. Noi suntem Școala cu suflet, Școala oamenilor buni, 
Școala bunului exemplu…așa spune comunitatea și noi suntem de acord. 

 Spun în fiecare zi o rugăciune simplă la plecare și una de Doamne-ti multumesc la finalul zilei. 
Cred că și de aici îmi vine puterea. 

 Se întâmplă de multe ori ca noi, profesorii, să ne simțim copleșiți de multitudinea sarcinilor pe 
care le avem de rezolvat într-o zi. De la managementul clasei de elevi, până la documentele de care 
trebuie să ne ocupăm zilnic, de la pregătirea temeinică a lecțiilor, până la modalități de predare 
creativă și interactivă pe care simțim că e nevoie să le inserăm în strategia didactică a fiecărei zile. 
Iar pandemia, activitatea online ne-a pus greu la încercare, dar am reușit și asta contează.  

 Sunt învățătoare de mulți ani și mereu am promovat principiul Toti pentru unul si unul pentru 
toti, fac asta de 37 de ani si a dat rezultate. Apropo, copiii mei se numesc, nu Fluturi, nu Albinuțe, ci 
Scolarii Inimoși. Asta fac și ca director : vreau să transform școala într-o casă a stării de bine. Pentru 
a aduce starea de bine în școală, e important să avem în vedere persoanele cu care lucrăm, procesele 
care au loc în instituție și spațiul în care se desfășoară activitatea.Iar pentru fiecare dintre cele trei 
elemente e nevoie de anumite inițiative și tipuri de intervenții care să aducă în organizație empatie, 
colaborare, participare, atitudine proactivă. A aduce starea de bine în școală înseamnă a transforma, 
a reinventa, a începe să faci reforma din interior. Noi suntem o școală tare încercată. Ne-a murit 
directorul, apoi a început construcția celui de-al treilea etaj cu elevii în școală, dar e gata acum și e 
absolut fabulos. Am fost acolo mereu. Cu munca, cu mintea și cu inima. Dar puteți vedea rezultatele 
pe site-ul școlii noastre. 

 Noi, împreună, percepem reușita nu doar individuală, ci mai ales colectivă și asta conduce la 
apariția sentimentelor de atașament și solidaritate. Acestea sunt sentimente pe care fiecare dintre noi 
dorește să le simtă în comunitatea din care facem parte. 

Educația e treaba tuturor, iar echipa e esența! Flexibilitatea ajută integrarea! În situațiile 
dificile este nevoie de suport! Sunt câteva idei de bază la care mă întorc mereu. 

Sunt directorul om, coleg, egal cu toti ceilalti, de mine nu vreau să fie frică nimănui. Dar 
puterea exemplului îi face pe toti să demonstreze un respect și un drag care mie îmi dă puterea 
de zi cu zi. De reținut atașamentul față de școala aceasta: am fost eleva școlii, fiul meu a fost 
elevul școlii, iar dacă ar fi s-o luăm de la capăt, la fel aș face. Vin prima și plec ultima din școală. 
Nu cer nimic colegilor fara să particip. Îi aștept zilnic dimineața la intrare să-i văd venind ( e 
momentul preferat al zilelor mele ) și la plecare, atunci când se poate, felicit personal rezultatele 
notabile ale fiecărui profesor și elev, postez pe site și trimit pe grupurile de Whatsapp scrisorele cu 
urări de suflet, știu zilele de nastere ale fiecărui coleg, de la femeia de serviciu, până la directorul 
adjunct și nu uit ca pe grupul nostru să trimit câte o felicitare pentru fiecare, nu uit ca la fiecare început 
de an sau revedere dupa vacanță sau dupa online să îi astept cu o urare de bun venit spusă și scrisă și 
un buchet de flori/o cafea în cancelarie. Organizam înainte de pandemie un 8 Martie împreună, câte 
o excursie anuală împreună. Astea încheagă. În viață e important să ne creăm amintiri. Cu ele vom 
rămâne până la urmă. Cu amintirile și cu sufletul nostru. 

 Pun interesul scolii înaintea interesului personal, nu vin la școală ca la serviciu. 
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Cu starea de bine- greu în pandemie, mai ales în martie 2020…….. dar am reușit prin efort 
comun, iar directorul a fost și este omul în care toți gasesc un răspuns, găsesc un psiholog atunci când 
nu mai pot, găsesc ajutorul atunci când au nevoie, găsesc colegul care să își doreste să ieșim întregi 
la minte, emotional vorbind, din pandemie. Știm cu toții cât de greu ne-a fost nouă, profesorilor. Dar 
cu răbdare, cu zeci de ore de muncă pe zi, cu echilibru, cu voință, cu mentalitate deschisă, cu spirit 
de echipă, reușim. Am avut o liniște din partea părinților care ne-a dat încredere. Mult respect din 
partea lor, colaborare, sigur că aceasta este una din beneficiile pandemiei, părinții și-au dat seama cu 
adevărat cât de important e profesorul. Dascălii se află într-o poziție unică, sunt ca axul unei roți, ce 
conectează. Acum s-au ales profesorii cu vocație de cei tranzitorii. 

 Sunt câteva din bunele noastre practici ceea ce am prezentat eu aici, îmi place să pun bunele în 
fața relelor. Sigur că sunt mici probleme și la noi, ca peste tot, suntem totuși 65 angajați și 1015 elevi 
și peste 2000 părinți, mai sunt ispite, dar am avut bucuria să le rezolvăm pe toate cu calm, cu respect 
și cu profesionalism. Atunci când părintele, elevul, profesorul au încredere în școală și implicit în 
directorul ei, e mare, mare lucru. Încrederea se câștigă greu, dar se câștigă, iar apoi trebuie păstrată. 
Limbaj prietenos, deschidere la dialog, feed-back constructiv, optimismul, tărie de caracter. Așa cred. 

 Succesul unei școli vine din echipă. De la femeia de serviciu, până la elevi, părinți, profesori, 
directori. Sigur că directorul, atent la toate, îndreaptă mereu micile derapaje punând umărul, ținând 
cârma cu mare, mare responsabilitate, dedicare, muncă. Dacă-mi permiteți un sfat pe final: Gândiți-
vă la școală ca și cum ar fi casa dumneavoastră, la profesori ca la frații voștri, la prietenii voștri, la 
elevi ca la copiii voștri.  

Secretul este : SĂ NE PESE și să ne gândim întâi la binele celorlalți, apoi la binele personal. 
"Nu am pierdut niciodată iertând. Nu am pierdut niciodată crezând în Dumnezeu. Este 

adevărat că uneori nu am înțeles greutățile nemeritate prin care a trebuit să trec, dar totodată mi s-
a dovedit că orice problemă are o rezolvare, că orice încercare își are rostul ei, că după orice sfârșit 
urmează un alt început, că după orice durere urmează o mângâiere, că după orice pierdere de sine 
urmează o regăsire, că după orice eșec urmează o reușită. SUS INIMA!” Preot Constantin Necula. 
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EDUCAŢIA ŞI FORMAREA ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR SAVU IOAN 

LICEUL TEORETIC „O.C. TĂSLĂUANU” TOPLIŢA – HARGHITA  
 
 COVID-19 a provocat cea mai gravă criză de educație și învățare din acest secol. Pandemia a 

perturbat viața copiilor și a tinerilor din întreaga lume, a agravat criza învățării, iar consecințele sale 
asupra capitalului uman al unei întregi generații de elevi vor dura probabil mult timp. Copiii mici sunt 
deosebit de afectați de această situație, deoarece pandemia înrăutățește disparitățile existente în 
nutriție, sănătate și stimulare. Prin natura sa fără precedent, pandemia plasează părinții în prima linie 
pentru a asigura nu numai sănătatea și bunăstarea copiilor lor, ci și urmărirea învățării lor. Această 
situație reprezintă o povară grea pentru toate familiile și, în primul rând, pentru cele mai vulnerabile.  

 Pe lângă acest șoc global asupra sistemelor de educație, există efectele negative ale unei 
contracții economice generalizate și fără precedent: nu numai că apare o greutate asupra veniturilor 
familiei și crește riscul abandonului școlar, dar limitează și resursele bugetare ale țărilor și conduce 
la presiuni asupra cheltuielilor publice în favoarea educației. Închiderea prelungită a școlilor, 
combinată cu această încetinire economică, constituie, prin urmare, un dublu șoc fără precedent 
pentru sectorul educațional. 

 Datele urmărite de-a lungul acestei perioade a pandemiei indică amenințarea unei extinderi 
catastrofale a inegalităților. Există o divizare uriașă în întreaga lume între elevii din medii favorizate 
și cei din medii defavorizate. Grupurile vulnerabile - copiii cu dizabilități - au mai puține șanse să 
aibă acces la materiale didactice adecvate pentru educația la distanță și să se întoarcă la școală după 
criză. 

 Când a lovit pandemia COVID-19, multe școli s-au închis și educația la distanță a devenit o 
necesitate. Prin urmare, toate unităţile de învăţământ au trebuit să se adapteze rapid la această nouă 
situație. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, profesorii au fost forțați să treacă de la manuale la 
platforme online și rețele sociale, pentru a asigura continuitatea educațională a elevilor lor. Drept 
urmare, au văzut o obligație în a găsi, adapta și dezvolta resurse educaționale pentru utilizare în aceste 
medii online și offline. De asemenea, majoritatea cadrelor didactice au participat la programe online 
de dezvoltare profesională. Scopul participării la aceste programe a fost acela de a-şi însuşi cele mai 
bune practici în educația online și de a-şi consolida cunoștințele și abilitățile în utilizarea platformelor 
online și a tehnologiilor educaționale. Au învățat, printre altele, să proiecteze lecţii adecvate educației 
online și să găsească modalități de a încuraja și evalua gândirea creativă a elevilor lor, care prin 
participarea la lecţiile online şi-au dezvoltat autonomia, ingeniozitatea și originalitatea, au fost 
încurajați să pună întrebări deschise, să învețe împreună și să se evalueze reciproc.  

 Una dintre principalele probleme exprimate de profesori a fost lipsa resurselor educaționale 
deschise, care să susțină dezvoltarea elevilor în fața cerințelor secolului XXI, dar și să poată evalua 
în mod corespunzător munca lor, însă aceaste cursuri de pregătire profesională le-au oferit multe și, 
datorită cunoștințelor pe care le-au dobândit, acum sunt mult mai încrezători și mai capabil să creeze 
și să desfășoare cursuri online interesante pentru elevii lor. Așadar mulțumirile profesorilor se 
îndreaptă spre toţi cei care au dezvoltat platforme educaţionale şi au desfăşurat cursuri de pregătire, 
pentru că le-au dat o mână de ajutor în aceste vremuri incerte.  

 Sigur că învăţarea online nu poate înlocui predarea faţă în faţă, dar pandemia a deschis un nou 
orizont, în care investițiile mult așteptate în tehnologie, profesori, părinți și comunități ar putea fi 
făcute mai rapid și optimizat. 
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ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ONLINE DESFĂȘURATE LA NIVEL 

PREȘCOLAR  
 

PROF. ÎNV. PREȘC. SAVU MIHAELA-LOREDANA 
G.P.P. “LUMEA COPIILOR” TOPOLOVENI 

 
În timpul pandemiei generate de virusul Covid-19, s-a impus continuarea demersului educativ 

în mediul 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. 

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, etc. Marea provocare a organizării și desfășurării învățământului on-line la vârsta 
preșcolară este identificarea unor mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai important, 
adecvate vârstei. 

Cele două întrebări legitime care au rezultat au fost: 
1. Ce face educatoarea? 
Cu întrebarea subsecventă: care sunt activitățile care intră în norma cadrului didactic? 
2. Cum poate face educatoarea? 
Încercăm, în cele ce urmează, să răspundem la cele două întrebări. 
Activități desfășurate de cadrele didactice în contextul învățământului online și care fac parte 

din norma didactică: 
- Mențin legătura cu copiii preșcolari din grupele pe care le conduc, precum și cu părinții 

acestora, telefonic sau prin alte mijloace, respectiv e-mail sau diferite platforme și aplicații 
(Messenger, WhatsApp, Facebook, Zoom, Skype, etc). 

- Colaborează cu părinții și îi informează asupra modalităților de organizare a activităților 
suport pentru învățarea online, identificând mijloacele comune de comunicare; 

- Selectează resurse educaționale online disponibile pe diferite platfome, site-uri, pe care le pot 
folosi în activitatea cu copiii, cum ar fi: filme didactice, jocuri însoțite de prezentare video sau 
prezentare scrisă, descrierea unor activități (ex.: o tehnică de pictură sau modelaj, confecționarea unor 
obiecte simple etc.); 

- Elaborează resurse educaționale care vor fi folosite în activitatea cu copiii, cum ar fi: 
prezentări PPT ale unor experimente, descrierea în scris a unor jocuri, înregistrări audio sau audio-
video cu descrierea unor activități practice sau experimente, povești citite copiilor, etc.; 

- Elaborează o planificare săptămânală - instrumentul va asigura continuitatea activității suport 
pentru învățarea on-line; 

- Oferă și colectează feed-back de la părinți și copii privind activitatea desfășurată, cu scopul 
ameliorării mijloacelor și a modalităților de comunicare; 

- Colectează unele produse finale realizate în activitatea cu copiii cum ar fi: fotografii ale 
desenelelor, picturilor, colajelor, etc. realizate de copii, scurte înregistrări audio sau audio-video ale 
copiilor, fotografii cu copiii desfășurând activitățile propuse (în cazul în care le primesc de la părinți) 
în scopul urmăririi progresului individual; 

- Realizează alte tipuri de activități sprijinin pentru procesul instructiv-educativ derulat în 
învățământul preșcolar (studiu individual, colectare de resurse educaționale, realizare de materiale 
suport sau mijloace de învățământ etc.) 

Cadrele didactice pot folosi resurse sau mijloace de realizare variate, precum și alternative de 
comunicare cu copiii și părinții acestora. În cazul grupelor cu program prelungit, cadrele didactice își 
impart atribuțiile privind identificarea resurselor, elaborarea planificării, distribuirea sarcinilor de 
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lucru online, colectarea/oferirea feed-back-ului, etc. În stabilirea activităților didactice și a 
materialelor didactice necesare, trebuie avut în vedere ca materialele utilizate de copii să le fie la 
îndemână. Așadar, nu voi sugera o activitate cu nisip kinetic, având în vedere că posibilitatea de a 
avea acasă acest material este redusă. De asemenea, 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. 

În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este 
soluția optimă. Interacțiunea dintre copii și profesori în sala de grupă, în timpul orei de curs, este de 
neînlocuit. Nu toți copiii sunt dispuși să participe la activitățile online, chiar dacă au posibilitatea să 
o facă. Le lipsește motivația, le e greu să progreseze fără să comunice direct cu profesorii, cu colegii. 
Este dificilă monitorizarea progresului fiecărui copil, comunicarea autentică (relaționarea umană). 
Lipsa unui dialog autentic cu clasa, administrarea dificilă a probelor de evaluare, imposibilitatea 
urmăririi notițelor copiilor, toate acestea sunt obstacole importante în învățarea online. 

În opinia mea, nu renunțarea la educația tradițională, ci învățarea digitală privită ca o completare 
a educației tradiționale, în sensul eficientizării acesteia din urmă, este viitorul. 
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ETWINNING-INSPIRAȚIE ȘI CREATIVITATE ÎN ACTIVITĂȚILE 

ȘCOLARE DIN MEDIUL ONLINE 
 

PROF. DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ,  
SĂVULESCU ELENA MĂDĂLINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA, COBIA 
 
 Comunitatea eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul 

tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii 
şcolilor. De asemenea, eTwinning oferă profesorilor oportunităţi de dezvoltare profesională continuă, 
online şi gratuită. 

În anul școlar 2020-2021, la Școala Gimnazială Căpșuna, în calitate de director și profesor de 
limba și literatura română am desfășurat proiectul eTwinning WEBY PLANET, în parteneriat cu școli 
din Turcia și Grecia. Poiectul WEBY PLANET a urmărit organizarea unor activități care au ca scop 
descoperirea de către elevi a unor modalități de utilizare în siguranță a internetului și dezvoltarea 
cunoștințelor și abilităților necesare activităților de învățare în cadrul învățământului online. Este un 
proiect la care au participat profesori și elevi din trei țări: România, Turcia și Grecia. Prin acest 
proiect, elevii au învățat să pună la îndoială fiabilitatea surselor de informații, să utilizeze eficient 
sursele de informații și să evalueze textele media. În plus, au putut explica aspectele legate de 
confidențialitatea datelor și securitate în utilizarea TIC și au conștientizat importanța respectării 
principiilor etice în procesul de utilizare a TIC. Abilitățile lor de alfabetizare media s-au îmbunătățit 
și au învățat despre dezinformare. Pe lângă evenimentele pe care le-am pregătit cu echipe mixte din 
fiecare țară, am organizat și evenimente cu echipe școlare. Produsele comune și produsele finale au 
fost create de echipe mixte din toate țările partenere, coordonate de un profesor: benzi desenate despre 
dezinformarea online, cercetare în grup, poem despre dezinformare, revista electronică. Sarcinile și 
responsabilitățile au fost împărțite partenerilor după începerea proiectului: fiecare profesor a 
coordonat o echipă mixtă de elevi pentru realizarea produselor comune și finale. 

În timpul proiectului, elevii au dat dovadă de creativitate, deoarece au fost provocați să creeze 
singuri câteva etape de parcurs în proiect, cum ar fi crearea acrostihului despre Media Literacy. Pentru 
a proiecta prima etapă de organizare, s-au folosit metode precum brainstorming, observația, 
ciorchinele, problematizarea, conversația. Elevii au finalizat cu succes crearea poemului. Au scris un 
acrostih despre siguranța online, iar profesorul coordonator a creat calendarul. Elevii au dobândit 
abilitatea de a „scrie poezie”, au învățat să folosească Zumpad, un instrument web 2.0. În același timp, 
au muncit în echipă, continuându-și liniile cu un vers, pornind de la o literă inițială. De asmenea, ei 
au fost cei care au ales mesajul de la care s-a creat acrostihul, prin vot. Pe lângă aceasta, au lucrat 
interdisciplinar, abordându-se disciplinele: literatură, engleză și informatică. Competențele în limba 
engleză s-au îmbunătățit, au explicat importanța siguranței online prin poezie. Elevii au fost creativi, 
dornici să învețe, entuziasmați, responsabili, devenind principala forță a proiectului. În cadrul 
activității de realizare a posterelor și siglelor de promovare a proiectului, elevii au învățat să creeze, 
să editeze postere și sigle digitale, utilizând instrumente web 2.0, au învățat să scrie texte scurte și să 
traducă ceea ce au scris în engleză, iar apoi le-au împărtășit colegilor din echipele mixte.  

 Activitatea de creare a unei cărți cu benzi desenate pe tema siguranței online, a contribuit la 
formarea în rândul elevilor a abilității de a utiliza instrumentul web 2.0 Pixtoon, de a gândi critic, de 
a-și exprima opiniile și gândurile în scris și de a fi creativi, elevii au lucrat în echipe mixte, au 
colaborat în crearea poveștilor și și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare în limba engleză. 

În cadrul activității de cercetare, fiecare echipă mixtă și-a îndeplinit sarcinile folosind diverse 
instrumente web 2.0, elevii au învățat să folosească mai bine tehnologia și abilitățile lor de cercetare 
s-au îmbunătățit, au jucat jocuri despre securitatea internetului, au creat ei înșiși jocuri despre 
siguranța online și au învățat termeni despre internet în diferite limbi .  

Au participat la activitățile de diseminare, realizând expoziții cu revistele realizate după fiecare 
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temă abordată în proiect. În grup, fiecare elev a încercat să își rezolve sarcina, contribuind astfel la 
crearea unui produs comun.(videoclipul de grup) Au acționat critic atunci când au interpretat 
activitățile, folosind forumul Twinspace în mod activ. De asemnea, au continuat cu diferite metode, 
cum ar fi educația la distanță, abordarea orientată către soluții, învățarea în afara mediului de clasă, 
din cauza întreruperii educației în timpul epidemiei covidiene. 

 Elevii participanți au folosit diverse browsere de internet pentru a investiga și au colectat 
informații în diferite fișiere. Au utilizat diferite dispozitive, tablete, laptopuri, telefoane, ca mijloc de 
comunicare și realizare a produselor comune, au cercetat diverse programe de editare video, le-au 
configurat pe computere și telefoane și au învățat cum să le folosească. Au învățat să creeze reviste 
cu diverse instrumente și programe web2.0 ( Power Director, Canva, Editor, etc.). Au învățat cum să 
partajeze online în medii digitale, să acționeze etic și în siguranță pe internet și cum să posteze 
comentarii pe forum. De asemenea, au utilizat resurse și aplicații online, pentru a realiza proiecte în 
perioada învățământului online. Acordurile de prelucare a datelor și de permisiune din partea 
părinților au fost primite la începutul proiectului, fețele elevilor în distribuirea conținutului nu au fost 
clare, la webinarii, elevii nu au avut camerele web deschise, în mediul online s-a acordat atenție 
protejării datelor prin includerea acțiunilor generale, mai degrabă decât cele private. 

În ceea ce privește activitatea de diseminare a proiectului, am utilizat diferite site-uri web, rețele 
de socializare, bloguri pentru prezentarea activităților( facebook, whatsapp, site-ul școlii, instagram, 
twitter). În cadrul școlii am realizat un panou de promovare atât a proiectului, cât și a produselor 
acestuia din cadrul fiecărei activități. 

În ceea ce privește concret activitățile desfășurate cu elevii, consider că am dezvoltat în rândul 
elevilor competențe de comunicare în limbă maternă si limba engleză, prin punerea acestora în situații 
în care au dovedit abilități precum: exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje 
orale sau scrise, prin adaptarea la situaţia de comunicare; participarea la interacţiuni verbale în diverse 
contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui dialog proactiv; redactarea unor rezumate ale 
cercetărilor realizate pe tema siguranței online, comunicare în limba engleză; competențe științifice 
și tehnologice, prin proiectarea şi derularea unui demers investigativ pentru a verifica o ipoteză de 
lucru ; proiectarea și realizarea unor produse utile pentru activităţile curente. Elevii au lucrat în grupe, 
produsele au vizat dezvoltarea competenței digitale prin folosirea calculatorului. Astfel, elevii s-au 
obișnuit să folosească diferite programe pentru a face editări, în al doilea rând, au învățat să vorbească 
liber pe baza unor imagini, în al treilea rând, ei au descoperit mai multe despre cultura și civilizația 
altor țări. Mai mult, ei au învățat să lucreze în echipă, de unde si dezvoltarea competenței sociale 
(relaţionarea pozitivă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare, prin exercitarea unor drepturi şi 
asumarea de responsabilităţi), dar si dezvoltarea competenței antreprenoriale (manifestarea 
interesului pentru identificarea unor soluţii noi în rezolvarea unor sarcini de învăţare de rutină şi/sau 
provocatoare ; manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte 
şi în explorarea unor probleme ale comunităţii locale) prin elaborarea și implementarea proiectelor 

 
Bibliografie:  
Cristea, Sorin, (2002), Dicţionar de pedagogie, Grupul Editorial Litera Educaţional, Chişinău; 
Bocoş, Muşata, (2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Editura 

PresaUniversitară Clujeană, Cluj-Napoca; 
Flueraş V., ( 2005), Tehnica învăţării prin cooperare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca; 
Blanchard, K. O’Connor, 2003, Managementul şi valorile, Editura Curtea Veche, Bucureşti 
 https://www.etwinning.net/ro/pub/about.htm  
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ȊNVĂŢĂMẬNTUL ON-LINE  

 
PROF. ŞCHIOPESCU IULIA MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂTĂŞANI, 
 COM. VALEA MARE, JUD. VÂLCEA 

 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text.Dezvoltarea profesională şi învăţarea 
în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar 
profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de învățare prin utilizarea 
tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție este cel online. 
Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și creativitatea.În 
întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru schimbare. 
Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, instituțiile și 
profesorii trebuie să se adapteze.Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale 
deschise și a altor tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit 
utilizarea mai eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care 
îmbină oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are 
loc învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul 
propriu.Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, 
atat pentru cei mici, cat si pentru cei mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei 
mari trebuie sa existe o motivatie puternica pentru a o utiliza in mod efficient. Pot fi numite 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. 
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ȘCOALA DE AZI ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

 
PROF. ȘCHIOPU IULIANA 

CSEI C-TIN PUFAN, DR. TR. SEVERIN 
 
 Dezvoltarea tehnologică și progresul științific sunt de un real folos în plină criză pandemică 

mondială. Învățarea online oferă o alternativă la clasele tradiționale, permite o anumită flexibilitate 
și îl determină pe elev să fie mai responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina. 

 Dacă elevul sau profesorul nu mai este prezent fizic în clasă, nu înseamnă că el este mai puțin 
eficient. Atâta timp cât elevul dorește să învețe, el dispune de tehnologie în crearea condițiilor 
necesare acestui proces. Apariția internetului și progresul tehnologic permit continuarea procesului 
instructiv-educativ în perioada de izolare și nu numai. Utilitatea acestora este evidentă chiar și în 
cadrul lecțiilor la clasă. Abordarea unor metode de predare ce includ utilizarea tehnologiei face ca 
lecțiile să fie mai interesante, mai facile, stârnind interesul elevilor. 

După cum s-a observat, elevii contemporani sunt nativi digital. Introducerea tehnologiei în 
procesul educațional permite experimentarea în pedagogie, reorganizarea clasei și o implicare mai 
eficientă a elevului. Dezavantajul este reprezentat de faptul că nu toți elevii au acces la tehnologie 
sau internet. Părerile sunt atât pro, cât și contra, dar trebuie ținut cont de faptul că fără dispozitive și 
internet această perioadă în care elevii nu au putut merge la școală ar fi fost o perioadă pierdută pentru 
educație. 

Utilizarea tehnologiei va fi benefică și în viitor atât în sistemul de învățământ, cât și în celelalte 
domenii de activitate. Elevii de azi au parte de resurse inedite, la care generațiile trecute nici măcar 
nu au visat.  

Printre dezavantajele învățării online pot fi amintite: 
- învățarea online este impersonală, relaționarea în cadrul orelor tradiționale este mai 

puternică; 
- acuratețea evaluării este mai precară, tendința de fraudare este mai mare în educația digitală; 
- nu toți elevii au acces la internet; 
- posibilitatea accesării informației este mai facilă, dar, în unele cazuri, utilizarea tehnologiei 

este greoaie atât în rândul profesorilor, cât și al elevilor. 
Ținând cont de aceste dezavantaje, cred că în viitor utilizarea tehnologiei în cadrul lecțiilor va 

deveni un obicei care va determina o mai bună asimilare a informației de către elev. 
Progresul în acest domeniu este unul foarte rapid și de aceea trebuie să se țină cont de învățarea 

online și îmbunătățirea acesteia. 
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RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-

EVALUAREA ÎN SISTEM ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, SCÎNTEI EMILIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NICOLAE BĂLCESCU 

 
În contextul acestei situații inedite de pandemie, în care suntem nevoiți să comunicăm între noi 

și cu elevii noștri exclusiv prin mijloace online, valorificarea potenţialului formativ al noilor 
tehnologii educaţionale, în scopul asigurării calităţii comunicării pedagogice, constituie dimensiunea 
prioritară a actului educaţional, având în vedere faptul că finalitatea acestui proces, competențele de 
comunicare sunt, mai mult ca niciodată, parte a calificărilor de bază necesare pentru inserţia într-o 
societate informatizată, a cunoașterii şi a comunicării globale. În această ordine de idei, cert este 
faptul că profesorul contemporan trebuie să demonstreze competenţă de comunicare didactică şi 
competenţă tehnologică bine formate, pentru a face posibilă aplicarea profesională a metodologiei 
didactice şi conştientizarea problemelor de interacţiune comunicativă în contextul educaţional pentru 
interpretarea ştiințifică a acestora. 

Interacţiunea reprezintă un factor deosebit de important în procesul de înţelegere a conţinutului 
de noutate. Pe când simpla predare ajută la transmiterea informaţiilor, noile tehnologii oferă 
posibilitatea de a crea informaţia, cu scopul de a pătrunde în profunzimea acesteia. 

Astăzi, instituțiile de învățământ contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la 
cultivarea trăsăturilor ei. Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot 
ce este nou și important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să demonstreze un efort 
continuu spre autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul. Utilizarea 
metodelor interactive de predare-învăţare-evaluare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală valoare activ-
formativă asupra personalităţii elevului. Prin măiestria şi priceperea de care dă dovadă, profesorul 
poate dezvolta creativitatea la elevi, dar poate ajunge și la o autostimulare a creativităţii. 

Și astăzi asistăm la opinii pro şi contra utilizării computerului la ore, deşi acesta, concomitent 
cu celelalte modalităţi de studiu, completează arsenalul mijloacelor didactice ce susţin considerabil 
învăţarea. Un argument pentru utilizarea calculatorului ar fi şi cel prin care se recunoaşte faptul că 
metodele tradiţionale nu mai pot face faţă avalanşei de cunoştinţe şi dispersării accentuate a 
calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot mai specializate, dar, în mod 
paradoxal, tot mai interconectate. 

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). 

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 
„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 educatie 
cel putin egală cu unul care beneficiază de un program tradițional. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

”UN ZÂMBET PENTRU PRIETENUL MEU” 
 

 INSTITUTOR ÎNV. PREȘCOLAR: SCRIPCARU MIHAELA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ”, NICOLAE BĂLCESCU”,  

GRĂDINIȚA ”SF. MARIA”,  
LOC. NICOLAE BĂLCESCU, BACĂU 

 
”Dacă știi să zâmbești, zâmbetul se întoarce la tine ca o comoară.” Betty Marcovici 
 
Tema activității: ”Un zâmbet pentru prietenul meu” 
Clasa/Grupa: Mică 
Desfășurarea activității: 
„Dacă picăturile de apă nu ar fi prietene, n-am avea râurile şi nu ne-am bucura de răcoarea lor; 

dacă soarele nu ar fi prietenul planetelor, nu ne-am bucura de culorile şi de parfumul florilor; dacă 
lumina n-ar fi prietena boabelor de rouă, n-am avea prospeţimea dimineţilor şi dacă frunzele copacilor 
n-ar fi prietene, n-am vedea verdele pădurii...Să ne privim în ochi cu blândeţe, să ne dăm mâinile şi 
vom vedea cât de bogaţi suntem, căci stăpânim cea mai valoroasă comoară a lumii – PRIETENIA.” 

Copilul învaţă să se joace, să lucreze, să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru organizat, la 
început într-o colectivitate, în grup, iar apoi în grupuri diferite. Aceasta îi dă posibilitatea de a 
comunica mai bine, de a se integra în cadrul acelui grup, de a deveni mai creativ, de a trage concluzii. 
Are posibilitatea de a învăţa din experienţa altora, de a deveni mai sociabil, de a lega prietenii. 
Considerăm că relaţia de prietenie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. Alegand în fiecare zi 
un nou prieten din randul preșcolarilor din grupă, le vom trezi acestora, dorința de a-i cunoaște și 
accepta pe cei din jurul lor, indiferent de condiția material și social. 

Ținând cont că activitatea se desfășoară în apropierea zilei de 1 Iunie, ne reamintim cât de 
valoros este zâmbetul fiecărui copil, posibil partener de joacă și bun prieten. Preșcolarii sunt invitați 
să-și descrie cel mai bun prieten din grupă, să povestească momentele plăcute petrecute în compania 
acestuia și să impărtășească sentimentele pe care le trăiește atunci când îi este alături.  

Dorind să aducem bucuria pe chipul prietenilor noștri, în activitatea propusă vom realiza 
zâmbete pe care le vom face cadou acestora. 

Vom avea nevoie de trei cercuri roșii (două mici și unul mare), 2 bucăți de hârtie albă de mărimi 
diferite, lipici și un bețișor pe care vom atașa zâmbetul. 

Înainte de realizarea activității, facem câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mâinilor: 
-lovim cu vârful degetelor suprafața plană a mesei și imităm sunetul ploii – pic-pic-pic sau 

câtăm la pian,  
-ne imaginăm că frământăm coca pentru a pregăti cozonaci ca ai bunicii, strângând și 

deschizând pumnișorii,  
 -cu pumnii strânși, lovim suprafața mesei, imitând sunetul tunetului,  
-și, așezând mânuțele în față, unul în fața celuilalt, le rotim pentru a obține morișca.  
Trecem apoi la desfășurarea lecție. Explic în fața copiilor modul de realizare al zâmbetului, 

după care trecem la realizarea lui propriu-zisă. Urmăresc modul de realizare al acestuia, iar acolo 
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unde este nevoie intervin, explicându-le încă o dată cee ace au de făcut. La sfârșitul activității fiecare 
preșcolar a ales un copil căruia i-a dăruit zâmbetul confectionat, ca semn de prețuire si apreciere.  

 Toți copiii au fost recompensați cu buline și prăjiturici, dar și cu îmbrațișări primite din partea 
celor care au fost destinatarii zâmbetelor confecționate.  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ȘCUNDEA GEORGIANA IONELA,  

LICEUL TEORETIC SEBIȘ /  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SEBIȘ, JUD. ARAD 

 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul online. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul de învăţământ online este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare 
si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte 
din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică. E-
learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice 
domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). 
Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de 
cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 
schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 
instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor 
educaționale deschise și a altor tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare 
instruirii şi permit utilizarea mai eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o 
învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare 
online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia 
în funcție de școli. Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă 
pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să 
studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
interesant și adaptat elevului digital.  

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva avantaje, 
însă si câteva dezavantaje. 

 Avantaje: 
1. distribuirea rapida a materialelor didactice 
2. elevii/ studentii intra în posesia materialelor printr-o simpla accesare 
3. existența conținuturilor multimedia 
4. continuturile pot si șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
6. 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 există și interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală. 

 Dezavantaje 
1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 
2. lipsa comunicarii reale/ fizice 
Concluzii 
 S-au putut expune cateva idei, însă cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a 

celor mici, cât și a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie să 
existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient.  
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 ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
 PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR: 

SCURTU SPERANŢA-ELENA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

-ŞCOALA PRIMARĂ COCORENI, JUDEŢUL GORJ 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extracurriculara 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. 

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 identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ idiferite 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. 

 Despre activitățile extracurriculare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității 
sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală și socială armonioasă. 

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, 
alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

 2. Ateliere creative de arte frumoase 
 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
 Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

 De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că 
ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

 3. Activități extrașcolare de turism virtual  
 Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 

copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 
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 Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

 4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
 În cazul în care preferi ceva mai convențional, puteți să vă descărcați aplicații pe calculator sau 

tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele 
cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, 
italiană, japoneză). 

 5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

 Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va 
afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

811



 
 COPIL-COPILĂRIE  

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: SCUTAR MIHAELA ANGELICA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȘEȘTI / JUD. SUCEAVA 
 
 ,, Un copil poate să învețe oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum 

să nu stai locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește.” 
  Paulo Coelho 
 
 Orice persoană își amintește cu entuziasm perioada minunată din viață- copilăria.  
Prima etapă din viața omului, copilăria pune bazele întregii vieți. Acum, se învață mersul, 

vorbirea, interacțiunea etc.  
 Este etapa înconjurată de farmecul purității și a inocenței. Etapa în care simbolurile devin 

realități și jocul devine important. Stările sufletești sunt într-o continuă și rapidă transformare iar 
lumea copilului se amplifică necontenit. 

 Activitatea dominant din această perioadă este jocul. Prin componentele sale, jocul este 
principalul mijloc de dezvoltare mentală, fizică și social a copilului.  

Jean Chateaux răspunde propriei întrebări: ,,De ce se joacă copilul?” și descoperă că ,,A ne 
întreba de ce se joacă copilul, însemnă a ne întreba de ce este copil, deci nu ne putem imagina copilăria 
fără râsete și jocurile sale.” 

 Astfel, din prisma valențelor lui formative jocul este important deoarece: 
 -prin joc, copilul este pus în situația de explorare a realității; 
 -este cel mai important mijloc de dezvoltare a limbajului sub toate aspectele sale;  
-dezvoltă atenția, gândirea, creativitatea, conștiința și conduita morală. 
Pornind de la acestă premisă, Jean Piaget a evidențiat următoarele funcții ale jocului: 
1.Funcția de adaptare: se referă la adaptarea e-ului la real. În cadrul acestui proces, inteligența 

copilului joacă un rol fundamental deoarece copilul devine capabil să înțeleagă concepte noi, făcând 
conexiune la cunoștințele însușite anterior și găsește singur soluții pentru situațiile problemă.  

2.Funcția formativă: în cadrul jocului copilul face apel la toate resursele și mobilurile interne 
ceea ce duce implicit la dezvoltarea lui sub toate aspectele: cognitiv, afectiv și voluțional. 3.Funcția 
cathartică: de descărcare energetică și de rezolvare a conflictelor afective, de compensare și de trăire 
intensă. Jocul oferă posibilitatea detensionării copilului, de înfrângere a timidității și îl relaxează 
ajutându-l să stabilească relații de comunicare în primul rând cu ceilalți. 

 Ursula Șchiopu, psiholog, mai identifică și:  
1.Funcția distractivă. 
 2.Funcția terapeutică: terapia prin joc presupune crearea unei armonii subiective între dorință 

și putință, copilul găsind prin joc răspunsuri la încercările sale de a fi înțeles. 
 Prin joc, copiii: 
-desfășoară o activitate în sensul identității personale,  
-rezolvă probleme de viață din mediul înconjurător,  
-experimentează posibilități de adaptare,  
-crează soluții diferite și exprimă experiențele în simboluri rezultând o gândire abstractizată,  
-comunică cu ceilalți sau cu sine folosind un limbaj amplu sau inventat și/sau un limbaj 

nonverbal,  
-își manifestă creativitatea,  
-descoperă utilitatea obiectelor din jurul lor/ le atribuie alte utilități,  
-devin atenți și interesați. 
 Iată câteva beneficia pe care activitatea de joc o poate aduce în perioada copilăriei. A fi copil 

înseamnă a lua tot de la această perioadă a vieţii, a alege calea spre fericire şi o viaţă mai bună, 
deoarece bucuria şi fericirea adevărată sunt lucruri într-adevăr preţioase, ce nu se cumpără şi nici nu 
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se vând, ci care pot fi regăsite doar în inimă, fiindcă stă în puterea ta să indici calea spre o viaţă mai 
puţin primejdioasă, o viaţă fericită. 

 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
1.Ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Editura Didactică și Pedagogică, București-1996,  
2.Howard Gardner, Inteligențe multiple. Noi orizonturi pentru teorie și practică, Editura 

Sigma-2007,  
3.Jean Piaget, Psihologia inteligenței, Editura Științifică București-1965. 
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 ÎNVĂŢAREA ONLINE –AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 
 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR SECELEANU CRISTINA-LUIZA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14-STRUCTURĂ G.P.N. NR. 39  

 CONSTANŢA  
 
 Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

 Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

 Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

 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 
 proiectarea instruirii online. 
Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și 

planificare atentă a instruirii. 
Avantaje 
 1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
 Profesorii sau administratorii 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; nimeni nu va 

pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 
2. Existența conținuturilor multimedia: 
 Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale 

care întotdeauna au eficientizat învățarea. 
3. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: 
 Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită 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. 

4. Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: 
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 Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi timp; în mod 
individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să și comunice. 

5. 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. 

 
Dezavantajele învățării online 
1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
 Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea 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. 

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. 

 
 
Bibliografie: 
https://www.dascalidedicati.ro/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje/ 
 https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 
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ȘCOALA DE ACASĂ – O PROVOCARE SAU O OPORTUNITATE 

PROF. SECOȘAN NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, TIMIȘOARA 

Școala de acasă este un curent nou în educație prezent de câteva luni și în țara noastră. 
 În cazul desfășurării orelor online, cadrele didactice desfășoara o muncă suplimentară pentru a 

avea un act educativ interesant, captivant și accesibil elevilor. 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, 
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 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 
Webex, Zoom, Meet, Teams  

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. 

„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.  

În concluzie putem spune 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 și pedagogic. 

Cele mai importante experiențe și inițiative de sprijin pentru aceștia sunt, în ordine: propriile 
încercări anterioare de introducere a TIC în activități didactice, diverse tutoriale găsite online, 
grupurile de suport colegial, programele de formare în domeniul TIC desfășurate prin CCD-uri, ideile 
de activități cu suport digital de pe digitaledu.ro., resursele educaționale deschise colectate de 
inspectoratele școlare în ultimii ani, etc.  
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ȘCOALA DE ACASĂ  

 
SEICEAN DAIANA MARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL I.M. CLAIN 
BLAJ, JUD. ALBA 

 
,,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 școală 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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 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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 MESERIA DE PROFESOR ÎN ,,ROMÂNIA EDUCATĂ” 

 
 PROFESOR ȘERBAN NETTI NICOLETA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE TITULESCU” CĂLĂRAȘI 
 
 România, în domeniul educației, încearcă fără succes să tot ,,reformeze” sistemul de 

învăţământ pentru integrarea în Europa cunoaşterii . Viitorul şi progresul oricărei ţări, inclusiv al 
României, în societatea cunoaşterii depinde de importanţa pe care organismele competente o acordă 
educaţiei şi instruirii, de valoarea investiţiilor în această zonă, deoarece educaţia şi instruirea previn 
segmentarea socială, contribuie la integrarea cât mai multor oameni în viaţa economică şi socială şi 
promovează dezvoltarea şi inovarea continuă, creativitatea şi calitatea. Deși se promovează 
proiectarea învăţământului pe baza competenţelor totuși școlile și profesorii sunt evaluați în raport cu 
performanțele elevilor lor la testările naționale (evaluare națională, bacalaureat, etc.) care măsoară 
gradul de memorare a informațiilor și de rezolvare a problemelor prin aplicarea formulelor fizice (la 
disciplina pe care o predau). Mulți profesori de fizică au propus revizuirea programelor pentru 
gimnaziu în ideea în care ,,mai puțin este mai mult”, argumentând că prin acoperirea unui număr mai 
mic de subiecte, elevii își pot dezvolta o înțelegere mai profundă a fenomenelor fizice. Dacă elevii 
învață câteva concepte în profunzime, atunci ei le pot aplica în situații noi sau în probleme. Ei își pot 
dezvolta astfel nu memoria ci capacitățile de operare ale creierului : observarea, clasificarea, 
relaționarea, analiza, sinteza. Profesorul ar tebui să insiste pe efortul personal al elevului de a înțelege 
lumea înconjurătoare, fenomenele. Totodată elevii trebuie să vadă cum știința se reflectă direct în 
viața lor și în viața oamenilor în general. Utilizarea noilor tehnologii face parte din competenţele 
secolului XXI, alături de comunicare, gândire critică, rezolvare de probleme şi colaborare. 
Individualizarea instruirii este un deziderat care pleacă de la premisa conform căreia fiecare persoană 
este unică sub aspectul stilului de învăţare, al motivaţiei de învăţare, al precedentelor învăţării. 
Instruirea clasică permite într-o manieră redusă şi cu valorificarea unui aport consistent de resurse 
realizarea acestui deziderat. Utilizarea TIC în activitatea instructiv-educativă permite realizarea unui 
real progres în planul adaptării procesului didactic la particularităţile individuale ale elevilor şi la 
caracteristicile globale ale generaţiei actuale. Actul educaţional dobândeşte un caracter personal, 
valorizând opţiunile elevului, conferindu-le posibilitatea de a experimenta învăţarea din iniţiativă şi 
starea de plăcere în timpul învăţării.  Cunoscând atracţia “generaţiei Internet” pentru mijloacele 
moderne de comunicaţie şi tehnologia modernă și în condițiile generate de pandemie a apărut 
necesitatea modificării modului de lucru. Fizica fiind o materie dificilă pentru mulți dintre elevi, 
trebuiesc găsite modalități de abordare a conținuturilor atractive și interactive. Aplicațiile dezvoltate 
prin e-learning completează cunoștințele de fizică printr-o abordare inovativă și interactivă a 
conținuturilor educaționale, permițând dobândirea de informații dar și dezvoltarea de abilități. Ele 
sunt indicate pentru extinderea metodelor alternative de învățare și evaluare prin: investigații 
experimentale virtuale, referate, proiecte, portofolii, teme pentru acasă. În condițiile învățării on-line 
am apelat, mai mult ca oricând, la simularea prin aplicaţii/programe software a fenomenelor fizice, a 
principiilor de funcționare a unor mașini și mecanisme sau a unor circuite electrice. Prin simulare se 
permite repetarea experimentului, vizualizarea şi modificarea parametrilor, uneori chiar la limita 
posibilităţii, animații și reprezentări grafice asociate etc. Există o gamă largă de aplicaţii/programe de 
simulare a fenomenelor fizice şi de punere în evidenţă a legilor fizice ce le guvernează. Gradul de 
interactivitate, operabilitate şi de fidelitate în imitarea realităţii diferă mult, de la esenţializări şi 
scheme simplificatoare până la reconstituiri foarte minuţioase, la scară şi funcţionale, cu posibilităţi 
multiple de ajustare realistă a tuturor parametrilor. Diversitatea şi multitudinea lor oferă astfel 
profesorilor oportunitatea de a crea lecţii interactive deosebite dar necesită și un efort suplimentar 
pentru selectarea adecvată și încadrarea într-un interval de timp redus impus de învățarea on-line. 
Pasiunea pentru disciplina predată şi pentru actul de predare reprezintă, în cele din urmă, elementul 
cheie al unui demers didactic de succes. Ideea încărcată de pasiune va reuşi să ajungă la elev pentru 
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a-şi îndeplini menirea sa formativă fie antrenând plenar fie ancorând tangenţial avatarurile 
tehnologiei.  

,,Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamană cu nici o alta, o 
meserie care nu se părăseşte seara odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi 
mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea 
excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, care te dispersează şi 
exaltă, o meserie în care a şti nu înseamnă nimic fară emoţie, în care dragostea e sterilă fără forţă 
spirituală, o meserie când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină de farmec” este o definiţie 
sintetică şi simbolică a meseriei de profesor, scrisă de Dumitru Salade. 

 
 
Bibliografie: ProWeb- Program de formare: Abordări moderne în didactica Matematicii şi 

Ştiinţelor Naturii  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎNTRE ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR ȘERBAN SIMONA CODRUȚA 

 LICEUL DE INFORMATICĂ ,,TIBERIU POPOVICIU”,  
CLUJ-NAPOCA 

 
 Societatea în care trăim se află într-o continuă dezvoltare în toate domeniile, astfel fiind 

necesară și evoluția oamenilor care trăiesc în ea. Permanent facem față unor numeroase provocări, 
fiind nevoiți să ne adaptăm condițiilor sociale, politice, morale și economice. La baza societății este 
situată, indiferent de aria la care ne raportăm, educația. Educația a însoțit istoria omenirii de-a lungul 
timpului, asigurând transmiterea cunoștințelor, a deprinderilor și descoperirilor din generație în 
generație. Aceasta reprezintă o condiție a evoluției. 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii” fizice şi spirituale a ,, puiului de om’’. Doar ,,zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

 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”  

 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 sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

 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. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

 Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere 
de artă 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. 

 Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 
fața unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și 
părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional 
trebuie să continue în mediul online. 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 online. 

 Când vine vorba de activități extrașcolare online, cadrele didactice au de ,,susținut “ o adevărată 
probă de creativitate. În semestrul trecut am desfășurat un concurs școlar bazat pe resursele digitale 
oferite de platforma Școala Intuitext, având ca suport jocurile existente la secțiunea Locul meu de 
joacă. Jocurile se bazează pe cunoștințele elevilor dobândite în cadrul lecțiilor, astfel fiind un bun 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

821



prilej de exersare în context noi a cunoștințelor și de dezvoltare a unor competențe prevăzute în 
programa școlară. Ne ajută mult faptul că fiecare joc oferă un feedback imediat, concretizat prin 
afișarea punctajului obținut la finalizarea jocului. Astfel va fi foarte ușor să calculăm punctajul final 
și pentru a realiza clasamentul echipelor. Putem folosi în cadrul concursului jocurile următoare sau 
altele, la alegere: 

• Dispozitivele luminoase, pentru a exersa adunarea cu trei termeni; 
• Magazinul de vrăji, pentru a completa șiruri repetitive; 
• Baloanele zburătoare, pentru a fixa cunoștințele despre rolul părților plantei; 
• Destinații de vacanță, pentru a forma cuvinte cu litere date; 
• Electrolum, pentru a repeta sursele de energie; 
• Curiozitate, pentru a consolida cunoștințele despre rolul organelor din corpul uman etc. 
 O altă activitate extrașcolară pe care am desfășurat-o în acest semestru a fost un concurs de 

tipul Cine știe câștigă bazat pe materialele de la secțiunea Exploratorul vesel. Constă în vizionarea 
unor materiale, cum ar fi: Curiozități despre fluturi, Iepurele de Angora, Koala, o minune a naturii. 

urmată de o sesiune de întrebări, bazate pe aceste materiale, la care elevii trebuie să răspundă 
într-un timp limitat. La final se calculează scorul și se realizează clasamentul. 

 Experimentele pe care le traversează sistemul de educație românesc în timpul acestei crize ar 
trebui să ne ajute să construim un sistem hibrid: online și offline. Desigur sunt necesare și resurse 
pentru a implementa un astfel de sistem de predare online si de adaptare la meseriile viitorului. Este 
nevoie de un Plan strategic, de finanţare, de un management performant, de o programă adaptată și 
acest obiectiv să fie urmărit pe o perioadă de câțiva ani.  

 
 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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PARALELĂ ÎNTRE PREDAREA ONLINE ȘI 

PREDAREA TRADIȚIONALĂ 
 

 PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR SEREA IULIANA 
 GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 16, FOCȘANI, VRANCEA 

 
 „Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de 

vedere, educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale 
date de cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret.Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor 
și microcalculatoarelor și, în paralel dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor 
noi tehnologii de instruire: tehnicile informaționale computerizate, instruirea asistată la calculator și 
învățarea multimedia, bazată pe utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare. (M. Ionescu, 
2011).Același autor afirmă că, „nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, în sine, are 
efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine gândită”. (M. 
Ionescu, 2011)În accepțiunea lui Dragoș Iliescu, directorul Școlii Doctorale de Psihologie și 
Științele Educației din București, în zona educației, conversația publică este dominată de ideologie. 
Nu e dominată de opinii ancorate în empiric, nu e dominată de date științifice, e dominată de 
ideologie. Deci vom face un nou lucru pentru că pare bine, pentru că sună bine, pentru că e la 
modă, pentru că mi se pare mie că ar fi cool. Dar pedagogia este o știință de sine stătătoare. M. Ionescu 
(2011), spunea că, departe de a prezenta o simplă modă în educație, integrarea tehnologiilor 
informaționale computerizate și a multimediei în strategiile de instruire și autoinstruire, oferă azi 
soluții promițătoare pentru concretizarea aplicațiilor psihopedagogiei cognitive, pentru practica 
educațională. De altfel, pedagogul Gaston Berger, propunea, ca soluție pentru a pune de acord ritmul 
lent al schimbărilor în educație cu ritmul accelerat și continuu al schimbărilor care au loc în societate, 
integrarea în învățământ a mijloacelor tehnice similarecelor utilizate în afara școlii, inclusiv a mass-
mediei, care joaca un rol important în comunicarea interumană și educațională, constituind un 
adevărat catalizator instituțional. 

 În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 
spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau să e 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007).A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007).Etapele principale ale procesului de predare 
sunt: prezentarea unui material concret/verbal, organizarea și conducerea unor activități în care să se 
valorifice materialul prezentat, acordarea de sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, 
extragerea esențialului (împreună cu copiii) și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, 
operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice 
și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007).Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, 
starea de urgență instituită de la o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. 
La nivel mondial sistemele educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. 
Milioane de copii au fost obligați să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute 
activitatea online, să învețe să utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua 
predarea și pentru a păstra legătura cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au 
fost capabili să se adapteze la noul mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare.Cu 
toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru desfășurarea 
activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. Amintim aici 
lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa 
cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori.Ceea ce am trăit din martie 
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încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost extraordinare, fiind nevoie de soluții de 
urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, cât și a copiilor și părinților, deoarece era 
absolut necesară continuarea învățării și a comunicării educaționale. Pe viitor, se dorește ca un model 
de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile învățate de profesori și elevi în această 
perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de valoare adus sistemului educațional din țara 
noastră. 

 
Bibliografie: 
• Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești. 
• Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\ 
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ACTIVITATEA DE EVALUARE ONLINE LA DISCIPLINA EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 
 

PROPUNĂTOR: 
DR. ING. PROF. SERGENTU DELIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂLDĂENI, TELEORMAN 
 
Manualul digital de Educație tehnologică și aplicații practice cuprinde integral conținutul 

manualului în variantă tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme 
şi simulări. 

Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă. 
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o experiență 

excelentă de navigare. 
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de 

învățare precedentă. 
Exemplificări: 

 
Exemple de activități multimedia: 

 
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului, iar simbolurile următoare te 

ajută să identifici paginile din manual cu activități multimedia de învățare (AMII). 
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Elevul descoperă în manualul digital activități multimedia interactive de învățare (AMII) legate 

de tema lecției. Acestea sunt evidențiate în varianta digitală și în cea tipărită prin simbolurile 
următoare: 

 
Exemplificări: 

 

 
 
Bibliografie: 
***, https://www.manuale.edu.ro/Manualele digitale de Educație tehnologică și aplicații 

practice 
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INTEGRAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN ÎNVĂȚAREA 

ONLINE - EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ  

 

 PROF.ÎNV.PRIMAR SEVASTIȚA RALUCA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE VERNESCU”,  

RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU 
 

WORDWALL este o platformă care permite de construirea de: 

• jocuri educaționale interactive în format digital, ce pot fi inserate în alte platforme de învățare 

sau, mai simplu, distribuite prin link. 

• resurse în format pdf, aferente jocurilor create 

Activitățile sunt create folosind un sistem de șabloane. Acestea includ șabloane clasice 

familiare, cum ar fi: Chestionarul, Adevărat sau Fals şi Cuvintele incrucişate.  

WHEELDECIDE. Nu te poți decide? Roata va alege în locul tău. Creează-ți propria roată și 

învârte-o pentru a alege un nume, pentru a lua o decizie sau o activitate. 

LIVRESQ (www.livresq.com) este un editor de resurse educaționale în format digital. Acesta 

facilitează crearea de lecții interactive, ce conțin texte, galerii de poze, animatii, audio, video, quiz-

uri și alte elemente, fără a fi necesare cunoștințe de programare. Chestionarele sunt cireașa de pe 

tortul cursurilor de eLearning. Tipurile de chestionare care pot fi folosite în LIVRESQ : răspuns unic, 

răspuns multiplu, drag and drop, alegere din listă, reordonare, răspuns liber. Se pot introduce 

materiale video în mai multe moduri: clipul video se poate încărca direct în lecție, se folosește un link 

YouTube, încorporat cu iFrame din alt site. Utilizatorul poate să adauge orice atașament lecției sale, 

hyperlinkuri ale oricărui tip de resursă, fișiere audio cu extensia .mp3, ferestre pop-up care conțin o 

resursă (imagine, video, chestionar, tabel, text, GIF-uri etc). 

LEARNINGAPPS.ORG este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesul de 

instruire prin metode interactive. 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 Vrei să fii milionar?, Quiz cu alegere, Grilă ordonare, Joc-

Perechi(Text/Imagine), Puzzle etc. 

BAAMBOOZLE este o platformă de jocuri care pot fi folosite în orice moment al lecției. Este 

foarte ușor să creezi un joc sau să modifici și să adaptezi unul deja creat. Se adaugă doar întrebările 

și răspunsurile, adăugând imagini sau GIF-uri, profesorul decide câte puncte valorează fiecare 

întrebare, respectând principiul accesibilității (trecerea de la simplu la complex). Se poate juca pe 
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echipe în două moduri ”Modul Quiz” care conține doar întrebările și ”Modul clasic”, un mix de 

întrebări și super-puteri (jocul oferă și bonusuri sau penalizări ce conferă caracterul ludic al jocului, 

pe lângă cel competitiv.) Profesorul selectează modul „play” și alege numărul de întrebări din joc, 

după care stabilește echipele (se pot alege între două și patru echipe).  

JAMBOARD este o tablă virtuală oferită gratuit de Google şi foarte uşor de utilizat. Pentru a 

iniţia o tablă Jamboard se accesează adresa https://jamboard.google.com şi apoi ne conectăm cu 

contul Google. În partea stângă vom găsi uneltele de scris Zoom iar în partea de sus avem opţiunea 

să creăm mai multe table virtuale.  

 

Bibliografie: 

1. Dindelegan, C. (2006). Imaginația și creativitatea, în Bonchiș, E., coord. (2006), Psihologie 

generală. Oradea: Editura Universității din Oradea. 

2. www.baamboozle.com 

3. www.elfyourself.com 

4. www.e-scoala.ro 

5. https://jamboard.google.com 

6. www.learningapps.org 

7. www.livresq.com 

8. www.wheeldecide.com 

9. www.wordwall.net 
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PROVOCĂRILE GRĂDINIȚEI ONLINE 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: SIBIȘANU ADELA 

 
Grădinița online s-a născut în luna martie a anului 2020 din dorința de a ne susține emoțional 

într-o perioadă grea pentru noi toți. Atâta timp cât nu am putut fi împreună în clase, afară la joacă, 
am putut fi împreună online, pentru a crea o poveste fără precedent. 

Ne-am simțit aproape unii de ceilalți și am explorat diverse modalități de învățare pâna am 
ajuns la o formulă de colaborare cât mai apropiată de programul, ritmul și nevoile unui copil preșcolar. 
Am pus accent pe jocurile interactive, am alternat activitățile statice cu cele de mișcare, am parcurs 
toate temele de studiu și activitățile structurate pe domenii experiențiale la fel ca în grădiniță. 

De la întâlnirea de dimineață, la gimnastică, de la activitățile și proiectele tematice și până la 
misterioasa lume a cifrelor, toate întâlnirile au avut lucru în comun: EMOȚIA. A fost emoția 
descoperirii lucrurilor noi, emoția de a-i revedea pe ceilalți chiar prin intermediul unui ecran atunci 
când situația nu ne poate aduce laolalta în același spațiu. 

Învățământul online reprezintă o provocare nu doar pentru profesori și elevi, părinţi ci și pentru 
preșcolari. Situația actuală creată de starea în care trăim, impune adoptarea unor noi modalități de 
comunicare și colaborare chiar şi în mediul preşcolar, unde pentru a avea contact cu copiii noştri, am 
avut nevoie de implicarea maximă a părinţilor dar şi de pricepere şi dăruire din partea educatoarelor. 

 Îi simțeam la început pe părinți debusolați, iar pe copii într-o derivă fantastică. Timpul a 
avansat, la fel și sentimentele de inutilitate s-au risipit deoarece am concluzionat că vom găsi metode 
şi soluţii din mers. Ce poate să fie mai folositor decat:,,Să fim creative!” Creativitatea nu doar că ne 
ajută să găsim soluții în diverse momente mai mult sau mai puțin dificile, dar în mare măsură 
stimulează starea de bine a copiilor prin ceea ce le propunem să realizeze, chiar dacă suntem la 
distanţă. Educatoarele au avut nevoie mai mult ca oricând să fie creative, reușind să ţină pasul cu 
noua provocare pe care au primit-o. 

 Interacțiunea cu preșcolarii are la bază apropierea sufletească. Copilul dar şi părintele în 
situaţia de faţă, cu cât se atașeaza mai mult de educatoare, cu atât va fi mai doritor să participe la 
activitățile organizate chiar şi online. Îmbrățișările în diverse momente din zi erau adevărate 
destinderi, atât pentru copii dar și pentru educatoare, acest sentiment lipsind cu desăvârşire în această 
perioadă. Creativitatea educatoarei intervine și în modalitățile prin care creează un climat psiho-
afectiv pozitiv, ajutând preșcolarii să își însușescă deprinderi morale şi de dezvoltare emoțională chiar 
şi în această perioadă mai mult decat înainte. În acest sens, ea nu va uita niciodată de încurajări, de 
aprecieri pozitive sau mici recompense, cu care preșcolarii pot fi convinși să realizeze diverse sarcini 
mai mult sau mai puțin dorite, primite sub formă de sugestii în fiecare dimineaţă astfel reuşind să 
ţinem copiii captati până la finalizarea activităţilor. Sigur, multe din cele amintite nu sunt posibile în 
online, insa am reusit să le oferim sugestii de activităţi cât mai interesante, atractive, care să nu implice 
costuri suplimentare în familie, inventând jocuri, oferindu-le diverse link-uri ajutătoare, filmulețe 
create, fișe și activități pe platforme educaţionale, diverse activităţi pe site-urile educaţionale, modele 
de activităţi practice doar folosind materiale avute în gospodărie. Pe lângă toate activităţile amintite 
am îndrumat părinţii să respecte câteva lucruri importante în educația și activitatea preșcolarilor în 
vremea izolării: Rutina zilnică este esențială la preșcolari si trebuie respectata, comunicarea cu cei 
mici este foarte importanta, conectarea părintelui cu grădinița și cu educatoarea, conectarea 
educatoarei cu copilul, mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării, implicarea copiilor în 
treburile casnice, incurajarea jocului liber. 

 Copiii şi părinţii au fost receptivi la această schimbare necesară dar nedorită de către noi toţi 
colaborând foarte bine, oferindu-ne feedback-uri pozitive zilnic, astfel bucârându-ne de roadele 
muncii noastre în comun. 

 Această perioadă de activități instructiv-educative susținute online mi-a relevat faptul că și 
resursele digitale sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: 
copil, părinte, educatoare.  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE ! 

ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SILAGHI CLAUDIA- GEORGETA,  
ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 2 BOGEI 

 
 Pe parcursul carierei sale, profesorul, zi de zi, ceas de ceas, minut de minut oferă elevilor 

cunoștințe și informații valoroase cu ajutorul cărora elevii își lărgesc orizontul asupra vieții și a lumii. 
Școala este locul care te pregătește pentru viață. 

 Datorită situației cu care se confruntă întreaga omenire, pandemia de coronavirus, atât eu cât 
și celelalte cadre didactice am fost puși în fața unei mari provocări și anume: educația online. M-am 
trezit în fața acestei realități care a cerut să-mi adaptez stilul de predare la mediul online. Indiferent 
de vârsta pe care o avem, de vechimea la clasă, această perioadă a fost benefică din toate punctele de 
vedere, o perioadă de acumulări de competențe digitale, de căutări, de perfecționări atât din dorința 
de dezvoltare profesională cât și personală. 

 Pe parcursul cariereai didactice am folosit și folosim mijloace moderne în realizarea 
activităților de predare-învățare-evaluare, dar aceste noi platforme ne oferă o paletă variată de 
mijloace de realizare a învățării. Era tehnologiei ne permite realizarea orelor online pe diferite 
platforme speciale precum: Zoom, Google Classroom, Gogle Meet, Teams, Openboard, Wordwall și 
multe altele care sunt atractive și utile, la care elevii și profesorii s-au adaptat și acomodat rapid cu 
noile condiții de predare. Atât profesorii cât și copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia și 
mijloacele moderne, descoperă programe utile, totul devine mai interactiv. 

 Abordarea mea în învățarea online a început cu niște reguli autoimpuse și anume: să mă 
adaptez, să găsesc soluții cât mai adecvate și eficiente în ceea ce fac, să fiu creativă.  

 Organizarea, proiectarea și desfășurarea activităților didactice online, a fost și este o mare și 
adevărată provocare pentru a captiva și a ține cu folos în fața monitoarelor elevii noștrii. Trebuie tinut 
cont de particularitățile fiecărui copil, fiecărei clase, care au determinat alegerea sau crearea de 
resurse, pentru realizarea unor activități atractive și benefice pentru copii, cât și pentru desfășurarea 
procesului de predare- învățare- evaluare.  

 Preferința pentru stilul de învățare, a noii generații, și anume a generației digitale, cere 
optimizarea activităților de predare- învățare, organizate și proiectate de cadrele didactice, prin 
utilizarea unor metode și procedee didactice care să invite la interactivitate, oferind o notă de relevanță 
conținutului învățării și făcându-l mai atractiv pentru elevi, care se pot implica activ la propria 
formare, devenind astfel responsabili pentru educația lor. 

 Cu ajutorul acestor platforme se pot utiliza foarte simplu variantele de manuale digitale, și nu 
mai este nevoie de manualele în format fizic, iar dacă se folosesc resursele adecvate, totul devine mult 
mai simplu, completând în programe care permit evaluarea imediată, părinții având acces la modul 
în care acționează copilul, pot fi la curent cu situația școlară a copilului, la modul de predare și la 
teme 

 Munca de acasă, îi reamintește elevului că autoinstruirea implică foarte mult efort, 
responsabilitate și inițiativă referitoare la materialul pe care îl are de studiat. Succesul unui astfel de 
demers are loc și ține de o planificare și organizare cât mai riguroasă a activităților și a obiectivelor 
propuse. 
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 ,,ȘCOALA DE ACASĂ,, 
 SCOALA DE ACASA – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 GPP. NR. 1 ABRUD, JUD ALBA 
 PROF. ÎNV. PREȘC SÎLION DANA MIHAELA 

 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.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. 

In Romania 
Scoala de acasa este un program contestat la noi in tara si poate fi posibil doar in cazurile 

medicale foarte serioase in care copilul nu se poate deplasa.Pentru cei care pur si simplu doresc sa 
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renunte la sistemul traditional, exista o „portita”, in ceea ce priveste reglementarea educatiei – 
„scoala-umbrela” din strainatate.„Scoala-umbrela” este o institutie particulara, care primeste inscrieri 
ale elevilor 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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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR, SIMA MARIA MAGDALENA 

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 învăţământ clasic, tradiţional, ” 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 învăţare este impus acum de perioada 
dramatică pe care o traversăm. 

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 autoprezentare 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 aşa 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 autoreglată. 

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.). 

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 
separată 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 autoreglată 
(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). 

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 se amână întrucâtva cu conflictele dintre adolescenți 
și părinți: e aparent o luptă între nou și vechi, luptă care dintotdeauna a dus la progresul omenirii. Dar 
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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 
întrecut, iar noul aduce schimbări 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 depăşit pandemia, să putem acționa pentru optimizarea reală a educației. 

• 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 probleme de utilizarea 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! 

 
 
Bibliografie: 
1. Barsalou, L. W. (2008). Grounded Cognition. Annual Review of Psychology, 59, 617-645. 
2. 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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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. SIMA LUMINIȚA 

 
"Lăsați copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice și să se înșele. Nu folosiți 

cuvinte când acțiunea, faptul însuși, sunt posibile." (Pestalozzi) 
Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învățăm pe copii să învingă dificultățile prin intervenții 

reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-și exerseze capacitatea de a opta și 
de a decide. 

Și ce alt loc mai potrivit decât GRĂDINIŢA putem găsi pentru îndeplinirea acestui scop nobil? 
Aici, departe de forfota și apăsarea cotidianului, copilul intră într-un mediu cald, protector și 
stimulativ, un mediu pe care îl putem asemui unei cărți cu povești în care literatura, muzica, artele 
plastice, natura, mișcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele și, implicit, cu copilul. 

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 egala tuturor tipurilor 
de activităţi desfăşurate. 

 La Activităţile liber alese punem în valoare calităţile şi aptitudinile pe care le deţine fiecare 
copil într-un domeniu sau îi ajutăm pe copii să se descopere în anumite domenii care pentru ei erau 
necunoscute. Munca pe sectoare le dezvoltă creativitatea şi imaginaţia, lăsându-i pe ei să realizeze 
lucrări originale. Copilul în grădiniţă trăieşte experienţe noi, experienţe la care trebuie să se adapteze 
continuu şi să acţioneze ţinând seama de cerinţele celor din jur. 

Una din cele mai frecvente activităţi de învăţare, prin care copiii fac diferite descoperiri, 
cooperînd, este jocul liber, organizat, condus şi orientat de copii — joaca activă. În sala de grupă, 
joaca reprezintă şi activitatea copiilor în centre cu materialele, cu recuzitele. Educatoarele au rol de 
observator, vin cu sugestii: fie materiale pentru dezvoltarea jocului, fie cu o întrebare ca de la egal la 
egal, fie partener de joc cu drepturi egale cu ale copiilor — în funcţie de vârsta, necesităţile copiilor. 

Conceptul de joc liber este fundamental pentru curriculum-ul actual, iar când spunem joc liber 
ne referim la jocul care este inițiat de copil în centrele de interes/activitate. În jocul liber copilul decide 
ce se joacă, cu ce se joacă și cu cine se joacă. Exemple: Joc de construcții din cuburi - ,,Ferma de 
animale”, din castane - ,,Cercul mare și cercul mic”, ,,Orașul meu” din piese Logi, joc de rol- ,,De-a 
Scufița Roșie”, ,,Căsuța din oală”. 

Cadrele didactice vor regăsi modalităţi de abordare a jocului şi mai ales a jocului liber, ca 
activitate dominantă şi integrată de abordare a dezvoltării şi învăţării copilului, precum şi recomandări 
de valorificare a jocului. 

Jocul ,,Cubul emoțiilor” 
Descriere: Cubul cu sentimente ajută la dezvoltarea emoțională a copiilor și este un instrument 

excelent de a sprijini acest proces. Cu ajutorul acestui produs puteți facilita identificarea si exprimarea 
emoțiilor într-un mod amuzant alături de micuțul dumneavoastră. 

Modalități de joc: 
• Rostogoliți cubul, pe rând și numiți emoțiile de pe fiecare față a acestuia; 
• Mimați emoțiile de pe fiecare față a cubului împreună cu cel mic; 
• Rostogoliți cubul și pentru emoția de pe fața pe care cade acesta, inventați sau identificați 

situații în care emoțiile respective ar putea să apară (puteți sublinia aici comportamente adecvate din 
punct de vedere social pentru exprimarea fiecărei emoții). 

• Mimați alături de cel mic cum ați reacționa în cazul în care ați simți una din emoțiile de pe 
cub. 
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Beneficii educative: 
• Dezvoltă universul emoțional; 
• Facilitează exprimarea emoțiilor și a sentimentelor negative și pozitive într-o manieră 

sănătoasă; 
• Sporește activitatea de adaptare la mediul social; 
• Îmbunătățește abilitățile de comunicare; 
• Dezvoltă cooperarea și colaborarea; 
 
Bibliografie: 
1. “Jocuri şi activităţi alese”, Antonovici, Ş., Neaţu, Editura Aramis, 2008; 
2. “Educaţia timpurie – ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”, Adina 

Glava, Maria Pocol, Lolica-Lenuţa Tătaru, Editura Paralela 45, 2009; 
3. “Activitatea integrată din Grădiniţă- Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar”, Didactica Publishing House, 2008; 
4. “Curriculumul pentru educație timpurie”(2019), Ministerul Educației Naționale. 
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APA 

ÎNV.: SIMA RALUCA ANDREEA MARIA 
UNIT. DE ÎNV: 

COLEGIUL NAŢIOAL PEDAGOGIC ,,REGINA MARIA” 
DEVA 

,,Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.” 
– Immanuel Kant

 Spusele lui Immanuel Kant, sunt cele care înglobează esența universului educational, importanța 
și amprenta pe care educația o are asupra oricărui individ, și totodată ,,eticheta” pe care o dobândim prin 
intermeiul educației. Acțiune educațională se realizează după cum bine știm fiecare, în cadrul școlii/ 
universității, etc., cu alte cuvinte în cadrul unor instituții specialezate, ce conțin cadre diactice bine 
pregătite, care dețin însușirea de a adapta cunoștințele pentru nivelul de gândire al elevilor, tranformând-
le în informații accesibile vârstei. 

 Demersul educativ, are o varietate de forme, complexitatea lui fiind diferită de la clasă la clasă, 
însă acțiunea educațională poate îmbrăca mai multe forme pe parcursul unui an școlar. Dacă în cadrul 
orelor de curs, demersul didactic este unul rigid sau liniar, prin intermediul actvităților extracurriculare, 
educația se realizează și sub caracter ludic, învățarea se produce prin joc, 

 Un exemplu concludent este parteneriatul educational, cel care încă mai capacitează elevii, îi 
introduce în activitatea educațională, determinându-i să participle cu inters în cadrul activităților. În 
ceea ce privește societatea contemporană, în care trăim, activitatea elevului se caracterizate prin ore 
întregi petrecute în mediul online, internetul ,,răpind” o mare parte din timpul pe care copiii ar putea 
să îl petreacă în aer liber sau desfășurând alte activități. Pentru a reduce acet ,,consum excesiv” de 
internet din rândul tinerilor școala realizează o multitudine de activități extracurriculare, cum ar fi 
parteneriatele educaționale prin care le demonstrează elevilor ca educația se poate realiza și în afara 
clasei sau în afara lecțiilor. 

 Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 
perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 
experiențe, socializând și perfecționându-și competențele de comunicare. Proiectarea şi 
implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală sau în comunitate, se bazează 
în mare parte pe proiecte şi parteneriate dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale, ceea 
ce reprezintă o necesitate a activităţii didactice. 

 Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura 
de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai 
multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009). 

 Fiind cadru didactic, am putut observa cu ușurință că parteneriatul educational este o activitate 
sau o metodă îndragită de elevii mei, datorită schimbului de experiență sau pentru că implică oameni 
și copii noi care prezintă informațiile diferit și cu siguranță mult mai captivante sau intersante decât 
o face cadrul didactic în clasă. Un parteneria educational pe care l-am realizat în colaborare cu:
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ,,APELE ROMÂNE”- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE
APĂ MUREȘ - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE AL APELOR HUNEDOARA și institușia în care
lucrez : COLEGIUL NAŢIOAL PEDAGOGIC ,,REGINA MARIA” DEVA. Proiectul s-a numit :
,,APA- IZVOR DE SĂNĂTATE”, și a avut drept scop: antrenarea eleilor în descoperire și utilizarea
resurselor natural- apa. Ceea ce a fost cu adevărat de impact pentru elevi este că au aflat vitalitatea
apei pentru întrega lume, la câte lucruri ne este necesară apa, în câte locuri sau domenii o utilizăm și
cel mai important în câte moduri sau câte jocuri putem crea cu ajutorul apei.

 O serie de experimente care le-au plăct elevilor și pe care le-am repetat ulterior au fost : ,,Apa 
fosforescentă”; pigmentarea florilor cu ajutorul apei colorate, stărie de agregare ale apei, pictură cu 
cuburi de gheață, stingerea unei lumânări folosind apă, oțet și bicarbonat, ,,Apa coagulată”, etc. 
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 Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 
succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunităţii 
se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care 
începe să funcţioneze. 

 Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, astfel încât nu mai este nevoie de motivare 
suplimentară pentru participarea la alte programe asemănătoare, interne sau externe. 

 În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 
constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului 
incluziv. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de 
elevi. Acestea nu mai sunt considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă 
de natura relaţiilor publice. Așadar, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea 
multicauzală, experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în 
ultimul rând, socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească 
experienţe personale. 
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SIMILITUDINI ȘI DEOSEBIRI ÎNTRE SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
ROMÂNESC ȘI CEL FINLANDEZ 

PROF. SIMEANU PETRA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OȚELU-ROȘU 

Finlanda, deși este o națiune mică de 5, 5 milioane de oameni reprezintă vârful educațional din 
Europa și unul dintre cele mai puternice din lume. 

Rezultatele deosebite înregistrate în mod consecvent de către elevii finlandezi se datorează 
filosofului finlandez John Vilheln Snellman care, la mijlocul secolului al XIX-lea, a pus bazele 
acestui sistem deoarece a transmis ideea că educația este cea care asigură bunăstarea. 

Cetățenii au fost receptivi și au început să investească în educație, cercetare și tehnologie. 
După cel de-al doilea război mondial finlandezii au început să-şi reclădească societatea şi ţara. 

Ei au decis că își doresc un viitor mai bun pentru copiii lor, iar această voinţă s-a materializat în 
reforma învăţământului obligatoriu, despre care consilierul Reijo Aholainen spune că este 
premergătoare oricărei alte reforme. 

 La baza funcționării fiecărei școli din Finlanda se află aceleași obiective naționale. Unitățile 
de învățământ se bazează pe cadre didactice pregătite de universitate. Rezultatele copiilor din satele 
din mediul rural sunt aceleași ca ale elevilor dintr-un oraș universitar. 

În continuare, am realizat o paralelă între cele două sisteme de învățământ, cel din România și 
cel din Finlanda, pentru învățământul preșcolar și primar : 

ROMÂNIA - FINLANDA 
SIMILITUDINI 
ÎNTRE 
ROMÂNIA ŞI FINLANDA 

DEOSEBIRI 
ROMÂNIA FINLANDA 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREŞCOLAR 

-grădiniţa începe la
vârsta de 3 ani;
-se lucrează după o
programă aprobată 
de 
minister; 
-învăţământ de stat
gratuit;
- grădiniţa nu este
obligatorie;
-copilul este în
centrul atenţiei;
-se pune accent pe
formarea
deprinderilor şi
priceperilor de bază;
-accent pe 
incluziune, egalitate 
de şanse;  

-copilul pleacă la şcoală
la 6 ani;
-o grupă de min.10-
max-20 copii la 1 
educatoare; 
-majoritatea activităţilor
se desfăşoară în sala de
grupă;
-grădiniţele private au
taxă ;
-program Lapte-corn
gratuit;
-discuţii individuale cu
părinţii se fac -
săptămânal şi întâlniri
cu toţi părinţii se fac
lunar;

-copilul pleacă la
şcoală la 7 ani;
-o grupă de până la 20
copii la 4 educatoare; 
-obligatoriu program
în aer liber min.3
ore/zi ;
-nu există grădiniţe
private, doar de stat;
-masa gratuită;
-discuţii individuale
cu părinţii se fac - o
dată la 3 luni şi
întâlniri cu toţi
părinţii- de 2 ori pe an
;
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ÎNVĂŢĂMÂNT 
PRIMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-învăţământ de stat 
gratuit; 
-învăţământ 
obligatoriu; 
 -există o clasă 
pregătitoare ( în 
Finlanda nu tocmai 
în toate şcolile) 
-nu se acordă note, 
doar calificative; 
-un învăţător pe 
clasă; 
-accent pe 
incluziune, egalitate 
de şanse; 
-orele sunt apropiate 
ca durată ( 45 – 50 
minute); 
-se pune accent pe 
metode activ-
participative; 
-nu există uniforme 
(obligatorii); 
-există colaborare 
familie – şcoală – 
resurse socio- 
culturale; 

-învăţământ primar cu 
durata de 5 ani ( 6 ani – 
11 ani); 
-învăţământ privat cu 
taxă; 
-program 8 (8, 30 ) – 12 
(12, 30); 
-clasele a II-a şi a IV-a 
susţin teste naţionale; 
-multe teme pentru 
acasă; 
-multe ore în sala de 
clasă; 
-program Lapte-corn 
gratuit; 
-şcoli dotate cu logistică 
insuficientă pentru cadre 
didactice şi elevi;  
-inexistenţa atelierelor 
pentru elevii din ciclul 
primar; 
-există o ierarhizare a 
elevilor şi o premiere în 
funcţie de calificativele 
obţinute anual; 
-elevii sunt transportaţi 
din localităţile apropiate 
cu microbuze şcolare; 
-igienizarea şcolilor lasă 
de dorit;  
-decenţa şi respectul nu 
sunt generale 
(obligatorii / aplicate) în 
şcoli; 
 

-învăţământ de bază cu 
durata de 9 ani (7 ani– 
16 ani) 
-nu există şcoli 
private; 
-program 8, 30 (9) – 
15, 00 cu jumătate oră 
de pauză de masă; 
-masa este gratuită; 
-nu susţin examene / 
testări naţionale; 
-foarte puţine teme 
acasă; 
-multe ore în aer liber; 
-şcoli dotate cu 
logistică ultramodernă 
pentru elevi şi cadre 
didactice şi ateliere 
foarte bine utilate; 
-nu există o ierarhizare 
a elevilor; 
-elevii nu sunt evaluaţi 
comparativ unii cu 
alţii; 
-nu există autobuze / 
microbuze şcolare 
deoarece niciun elev 
nu locuieşte la o 
distanţă mai mare de 5 
km de şcoală; 
-în şcoli şi în jurul lor 
se menţine o curăţenie 
exemplară; 
-elevii sunt obligaţi să 
aibă o ţinută decentă şi 
o atitudine 
respectuoasă; 
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IMPORTANȚA JOCULUI ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR 

 
 SIMIN LIDIA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SAT VĂLENI 
 
Pentru majoritatea oamenilor, învățarea implică dobândirea unei noi abilități specifice, cum ar 

fi memorarea alfabetului, număratul, scrierea, etc. Mulți oameni consideră că jocul este doar pentru 
distracție și nu implică o învățare reală. Însă, conform studiilor, jocul înseamnă învățare, iar copiii 
învață jucându-se, fie că sunt la școală fizic, fie că sunt online. Învățarea ludică reprezintă cea mai 
bună alternativă pentru a-i motiva pe copii să participe activ și pentru a le păstra crescut interesul 
pentru școală. Astfel, atât în orele de curs, cât și în „Școala altfel” sau pentru a marca anumite zile cu 
importanță națională sau internațională, folosesc jocuri care îmi sunt de mare folos pentru a-mi atinge 
obiectivele.  

Beneficiile jocului 
1. Stimulează dezvoltarea timpurie a creierului 
Joaca este un pilon al dezvoltării creierului unui copil, oferindu-i experiențe de viață 

elementare. Neurologii au descoperit că joaca, folosirea jucăriilor și a diferitelor jocuri de societate, 
pot modifica chimia și fiziologia creierului. Jocul și utilizarea jucăriilor sunt mai benefice pentru zona 
creierului asociată cu o procesare cognitivă mai înaltă (cortexul cerebral), decât pentru alte părți ale 
creierului . 

2. Îmbunătățește inteligența 
Jocul timpuriu este asociat, de asemenea, cu o inteligență superioară mai târziu în viață.Un 

studiu realizat de Universitatea din Arkansas arată că un copil căruia i s-au oferit des jucării va avea 
un IQ mai mare până la vârsta de 3 ani. Ulterior, psihologul Edward Fisher a analizat 46 de studii 
efectuate pe joc. El a descoperit că jocul ar putea spori dezvoltarea cognitivă, lingvistică și socială a 
copilului. 

3. Încurajează gândirea creativă 
Poate cel mai evident avantaj al jocului este sporirea creativității copiilor. 
Creativitatea este strâns legată de gândirea divergentă care explorează multiple soluții pentru o 

problemă și generează ideile creative. Multe studii au descoperit că jocul este adesea asociat cu 
gândirea divergentă. 

Jocul fără restricții este unul nestructurat și îi încurajează pe copii să exploreze și să-și creeze 
propriile jocuri. De exemplu, atunci când copiii fac joc de rol, aceștia sunt nevoiți să își imagineze 
scenarii și apoi să le interpreteze. Libertatea acestor tipuri de joc le permite copiilor să fie creativi. 

4. Îmbunătățește abilitățile lingvistice 
Abilitățile de comunicare sunt vizbil îmbunătățite prin joacă, deoarece copilul trebuie să 

exprime păreri pozitive sau negative, să argumenteze, să ofere explicații, să definească, este obligat 
de joc să comunice, astfel încât această abilitate se dezvoltă în mod firesc, fără presiune din partea 
adulților. 

5. Promovează controlul impulsurilor și reglarea emoțiilor 
Autoreglarea este o abilitate esențială pentru pregătirea școlară. Copiii care posedă această 

deprindere își pot aștepta rândul într-o conversație, pot rezista tentației de a lua obiecte de la alți copii, 
își controlează emoțiile mai puțin bune și fac față situațiilor provocatoare. 

Reglarea emoțiilor nu este esențială doar pentru succesul academic, ci contribuie și la o viață 
socială reușită, atât în calitate de copil, cât și de adult. 

6. Îmbunătățește abilitățile sociale și empatia 
Jocul activ nestructurat cu alte persoane – inclusiv părinți, frați și colegi – reprezintă o 

oportunitate semnificativă de cultivare a abilităților sociale. În timpul jocului, actul de a se preface și 
de a negocia cu colegii sporește abilitățile sociale ale copiilor. Jocul oferă copiilor oportunități de a 
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învăța interacțiunea socială. În timp ce se joacă împreună, copiii învață să coopereze, să respecte 
regulile, să își dezvolte autocontrolul și, în general, să se înțeleagă cu alte persoane. 

Psihologii au descoperit că multitudinea și complexitatea jocurilor de rol prezic în mod 
semnificativ abilitățile și popularitatea preșcolarilor, precum și caracterul pozitiv al activității sociale. 

Copiii jucăuși tind să fie mai fericiți, să se adapteze mai bine, să fie mai cooperanți și mai 
populari printre colegii lor decât cei care se joacă mai puțin. Copiii care se joacă mai mult sunt mai 
empatici, un alt element esențial care contribuie la dezvoltarea abilităților sociale. Astfel de copii 
reușesc să înțeleagă mai bine sentimentele și concepțiile altor persoane. 

7. Îmbunătățește sănătatea fizică și mintală 
Știm deja că jocul promovează reglarea emoțiilor care este vitală pentru rezistența și sănătatea 

mintală a unui copil. Jocul care implică activități fizice promovează abilitățile motorii, forța și 
rezistența. 

8. Îi învață pe copii lecții de viață 
Jocul îi ajută pe copii să își dezvolte capacitatea de a rezolva diverse probleme.Atunci când 

copiii se prefac că întâmpină dificultăți în timpul jocului, ei învață să facă față problemelor în felul 
lor. De asemenea, au oportunitatea sigură de a se pregăti pentru viitoare abilități și roluri sociale. Mai 
departe, acest lucru va avea un impact semnificativ în dezvoltarea gândirii abstracte. 

9. Consolidează relația cu persoanele care îi îngrijesc și colegii 
Părinții care se joacă cu copiii lor formează o legătură mai puternică cu aceștia. Interacțiunea 

prin joacă oferă experiențe de viață pozitive care stimulează dezvoltarea creierului celor mici. 
 
https://www.parentingforbrain.com/benefits-play-learning-activities-early-childhood/ 
https://tzitzi-poc.ro/importanta-jocului-9-beneficii-uimitoare/ 
https://joaca.atlassport.ro/7-beneficii-ale-jocului-in-aer-liber-pentru-copii/ 
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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI PENTRU ÎNVĂȚAREA LA DISTANȚĂ 

 
PROF. SIMION ANDREEA-ELENA 

 GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA COPILARIEI”, 
RM. SĂRAT  

 
În contextul actual generat de pandemia de COVID-19 de o bună perioadă de timp, 

învățământul românesc a avut parte de multe piedici și a fost obligat să adopte măsuri drastice, precum 
închiderea școlilor și grădinițelor pe o perioadă nedeterminată. Acest fapt a determinat învățământul 
românesc, totodată și cel preșcolar, să realizeze o schimbare pentru săvârșirea actului educativ, anume 
învățarea online.  

Din prisma profesorilor de învățământ preșcolar, activitatea online a însemnat deschiderea 
orizontului cunoașterii privind adoptarea diferitelor metode și procedee de predare-învățare-evaluare 
folosind diverse aplicații și platforme online concepute sau adaptate pentru educație. Aceste activități 
au avut în vedere realizarea obiectivelor instructiv-educative, pentru ca aceștia să nu rămână în urmă 
și să nu piardă tot ceea ce au acumulat pe parcursul unui an școlar.  

Astfel, voi prezenta câteva exemple de activități pe care le-am desfășurat împreună cu 
preșcolarii de la grupă, în perioada grădiniței online: 

 
Activitatea nr. 1: “Vaza cu flori din lego”  
 Dacă ai la dispoziție piese lego sau piese de construcții, încearcă și tu să 

realizezi o vază pentru crizanteme, îmbinând piesele. Poți cere ajutorul unui adult 
în cazul în care consideri că ai nevoie. 

 
 
 

 
Activitatea nr. 2: “Vaza din sticla de plastic” – pictură 
Pentru această activitate fă rost de o sticlă de plastic (mai mică sau mai 

mare), pensule și câteva acuarele. Roagă un adult să îți taie sticla, așa încât să pară 
că este o vază pentru flori. Apoi pictează sticlă cu ce culori dorești și vaza ta pentru 
crizanteme este gata. Poți folosi în loc de pensule bureți de bucătărie.  

 
Activitatea nr. 3: “Crizantema” – pictură cu furculița 
La această activitate poți picta crizanteme folosind o furculița (de plastic sau 

din metal). Înmoaie furculița în culoarea dorită și apoi imprim-o pe foaie. Repetă 
această acțiunea până consideri că ai terminat de pictat crizantemă. 

 
Activitatea nr. 4: “Crizanteme din semințe” 

Pentru această activitate interesantă ai nevoie de un sul de hârtie igienică și de diverse semințe 
(porumb, orez, semințe de floarea soarelui etc.) Roagă un adult să te ajute să tăie sulul de hârtie 
igienică de aceeași lățime ce vor fi petalele crizantemei. Așează bucățile tăiate (petalele) astfel încât 
să redai o crizantemă. Umple apoi petalele ușor, fără a vărsa semințe pe lângă. Poți folosi și un sul de 
prosoape de bucătărie pentru a folosi petale mai mari.  
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Activitatea nr. 5: “Crizantema – experiment cu colorant alimentar” 
Știi cum își poate schimba culoarea floarea albă de crizantemă? Pentru a afla, ai nevoie de un 

fir de crizantemă, un pahar cu apă/ borcan și colorant alimentar;  
Introduce firul de crizantemă în paharul cu apă cu colorant. Timp efectiv de realizare este de 

aproximativ 3-4 ore. Înainte să observi rezultatul, ce crezi că se va întâmplă? (Apa urcă prin tulpina 
la frunze și flori).  

  
Activitatea nr. 6: Joc: “Drumul până la coșul cu flori” 
Se pun câteva obstacole până la coș (o jucărie), pe care le ocolesc prin alergare, niște piciorușe/ 

tălpi decupate din hârtie, pe care copiii merg, fac o tumbă, sar într-un picior. 
 
Activitatea nr. 7: “Crizantema” – construcții din bețișoare de urechi  
Mai întâi de toate fă rost de puțină plastilină și încearcă să modelezi o minge. Apoi înfige cât 

mai multe bețișoare de urechi (petalele crizantemei) și realizează o crizantemă “înfoiatâ” (poate să 
fie plană sau tridimensională).   
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ ȘI PLATFORM KINDERPEDIA 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR,  

SIMION LUCICA – GEORGETA 
G.P.P ,,ION CREANGĂ” STRUCTURA G.P.N NR. 3 

 
 Imediat ce a început pandemia, doamna director, ne-a trimis varianta aleasă pentru unitatea 

noastră și anume platforma Kinderpedia. Am început cu crearea contului și instruirea părinților cu 
ajutorul grupului de whatsapp, nu pot spune ca a fost ușor, deoarece am avut și 3 copii din totalul de 
22 care nu au avut acces la internet, pentru aceasta am apelat la ajutorul părinților, care au mers, când 
puteau, să îi informeze și pe cei 3 copii și părinți acestora despre activitățile săptămânale și au făcut 
fotografii, pe care le-am încarcat pe platformă.  

Pregătirea pentru utilizarea s-a făcut din mers, imediat după crearea contului, am participat la 
cursuri de pregătire oferite online de experții Kinderpedia, ceea ce m-a ajutat să înțeleg mai bine cum 
să utilizez cele 24 de module și să pot explica la rândul meu părinților cum să lucreze pe platformă. 
Kinderpedia are un management complet al clasei sau al întregii școli unde profesorii organizează 
orarul clasei, dau drumul unei lecții video, fac prezența, acordă note și trimit teme, distribuie 
documente și multe alte funcții smart pentru o educație conectată. 

Modul în care fiecare tip de utilizator interactionează cu platforma este personalizat nevoilor 
sale concrete. Inainte de a implementa Kinderpedia, comunicarea se făcea verbal și în scris, pe mai 
multe canale. Dezavantajul acestui tip de comunicare, mai ales într-o comunitate mai mare de parinti, 
este ca poate fi greoaie. Comunicarea cu părinții s-a îmbunătățit si exista acum o mai mare 
transparență a evolutiei copiilor. Pe Kinderpedia încărcăm programul de activități, meniul zilnic, 
informații despre cât au mâncat sau cât au dormit cei mici, calendarul de evenimente, galerii de 
imagini de la activități și multe alte resurse valoroase pentru familie. Pentru învățători și profesori 
este mai ușor sa creeze proiecte interdisciplinare si transdisciplinare pe Kinderpedia, pentru că vad în 
timp real ce s-a studiat deja și cum pot lega între ele materiile. Toate informațiile sunt centralizate, 
interfața este prietenoasa, ușor de accesat, astfel încât și bunicii se descurcă să o butoneze pe aplicația 
mobilă o aplicație online în timp real, unde pot primi informații de la cadrul didactic, zilnic, despre 
starea lui de bine, despre progresul lui școlar, pot vedea imagini . Educatorii se organizează mai ușor 
și au și timp pentru cei mici, părinții sunt permanent informați și, la sfârșitul anului pot avea un istoric 
în imagini și idei despre progresul copilului și despre ce a însemnat un an de grădiniță să în viață lui. 

Toate acestea fac școala online extrem de ușoară, dar să nu uităm că sunt foarte mulți copii fără 
dispozitive și internet cu care să poată intra pe platformă, inclusiv în marile orașe și până când această 
problemă nu se rezolvă nu se poate realiza o predare calitativă ce ar duce apoi la o învățare eficientă 
și mai apoi la o evaluare corectă, ori fără acestea învățământul nu poate exista, iar de educație trebuie 
să aibă parte toți copiii, ei reprezintă viitorul iar datoria noastră și a părinților este să îi pregătim pentru 
el. 

În concluzie, trebuie să tinem pasul cu tot ce este nou, să se asigure dispozitive pentru toți copiii, 
pentru orice eventualitate, iar învățământul tradițional să se mențină prioritar, copiii au nevoie și de 
socializare, de o îmbrățișare, iar jocurile prin intermediul cărora se pot învăța atât de multe nu pot fi 
înlocuite de nici o platformă. 
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EDUCAȚIA FĂRĂ FRONTIERE 

ŞCOALA ONLINE, ŞCOALA DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘIMON CORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIEBLING TIMIŞ 

 
 Datorită pandemiei de coronavirus, și școlile din România au trebuit să- și închidă porțile și să 

treacă la învățământul online, care a fost o mare provocare deoarece în cea mai mare parte, atât noi, 
cadrele didactice, dar mai ales elevii, nu am avut competențele digitale suficient formate. 

 Astfel într-un timp relativ scurt, am fost nevoiți să ne perfecționăm în utilizarea uneia sau a 
mai multor platforme, până la stabilirea uneia la nivel de instituție. 

 Platforma aleasă de școala la care activez este Google Classroom, o platformă complexă cu 
multe instrumente utile în facilitarea predării și a evaluării în mediul online. 

 Personal, am început prin a studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de 
învățare, apoi a trebuit să-i ajut pe părinții copiilor să-și creeze cont, să utilizeze platforma.Din dorința 
de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, am ales să mă înscriu în forumuri de 
discuții pe teme de interes școlar, să accesez materiale existente . 

 În activitatea desfășurată, am folosit laptopul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. 
Așa, încet, împreună cu părinții, ne-am adaptat la învățământul online, încercând să fiu cât mai 
creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și părinților lor. Având în vedere 
faptul că elevii sunt mici, au avut nevoie de sprijinul permanent al părinților în cadrul activităților de 
învățare online. 

 Am ales opțiunea de predare sincronă, deoarece consider că este extrem de important să pot 
oferi explicațiile necesare fiecărui elev în parte, feedback-ul de care are nevoie în timp real. 

 Mai mult mi s-a părut că această abordare este cea mai apropiată de școala clasică, din moment 
ce profesorul și elevii pot interacționa live, pot iniția discuții, dezbateri, lucururi ce au rolul de a 
menține motivația și interesul elevilor pentru un anumit subiect/materie. 

 Bineînțeles că și aici au apărut dificultăți de ordin tehnic care ne făceau să ne simțim oarecum 
neputincioși. Uneori se întrerupea brusc semnalul wi-fi, sau nu funcționau căștile, alteori, camera web 
nu colabora, sistemul de share-screen părea să funcționeze după principia proprii etc. 

 Oricâtde greu ni s-a părut la început, noi, dascălii, am încercat să regândim învățarea și să o 
adaptăm la nevoile societății actuale, să facem în așa fel încât învățarea online să fie la fel de eficientă 
ca cea de la școală. În aceste condiții, nemaiîntâlnite până acum, am dat dovadă de mult calm, dăruire, 
dragoste față de elevii noștri pe care i-am îmbrățisat virtual la sfârșitul fiecărei ore. 
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 IMPORTANŢA RELAȚIEI FAMILIE – ŞCOALĂ ÎN EDUCAŢIA 

ELEVILOR  
 

 PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR :SIMON ILONA GIZELLA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL GHEORGHE ” 

 JUDEŢUL : MUREŞ 
 
Ce este educaţia? 
 Ca motto pentru tema lucrării am ales filosofia marelui pedagog John Dewey, precum : 

„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi.Educaţia este procesul prin 
care se realizează "stimularea capacitătii copilului de către cerinţele situaţiilor sociale în care se 
găseşte". Este un proces de creştere, de învăţare si readaptare a activităţii la noi împrejurări şi a 
mijloacelor la noi scopuri. ” 

 Pornind de la definiţia lui Dewey, educaţia este un fenomen social, fundamental, apărut odată 
cu apariţia societăţii, având ca funcţie informarea şi formarea oamenilor conform unui ideal uman un 
model propus de societate. Odată cu succesiunea epocilor istorice idealul, conținuturile, finalitățile 
educației s-au schimbat, au evoluat și s-au perfecționat. 

 Educaţia de azi are ca scop dezvoltarea omului armonios, multilateral dezvoltat, capabil de a 
gândi, de a se exprima, de a se integra în societate şi competent de a înfrunta problemele care apar, 
în fine de a forma un cetăţean pregătit.  

 Acest proces de pregătire începe încă din primele săptămâni de viaţă, având ca loc de 
dezvoltare, familia. Copilul nou născut învaţă de la părinţi imitând faptele, atitudinile şi valorile 
morale, culturale, artistice ale părinţilor. În familie învaţă primele cântece, aude primele poveşti, 
însuşeşte bune maniere şi tot acolo i se impun primele reguli . 

 Intrând la grădiniţă, apoi la şcoală se întâlneşte cu alte „obstacole ”de trecut, precum 
respectarea unui şir de reguli neîntâmpinate până acum sau capabilitatea de a se integra în colectivul 
de elevi, precum şi experimentul bazat pe noi forme de învăţare. 

 Educaţia şcolară este centrată pe formarea unor competenţe cheie, necesare în procesul 
integrării în societate. 

 Dacă facem referire la educaţia eficientă, ne gândim nu numai la capacităţi, competenţe 
dezvoltate ci şi la schimbarea unor comportamente inadecvate, prin crearea unei relaţii pozitive cu 
cei mici, o bună comunicare cu copilul, oferirea unui exemplu pozitiv . 

 Un factor esenţial în eficienţa educaţiei constă în relaţia cu familia elevilor . Pentru eficienţa 
educaţiei, ea trebuie să se bazaze pe cooperare, pe oferire de sprijin şi de încurajare, centrată pe o 
comunicare pozitivă şi pe respect, având ca scop comun dezvoltarea armonioasă a competenţelor şi 
dezvoltarea relaţiilor interpersonale ale elevilor. 

  
 Rolul profesorilor și al părinților în educația copiilor este complementar și esențial pentru o 

educație completă, atât academică, cât și culturală, emoțională, socială și valorică. De aceea este 
important să mergem în aceeași direcție pentru a consolida reciproc ceea ce am învățat în două 
domenii: școală și familie. Cu toate acestea, uneori ambii, în loc să colaboreze, contribuie la barierele 
în comunicarea și înțelegerea în comunitatea educațională.  

 Comunicarea dintre părinte şi profesor trebuie să fie constantă, să implice toate mijloacele 
disponibile şi să vizeze atât aspectele negative, dar, mai ales, aspectele pozitive. Este foarte important 
să existe la ambii parteneri (părinte şi profesor) capacitatea de a da copiilor recompense spontane 
(laudă, întărire pozitivă), relaţionarea dintre aceştia având valenţe formative în acest sens.  

 Pentru a atinge același obiectiv, școala trebuie să favorizeze participarea părinților și să le ofere 
mijloacele necesare pentru a consolida legăturile cu profesorii unităților școlare. Cooperarea este 
esențială pentru ca dezvoltarea academică a elevului să fie coerentă. Părinții trebuie să fie implicați 
în funcționarea școlii și să participe la activitățile comune propuse. 
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 Părinții și profesorii împărtășesc responsabilitatea pentru educația copiilor și studenților. Cele 
două părți trebuie să coopereze și să se raporteze astfel încât traiectoria academică a copilului să se 
dezvolte în mod coerent și în aceeași direcție. 

 Parteneriatul dintre cele două părţi are următoarele beneficii: 
• ajută cadrele didactice în munca lor 
• perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor 
• îmbunăţăţesc procesul de predare –învăţare 
• îmbunătăţesc climatul şcolar 
• îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor elevilor 
• facilitează legătura dintre părinţi, personalul didactic, societate 
 Parteneriatul constă în realizarea unor activităţi şcolare extraşcolare, în care sunt implicaţi 

părinţii, cu scopul de a afla preocupările părinţilor, de a le asculta părerile despre anumite teme, de a 
oferi suport şi servicii părinţilor, de a lămuri diverse probleme, cu scopul unei experienţe pozitive. 

 Astfel de activităţi şcolare şi extaşcolare sunt : şedinţe cu părinţi, ore de consiliere a părinţilor, 
serbări, ateliere tematice, excursii tematice unde participă şi părinţii elevilor. 

 Atunci când părintii, elevii şi ceilalți membri ai comunităţii devin parteneri în educaţie, în jurul 
elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj puternic. 

 Este necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi familie, între familie şi şcoală, care să 
ducă la realizarea scopului final al activităţii educative, de formare a unei personalităţi active, creative 
şi armonioase. 

 „Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi: rădăcini pentru a nu-şi uita originile şi aripi 
pentru a zbura şi a se folosi de ceea ce i-au învăţat. ”(Jonas Salk) 
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GÂNDURI DESPRE ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR SIMON MARCIANA-CERASSELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DOMNIȚA MARIA” BACĂU 

 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a determinat 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, utilizând instrumente online accesibile tuturor. Cu multă 
determinare, putem facem progrese împreună și putem încuraja elevii să învețe și să lucreze 
independent. 

Pentru buna desfășurare a orelor online, profesorii au particpat la mai multe cursuri pentru 
perfecționarea competențelor digitale. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 
comunicare și colaborare online este platforma G Suite Google For Education. Pentru a accesa gratuit 
această platformă, e nevoie ca școala 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 desfășurarea activităților în sistem online, cadrele didactice au utilizat diferite platforme: 
Zoom, Google Classroom, Google Meet, LearningApps, Word wall, Story jumper, Padlet, Loom, 
academia ABC, Liveworksheet, Kahoot, Xtra Math, ASQ. 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 putem invita până la 100 de participanți prin intermediul unui link. Elevii nu 
au nevoie de niciun cont, ci accesează linkul primit, descarcă aplicația Zoom pe calculator sau mobil 
și se conectează cu un microfon și sau/webcam. 

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. Platformele utilizate oferă moduri cât mai 
interactive şi atrăgătoare de însuşire a noilor informaţii. Prin intermediul platformelor folosite, elevul 
va învăţa mult mai uşor prin descoperire şi mai ales prin interactivitate. Copiii sunt încântați mai ales 
de filmulețe și jocuri online. Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. 
Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru un program și să sprijine 
profesorul 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. 

Chiar dacă am evoluat și ne-am perfecționat competențele digitale, totuși nimic nu se compară 
cu învățământul față în față. Elevii nu înțelegeau de ce nu se prezintă (fizic) la școală, de ce nu pot să 
se întâlnească cu colegii și învățătoarea lor. Copilul nu trebuie privit doar ca beneficiar al educației, 
ci și ca participant.  

Educația are puterea să schimbe vieți. Oportunitățile de socializare și dezvoltare de care avem 
parte datorită educației sunt esențiale în formarea noastră ca oameni, acestea contribuind la crearea 
unui caracter puternic și independent. Cunoștințele acumulate și experiențele trăite în perioada de 
învățare ne ajută să luăm decizii înțelepte și ne ghidează pentru a trăi o viață cu folos. Cu toate acestea, 
nu toți au acces la educație sau nu beneficiază de condițiile favorabile pentru a profita de ceea ce 
oferă aceasta. Astfel, mai sunt elevi care nu învață eficient, nu dobândesc abilitățile necesare de 
integrare în societate și sunt lipsiți de privilegiile oferite de educație. 

Unele activități didactice (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un 
impact negativ asupra învățării temeinice. Astfel, s-au semnalat 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%). 
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ACTIVITĂȚILE ȘI JOCURILE LIBER ALESE  

ȘI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA PREȘCOLARILOR 
 

 PROF. ÎNV. PREȘC. ȘIMONEA CRISTINA MONICA 
 
 Jocul este un exerciţiu premergător pentru viaţa de adult. El are rolul de a acţiona la copil 

funcţii motrice şi mintale. Principala menire a jocului este aceea de a permite individului să-şi 
realizeze eu-l, să-şi manifeste personalitatea. 

 Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care îi ajută 
cel mai mult şi eficient să înveţe. Prin joc copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să exploreze 
mediul, să găsească soluţii la situaţiile problemă, să îşi exprime emoţiile, să achiziţioneze cunoştinţe 
şi abilităţi care îi vor fi necesare pentru adaptarea la cerinţele şcolii. 

 Prin excelenţă, jocul constituie cadrul specific unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii 
de expresie, un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii 
psihice. E plin de promisiuni şi surprize, poate să se dezvolte liber, dar când intervine controlul, jocul 
se încheie. Copiii care se joacă par a fi inepuizabili, pierd măsura timpului, fiind absorbiţi cu totul de 
joc, căci resimt jocul ca ceva interesant, atractiv, frumos. 

 Toţi educatorii sunt de acord în privinţa definirii jocului ca mijloc ideal de educaţie în perioada 
copilăriei. Totuşi, nu întotdeauna, practica şcolară plasează jocul ca instrument central de educaţie, 
deşi Comenius, în urmă cu 300 de ani, prefigura această idee. Ursula Şchiopu (1975) în cartea 
„Probleme psihologice ale jocului” consideră că jocul îndeplineşte pentru toate vârstele funcţii 
psihologice complexe, funcţii educative, între care amintim: asimilarea de conduite, acumularea de 
experienţă şi informaţie, funcţii de dezvoltare fizică prin antrenarea sau menţinerea capacităţilor 
fizice, funcţii sociale în dezvoltarea relaţiilor sociale.  

 În concepţia lui Jean Piaget expusă în lucrarea „Psihologia copilului” (1976) jocul are funcţia 
de a realiza adaptarea copilului la realitate. Jocul este formativ şi informativ şi îndeplineşte funcţia 
de socializare 

 Edouard Claparède în „Psihologia copilului şi pedagogia experimentală” (1975) enumeră opt 
teorii care au fost enunţate pentru a explica esenţa şi cauzalitatea care stau la baza jocului copilului: 

 1. Teoria recreării sau a odihnei (Schaller, Lazarus) potrivit căreia funcţia jocului ar fi aceea 
de a relaxa şi detensiona atât corpul cât şi spiritul. 

 2. Teoria surplusului de energie (Schiller, Spencer) conform căreia, surplusul de energie 
acumulat de copil se descarcă prin joc. 

 3. Teoria atavismului (Hall) care susţine că jocul este un exerciţiu necesar dispariţiei tuturor 
funcţiilor rudimentare, devenite inutile. 

 4. Teoria exerciţiului pregătitor (K. Groos) susţine existenţa a multiple tipuri de jocuri în 
conformitate cu numărul instinctelor (jocuri de întrecere, jocuri de vânătoare etc.) şi defineşte funcţia 
jocului ca un exerciţiu pregătitor pentru viaţa adevărată.  

 5. Teoria jocului ca stimulent al creşterii (H. Carr) în special pentru sistemul nervos. 
 6. Teoria exerciţiului complementar (H. Carr) se bazează pe ideea potrivit căreia jocul 

întreţine şi împrospătează deprinderile nou dobândite. 
 7. Teoria întregirii (K. Lange) potrivit căreia jocul ar fi un înlocuitor al realităţii care ar 

procura copilului ocaziile pe care nu le găseşte în realitate. 
 8. Teoria cathartică (H.Carr) după care funcţia jocului ar fi aceea de a ne purifica din când în 

când de tendinţele antisociale cu care venim pe lume şi de a le canaliza spre comportamente acceptate. 
 Vârsta preşcolară este o perioadă de evoluţie spectaculoasă a conduitei ludice. O evoluţie cu o 

asemenea intensitate nu se mai regăseşte în nicio perioadă a vieţii. Bogăţia şi impetuozitatea conduitei 
ludice este datorată nu numai dezvoltării şi maturizării psihofizice, ci şi posibilităţilor de relaţionare 
şi a experienţelor acumulate odată cu intrarea copilului în grădiniţă. Jocul şi procesul de creştere sunt 
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strâns legate între ele, copilul mic are mai multe ocazii de a se juca liber, însă treptat, joaca liberă a 
copilului este înlocuită cu activităţi structurate, atât acasă cât şi în instituţiile de educaţie.  

 Conceptul de joc liber este fundamental pentru curriculumul actual, iar când spunem joc liber 
ne referim la jocul care este iniţiat de copil în centrele de interes/activitate. În jocul liber copilul decide 
ce se joacă, cu ce se joacă şi cu cine se joacă.  

 Jocul liber-creativ şi activităţile alese sunt cele mai eficiente forme de activitate pentru 
dezvoltarea personalităţii copilului. Atunci când copiii îşi satisfac interesele, ei învaţă să acumuleze 
informaţii şi să tragă propiile concluzii în legătură cu acestea. Este vârsta când ei pot acumula 
cunoştinţe noi tot timpul, iar influenţele mediului au un rol foarte mare în asigurarea unei experienţe 
complexe şi variate, cât şi stimularea gândirii. Jocul liber nu este o activitate ,, sălbatică “, este o 
activitate plină de vioiciune, ăn care copiii au prilejul să exploreze medii diferite şi să îndeplinească 
sarcinifie individual, fie pe grupuri mici. Fiecare copil are dreptul să aleagă şi să participe la 
activităţile care îl interesează. 

 Procesul instuctiv-educativ trebuie să pornească de la cunoaştera fiecărui copil în parte. 
Jocurile şi activităţile alese au o contribuţie semnificativă în acest sens. Educatoarea ameneajează 
spaţii şi pregăteşte materiale didactice prin care ei să fie antrenaţi, valorizaţi, evaluaţi. Jocurile liber 
alese ale copiilor de 3-6/7 ani au rol lor în dezvoltarea globală a copilului cu metode active de 
stimulare a învăţării, din perspectiva noului curriculum, cu exemple de bune practici pentru facilitarea 
aplicării acestuia. 

 În timp, pe măsură ce copilul trece de la o grupă de vârstă la alta, ponderea jocului liber scade 
pentru că: • se pune accent pe produsele realizate de copil şi mai puţin pe procesul de învăţare, iar 
jocul uneori e înlocuit cu activităţi de învăţare pe baza fişelor de lucru, produse mult aşteptate de 
părinţi;• în locul de joacă copiii îşi aduc multe materiale din alte centre de activitate lăsând impresia 
că se face dezordine;• jocul declanşează strigăte de bucurie, mişcare, agitaţie, iar noi suntem 
concentraţi să păstrăm liniştea în sala de grupă;• jocul cu o anumită jucărie (păpuşă, maşină) sau cu 
obiectele preferate (cuburi, puzzle, vesela de bucătărie) prin care copilul experimentează, explorează, 
învaţă cum să acţioneze cu ele, par lucruri foarte simple pentru adulţi. Jocul reprezintă cea mai 
importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care îi ajută cel mai mult şi eficient să înveţe. 
Prin joc copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să exploreze mediul, să găsească soluţii la situaţiile 
problemă, să îşi exprime emoţiile, să achiziţioneze cunoştinţe şi abilităţi care îi vor fi necesare pentru 
adaptarea la cerinţele şcolii. 

 Copilul are nevoie nu numai de sprijin şi îndrumare, ci şi de libertate şi iniţiativă personală, iar 
educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze modalităţile specifice prin care copilul 
achiziţionează cunoştinţe: imitare, încercare şi eroare, experimentare.  

 Prin excelenţă, jocul constituie cadrul specific unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii 
de expresie, un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii 
psihice. E plin de promisiuni şi surprize, poate să se dezvolte liber, dar când intervine controlul, jocul 
se încheie. Copiii care se joacă par a fi inepuizabili, pierd măsura timpului, fiind absorbiţi cu totul de 
joc, căci resimt jocul ca ceva interesant, atractiv, frumos. Astfel se poate explica refuzul copiilor de 
a întrerupe jocul „De-a magazinul”, „De-a şoferii”, „De-a animalele din pădure”, „De-a piaţa de flori” 
când le propunem o activitate în alt centru pentru a rezolva, de exemplu, sarcini matematice, a picta, 
a scrie semne grafice sau a tăia cu foarfecele. 

 Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să 
socializeze în mod progresiv şi şp se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural 
căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe grupuri 
mici, în perechi şi chiar individual.Reuşita desfăşurării jocurilor şi activităţilor didactice alese depinde 
în mare măsură de modul în care este organizat şi conceput mediul educaţional. Acesta trebuie să 
stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la acţiune.Astfel, dacă este vorba de activităţi 
desfăşurate în sala de grupă, educatoarea va acorda o atenţie deosebită organizării spaţiului în centre 
ca :Bibliotecă, Colţul căsuţei- Jocul de rol, Construcţii, Ştiinţă, Arte, Nisip şi apă.  

 Organizarea acestor centre se va face ţinând cont de resursele materiale, de spaţiu şi de nivelul 
de vârstă al copiilor. Materialele care se vor regăsi zilnic în centrele de interes deschise nu trebuie să 
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fie aleatorii, ci atent alese, în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în 
derulare. Participarea activă a copiilor la ceste activităţi e influenţată de antrenarea lor zilnică în 
activităţi variate şi capabile să-i cucerească prin farmecul lor, să le dezvolte imaginaţia şi să le incite 
gândirea. 

 Educatoarea manifestă iniţiative ingenioase în privinţa coceperii şi organizării diferitelor 
activităţi instructiv-educative. De asemenea, educatoarele, se pot folosi de conţinutul activităţilor la 
alegere pentru a optimiza ulterior, în aceeaşi zi sau în zilele următoare, învăşarea în activităţile 
comune. 

 Copilul învaţă prin jocuri şi activităşi alese : 
1. Să decidă singur asupra jocului şi a jucăriilor. Aflat în faţa mai multor posibilităţi, copilul 

învaţă să aleagă ceea ce i se potriveşte, învaţă prin experienţă proprie. 
2. Să fie responsabil pentru decizia luată. Faptul că îşi alege singur jocul şi datorită acestei 

alegeri numai el ştie să explice ce face şi cum fece, îi oferă bucuria independenţei şi, în acelaşi timp, 
răspunderea rezultatelor. 

3. Să aibă încredere şi curaj. Mediul securizat şi stimulativ, care susţine şi încurajează 
dezvoltarea personalităţii copilului atât global, cât şi în componentele ei, oferă cunoaşterea propiilor 
forţe, încredere şi creativitate. 

4. Să devină independent în luarea deciziilor, organizarea jocului, alegerea relaţiilor sociale cu 
egali şi cu educatoarea. Într-un astfel de aranjament al spaţiului, copiii au ocazia de a se întâlni în 
activitate cu ceilalţi, iar aceste relaţii devin libere, sunt orientate indirect de educatoare prin 
comunicare, cooperare, colaborare, respect, negociere, acceptare, toleranţă, prietenie. 

5. Să cerceteze şi să experimenteze noi soluţii. Acest lucru este posibil, numai dacă ei simt 
libertatea şi au siguranţa că greşelile nu le sunt aspru sancţionate. 

6. Să se cunoască. Acest lucru se poate realiza tot prin amenajarea adecvată a spaţiului. Prin 
sprijin, interes şi înţelegere pentru eforturile copiilor, educatoarea contribuie la construcţia delicată a 
imaginii de sine a fiecăruia. 

 Grădiniţa, prin programul zilnic, permite copiilor să aibă acces în diferite etape şi un timp mare 
la sectoarele aranjate în sala de grupă, respectiv la centrele de interes, unde se pot juca cât şi cu c 
doresc, în ritmul propiu. 

 Jocul liber oferă educatoarei şansa de a cunoaşte cât mai bine copilul, fiind momentul în care 
copilul utilizează cunoştinţele, deprinderile, experienţele dobândite anterior, în contexte în care el se 
simte liber să se exprime. Limbajul şi acţiunile copilului în jocul liber vorbesc despre modul în care 
el percepe lumea din jurul lui. Activităţile alese au scopul activizării preşcolarilor, al trezirii 
interesului pentru cunoaştere şi acţiune liberă, independentă. Copiii au ocazia să sesizeze proprietăţile 
materialelor şi jucăriilor cu care lucrează, să exerseze deprinderi de mânuire, să-şi manifeste 
predilecţia pentru un anumit gen de activitate sau pentru o gamă mai largă: înşirare de mărgele, cusut, 
ţesut, construcţii, artă dramatică, lectura imaginilor din cărţi, desen, pictură, modelaj, jocuri de creaţie, 
etc.  
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SCOALA DE ACASA, 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, 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. 
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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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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: SÎRBU ANDA DORINA 

GRĂDINIȚA CU PP. NR. 7, DROBETA TURNU SEVERIN 
 
 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 
online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum 
multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, 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 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 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.  

Câteva avantaje și limite ale școlii online. 
• 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! 

 În concluzie, se paote aprecia că învățământul online poate reprezenta în anumite momente un 
ajutor pentru actorii educaționali, dar, după părarea mea, nu poate reprezenta o constantă a unui sistem 
de învățământ performant.  
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BUCURIA COPILĂRIEI-FĂRĂ FRONTIERE 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR SÎRBU CARMEN-VERONICA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 7 “LIZUCA” BRĂILA 
 
Criza provocată de virusul COVID – 19, a impus continuarea demersului educativ în mediul 

virtual. 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 a fost limitată atât din punct de vedere fizic, cât mai ales afectiv. Marea provocare a 
organizării și desfășurării învățământului on-line la vârsta preșcolară a fost identificarea unor 
mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai important, adecvate vârstei. 

Astfel, pornind de la studierea câtorva repere metodice şi mizând pe faptul că preşcolarii se 
dezvoltă la adevăratul lor potențial atunci când se simt fericiți și siguri de întreaga dragoste a adulților, 
am considerat extrem de utilă continuarea activităților educative în mediul virtual, în contextul 
pandemiei.  

Este lesne de înțeles că părinții sunt primii educatori ai copiilor iar implicarea activă în educația 
acestora sprijină abilitățile și încrederea că întreprind tot ceea ce le stă în putere pentru a contribui la 
dezvoltarea celor mici, iar în acest context, părinții au fost “mâinile educatoarei”. 

În consecință, am elaborat o planificare a activităților în care am inclus selectarea unor povestiri, 
cu conținuturi inspitate din cotidian, cu scopul de a răspunde unor teme şi probleme de actualitate: 
susținerea morală a unei persoane dragi aflate în suferință, dorința revederii, protejarea planetei de 
acasă, prețuirea clipelor importante din viață, prin petrecerea timpului de calitate în familie (Ziua 
internațională a tatălui-sărbătorită România în a doua duminică a lunii mai, Ziua internațională a 
copilului, sărbătorită pe 1 iunie), ocazii prielnice de a colecta date prețioase în ceea ce priveşte 
dezvoltarea socio-emoțională a copiilor din grupa mea. Ulterior, am creat o serie de resurse virtuale 
(video-lecturi), ce au avut un imapact major în rândul celor mici. Acestea au fost folosite nu doar în 
scopul audierii/vizionării ci şi ca punct de plecare pentru activitățile realizate acasă, cu sprijinul 
adulților. În acest mod am țintit interiorizarea sentimentelor şi convingerilor morale dar şi exersarea 
unor deprinderi specifice. Toate aceste activități au impus documentare şi mai ales, dezvoltarea şi 
asimilarea unor cunoştințe necesare pentru operarea activităților în mediul on-line.  

Ca exemplu de bună practică, doresc să expun activitatea care a avut ca scop celebrarea Zilei 
internaționale a tatălui (sărbătorită anual, în România, în a doua duminică a lunii mai), prin petrecerea 
timpului de calitate în familie într-un mod conştient, stimulând şi cultivând astfel sentimente pozitive 
față de cei din jur şi față de membrii familiei, în special.  

Tema activității: “Tatăl meu e…?” de Marieke van Ditshuizen 
 https://www.youtube.com/watch?v=iuV0edid5BI&t=80s 

Mijloc de realizare: video-lectură  
Obiective: 
-să participe afectiv la sărbătoarea dedicată tatălui; 
-să identifice trăsăturile morale specifice tăticilor; 
-să exprime sentimente față de tată, în cuvinte proprii; 
-să dovedească celebrarea zilei, prin pregătirea unei surprize /unui cadou pentru propriul tată; 
Descrierea activității: 
 Este bine cunoscut faptul că tatăl are un rol bine definit în dezvoltarea emoțională şi fizică a 

copilului. Studiile de specialitate dovesdesc faptul că dacă tăticii sunt implicați în creşterea şi 
educarea celor mici, IQ-ul acestora se dezvoltă, succesul şcolar apare mai repede iar rezistența la 
frustrare este mult mai crescută. Dacă mama are tendința de protejare, tatăl are tendința de a-i împinge 
pe cei mici spre testarea limitelor, astfel dezvoltându-le curajul.  

 Remarcând o implicare deosebită a tăticilor, în viața copiilor din grupa mea, am considerat 
oportună celebrarea unei zile pentru aceştia. Astfel, încă de vineri, am dezbătut în grup această temă, 
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pe platforma ZOOM. Le-am prezentat copiilor câteva idei principale despre însemnătatea zilei, am 
realizat un brainstorming referitor la posibile modalități de exprimare a sentimentelor dar şi posibile 
modalități de a-i surprinde într-un mod plăcut pe tătici. Ulterior, am livrat pe grupul de comunicare 
al clasei, video-lectura povestirii “Tatăl meu e…” scrisă de Marieke van Ditshuizen, unde se 
ilustrează perfect tabloul unui tată, cu calitățile specifice: blândețe, curaj, spirit jucăuş etc. Folosind 
ca punct de plecare acesată lecură, preşcolarii au realizat lucrări creative şi surprize inedite, pe care 
le-au împărtăşit tuturor, pe grupurile de socializare din mediile on-line. 
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 IMAGINEA COPILULUI ȘI CELE 100 DE LIMBAJE 

 ÎN VIZIUNEA LUI LORIS MALAGUZZI 
  

 AUTOR- SÎRBU LOREDANA CĂTĂLINA 
 
 Orice experiență educațională, indiferent de caracteristicile pe care le are, o putem analiza 

pornind de la aspecte privind arhitectura spațiului sau organizarea formală a educației din grădinițe 
și continuâd cu rolul și locul educatorului în cadrul activității pe care acesta o desfășoară, formarea 
cadrelor didactice, imaginea copilului, comunitatea și rolul ei în educație, contiunuitatea educației cu 
școala primară, toate acestea răsfrângându-se mai mult sau mai puțin asupra procesului de predare-
învățare-evaluare. 

 Abordarea educației timpurii din Reggio Emilia a fost dezvoltată pentru programele de îngrijire 
și educație a copiilor între 0-6 ani. Această experiență educațională a fost fondată pe imaginea 
copilului care de la naștere posedă potențial și instrumente pentru construirea propriului bagaj de 
cunoștințe, un copil predispus din punct de vedere biologic la explorare, la relaționare, care învață și 
cunoaște prin intermediul a diferite limbaje. 

 Copiii sunt apreciați ca fiind competitivi, curioși, inventivi, având imaginație și dorința de a 
interacționa, de a comunica cu cei din jur. Educatorii acordă încredere și respect față de capacitățile 
copiilor. Procesul de predare-învățare relevă o puternică relație de armonie între educator și educat, 
bazat pe schimb de reciprocitate. Copilul reprezită pentru educator un subiect, pe care acesta îl 
studiază aprofundat și continuu. În această abordare pedagogică, copiilor li se asigură dreptul de a 
învăța să învețe, dreptul de a schimba cunoștințele cu alți copii, dreptul de a asculta, dreptul de a 
construi semnificații, dreptul de a se juca, dreptul de a gândi din și înspre oraș, dreptul de a greși. 

 Experiența educațională Reggio pune accent pe participarea directă a copilului la dobândirea 
de cunoștințe, formarea competențelor și a autonomiei, folosind strategii de învățare originale. Copiii 
sunt încurajați să lucreze în grupuri formate după preferințe, în funcție de relațiile dintre copii, de 
interesele de cunoaștere. Astfel, se promovează sentimentul de apartenență la un grup, cât și 
unicitatea.  

 Copilul este cel care descoperă sensul învățării, educatoarea doar favorizează experimentare. 
Învățarea vine întotdeauna dinspre copil. Educatoarele nu au scopul de a transmite cunoștințe, ci 
formarea unei atitudini pozitive față de învățare, stimularea curiozității, a intereselor cognitive, 
motivarea copiilor. 

 Copiii sunt implicați în procesul de autoevaluare, de gândire a propriilor acțiuni, ceea ce 
generează un conflict cognitiv. Mediul educațional trebuie să fie plin de posibilități și de provocări, 
dar și să pună la dispoziția copiilor diferite materiale cu care să interacționeze. 

 Curriculumul național este foarte general, astfel încât educatoarea are posibilitatea de a-și 
realiza unul original, în colaborare cu părinții. Întreg demersul se bazează pe o pedagogie a libertății. 
Învățarea presupune respect reciproc, diferențe între identități, diferențe de cunoaștere. Învățarea prin 
descoperire este realizată prin oferirea unor diversități de situații și calitățile cele mai de seamă ale 
acestui tip de învățare sunt plăcerea și pasiunea. În actul didactic accentul este pus pe procesul de 
învățare, niciodată pe finalitate, pe produs.  

 Alături de armonia relației dintre copii și adulți, se regăsește armonia relației dintre copii și 
întreg mediul grădiniței. Acesta ,,conunică” cu copilul prin felul în care i se oferă: material didactic, 
mobilier, spațiu deschis, luminos, aerisit. De o semnificație aparte în eficiența procesului de predare-
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învățare sunt mijloacele didactice, majoritatea acestora fiind naturale, familiare copiilor, parte a altor 
experiențe din afara grădiniței. 

 Folosirea celor 100 de limbaje ale copiilor, conform lui Loris Malaguzzi, se reflectă în 
organizarea spațiilor, în selectarea materialelor, în amenajarea grădinilor interioare și exterioare 
pentru a oferi ocazii autentice de cercetare și investigare. De aceea, lumina, culoarea, sunetele din 
viața copiilor, din natură, mirosurile, aromele, mișcarea, gustul, formele, etc, se descoperă în mod 
natural și sporesc zestrea epistemică a copiilor. 

 
 Bibliografie:  
,,Noile abordări ale educației timpurii în grădiniță”- suport de curs I.S.J. Dâmbovița, 2013 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

859



 
ȘCOALA DE ACASĂ – O PROVOCARE NOUĂ PENTRU ELEVI ȘI O 

OPORTUNITATE PENTRU PROFESORI 
 

PROF. ȊNV. PREŞC., SITARU IASMINA,  
GRĂDINIȚA P.P. NR. 1 SÂNNICOLAU MARE, JUD. TIMIŞ 

 
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%). 

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 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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SISTEMUL DE INVĂȚĂMÂNT IN COREEA DE SUD 

 
SITEAVU JENICA LICEUL COBADIN 

 
 Coreea de Sud ocupa primul loc 2014 in Topul mondial pe educatie. Clasamentul a fost realizat 

de firma Pearson, cea mai mare companie educativa din lume, care detine Financial Times si The 
Economist Group. 

 Grădiniţa este opţională în Coreea, mulţi părinţi preferând să îşi ţină copilul acasă cât mai mult 
posibil, dar la vârsta de 6 ani, copilul va trebui să fie dat la şcoala primară obligatorie. În aceasta, 
copiii învaţă materii precum engleza, arte, coreeană, matematică, educaţie morală, muzică, educaţie 
fizică, arte practice, ştiinţe şi studii sociale. De obicei, un singur învățător va fi cel care predă toate 
materiile, dar sunt şi cazuri în care acestea sunt predate de un învățător specializat.În şcoala medie, 
totul este luat mult mai în serios. Disciplina este strictă şi toţi elevii sunt puşi să aibă părul tuns, să fie 
punctuali şi să poarte uniforme. Aici există profesori pentru fiecare materie. Printre cele studiate se 
numără engleză, coreeană, matematică, ştiinţe sociale, etică, istorie, economie la scală mică, muzică, 
educaţie fizică, tehnologie şi caracterele chinezeşti Hanja.Liceul reprezintă ultimii 3 ani de studiu, 
unde fiecare se specializează în funcţie de subiectele învăţate, de exemplu ştiinţe vs. limbi străine (un 
fel de mate-info vs. filo la noi). Standardele sunt mari atât la cele de stat, cât şi la liceele private. 
Şcoala vocaţională. Aproximativ 25% dintre absolvenţii de liceu preferă să urmeze o şcoală 
vocaţională, loc unde sunt învăţaţi lucruri din 5 domenii, inclusiv agricultură, comerţ, pescuit, 
economie la scală mică şi tehnologie. 

 O mare majoritate a studenţilor absolvenţi de liceu dau un test de abilităţi pentru a vedea ce pot 
studia mai departe. Standardele sunt înalte, iar unii dintre studenţi încep pregătirile încă de la 
grădiniţă, cum am spus. Cele 5 secţiuni ale testului includ engleza, coreeana, matematica şi materii 
alese de studenţi, printre care ştiinţe sociale, ştiinţe fizice şi umanistică. 

 Elevii stau la școală 14 ore pe zi, un examen durează nouă ore, rata analfabetismului este 
aproape 0, iar preţul unei case este dat de reputaţia şcolilor din zonă. Toate acestea se întâmplă în 
Coreea de Sud, ţara care de doi ani are cel mai eficient sistem educativ din lume. 

Examenul de final de liceu, de exemplu, durează nouă ore şi este unul dintre cele mai grele 
teste din lume. În ziua evaluării se suplimentează mijloacele de transport, iar majoritatea 
firmelor îşi încep programul cu o oră mai târziu, pentru ca angajaţii să nu aglomereze traficul. 

 „Examenul naţional de aptitudini este extrem de important în Coreea, pentru că în funcţie de 
rezultatele de acolo, elevii pot să fie admişi la una dintre universităţile de top. Este foarte important 
de precizat că elevii coreeni, dar şi părinţii lor, îşi propun să intre la una dintre universităţile de top, 
şi nu la orice universitate”.Investesc foarte mult în facilităţi, au acele campusuri de tip american, cu 
absolut toate facultăţile în interior, cu toate facilităţile. Eşti expus la foarte multe oportunități: 
conferinţe, seminarii, workshopuri.Toate, practic, te dezvoltă multilateral şi te pregătesc pentru ceea 
ce urmează după terminarea facultății”. 
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STRATEGII INTERACTIVE FOLOSITE ÎN CADRUL ORELOR DE 

CONSILIERE 
 

PROF. SMADU GEORGETA 
LIC. TEHN. PETRE IONESCU MUSCEL 

 
Strategia didactică cuprinde ansamblul de metode, mijloace şi procedee prin care profesorul 

diriginte îi îndrumă pe educabili spre o armonizare a acestor aspecte cu adaptarea unică a fiecăruia în 
parte. În cele ce urmează se încearcă o trecere în revistă a posibilelor metode şi tehnici de lucru 
aplicabile în orele de consiliere şi orientare în ciclul gimnazial. 

 Brainstormingul ( asaltul de idei) este o metodă didactică ce presupune emiterea unui număr 
cât mai mare de soluţii, de idei, privind modul de rezolvare a unei probleme, în vederea obţinerii, prin 
combinarea lor, a unei soluţii complexe, creative, de rezolvare a problemei puse în discuţie. Pornind 
de la un element dat, elevii emit judecăţi ce pot fi valorizate ulterior, se face astfel un schimb productiv 
de idei care armonizează comunicarea în cadrul grupului şi în contexte noi. Se poate folosi cu uşurinţă 
în orice context, în cadrul tututror modulelor de lucru, dar accentual care pe comunicare şi abilităţi 
sociale (unele idei pot părea neobişnuite, dar se acceptă atunci când profesorul diriginte încurajează 
emiterea şi argumentarea lor). 

 Bulgărele de zăpadă constă în emiterea unei idei, care se completează cu o alta şi tot aşa, 
întocmai unui bulgăre ce creşte în volum pe parcursul rostogolirii. Poate fi aplicată, de exemplu, în 
stabilirea unui set de reguli ale colectivului: un elev emite o regulă, un altul îi adduce îmbunătăţiri, 
dacă este cazul, apoi emite o altă regulă şi se continuă tot aşa până când se epuizează fie unitatea de 
timp, fie cantitatea de idei/ reguli. 

 Ciorchinele este o metodă ce stimulează producerea de idei şi organizarea lor prin conexiuni 
logice. Forma ciorchinelui poate fi una clasică, cu elementul-cheie pe mijloc şi de la el pornind cu 
ramificaţii, însă schimbarea acesteia poate stimula creativitatea elevului dacă el capătă forma unei 
flori, a unui os de peşte, a unui copac înflorit/ înfrunzit etc. Metoda poate fi utilizată în orice lecţie de 
consiliere şi orientare. 

 Masa rotundă constă în discuţia liberă sau dirijată pe o temă dată, discuţie în care fiecare 
participant emite păreri, cere lămuriri, emite propriile judecăţi de valoare. 

 Studiul de caz se bazează pe valorizarea experienţelor personale sau pe problematizarea unor 
contexte-cheie. Li se oferă acestora premisele unei probleme şi li se cere elevilor să imagineze 
traiectoria evenimentelor sau propunerea unor soluţii. 

 Jocul didactic este metoda predilectă orelor de consiliere şi orientare, deoarece elevii răspund 
pozitiv la idea de joc, respectă implicit regulile jocului şi acţionează conştient şi creativ în cadrul 
grupului, realizându-se astfel adaptarea conţinuturilor la specificul vârstei (preadolescenţa) şi al 
indivizilor grupului. Avantajele acestei metode de lucru sunt numeroase, iar dezavantaje nu există, 
deoarece ora de consiliere şi orientare presupune gândirea şi comunicarea creativă. Iată câteva 
exemple ce stimulează dezvoltarea personală, dar şi a abilităţilor sociale. 

 Ora de dirigenţie constituie un sprijin în maturizarea copiilor şi a tinerilor, creând, de cele 
mai multe ori, un spaţiu de relaţionare, comunicare, găsire de soluţii şi rezolvare a unor 

probleme, decizii, autocunoaştere, colaborare, acceptări, succese, eşecuri, renunţări. 
 În cadrul orelor de diriginţie, elevii învaţă să lucreze productiv unii cu alţii, să-şi dezvolte 
abilităţi de comunicare, colaborare şi ajutor reciproc atât prin învăţarea prin cooperare cât şi 

prin metode alternative de gândire critică şi creativă. 
 Lecţia bazată pe interactivitate cultivă relaţiile bazate pe respect reciproc, colaborare 

constructivă, interdependenţa pozitivă ajutându-i pe elevi să înveţe mai profund, să-şi formeze 
deprinderi de lucru în echipă, de comunicare, dezvoltarea încrederii în sine, dar mai ales formarea 
capacităţii de a-i respecta şi accepta pe cei din jur. 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

862



 Pentru a obţine o lecţie interactivă este foarte importantă nu numai desfăşurarea lecţiei, ci mai 
ales modul în care începe şi se termină aceasta, pentru a le trezi interesul, atenţia, motivaţia pentru 
învăţare, dar şi fixa şi determina dorinţa spre studiu independent, pentru aprofundare.  

 În scopul trezirii interesului, pentru a le oferi posibilitatea de a se implica de la început, de a 
comunica, putem începe o oră activă prin: 

Schimbul activ de experienţe - durează 5-7 minute; 
 se pot pune întrebări despre evenimente, acţiuni care vor fi centrale în acea oră; 
• identificarea/localizarea în timp şi spaţiu a unor personaje/personalităţi care urmează să 

apară sau au legătură cu lecţia; 
• propoziţii incomplete/rebus care se referă la idei importante care vor fi discutate pe parcursul 

orei; 
• elevii din bancă în perechi pot fi solicitaţi să-şi spună părerea. 
Început amuzant - avatajul este că atmosfera se destinde iar elevii sunt relaxaţi; 
- li se cere elevilor să realizeze o creaţie personală plină de umor. 
 - elevii schimbă opinii iniţial în pereche, apoi cu al treilea coleg despre un concept/ fenomen/ 

proces care va fi reluat pe larg în oră. 
 În vederea înţelegerii profunde şi de durată, într-o lecţie interactivă, elevilor trebuie să li se dea 

posibilitatea să încheie ei înşişi secvenţa de instruire. Astfel, se pot reaminti conceptele-prin întrebări 
„Ce importanţă are?”„La ce foloseşte?”, se pot da spre completare pe fişe propoziţii legate de 
conţinutul lecţiei, dar şi prin autoevaluarea realizată de fiecare elev „Mi-a plăcut să.....”, ”Cel mai 
uşor a fost să...”. 
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ZAMBETE IN ONLINE DE CRACIUN 

 
PROF. IN INV. PRESC. SOLOMON ANGELICA 

 
Anul 2020 ne-a daruit o multitudine de trairi si ganduri dintre cele mai diverse, trezind in 

majoritatea adultilor anxietati si temeri. Copiii, cu precadere prescolarii, au fost si ei afectati pe de o 
parte de faptul ca brusc sunt privati de interactiunea cu colegii de grupa, cu prietenii, privati de 
socializare si comunicare, iar pe de alta parte au fost afectati de incarcatura emotionala negativa a 
parintilor, citita in privirile acestora. Desi momentele in care ma intalneam cu copilasii in online erau 
de scurta durata, ei fiind grupa mijlocie, se putea citi cu usurinta tristetea de pe chipurile lor atunci 
cand ne luam la revedere, sau cand ne aminteam de activitatile pe care le desfasuram la gradinita, in 
sala noastra de grupa, impreuna. 

Fiindca sarbatoarea Nasterii Domnului se apropia cu pasi repezi, iar noi ne reaminteam cu 
melancolie de serbarea de Craciun din anul precedent precum si de cadourile pe care le primisem de 
la Mos Craciun, m-am gandit sa incerc sa daruiesc copiilor, dar si parintilor, posibilitatea sa se bucure 
de o noua serbare, chiar de la ei de acasa realizand urmatorul plan de actiune: 

- Am trimis fiecarui copil o poezie pentru a o memora; 
- Am pregatit o lista cu activitati/provocari surpriza pentru parinti: dans impreuna cu copiii pe 

o foaie de ziar (la un moment dat muzica se opreste iar parintele trebuie sa impatureasca foaia, astfel 
incat dansul se finalizeaza cand parintele danseaza cu copilul in brate), recitarea unei poezii pe care 
si-o amintea de cand era mic, realizarea unui desen intr-un minut, enumerarea cadourilor pe care le-
a primit de la Mos Craciun, etc; 

- Am rugat copiii sa trimita Mosului o scrisoare in care sa deseneze ce anume isi doresc anul 
acesta de Craciun, urmand ca apoi parintii sa incarce desenul pe platforma iar eu sa directionez 
mesajele lor catre emailul Mosului; 

- Am realizat cate un filmulet pentru fiecare copil utilizand aplicatia PNG, video in care 
fiecare Mos Craciun le adreseaza fiecarui copil in parte (spunandu-i si numele) cateva cuvinte 
frumoase. 

Lista actitivitatilor fiind realizata, nu a ramas decat ca pe 22 decembrie, sa ne intalnim cu mic, 
cu mare, pe meet intr-o activitate numita „Serbarea de Craciun in online”. Momentele in care copiii 
au recitat poeziile dedicate lui Mos Craciun au fost impletite cu provocarile adresate parintilor, fapt 
care a adus multe zambete si lacrimi de bucurie pe chipurile tuturor. Pentru ca bucuria si frumusetea 
momentului a ajuns pana la urechile Mosului, seara s-a incheiat cu venirea pe neasteptate a acestuia 
care, desi de aceasta data nu le-a adus daruri in sac, a avut rabdare si a vorbit cu fiecare copil in parte, 
asigurandu-i ca scrisorile lor au ajuns la destinatar si ca el se va stradui sa le indeplineasca dorintele. 
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INSTRUMENT DE EVALUARE BAZAT PE UTILIZAREA 

FOTOGRAFIILOR 
 

SONKODI-COZMA DANA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN PASCU” APAHIDA 

 

 
Fig.1 Zeiţa Bastet 

(https://www.pinterest.fr/pin/8303580539800706/) 
 

 
Fig. 2 Pisica domestică 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Collage_of_Six_Cats-01.jpg) 
 

Sarcina: Folosiţi tehnica cubului. Rezolvaţi sarcinile de lucru de pe feţele cubului, specificate 
în tabel.  
Sarcini Rezolvarea sarcinilor Punctaj 
Descrieţi forma pisicii 
din Fig. 1. 

În Fig 1 este reprezentată o pisică împodobită cu coliere și 
lănțișoare din aur. Are culoarea neagră și stă în poziția șezut 
cu lăbuțele din față întinse, este pusă pe un piedestal ce 
formează baza statuii. 

1p. 

Analizaţi părțile 
componente ale pisicii. 

Pisica este compusă din cap, corp și membre. Culoarea este 
neagră, poziția maiestoasă, iar în 
jurul gâtului are podoabe din aur. 

1p. 
 

Comparaţi pisica din 
Fig. 1 cu cea din Fig. 2. 

Pisica din Fig. 1 este o statuetă reprezentând o zeiță 
egipteană, Zeița Bastet. Pisica 
din Fig. 2 este o pisică domestică, de culoare maronie, are 
o poziție normală spre deosebire de pisica din Fig. 1, care 
este o reprezentare impersonală. 

1p. 
 

Asociaţi pisica din Fig. 
2 cu Zeița Bastet. 

Ambele imagini prezintă câte o pisică. În imaginea 1, pisica 
reprezentată are caracteristicile unei zeități. În a doua 
imagine, pisica este animalul domestic cunoscut de noi. 

1p. 
 
 

Aplicaţi un cvintet 
despre Bastet. 

Bastet 
Maiestoasă, delicată,  
Mieunând, trecând, vânând. 

1, 5p. 
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Era adorată, adulată,  
Zeificată. 

Argumentaţi de ce 
pisica a fost considerată 
zeiță la egipteni. 

Egiptenii au îndrăgit pisicile pentru că ele salvau recoltele 
de șoareci. Atât de mulțumiți au fost încât au zeificat pisica. 
Astfel a apărut Bastet, zeița-pisică a fertilității. În Egipt, 
pisicile erau considerate sacre datorită acestui fapt. 

1, 5p. 
 
 
 

Se acordă:  
1p. pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia,  
1p. pentru structurarea răspunsului (introducere-cuprins-concluzie), utilizarea limbajului 

istoric. 
Din oficiu: 1p. 
Total: 10p. 
Ce am vizat? 
Evaluarea competențelor: 
2.2. Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt istoric prin utilizarea informațiilor provenite 

din diverse surse;  
4.3. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în abordarea unor probleme sensibile şi 

controversate în istorie şi în viaţa cotidiană: 
- exersarea unor deprinderi de munca în echipă,  
- apelul la creativitatea și imaginația elevilor,  
- o abordare transdisciplinară în evaluarea unei secvențe din unitatea de învățare. 
Ce rezultat am obținut? 
Elevii au identificat corect asemănările și deosebirile dintre statuetele reprezentate în cele două 

fotografii. 
Un procent semnificativ dintre elevi au reușit să rezolve solicitările, chiar să aplice cvintetul.  
Un număr redus de elevi nu au reușit să răspundă tuturor cerințelor. Cei mai mulți dintre aceștia 

nu au reușit să argumenteze de ce pisica a fost considerată zeiță la egipteni.  
Am remarcat o creștere a satisfacției elevilor ca urmare a folosirii resurselor multimedia în 

realizarea acestui tip de evaluare alternativă. 
Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare? 
- să utilizez fotografia ca mijloc didactic în cadrul orelor de curs la disciplina Istorie pentru că 

dezvoltă o serie de deprinderi de comunicare, de negociere și de analiză a surselor care impun 
oportunități legate de dezvoltarea gândirii critice. Prin intermediul fotografiei, elevul este participant 
activ la elaborarea informației și a cunoștințelor ascunse de aceasta. Este un explorator care, sprijinit 
de profesor, ajunge să descopere conținuturi noi, să facă legături între cunoștințele obținute la diferite 
discipline (în exemplul de față, istorie, geografie, biologie, limba și literatura română, religie);  

- să realizez cât mai multe astfel de activități deschise unor situații stimulative diverse, flexibile 
și variate din punct de vedere al ocaziilor de învățare;  

- să-i ajut pe elevi să privească actul învățarii nu ca ceva impus, ci ca ceva care are o serie de 
semnificații noi; 

- să valorizez creativitatea elevilor în abordarea unei temelor de istorie. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

866



 
DEZVOLTAREA COMUNITARĂ PARTICIPATIVĂ 

 
ȘOPTEREAN MARIA-CRISTINA 

COLEGIUL TEHNIC ,,VICTOR UNGUREANU” 
 CÂMPIA TURZII, CLUJ 

 
,,A educa înseamnă a porni de la ceea ce este, cu scopul de a conduce spre ceea ce e mai bine” 

(Adolphe Ferrier ).  
 
Avem nevoie unii de ceilalţi. Fiecare raport interpersonal ne îmbogăţeşte, ne oferă informaţii 

pentru interacţiunile viitoare, ne dezvoltă competenţa intercunoaşterii.  
Dezvoltarea comunitară reprezintă procesul prin care o comunitate își îmbunătățește condițiile 

de viață, prin acțiunea voluntară, conștientă și planificată a membrilor ei, pe baza dezvoltării 
capacităților proprii de acțiune, a conexiunilor inter și extracomunitare, a valorilor comune și a 
utilizării resurselor interne și externe. Înființarea comitetelor școlare din România interbelică 
reprezintă un model de dezvoltare comunitară sistemică, a cărui premiză a fost descentralizarea, 
printr-un transfer de competențe și atribuții la nivel local (comune rurale, comune urbane județe) 
concomitent cu o asigurare și o reglementare clară a resurselor dezvoltării. Aceste resurse se 
constituiau din venituri provenite în cea mai mare parte de la nivel local, completate cu donații și alte 
tipuri de contribuții din partea comunităților. Astfel în urma Decretului-Lege Nr. 3138 din 23 iulie 
1919 pentru înfiinţarea şi organizarea comitetelor şcolare şi regulamentul pentru organizarea 
comitetelor şcolare de pe lângă şcolile primare în România Mare din anul 1920 este atestată activitatea 
Comitetele școlare. Aceste Comitete aveau rolul de a supraveghea buna desfășurare a activității 
școlare, dar în acealși timp se ocupau și cu întreținerea și susținerea materială și financiară a activității 
didactice. Pe lângă acestea se implicau și în activități de petrecere a timpului liber: jocuri, excursii, 
tabere școlare, completarea activității didactice prin organizarea de conferințe, șezători literare, teatru, 
coruri etc. Un rol important consider că îl aveau aceste comitete în susținerea elevilor săraci care 
primeau cărți, îmbrăcăminte, asistență medicală, dar trebuie menționat și implicarea în conduita civică 
a elevilor, în a-i pregăti a deveni cetățeni activi și responsabili ai urbei. 

În ceea ce privesc veniturile, Comitetele școlare aveau sarcina de a asigura chiria și cheltuielile 
de reparații și întreținere a localurilor de școală, procurarea de mobilier școlar, înzestrarea 
bibliotecilor, înființarea de ateliere de lucru manual, burse și recompense pentru elevi, ajutoare pentru 
elevii săraci, înființarea școlilor de adulți știutori și neștiutori de carte, costurile creditelor pentru 
construirea unor localuri de școală, contribuţia la asociaţia comunelor pentru fiinţarea şi întreţinerea 
unei școli de un grad superior celui primar.Toate acestea pentru a reduce analfabetismul care se ridica 
la 40% și reducerea abandonului școlar. Astfel prin reforma învățământului, cu Constantin Angelescu, 
ministru al instrucțiunii publice, a fost continuată opera începută la sfârșitul secolului al XIX-lea de 
Spiru Haret: a fost luată inițiativa marii opere de construcții de școli, la orașe, dar mai ales la sate, 
atât prin construirea de școli primare, cât și prin construirea de școli secundare și normale, a obținut 
și a insistat pentru mijloace financiare care să susțină demersul său, dar poate că ceea ce este 
remarcabil a reușit să implice comunitatea, masele populare, stimulându-le interesul pentru școală și 
în cele din urmă să determine toate categoriile- de la miniștri, prefecți, primari, profesori, la părinți, 
elevi și foști elevi- să suțină demersul său. 

Trăim într-o societate în continuă schimbare şi transformare, cu tineri rebeli, libertini, dornici 
de autonomie şi independenţă afectivă, materială, profesională, relaţia școală- elev părinte-copil este 
una din ce în ce mai dificilă, cu noi valenţe, declanşatoare adesea, de situaţii tensionate şi neînţelegeri. 
Tinerii aşteaptă părinţi moderni, non-conformişti, care să le fie alături în drumul dezvoltării personale. 
Şcoala aşteaptă colaboratori deschişi, părinţi voluntari, capabili să înţeleagă şi să iniţieze parteneriate 
educaţionale. 
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Este cunoscut faptul că implicarea părinţilor și comunităţilor în viaţa școlii are multiple efecte 
pozitive, începând cu îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor învăţării și terminând cu creșterea 
gradului de activism social atât al elevilor și absolvenţilor de școli, cât și al cadrelor didactice și al 
părinţilor. Parteneriatele școlare umanizează învăţământul, îl apropie de necesităţile curente și de 
perspectivă ale elevului, în particular, și ale societăţii, în ansamblu, contribuie la creșterea coeziunii 
sociale și asigură valorificarea capabilităţilor fiecărui copil. Parteneriatele școală-părinţi-comunitate 
asigură armonizarea ofertei educaţionale cu necesităţile beneficiarilor direcţi și indirecţi ai educaţiei, 
extinde învăţarea pe parcursul întregii vieţi, formează și dezvoltă competenţele sociale și civice, de 
conștiinţă și expresie culturală. Implicarea părinţilor și a comunităţilor este absolut necesară pentru a 
asigura calitatea educaţiei, calitate ce nu poate fi asigurată în lipsa unei incluziuni autentice. Părinţii 
și comunităţile, prin participarea lor directă în actul de guvernare a școlilor, trebuie să orienteze 
instituţiile de învăţământ spre crearea unor medii educaţionale incluzive, care să abordeze cultura, 
principiile și practicile școlare în așa mod încât să asigure existenţa condiţiilor de bază în care să 
poată participa și învăţa toţi copiii. 

 La o analiză comparativă între rolul Comitetelor Școlare, conform refomei învățământului din 
timpul ministrului Constantin Angelescu și atribuțiile Comitetelor de părinți din zilele noatre putem 
observa că există mai multe puncte comune, care se regăsesc într-o formă sau alta și astăzi. Cert este 
că pentru a avea un învățământ de succes, cu tineri implicați și responsabili este absolut nevoie ca 
relația școală-elevi-părinți să existe și să funcționeze. 

Odată cu afirmarea valorilor unei societăţi deschise, vocile părinţilor și comunităţilor devin tot 
mai puternice. În astfel de condiţii este foarte important ca aceste voci să fie auzite, propunerile 
înaintate de părinţi și de reprezentanţii comunităţilor să fie atent analizate, iar cele ce contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei să fie implementate în practica școlară cotidiană. Evident, barierele 
artificiale care uneori mai există între cadrele didactice, părinţi și comunităţi trebuie eliminate cât mai 
urgent, iar cadrul instituţional și cel normativ-juridic trebuie modernizat în așa mod încât cooperarea 
acestor actori importanţi ai educaţiei să devină una firească, efectivă și eficientă. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN GERMANIA 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR SORAN CRISTIAN – DAN 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,POROLISSUM” ZALĂU, JUD. SĂLAJ  
 
 Sistemul de învățământ reprezintă un subsistem al sistemului social, acesta fiind subordonat și 

integrat în cadrul și structura generală a societății, neavând doar o structură internă, ci supunându-se 
și unor impulsuri sociale externe. 

 Sistemul de învățământ, privit ca un întreg, se referă în mod fundamental, la organizarea sub 
formă instituțională a învățământului, în acest sens sistemul de învățământ cuprinzând totalitatea 
instituțiilor ce urmăresc îndeplinirea unor obiective educaționale. Mai trebuie spus că sistemul de 
învățământ are un caracter național și istoric, cu alte cuvinte, evoluează și se dezvolttă în raport cu 
dezvoltarea materială și specificul cultural al fiecărei țări. Prin urmare, există caracteristici comune 
între sistemele de învățământ dintre diferitele țări, caracteristici și deosebiri ce sunt legate de 
condițiile economice, sociale și culturale din respectiva țară. 

 Germania 
 Structura studiilor 

 În Germania există mai multe forme de îngrijire a copiilor de la 0- 3 ani, fie prin instituții de 
stat, private sau aparținând diferitelor forme de organizații. 

 Kinderkrippen (creșe) sunt în Germania instituții de îngrijire a copiilor de la 0 până la 3 ani. În 
cadrul creșelor se mai face o împărțire a acestora în funcție de vârsta copiilor, așadar copiii vor putea 
fi încadrați fie la Liegekrippe (grupa de sugari de la 0 la 6 luni), fie la Krabbelkrippe (grupa de sugari 
de la 6 luni până la 12 luni) sau dacă au împlinit un an la Laufkrippe. 

 Tagesmutter ( mama de zi) este o altă formă de îngrijire a copiilor, specifică acestei țări, iar 
locul în care este desfășurată acestă activitate este de obicei chiar locuința persoanei care ia în îngrijire 
acești copii. Numărul de copii luați în îngrijire este de maximum 5. Copilul care este îngrijit de o 
mămică de zi are parte de o îngrijire intensivă, individuală modelată pe nevoile copilului. Avantajul 
este că o Tagesmutter este mult mai flexibilă în ceea ce privește orele de aducere a copilului și aceasta 
poate fi stabilită în prealabil cu părinții, copilul rămâne în același mediu familial. Foarte multe mămici 
de zi sunt dispuse să îngrijească copii și în weekend sau peste noapte. Costurile la o Tagesmutter sunt 
mai reduse decât la o creșă, în funcție de numărul de ore ales. Tot în funcție de numărul de ore ales 
este inclusă mâncarea și băutura. 

 Kindergarten/Kindertagesstätte – educația preșcolară de la vârsta de 3 până la vârsta de 6 ani 
se face îndeosebi în cadrul grădinițelor (Kindergarten) sau în cadrul căminelor de zi pentru copii 
(Kindertagesstätte). 

 Toți elevii din Germania, în anul în care ajung la vârta de șase ani intră la Grundschule, care, 
în aproape toate landurile se referă la clasele de la 1 la 4. După etapa de școală primară, învășământul 
secundar se caracterizează prin divizare în căi diferite de învățământ: 

 Hauptschule - școala generală care cuprinde clasele V-IX, se încheie cu un examen de 
absolvire. 

 Realschule este școala cu profil specializat care presupune absolvirea a 10 clase. 
 Fachoberschule - este corespondentul unei postliceale și perioada de studiu este de 2 ani, 

adică clasele a XI-a și a XII-a, care se încheie cu examen de bacalaureat de profil tehnic sau economic. 
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 Gymnasium – este corespondentul unui liceu și se finalizează cu un examen general de 
bacalaureat. 

 Gesamtschule – este o formă de învățământ școlar, care nu există în toate landurile și care 
înc epe cu clasa a V-a și se încheie cu clasa a IX-a sau a X-a. 

 Sectorul terțiar cuprinde instituțiile de învățământ superior și alte instituții care oferă cursuri 
de studiu eligibile pentru intrarea într-o profesie pentru studenții care au absolvit nivelul secundar 
superior și au obținut o mai mare calificare în învățământ.  

 Sistemul de învățământ preuniversitar în Germania este axat pe 3 forme de învățământ, 
Gymnasium, Fachoberschule și Berufsoberschule.   
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ÎNVĂȚĂMÂNT ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR SORAN MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SIMION BĂRNUȚIU” 
ZALĂU, JUD. SĂLAJ 

 
 În prezent, tinerii optează mai mult pentru cursurile la care prezența e obligatorie, pe când 

adulții apelează din ce în ce mai mult la cursurile online.  
 Asta poate părea un pic ciudat, pentru că tinerii au în general apetit pentru tehnologie și au 

mentalitatea pro-digitalizare, însă au nevoie și de expunere academică, de validare și de acea diplomă 
care este încă epicentrul României birocratice. 

 Mult timp s-a mers pe ideea contrastului dintre studiile care necesită prezență fizica și 
dezvoltarea în mediul online, ceea ce era firesc să se întâmple din două motive:  

 internetul nu era o sursă sigură și a fost nevoie de un lung proces de adaptare până ca 
informațiile false să fie bine delimitate de serviciile oneste și serioase de învățare 

 învățământul era centralizat pe ideea de unui tip de profesor care trebuia să fie deținătorul 
absolut al informației și autoritatea supremă în domeniul său. 

 Lucrurile au luat ușor, ușor o altă turnură. Acum există site-uri certificate, sigure, care nu numai 
că nu încalcă drepturi de autor, dar sunt proprietarii unor astfel de drepturi. Site-uri de educație de 
care se ocupă zeci de specialiști. Din ce în ce mai multe cursuri online sunt atestate, certificate și 
absolvirea lor e un foarte mare plus în CV. 

 Profesorul (la fel de important ca întotdeauna) și-a schimbat treptat rolul. Dacă înainte era 
singura sursă de informație, acum mai degrabă facilitează procesul de învățare și ghidează elevul / 
studentul prin materie. Nu că acum nu ar trebui să stăpânească foarte bine disciplina pe care o predă, 
dar înainte se trecea mai ușor cu vederea lipsa competențelor pedagogice dacă era expert într-un 
domeniu și prin asta căpăta prestanță.  

 Deci, cele două tipuri de învățare au început să adapteze unul la celălalt, să acopere tot mai 
mult aceleași nevoie, rămânând să vedem în continuare diferențele. 

 În învățământul tradițional, totul pare că face parte dintr-un plan mult mai elaborat. Și asta 
pentru că ți se răspunde foarte târziu sau niciodată la întrebarea „la ce îmi trebuie mie asta?”. Cu toții 
ne amintim mica revoltă care ne-a însoțit din clasele primare până în liceu sau chiar mai târziu, și 
anume care e scopul final și necesitatea memorării unor date. Într-un fel e normal, pentru că atât cât 
suntem mici nu avem destinul în mâinile noastre și nici noi nu știm ce ne dorim pentru a ști pe ce să 
ne axăm, iar învățământul obligatoriu trebuie să acopere o arie mare de competențe și responsabilități, 
să meargă pe o dezvoltare mult mai generală. Numai că odată ce ne alegem drumul, întrebarea „la ce 
îmi trebuie?” este cea mai importantă. 

Cursurile online, atât materialele video cumpărate, cât și webinarele sau programele de învățare 
virtuală adresează această întrebare dintru-nceput. Sunt structurate de așa natură încât să răspundă 
acestei întrebări din primele minute. Au un scop mult mai specific pe care îl expun cât se poate de 
repede ca beneficiu pentru a atrage cursanți și pentru a căpăta credibilitate, din moment ce sunt baza 
unui învățământ voluntar unde fiecare alege ce vrea să urmeze. 

 Cursurile, seminarele, orele de clasă din învățământul tradițional au un program și o durată fixă 
la care, vrei, nu vrei, trebuie să te adaptezi pentru a absolvi. De partea cealaltă, programele de învățare 
virtuală se pliază mult mai ușor pe programul fiecăruia. 

 Mulți adulți sau chiar tineri adulți au obligații familiale, joburi sau diverse responsabilități care 
nu le permit să participe în mod regulat la cursuri. Așa că din ce în ce mai mulți recurg la pregătirea 
în mediul online, unde au posibilitatea să participe la proiecte, lecții și conferințe în timpul liber. 

 Chiar și în cazul dezbaterilor și a sesiunilor live programate din timp, cursanții sunt scutiți de 
deplasarea la unitatea de învățământ, ceea ce este extrem de util pentru cei care sunt mereu pe drumuri 
și nevoiți să facă drumuri dintr-un oraș în altul sau chiar dintr-o țară în alta. 
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 Mediul și resursele de învățare prezintă avantaje și dezavantaje în ambele contexte. În 
România, învățământul de stat îți poate pune la dispoziție foarte multe materiale, permise la diverse 
biblioteci universitare. Acestea pot fi rarități sau chiar cărți în variantă unicat. 

 Pe de altă parte, în e-learning găsești aproape orice ai nevoie în materie de e-books, și asta în 
decurs de câteva secunde. Bineînțeles că în prețul cursului ar trebui să intre și o bibliotecă online, o 
parolă care să îți ofere acces la referințele din bibiografie. 

 Dacă și universitățile atestate la nivel european ar implementa o formă hibridă de învățământ, 
studiul de la distanță nu ar mai fi privit atât de depreciativ. Formă hibridă înseamnă atât întâlniri 
ocazionale și practică de teren acolo unde este cazul, dar și materiale online care să fie mai mult decât 
niște rezumate în powerpoint. 

 La fel cum și e-learningul ar trebui să aibă o minimă inițiativă de interacțiune. Ocazional, se 
pot organiza întâlniri de team-work, în special dacă sunt necesare în pregătire. Sigur că un curs de 
programare poate să nu aibă deloc nevoie de interacțiune. 

 Școala românească are pretenția ca toți să învețe în același ritm, deși e clar că fiecare 
acumulează diferit. Profesorul nu poate monitoriza fiecare elev în parte, este fizic imposibil. Pe când 
într-o platformă LMS, lectorul și designerul instrucțional vor organiza cursul de așa natură încât să i 
se adreseze și cursantului cu capacitate rapidă de acumulare și celui care își găsește mai greu ritmul, 
cu alte cuvinte, un curs pe care îl poți „apuca” de oriunde. Toate etapele sale (publicarea materialului 
pe o platformă, videourile explicative, discuția cu interacțiune, testul, feedbackul și tema) se pot plia 
pe stilul de viață al fiecăruia (când vrea să studieze), dar și pe stilul de lucru al fiecăruia (cât vrea să 
studieze). Prin urmare, un curs interactiv online este de asemenea destinat și celui care se așază la 
birou și nu se mai dezlipește ore întregi (studiu tip maraton), dar și celui care preferă să învețe în doze 
mici, strict ce-i trebuie în momentul respectiv (implementarea microlearning-ului). 
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ȘCOALA DE ACASĂ - O ȘCOALĂ ALTFEL 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR SORIC MARIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION STRAT” GIOSENI-BACĂU  
 
 MOTTO: 
 ,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății. ” (George Washington Carver) 
 
 Trecând printr-o perioadă în care toate domeniile și-au încetinit ritmul de acțiune - educația 

trebuie să continue, pentru că așa cum spunea pedagogul John Dewey, educația este viața însăși. 
Suntem nevoiți să regândim modul de derulare a predării-învățării, ținând cont de distanța dintre 
profesor și elevi, dar și de instrumentele pe care le avem la îndemână. 

 Darul nostru pentru copii este acela de a-i învăța să învețe. Indiferent de condiții sau de 
perioadă. Trebuie să ne asigurăm că ei vor continua să învețe pe parcursul întregii vieți, că vor reuși 
să-și construiască și să-și urmeze propriile vise, că nu se vor opri din formare și autodefinire. 

 Acum ei, dar și noi suntem nevoiți să ne adaptăm să învățăm și să predăm de acasă. Chiar și 
așa, se pot bucura de unele beneficii care nu se regăsesc în sala de clasă: 

 - Personalizarea mediului de învățarea– banca școlii este înlocuită cu un birou confortabil, 
cu scaun ergonomic și obiecte familiare care înveselesc spațiul. Chiar dacă unii copii vor dori să stea 
în pat, această poziție nu este recomandată, pentru că favorizează scăderea capacității de concentrare 
și apariția somnolenței. De asemenea, ar trebui evitată încărcarea spațiului cu jocuri, cărți sau gadget-
uri care pot perturba activitatea de învățare. 

 - Optimizarea timpului – învățarea se derulează conform unui orar stabilit, care poate fi urmat 
cu rigurozitate, fără riscul de a întârzia sau pierde nejustificat vreo oră. De asemenea, scade 
considerabil timpul pentru pregătirea intrării la lecție, nu se pierde timp în trafic sau pe holurile școlii. 

 - Dezvoltă autodisciplina și responsabilitatea – de cele mai multe ori, copilul trebuie să 
acționeze pe cont propriu, să gestioneze rapid și corect sarcinile pe care le primește, să managerieze 
situațiile care țin de funcționarea aplicației, să ia decizii și să se încadreze în timpul dat. În același 
timp, se îmbunătățesc abilități tehnice, prin exersare și aplicare în contexte variate de lucru. 

 - Este favorizată concentrarea, ca urmare a faptului că fiecare lucrează individual, fără colegi 
de bancă care să-i distragă sau să-i antreneze în activități paralele. 

 -Asigură căi multiple de comunicare cu învățătorul/profesorul. Copiii au oportunitatea să 
dezvolte modalități variate de interacțiune, atât în scris, cât și oral, prin intermediul mesajelor, mail-
urilor sau conversațiilor telefonice. Ideal este să se stabilească de comun acord cele mai eficiente 
modalități de comunicare, astfel încât să se asigure un feedback permanent. 

 - Este eco-friendly – fișele de lucru sunt înlocuite cu materiale online, ușor de accesat, de 
completat și care pot fi revizuite ori de câte ori este nevoie. 

 Învățarea, ca formă complexă de activitate este guvernată de reguli, principii și legi proprii, pe 
care încercăm să le respectăm și adaptăm în funcție de particularitățile individuale și să le utilizăm în 
favoarea noastră, acționând eficient, inteligent și creativ. 

 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, există o posibilitate in 
ceea ce privește reglementarea educației – „școala-umbrelă” din strainatate. 

 „Școala-umbrelă” este o instituție particulară, care primește înscrieri ale elevilor educați acasă 
contra unei taxe anuale. Copilul înscris la o „școala-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. 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

873



 Școala de acasă (homeschooling) reprezintă o alternativă la învățămâtul tradițional cu care sunt 
învățați copiii, părinții și profesorii. 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 și când 

vor. Noțiunile de baza sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o vârsta anume, ci când se simte 
pregatit. Familia isi poate educa copilul conform propriilor convingeri si valori. 

 O altă libertate este cea fizică. Atât copiii, cât și părinții, nu mai sunt constrânși de orarul școlii 
și astfel, familia poate planifica în orice moment ieșiri educative. Pot petrece mai mult timp împreună, 
ceea ce va îmbunătăți și calitatea vieții de familie. 

 Tot o libertate fizică este și trezitul de dimineață. Școala de acasă le permite copiilor să doarmă 
relaxat, fără grija zilei următoare, fără teama că, se vor trezi de dimineață sau că vor întârzia la cursuri.  

 Homeschooling-ul mai oferă și o latură emoțională. Prejudecăți, copii agresivi, competitivitate, 
presiunea grupurilor, toate acestea pot fi întâlnite pe holurile școlii. Copiii care învață acasă nu mai 
au aceasta 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 emoții. 
 Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat să înveți în afara școlii tradiționale. 

În primul rând, trebuie să știi care este programa școlară. Ce anume li se cere copiilor să învețe? 
Trebuie, ca părinte să îți faci loc în programul tău pentru a învăța și tu, la rândul tâu. 

 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.  

 Un alt dezavantaj ar fi cea a socializarii. Ați putea să mă contraziceți – 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 oră/două împreună. Experiențele prin care trec îi formează ca indivizi și ii apropie. 

 De asemenea, dacă un copil este mai timid, nu este o decizie bună săfie reținut acasă deoarece, 
în viitor, îi va fi mai greu să se integreze în vreo colectivitate. 

 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 a informațiilor sau de 
realizare a unor proiecte sau teme. 

 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.  

Școala online ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din sistemul 
românesc de educație, pentru a deveni o lume mai conștientă, mai flexibilă și responsabilă pentru 
viață. 

 
Bibliografie: 
Internet – EduPedu.ro 
http://www.e-scoala.ro/Proiectul Școala Online 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE VS. ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ 

 
ȘORODOC ANCA IONELA 

 
Azi orele online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai multe institute și companii 

ofera 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 tradițional (în clasă) se luptă și încearcă să adopte 
mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Există întotdeauna două fete ale unei monede. 
Pentru unii indivizi, formarea online este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este 
metoda preferata. 

Să comparam cele doua metode. 
Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-și crește nivelul de calificare și pentru a-

și spori oportunitățile de cariera. 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 online este mai convenabilă pentru ei, 
deoarece economisește timp, bani si energie. 

Cel mai bun lucru despre cursurile online este că indivizii pot lua un curs din confortul biroului 
sau acasa. Chiar și cu un program aglomerat, se poate găsi un pic de timp liber pentru un curs. 

 În cursurile online, elevul nu interactionează 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 online, 
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 învața, 
deoarece este interactivă și permite comunicarea bidirectională. Pentru astfel de persoane, cursurile 
sincronizate online vor fi mai potrivite. 

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. 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 supraîncarcarea cu informații. Astfel, cursurile 
poate 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 înca 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 fizica si vigilentă mentală. 

Învațarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii și sa evalueze mai bine punctele forte si 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 si sugestii online 
generalizate, disponibile pe internet. 

De asemenea, învățarea în clasa este mai utilă datorită unei interaciuni 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, interaciunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține 
note mai mari. 
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ȘCOALA DE ACASĂ –O,,ALTFEL”DE ȘCOALĂ 

 
 PROF. ȘORTAN MARIUS  

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 
 
 Viața este complexă și imprevizibilă, ea continuă să ne surprindă la tot pasul. Exempul cel mai 

la îndemână, în acest context, este perioada pe care o traversăm și căreia trebuie să îi facem față, ca 
profesori, părinți sau copii. 

A fi cadru didactic necesită o mare flexibilitate, putere de adaptare la nou şi multă spontanietate. 
Toate acestea, combinate cu experienţa didactică, formează un profesor care se adaptează rapid la 
aproape orice situaţie. 

Fiecare act didactic, indiferent cât de minuţios este planificat, va avea momente în care situaţia 
la oră solicită o schimbare. De aceea este foarte important ca profesorul să fie pregătit oricând pentru 
o schimbare, să fie flexibil din punct de vedere cognitiv şi comportamental. 

După data de 11 martie 2020, fiecare dintre noi, cadrele didactice, ne-am confruntat cu 
numeroase provocări. Evident, trecerea de la predarea directă la predarea online, de la clasa fizică la 
clasa virtuală, a necesitat regândirea unor elemente fundamentale ale actului educației. Noua formă 
de abordare a învățării nu a fost îmbrățișată cu bucurie de o mare parte dintre cei implicați, din motive 
deja bine cunoscute: inadaptarea la această situație de criză, slabele competențe digitale ale dascălilor, 
ale copiilor și chiar ale părinților acestora, fără de care nu se putea realiza conectarea online în cazul 
copiilor din învățământul primar. Lipsa conexiunii la internet sau chiar absența dispozitivelor 
necesare acestor tipuri de activități au ridicat de asemenea probleme. S-au depus eforturi din partea 
tuturor pentru a se putea finaliza anul școlar și s-au găsit soluții pentru ca materia școlară să poată fi 
parcursă de către elevi, chiar dacă acest lucru a implicat și sprijinul părinților sau al bunicilor. 
Activitățile online s-au desfășurat pe diferite platforme de învățare, materialele didactice trimise au 
fost rezolvate, iar pe urmă verificate și corectate. Cei mai mulți au făcut tot posibilul să se adapteze 
situației noi. S-a lucrat în echipă, fapt ce a contribuit în mare măsură la coeziunea grupului. Am 
învățat poate să ne apreciem mai mult, să ne ajutăm intre noi fără a cere nimic în schimb, să ne 
bucurăm de un timp de calitate petrecut în familie și cu siguranță, unii dintre noi am ajuns să 
conștientizăm valoarea și importanța dascălilor. 

Dacă ar fi să găsim câteva puncte tari și câteva puncte slabe ale școlii online, am putea face 
referire la următoarele aspecte: 

Punctele tari 
• Asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia;  
• Facilitează transmiterea cunoștințelor și ușurează 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 in momentul activitații online. 
Puncte slabe 
• Se mărește timpul petrecut în fata computerului/telefonului; 
• Nu toți elevii au acces la tehnologie;  
 • Chiar și cei care au acces nu pot fi stimulați sa ia parte la toate activitațile, deși li s-a amintit 

obligativitatea participarii la cursurile online; 
• Stârnește reacții diferite din partea unor părinți, tocmai din cauza faptului că se simt forțați să 

asigure copiilor tehnologia necesară; 
• Creează nemulțumiri în cazul elevilor care, deși nu sunt la școală, trebuie să participe la 

activități. Poate că una din cele mai mari pierderi ale acestor luni de școală este emoția care lipsește 
din comunicarea seacă a unor conținuturi pe calea platformelor digitale care ne-au servit drept suport. 
Psihologii, precum și specialiștii în educație recunosc faptul că școala online nu o poate înlocui pe 
cea tradițională. Latura afectivă a învățării se disipează și elevul nu devine decât un ,,roboțel”, doldora 
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sau nu de informații, dar lipsit de modele atitudinale și comportamentale, de prietenie, de înțelegere 
și empatie față de semeni, de spirit de echipă, competițional sau de altă natură. Mai mult, cum puteam 
într-o astfel de situație să dezvoltăm alte aptitudini și competențe decât cele științifice. Activitățile 
extrașcolare și extracurriculare nu s-au mai putut desfășura.Cine știe care este valoarea eductivă a 
acestora, înțelege și efectele negative pe care acestea le-au avut în existența elevilor și a cadrelor 
didactice! Vreau la școală! ...Mi-e dor de colegi! ...Au fost exclamații foarte des întâlnite în ultima 
vreme în limbajul marii majorități a copiilor. Dacă în trecut, foarte mulți copii afișau o atitudine mai 
puțin pozitivă la adresa școlii, pandemia care s-a făcut simțită la noi a reușit să facă ceea ce zecile de 
modificări, metode și strategii de atragere a copiilor în clase n-au reușit. 

Sunt profund îngrijorat pentru perioada care va urma. Sper din tot sufletul să revenim la normal 
pentru anii care vor urma și să aducem copiii în băncuțe. Nimeni, niciodată, nu va putea înlocui rolul 
dascălului de la catedră.Nu sunt împotriva învățării ONLINE, dar sunt de părere că ... ȘCOALA SE 
FACE LA ȘCOALĂ. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www. scoalaintuitext. ro/blog/scoala-online/ 
*https://www. scoalaintuitext. ro/blog/invatarea-online-si-invatarea-clasica/ 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE-GRĂDINIȚA ON-LINE 

 
PROF. SOUCA SIMONA-FLORINA 

GRĂDINIȚA CU P.P. ,,PINOCHIO” ZALĂU, JUD. SĂLAJ 
 
Motto:,, Orice încercare mă face mai puternic!” 
 
 Este o provocare să facem grădiniță on-line. 
 În această perioadă educația s-a transformat, dar și rolul tehnologiei în educația timpurie, în 

special în contextul actual, în care digitalizarea joacă un rol tot mai mare în educație.  
 În grădinița noastră, din fericire, toți preșcolarii au avut acces la sugestiile transmise, încă de 

la început.Am pornit de la grupuri închise de WhatsApp sau Facebook și în prezent folosim Platforma 
Google Classroom. La nivel de unitate s-au creat clase pentru grupul educatoarelor, pentru fiecare 
grupă, o clasă pentru planificările săptămânale, dar și pentru activitatea de consilire și 
logopedie.Consilierea părinților se desfașoară telefonic, mesaje WhatsApp sau grupuri închise. 

Indifernt de forma în care se realizează activitățile, sincron sau asincron, cadrele didactice din 
grădinița noastră se asigură că toate activitățile proiectate de predare-învățare-evaluare sunt în acord 
cu tema anuală de studiu, cu tema proiectului tematic/tema săptămânii și conținuturile alese să 
răspundă nevoilor de dezvoltare ale copiilor și bineînțeles să fie pe înțelesul tuturor. 

La nivel de grădiniță, activitățile de predare-învățare-evaluare se realizează atât sincron cât și 
asincron.Fiecare grupă desfășoară, întâlniri/activitați online, depinde de nivelul grupei, prin care 
preșcolarii socializează, împărtășesc experiențe, consolidăm cunoștințe și deprinderi deja dobândite. 

În următoarele rânduri se regăsec câteve din avantajele și dezavantajele constatate în timpul 
grădiniței on-line. 

Avantaje:  
• Părinții au acces complet la modul în care acționează copilul în diferite situații de învățare, 

putând să acționeze în cazul în care nivelul de dezvoltare sau de concentrare al copilului este mai 
scăzut într-un anumit domeniu. 

• Copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai 
flexibil; 

• Copii petrec mai mult timp cu părinții realizând activități care au ca scop învățarea ceea ce 
favorizează și influențează dezvoltarea copiilor; 

• Reușim să-i cunoasteam mai bine pe copii; 
• Munca în echipă, pe nivele de vârstră; 
• Crearea de materiale/resurse digitale; 
Dezavantaje: 
• Lipsa interacționării cu alte persoane de vârsta lor; 
• Lipsa unui program regulat pentru a îmbunătății aptitudinea fizica si vigilenta mentala. 
• Lipsa cunoașterii între educator și educat; 
• Lipsa materialelor necesare pentru desfășurarea activităților online sugerate de educator; 
• Lipsa accesului la tehnologie; 
• Intervenția problemelor legate de tehnologie în cadrul activităților online; 
• Lipsa concentrării în cadrul activităților online; 
• Părinții care lucrează nu au timp suficient pentru desfășurarea optimă a activităților precizate 

de educatoare; 
• Se interacționează mai greu între copil și educator, doar cu ajutorul părintelui; 
• Lipsa posibilități de a dezvolta spiritul de echipă, relațiile sociale, aptitudinile de socializare; 
• Lipsa posibilității de a evalua copilul corect, real; 
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Activitățile on-line nu pot înlocui activitatea fizică, mai ales la nivel preșcolar, însă rămâne o 
alternativă. Învăţarea tradițională presupune achiziţie, dobândire de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, 
abilităţi fizice sau intelectuale, conduite, atitudini, sentimente, acte de voinţă, în vederea adaptării la 
situaţii noi de existenţă şi a construirii personalităţii într-un cadru instituționalizat(grădinița)cu 
ajutorul personalor specializate(educatoatoare)care îndrumă, sprijină, oferă dragoste, ajutor, sfaturi, 
se sacrifică, iubesc, se dăruiesc și care au un impact asupra dezvoltării copiilor preșcolari. 
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EVALUAREA ONLINE IN GRADINITA 

 
PROF. INV. PRESCOLAR SPERILA CARMEN-LAURA 

 
 Tehnologiile actuale sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea 

pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla 
înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i 
ajuta pe copii să devină autonomi în învățare. 

 Softurile disponibile online permit utilizatorilor:  
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;  
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 
c) să editeze fotografii și materiale video;  
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. Există numeroase 

aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor 
de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și 
crearea de competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. 

 Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor 
instrumente cu care copiii sunt familiarizați și implicarea acestora într-o activitate al cărei caracter 
ludic îi stimulează în abordare şi în obținerea unor rezultate mai bune. 

 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 grupa și copiii 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. 

 Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice:  

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă/sincrona; 
• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare copil. 
 • utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații 

și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, 
Digitaliada, LearningApps e grup, precum Whatsapp, Facebook messenger 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc;  
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• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum 
Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype. 

 Instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Wordwall 
etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe. Sunt încă diferențe 
semnificative între mediul rural și urban în ce privește disponibilitatea instrumentelor tehnologice. 
Dacă, în mediul rural, cadrele didactice găsesc mai potrivită, mai rapidă și mai convenabilă utilizarea 
apelului telefonic și a aplicațiilor pentru comunicare asincronă cum ar fi Whatsapp și Facebook 
Messenger, mediul urban are condițiile necesare pentru a face, într-o mai mare măsură, apel la 
platforme de elearning și la aplicații pentru comunicare sincronă precum Meet, Teams, Skype, Zoom. 

 
Bibliografie 
1.Constantin Cucoș, Mai 2020 Editura Universității din București 
1. Karthwohl 2002 – David Karthwohl, A Revision to Bloom’s Taxonomy. An Overview, în 

Theory into Practice, volum 41, nr. 4, The Ohio State University, p. 212-218. Song 2015 – Meiyi 
Song, 2. Web 2.0 Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-
inteaching-and-learning/,  
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COPILĂRIA- CEA MAI FRUMOASĂ PERIOADĂ A VIEŢII 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR SPÎNU DANA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, BACĂU 
 
,, Copilăria este șuvoiul de apa care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care 

omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de 
frumusețe, de perfecțiune.”  Francesco Orestano 

 
Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Aici, copiilor li se citește mereu pe fețe 

veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar să râdă, 
iar sufletele lor zboară precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocența cu care 
copiii își trăiesc copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă din splendoarea vieții. 

Este învăluită de un farmec deosebit și dulce precum mierea albinilor. Momente în care poți 
zîmbi din toată inima simțindu-te fericit, fără griji și nevoi, să te joci ore în șir alături de prietenii în 
compania cărora totul în jur îți surâde și cu care mai faci cȃte o năzbâtie pentru care părinții te mai 
dojenesc din când în când, însă e de ajuns doar o singură privire ce le înmoaie inima și tristeţea lor 
dispare, clipe unice în care viața îţi arată cele mai frumoase laturi ale sale, mergând alături sentimente 
extraordinare, cu o stare sentimentală şi de spirit absolut diferită şi deosebită – iată acestea sunt 
caracteristicile de bază ale copilăriei. 

A fi copil înseamnă a lua tot de la această perioadă a vieţii, a alege calea spre fericire şi o viaţă 
mai bună, deoarece bucuria şi fericirea adevărată sunt lucruri într-adevăr preţioase, ce nu se cumpără 
şi nici nu se vând, ci care pot fi regăsite doar în inimă, fiindcă stă în puterea ta să indici calea spre o 
viaţă mai puţin primejdioasă, o viaţă fericită. 

Când suntem copii avem inima deschisă spre iubire şi frumos. Râdem şi plângem foarte uşor, 
suntem capricioşi şi generoşi, iertând şi uitând repede micile supărări. Însă când ajungem la 
maturitate, bucuria clipei, expansivitatea şi nebunia dispar, zâmbim şi râdem cu reţinere, încercăm să 
afişăm o mină serioasă, nedorind să fim etichetaţi ridicoli. În plus, nu mai facem risipă de entuziasm, 
neexprimân- du-ne liber emoţiile şi nemaiavând acea ardoare cu care aşteptăm lucrul mult-dorit. 

Frumoasă, fascinantă, magică, vȃrsta inocenței ne rămȃne în suflet și ne vom aminti cu zȃmbetul 
pe buze momentele în care nu aveam nici o grijă, cȃnd ne jucam cȃt e ziua de lungă, clipe în care ne 
vom conferi un strop de bucurie de fiecare dată cȃnd ne vom aminti de ele în anii ce vor urma. 
Rămȃnem doar cu amintirile, cu un strop de regret că nu am putut profita la maxim de unele momente, 
ne-am îndepărtat de unii dintre prietenii noștri de atunci, iar copilul din noi rămȃne singur și prăfuit 
stȃnd într-un colț al sufletului nostru, plȃngȃnd pentru clipele de demult. 

Copilăria este, în concluzie, un loc și un timp al fericirii, insula de nemurire luminată de soarele 
primei vârste. Este un spațiu al fericirii și al veseliei continue, în care realitatea este înlocuită cu un 
spațiu imaginar și ideal. Este un timp mitic și fericit, în care visul devine realitate, iar realitatea devine 
basm. 

 
Bibliografie: 
Birch, A., (2000), Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti 
Boţiu, V., Mihailiuc, H., (1993), Copilul şi lumea sa, Editura de Vest, Timişoara 6 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
SPIRIDON DOINA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 4 ALEXANDRIA 
 
Viața este complexă și imprevizibilă, Exempul cel mai la îndemână, în acest context, este 

perioada pe care o traversăm și căreia trebuie să îi facem față, ca profesori, părinți sau copii. 
A fi cadru didactic necesită o mare flexibilitate, putere de adaptare la nou şi multă spontaneitate 

și combinate cu experienţa didactică, formează un profesor care se adaptează rapid la aproape orice 
situaţie. Este foarte important ca profesorul să fie pregătit oricând pentru o schimbare, să fie flexibil 
din punct de vedere cognitiv şi comportamental. Trecerea de la predarea directă la predarea online, 
de la clasa fizică la clasa virtuală, a necesitat regândirea unor elemente fundamentale ale actului 
educației. 

Noua formă de abordare a învățării nu a fost îmbrățișată cu bucurie de o mare parte dintre cei 
implicați, din motive deja bine cunoscute: inadaptarea la această situație de criză, slabele competențe 
digitale ale dascălilor, ale copiilor și chiar ale părinților acestora, fără de care nu se putea realiza 
conectarea online în cazul copiilor din învățământul primar, lipsa conexiunii la internet sau chiar 
absența dispozitivelor necesare acestor tipuri de activități au ridicat de asemenea probleme. 

Activitățile online s-au desfășurat pe diferite platforme de învățare, materialele didactice trimise 
au fost rezolvate, iar pe urmă verificate și corectate. 

Am învățat poate să ne apreciem mai mult, să ne ajutăm intre noi fără a cere nimic în schimb, 
să ne bucurăm de un timp de calitate petrecut în familie și cu siguranță, unii dintre noi am ajuns să 
conștientizăm valoarea și importanța dascălilor.  

Una din cele mai mari pierderi ale acestor luni de școală este emoția care lipsește din 
comunicarea seacă a unor conținuturi pe calea platformelor digitale care ne-au servit drept suport. 
Școala online nu o poate înlocui pe cea tradițională. Latura afectivă a învățării se disipează și elevul 
nu devine decât un ,,roboțel” doldora sau nu de informații, dar lipsit de modele atitudinale și 
comportamentale, de prietenie, de înțelegere și empatie față de semeni, de spirit de echipă, 
competițional sau de altă natură. Mai mult, cum puteam într-o astfel de situație să dezvoltăm alte 
aptitudini și competențe decât cele științifice. Activitățile extrașcolare și extracurriculare nu s-au mai 
putut desfășura.Cine știe care este valoarea eductivă a acestora, înțelege și efectele negative pe care 
acestea le-au avut în existența elevilor și a cadrelor didactice. 

Nimeni, niciodată, nu va putea înlocui rolul dascălului de la catedră.Nu sunt împotriva învățării 
ONLINE, dar sunt de părere că ... ȘCOALA SE FACE LA ȘCOALĂ. 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SPOREA PAULA GABRIELA 

 G.P.N. OCNA DE FIER 
 
 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 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 bazeaza semnificatia conceptului sunt „viata―, "permanent―, "educatie―. Educaţia nu se 
termină la sfârsitul instrucţiei şcolare, ci constituie un proces permanent. Educaţia permanentă 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

884



îmbracă un caracter universal, democratic şi trebuie să răspundă schimbărilor care se produc în 
societate, în ştiinţă, tehnică, cultură.  

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.. 

 
Bibliografie: 
 A. -CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE -2019 
 B. -SUPORT PENTRU EXPLICITAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI 

INSTRUMENTE CU CARE OPEREAZĂ CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE-
2019 

1. Agabrian, Mircea, Scoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iasi, 2006.. 
2. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan, Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, 

Iaşi, 2001 
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ÎNVĂȚAREA AUTOREGLATĂ – COMPETENȚA SOCIETĂȚII 
MODERNE 

 
STAHEI IULIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA, JUDEȚUL CONSTANȚA 
 
Conceptul de învățare autoreglată devine popular în domeniul educației începând cu 1980, 

deoarece accentuează autonomia elevilor în privința propriei învățări precum și asumarea 
responsabilităților față de acest proces. De atunci și până în zilele noastre are loc o explozie de 
cercetări științifice pe tema acestui subiect. 

Termenul de învățare autoreglată este definit de către diverși specialiști în multiple variante. 
Astfel, Printrich (1995), consideră învățarea autoreglată o cale prin intermediul căreia elevul 
abordează proactiv, experențial și metacognitiv tot ce ține de studiu și de atribuțiile care derivă din 
el. Potrivit lui Zimmerman și Risemberg (1997), autoreglarea învățării reprezintă o serie de acțiuni 
independente ale elevilor prin care aceștia trasează scopurile învățării și, implicit, își autoreglează 
efortul și mijloacele pentru atingerea lor, se automotivează în acest proces, își controlează mediul și 
timpul de studiu, la nevoie, solicită feedback din partea colegilor, profesorilor în legătură cu metodele, 
strategiile folosite. 

Wirth, Leutner, (2008, p.103 apud. Popa, 2014, p.87) definesc învățarea autoreglată ca fiind „ 
competența educabilului de a-și planifica, executa și evalua procesele de învățare, ceea ce implică 
decizii continue asupra aspectelor cognitive, motivaționale și comportamentale ale procesului ciclic 
de învățare.” 

Particularitățile școlarilor cu un nivel ridicat de autoreglare sunt similare cu cele ale școlarilor 
cu performanțe înalte, fiind în opoziție cu elevii care au performanțe scăzute sau care prezintă 
dificultăți de învățare, care indică un deficit al nivelului de autoreglare. 

În lucrarea „Psihologia învățării: teorii și aplicații educaționale” scrisă de Sălăvăstru (2009) 
regăsim o însumare a caracteristicilor elevului capabil de învățarea autoreglată, independentă și 
autodirijată propusă de Winnie (1995). Acesta trebuie să fie competent : 

- să-și stabilească clar scopurile realizabile, având în vedere propria capacitate de asimilare; 
- să caute infromații adiacente cu scopul de a rezolva problemele cu care se confruntă; 
- să fie capabil de transfer, cu ajutorul cunoștințelor anterioare va efectua noi achiziții; 
- să își cunoască nivelul intelectual și să fie pregătit să-l acceseze atunci când abordează o 

sarcină de învățare; 
- să se automotiveze si să se implice afectiv în procesul învățării; 
- să aleagă cele mai adecvate metode și strategii de învățare pentru atingerea țelurilor; 
- să admită proporția dintre înțelegerea conținutului informațional și învățarea lui; 
- să-și observe și controleze propria activitate de învățare, dând dovadă de autoreglare. 
Autoreglarea nu constitue o măsurarea a inteligenței fluide, care după un anumit interval de 

timp este nemodificabilă și nici o caracteristică personală condiționată genetic sau formată în 
preșcolaritate. Tot ceea ce ține de autoreglare este însușit prin intermediul experienței și al 
autoreflecției ceea ce conduce la concluzia că aceasta poate fi văzută ca o competență. Cadrele 
didactice pot preda într-un mod în care să formeze elevi autoreglați. 

 
Bibliografie: 
• Popa, D. (2013). Strategii de stimulare a învățării autoreglate la elevii cu dificultăți d 

învățare. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană; 
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JOCUL ȘI JUCĂRIILE 

 
 PROFESOR DE PSIHOPEDAGIE SPECIALĂ: 

 STAICU FLORINA 
  
 În viaţa de zi cu zi a copilului, jocul ocupă un rol important, deoarece, jucându-se, copilul îşi 

satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite 
roluri şi situaţii care îl apropie de realitatea înconjurătoare. 

 Jocul este modalitatea copilului de a comunica cu mediul înconjurător, este o expresie 
simbolică a ceea ce se petrece în viaţa lui. Jocul este pentru copii ceea ce reprezintă comunicarea 
pentru adulţi. 

 Jucăria obiectul cel mai de preț în perioada copilăriei contibuie în egală măsură și ea la 
dezvoltarea imaginaţiei, inventivitatea şi inteligenţa, de a-i stimula motricitatea, de a-i modela 
personalitatea. Jucăria este liantul ce coordonează drumul către lumea reală pentru copii şi le oferă 
informații reprezentative și accesibile vârstei, ale realității, la scară redusă. 

 Putem afirma faptul că atât jocul cât și jucăria sunt universul și rampa de lansare în evoluția și 
dezvoltarea copilului atât în plan cognitiv cât și social. 

 Copilul își îmbogățește cunoștințele prin contactul direct cu jucării ce pot fi folosite afară cât 
și în interior.Preferă să se joace afară cu tricicletă, minge, găletuşă cu lopăţică şi forme pentru nisip, 
cărucior pentru păpuşi, jucării cu roţi, dar şi cele care îi permit să se joace cu apa precum vaporaşe 
plutitoare, răţuşte. 

 Odată cu trecerea timpului mișcările sunt mult mai fine şi mai precise, îşi menţine bine 
echilibrul, urcă scările, stă într-un picior, merge cu bicicleta, desenează, este interesat de muzică.Este 
perioada când imită activităţile simple de zi cu zi utilizând jucării precum bucătărie cu accesoriile 
necesare, imitaţii ale aparatelor electrocasnice, o păpuşă cu haine şi alte accesorii, pieptene, biberon, 
scutece, păturică, suzetă.De la simplele blocuri de construcţie şi mingi de diverse mărimi până la 
sofisticatele maşinării robotice.Le stimulează creativitatea, le dezvoltă inteligenţa şi perspicacitatea, 
pregătindu-l pentru viaţa de adult. 

 Jocul completat de jucărie oferă copilului posibilitatea de auto-exprimare, dominare şi 
dezvoltare într-un mod conform vârstei acestuia. 

 Dacă jocul pentru copil este abilitatea de ne transmite mesaje atunci jucăriile sunt cuvintele ce 
ajută să se facă înțeles de cei din jurul său într-un mod adecvat vârstei. 

 Lipsit de experienţa vieţii, copilul găsește soluţii la solicitările mediului, cel mai adesea recurge 
la soluţii creative, devinind explorator, descoperitor, mereu activ, ajungând să-şi construiască 
imaginaţia în jurul jucăriilor. 

 Jucăriile stimulează experimentarea anumitor sentimente și trăiri ale copilului, îl învață reguli 
și principii morale, stimulează curiozitatea, încurajează socializarea și dorința de a se descoperi.Este 
un instrument de divertisment, terapeutic dar și unul formativ-educativ. 

 Jocurile îi stimulează copilului simțurile și îi permit astfel să se deschidă către lume o lume de 
vise, imaginară, în care el poate fi orice, un animăluț, un doctor, o mașină, un tren, un tractor, un 
șofer, un personaj din poveste experimentânt orice ipostază. 

 Jocul însoțit de jucărie trebuie să-i permită copilului să-și imagineze cât mai multe lucruri şi să 
poată fi manipulată în cât mai multe moduri, în cât mai multe activităţi. Numai astfel jucăria serveşte 
dezvoltării creativităţii copilului şi contribuie la creşterea încrederii în sine.  

 Cu ajutorul jucăriilor copilul își dezvoltă creativitatea, își exprimă emoțiile, își formează 
abilitățile sociale. Jucăriile promovează dezvoltarea cognitivă prin stimularea aptitudinilor de 
concentrare și de memorie.  

 Pentru a contribui la stimularea copilului când este pus în contact cu o jucărie trebuie să fie 
adecvată vârstei și să îl motiveze să interacționeze cu ea, să transmită diferite stări emoționale, să dea 
un impuls imaginației. 
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 Jucăria, este o pârghie ce solicită și îndeamnă copilul la joc și-l stimulează. Are un obiectiv 
precis destinat jocului, dar serveşte și pentru educaţia mentală, morală, estetică şi fizică a copilului.  

 Interacțiunea cu jucăriile, el îşi poate antrena inteligența și spiritul de competiție, perseverența 
și răbdarea. Este un îndemn la dezvoltare psihică, motrică și emoțională într-o formă constructivă 
benefică echilibrării personalității prin acțiunea și manipularea acesteia numită joc. 

Putem spune că jocul și jucăria ajută la creșterea armonioasă și echilibrată a copiilor 
diversificând acțiunile mentale, modelându-și inteligența emoțională și socială prin forma cea mai 
plăcută și adecvată vârstei. 

Pas cu pas jocul și jucăriile cresc în complexitate odată cu copii obținând informații, cunoștințe 
învățându-i cum să opereze cu ele în diverse situații, înțelegând ce se petrece cu ei și ce există în jurul 
lor.  
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ȘCOALA DE ACASĂ ....O NOUA ABORDARE  

 
 PROF. STAICU MONICA DANIELA 

 
 Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 

procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula „față 
în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de 
urgență, dar și o„cotitură” didactică și de paradigmă.  

 Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu 
doar pentru cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației, 
pentru că decantarea acestor experiențe poate fi valorificată epistemologic prin sugestiile de 
optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a formării inițiale și continue a 
cadrelor didactice.  

 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. 
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.  

 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 . 

 Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, 
pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând 
cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod 
acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi 
modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte 
care trebuie regândite și îmbunătățite.  

 Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem, este 
unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de 
acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de 
către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele 
deține rolul de suport emoțional pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să 
empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină 
cauza educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile.  

 Consumul de resurse personale- energia, concentrarea atenției- depinde foarte mult de modul 
în care este organizat învățământul la distanță, de calitatea actului educațional și de implicarea 
profesorilor, a elevilor și a părinților în gestionarea aspectelor didactice și a celor afective. De 
asemenea, sunt foarte importante acceptarea acestui sistem de învățare și acordarea unei atenții 
sporite, așa cum i se acordă școlii ,,față în față”.  

 Cu toate că interesul tuturor actorilor educaționali este foarte vizibil, procesul de instruire își 
pierde, din punctul meu de vedere, din calitate și din consistență. Există, conform studiilor efectuate 
de specialiști, probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor școlare, dar sunt convinsă că noile 
experiențe prin care trecem cu toții vor reprezenta puncte de plecare pentru găsirea unor soluții 
eficiente de reglare a procesului de învățămant.  
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 Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd 
eu învățarea prin internet.  

 
 Avantaje 
1.Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
•Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui 

informațiile pe care le dorește. 
2.Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare: 
•Orice persoana 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.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. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 
oricând și 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.  

Dezavantajele învățării online 
1.Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
•Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea sunt 

întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau 
teme.  

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. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

890



RESURSE DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

PROF. ÎNV. PREȘC. STAN ALINA DANIELA 
GRĂDINIȚA CU P.P. PHOENIX, CRAIOVA 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 
de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune 
resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au 
nevoie pentru o lecţie bună. 

Învăţarea prin Internet 
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. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai 
multe ori se folosesc 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. 

Training-ul bazat pe Web şi WBT-Web based training-ul se face pe baza publicării conţinutului 
pentru învăţarea pe site-ul instituţiei de învăţământ. Avantajele acestei metode de distribuire de 
materiale didactice sunt următoarele: distribuirea mai rapidă, prin accesarea www cursanţii pot intra 
în posesia materialelor didactice, este posibilă inserarea materialelor hiper mediatizate, serviciul poate 
fi folosit de către una sau mai multe persoane sau grupuri în acelaşi timp, posibilitatea de legare, 
multimedierea conţinutului, uşurinţa de reînnoire şi publicare a conţinutului, posibilitatea 
administrării de acces, conţinuturi interactive ş.a.m.d. 

E-mailul este cea mai simplă formă de interacţiune asincronă şi de cele mai multe ori este folosit
doar ca un supliment pentru/pe lângă alte forme de comunicare. Avantajele prin e-mail: simplitate în 
utilizare, comunicarea este privată, permite suficient timp pentru reflecţie şi reacţie la răspuns. 

Listele de mail sunt un serviciu cu o formă similară de interacţiune. Avantajele şi dezavantajele 
sunt aceleaşi ca şi la e-mail, asigurând astfel utilizarea lor cu uşurinţă, adaptarea la lucru cu grupul, 
permite împărţirea studenţilor şi a secţiilor în mai multe grupuri mici, fiecare grup fiind format din 
participanţi cu caracteristici/specializări comune. 

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru activitatea de 
învățare și evaluare 
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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 
• 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 
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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. 

De ce este invatarea online pe placul elevilor 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 
intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții 
rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a 
presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi 
ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 
Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 
învățare, așa cum este și ExamenulTau.ro, de pildă. Aceste metode educaționale alternative 
completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o 
atitudine pozitivă față de învățare. 

Accesând produsul educațional ExamenulTau.ro, adolescenții găsesc lecții video sau filme de 
predare pe care le pot urmări de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp și se pot testa fără probleme 
pentru a-și cunoaște exact nivelul de cunoștinte fie la Limba Română, fie la Matematică. 

Mai plăcut decât predarea clasică 
Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa 
acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau 
Evaluarea Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de 
gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la Limba Română sau 
Matematică. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE ONLINE ȘI OFFLINE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR STAN CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚEL, AȚEL, JUDEȚUL SIBIU 

 
Luându-ne pe neașteptate, cum de altfel ne iau toate evenimentele pe noi românii, situația de 

criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală problemele cu 
care se confruntă sistemul de învățământ din România, deși educația reprezintă unul dintre cele mai 
importante domenii de activitate ale unei societăți și are implicații profunde și de durată în toate 
celelalte sectoare socio-economice. 

Toate instituțiile de învățământ au fost îndemnate să organizeze un management eficient al 
procesului educaţional de la distanţă, fiind utilizate din plin resursele tehnologiilor informaționale și 
comunicaționale. Toate aceste elemente vor fundamenta baza unei evoluții și dezvoltari sociale 
importante, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc, pe repede-înainte, a pus societatea în fața unei 
provocări colosale pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent, care cu siguranță își va aduce aportul 
la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. 

Profesorii și elevii au fost obligați să iasă din rutina școlii tradiționale, din sălile de clasă, și să 
intre în necunoscutul erei digitale, în așa zisa școală de acasă. Nesiguranța și incertitudinea au pus 
stăpânire peste întreg actul educațional. Un lucru a fost sigur, acela că e greu să te schimbi, dacă 
schimbarea nu e pregătită pas cu pas, temeinic, minuțios și, mai ales, dacă ea nu vine din interior. 
Nimeni nu poate deveni peste noapte profesor digital, expert în utilizarea tehnologiilor digitale, după 
ce întreaga carieră și-a petrecut-o într-o clasă reală, în mijlocul unor elevi care socializează nemijlocit, 
interacționează multiplu, învață, ies în pauze, se joacă, râd, se ceartă și se împacă, iau note mai bune 
sau mai rele, dau teze, participă la examene, dau admitere. Sala de clasă constituie universul lor real, 
în care se simt bine nu numai datorită obișnuinței și avantajelor rutinei, ci și datorită lui, profesorului, 
facilitatorului de educație care le dă siguranță, îi asistă, îi îndrumă, îi veghează și-i ocrotește, le acordă 
atenție și încredere. 

 Școala online a pus la dispoziția tuturor platforme pentru învățare, unde cu ajutorul aplicațiilor 
Zoom sau Google Meet profesorul și elevii interacționează și se încurajează, însă diferit, pentru că e 
vorba de virtualități cu totul diferite față de cele din școala tradițională, sfera emoțională a elevilor 
fiind cea mai afectată. 

 Utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face educație de calitate 
e încă nepotrivită pentru școala românească, sistemul de învățământ are nevoie de o resetare, de un 
punct zero în ceea ce privește informatizarea și digitalizarea procesului instructiv-educativ. Ne place 
sau nu să vedem sau să recunoaștem, suntem doar parțial pregătiți, o parte dintre cadrele didactice nu 
posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator, 
iar curriculumul permite într-o măsură variabilă transpunerea în activități la distanță. Pe lângă toți 
acești factori esențiali și infrastructura școlară suferă, la nivel național mai puțin de jumătate din școli 
au echipamente necesare desfășurării orelor în sistem online.  

Folosirea tehnologiilor digitale în procesul de educație presupune o schimbare de paradigmă 
pentru dascăli, o modificare a modului de organizare și prezentare a lecțiilor, însoțite de eforturi 
suplimentare și de o infrastructură performantă, eficientă. Prioritar ar fi cuprinderea acestora în 
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diferite cursuri sau programe de formare pentru însușirea sau exersarea deprinderilor de a lucra cu 
calculatorul. 

Urme adânci va lăsa școala online acolo unde elevii nu au avut instrumentele digitale necesare 
pentru a participa la ore. Fiecare copil are dreptul la educație, însă pentru aproximativ 35% dintre 
elevii acestei țări egalitatea de șanse la educație nu a existat. Cine e vinovat de faptul că aceștia nu 
dispun de baza materială pentru participarea la activitățile online? Cine e vinovat că sute de copii nu 
au acces la internet, la programe, la aplicații sau la platforme digitale? Poate pandemia, poate statul 
român, poate societatea, poate neșansa sau poate fiecare dintre noi… 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIER 

 
STAN ELENA MĂDĂLINA  

GRĂDINIȚA NR. 170 
 
Cercetare comparativă între învățământul suedez și cel românesc 
 
1. Problema: Dacă Învățământul suedez este considerat cu mult peste învățământul românesc 

poate fi considerat sistemul educational din Suedia un model pentru sistemul educational din 
România. 

 
2. Ipoteze:  
1. Sistemul de învățământ românesc are lipsuri 
2. Sistemul de învățământ românesc are nevoie de noi metode de ânvățare 
3. Sistemul de învățământ Suedez este unul dintre cele mai bune sisteme de învățământ 
 
3. Metode de cercetare: observația, informarea  
 
4. Obiectul: Aflarea câtor mai multe informații despre învățământul suedez, benefice 

sistemului de învățământ românesc. 
 
5. Argumentarea alegerii teme 
Am ales această temă privind Educația din Suedia, de fapt, plusurile învățământului suedez față 

de învățământul românesc, deoarece acestea dețin un rol esențial în asigurarea unui mediu prielnic 
dezvoltării generațiilor viitoare și în păstrarea unui nivel ridicat de cultură, educație, contribuind în 
același timp la o bună formare profesională a tinerilor din țara noastră. 

 
6. Studiul de caz  
Sistemul de învăţământ reprezintă un subsistem al sistemului social, acesta fiind subordonat şi 

integrat în cadrul şi structura generală a societăţii, neavând doar o structură internă, ci supunându-se 
şi unor impulsuri sociale externe. Sistemul de învăţământ, privit ca un întreg, se referă, în mod 
fundamental, la organizarea sub formă instituţională a învăţământului, în acest sens sistemul de 
învăţământ cuprinzând totalitatea instituţiilor ce urmăresc îndeplinirea unor obiective educaţionale. 
Mai trebuie spus că sistemul de învăţământ are un caracter naţional şi istoric, cu alte cuvinte, 
evoluează şi se dezvoltă în raport cu dezvoltarea materială şi specificul cultural al fiecărei ţări. Prin 
urmare, există caracteristici comune între sistemele de învăţământ dintre diferitele ţări, caracteristici 
şi deosebiri ce sunt legate de condiţiile economice, sociale şi culturale din respectiva ţară. 
Concluzionând, vom spune că învăţământul, înţeles sub forma de organism instituţional, nu poate fi 
considerat ca având doar o structură internă, ca rezultat al interacţiunilor dintre componentele sale, ci 
el este supus unor presiuni sociale ce funcţionează independent şi în interacţiune, urmărind realizarea 
unor obiective educative. Sistemul de învăţământ include: - băneşti; - procesul de învăţământ- 
angajează întregul ansamblu de resurse, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale, îngemănând 
în acest sens cele trei funcţii educaţionale esenţiale: predarea, învăţarea şi evaluarea; - un flux de 
ieşire- reprezintă produsul sistemului: persoanele educate, instruite, înzestrate cu competenţe şi 
atitudini prevăzute de către cererea socială de educaţie; un flux de intrare- este alcătuit din resurse 
umane şi materiale, şi anume: personal didactic, elevi, studenţi, construcţii şi spaţii şcolare, dotări 
tehnico-materiale, timp şcolar, fonduri 

O problemă actuală importantă cu care se confruntă țara noastră este educația, clasandu-se 
printre cele mai slab dezvoltate state în acest domeniu. România are a treia cea mai mare rată a 
abandonului școlar timpuriu din UE (proporția tinerilor care au cel mult gimnaziu în segmentul de 
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vârstă 18-24 ani, perioada analizată 2014-2017): 18, 1% (neschimbat comparativ cu 2014), față de o 
medie UE de 10, 6%, apropiată de ținta de 10% pentru 2020. 

Pentru început ca să putem vorbi despre învățământul suedez trebuie întâi se ne “ înscriem „ 
într-o școală din Suedia. Practic începem cu începutul, înscrierea e automată, în funcție de unde 
locuiești, la școala cea mai apropiată. Poți sa alegi și școala dar te primesc în funcție de locurile 
rămase, dacă rămân. Profesorii nu se pot alege, aici nu au importantă, nu sunt cunoscuți, nu e aceeași 
cultură ca în România. 

Suedia este o țară în care învățământul este vestit pentru sistemul de studii vocaționale care 
includ lungi perioade de practică, ajutându-i pe elevi să se integreze repede în câmpul muncii, după 
absolvire, iar Franța beneficiază de un sistem educational riguros, complex care asigură dezvoltarea 
continuă a individului. Sistemul de învățămant francez este foarte bine centralizat, organizat și 
ramificat și se aseamănă cu cel suedez prin îmbinarea cursurilor teoretice cu diferite activități practice. 

Obiectivul general al politicii educaționale și de cercetare este ca Suedia să fie o națiune de 
cunoaștere și de cercetare proeminentă caracterizată de standarde ridicate. Obiectivul ciclului 
preșcolar și obligatoriu este educația de înaltă calitate și care sa fie echitabilă. Tuturor trebuie să li se 
ofere condițiile necesare pentru a atinge obiectivele naționale de realizare și pentru a-și dezvolta 
cunoștințele, abilitățile și abilitățile pe cât posibil, indiferent de sex. 

Școlile din învățământul secundar superior din Suedia trebuie să ofere conditii optime de 
educatie. Toate femeile și tinerii din ciclul gimnazial trebuie să primească condițiile care să le permită 
să atingă obiectivele naționale de realizare și să-și dezvolte cunoștințele, abilitățile cât mai mult 
posibil pe baza propriei situații. Școala secundară superioară are rolul de a oferi elevilor o bază bună 
pentru activități profesionale sau studii ulterioare. 

Obiectivul tipurilor de școală care intră sub educația municipală pentru adulți este ca adulții să 
fie sprijiniți și stimulați în procesul de învățare. Ei trebuie să aibă posibilitatea de a-și dezvolta 
cunoștințele și competențele pentru a-și consolida poziția în viața profesională și comunitate și pentru 
a-și dezvolta propria cariera . Programele educaționale trebuie să se bazeze pe nevoile și cerințele 
individului. Mai mult decât atât, educația municipală pentru adulți și educația specială pentru adulți 
trebuie să acorde prioritate celor care au primit cel mai mic nivel de educație. 

Obiectivul educației liberale a adulților este de a oferi tuturor oportunitatea de a-și spori 
cunoștințele și nivelul de educație pentru dezvoltarea personală și participarea în societate. 

Obiectivul educației și formării profesionale postliceale constă în programele educaționale ale 
instituțiilor de învățământ superior in acest domeniu pentru a satisface nevoia lucrătorilor cu formare 
profesională postliceală sau de a contribui la dezvoltarea sau menținerea competențelor profesionale 
avansate în domenii de activitate care sunt importante pentru indivizi și societate. 

Programele educaționale suplimentare sunt destinate să răspundă nevoilor educaționale care 
există în afara sistemului educațional formal. 

Obiectivul universităților și al altor instituții de învățământ superior este ca educația și 
cercetarea să mențină standarde internaționale înalte și să fie conduse eficient. 

Obiectivul educației și cercetării este ca Suedia să fie o națiune de cercetare proeminentă în care 
cercetarea și inovarea sunt conduse la un nivel înalt, contribuind la dezvoltarea societății și a 
competitivității industriei. 

Obiectivul politicii de cercetare este acela că Suedia va fi un lider mondial în cercetare și 
inovare și o națiune de vârf a cunoașterii. Excelența în cercetare, învățământul superior și inovarea 
vor duce la dezvoltarea socială, prosperitatea și competitivitatea afacerilor și vor răspunde 
provocărilor sociale cu care ne confruntăm, atât în Suedia, cât și la nivel global. 

Scopul Suediei este să fie o națiune de cunoaștere și un lider mondial în educație, formare și 
idei noi. 

 
7. Stabilirea și concretizarea informațiilor pe motiv de model învățământul suedez, 

pentru România 
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La începutul cercetării am stabilit 3 ipoteze ce susțineau cercetarea mea, după străngerea de noi 
informații sunt de acor că au fost împlinte întrutotul deoarece, lacune în învățamântul românesc există 
și învățământul suedez poate fi soluția. 

Din toate informațiile găsite, citite, auzite, am extras 16 idei dspre învâțământul suedez, dar și 
despre elevii și profesorii ce participă la procesul numit Învâțământ. 

Probleme învățământului românesc putem spune cu precădere că sunt în general banii, oamenii 
care conduc, dar și metodele vechi de învățare. Astfel am descri mai jos cum arată de fapt 
învățământul suedez și ce am putea lua bun din el pentru a aplica la noi în țară.  

1. Mentinerea limbii materne - Un lucru foarte bun pe care se pune accent în Suedia este 
menținerea limbii materne. Există profesori de limbi materne pentru aproape toate limbile. Sunt 
recrutați desigur dintre imigranți din țările respective. Ideea este ca acești copii sa nu piardă 
cunoștințele de limba maternă. E un ajutor bilateral, profesorul de limba maternă făcând simultan 
conexiune între limba maternă și cea suedeză. 

2. Structura școlară - La grădiniță se merge de la 1 an pana la 6 ani. Grupele sunt amestecate. 
Cei mari sunt învățați să aibă grijă de cei mici. Sunt 15-20 de copii într-o grupă și 4 educatoare care 
își împart timpul de la 6 dimineața la 18 seara și se suprapun în perioada prânzului. Școala începe cu 
clasa pregătitoare, în anul în care copilul împlinește 6 ani, aici sunt 2-3 profesoare. Urmează apoi 
școala primară, care e structurată în clasele 1-3, când e un profesor principal și 1-2 ajutoare, apoi 4-6 
când sunt doi profesori principali. Ciclul gimnazial este la alte școli, unde sunt numai elevi în clasele 
7-9. La gimnaziu au profesor la fiecare materie. Un profesor poate preda două materii. Urmează 
liceul, care durează trei ani, anul 1-3. 

3. Sunt între 25 și 36 de copii într-o clasă- În Suedia se încearcă să fie maximum 25 de copii 
într-o clasă. Dar Silvia (fetița cea mică a Mihaelei) a fost în clasele 1-3 și 4-6 într-o clasă mare de 36 
de elevi. Făceau anumite ore împărțiți în doua, câte 18 într-o clasa mai mică. A fost un compromis, 
nu se întâmplă des sa fie așa mulți copii. 

4. Programul zilei - Orele încep peste tot la 8.10, apoi este program separat pe clase, ca sa nu 
fie toți în pauză deodată. Orele la clasele mici sunt scurte, 39-40 min, cresc cu cât copiii sunt mai 
mari. În ciclul gimnazial sunt ore de 1 ora jumătate, două, dar fac câte o pauza scurtă la jumătatea 
timpului. Dacă întârzii depinde de profesor :). Absentele sunt contorizate, sunt anunțați părinți dacă 
sunt absente neanunțate. Pentru copiii ai căror părinți lucrează devreme, școala e deschisă de la ora 
6. Pot fi lăsați copiii mici, până la 12 ani acolo, e o grupa cu pedagogi și se numește Fritids. E același 
loc unde rămân copiii până la 12 ani după școală, până vin părinții după ei. Școala tine de la 8.10 
pana pe la 13-14 la clasele mici (au pauza de masa lunga, cam o ora) și pana la 14-15.30 la clasele 
mari. 

Fritids este programul de afterschool pentru copiii până în 12 ani, singura activitate cu plată din 
sistemul de învățământ. Aici copiii se joacă, fac prăjituri, diferite proiecte, niciodată lecții sau lucru 
suplimentar. 

5. Ieșitul afară, obligatoriu, pe orice vreme - La grădiniță și la clasele mici, ieșitul afară la 
aer e obligatoriu de 2 ori pe zi, minim o ora de fiecare data, indiferent de vreme. Absolut indiferent. 
Au haine de ploaie, de frig, de orice vreme. Suedezii au o vorba: nu exista vreme rea, ci doar haine 
nepotrivite :). Profesorii îi supraveghează pe copii în pauze, fac cu rândul. Copiii sunt supravegheați 
în permanență Se mănâncă la cantină în pauza de prânz. Mâncarea este gratuită. 

6. Programă. Cum se învață - Programa o aflăm la începutul fiecărui an, cerințele pe care 
trebuie sa le îndeplinească elevii pentru a ajunge la un nivel de notare. Se numește matrice și e foarte 
bine organizată. Modul de învățareși temele depind mult de profesor. Se lucrează mult în clasa și la 
școală. Silvia (data cea mică) este acum în clasa a 7-a și nu are teme aproape deloc. Profesorii ne-au 
anunțat la începutul anului ca nu sunt adepții temelor de casă. În cadrul programei școlare există 
cursuri opționale, gratuite. Oferta este extrem de variată.. 

7. Comunicarea cu profesorii și conducerea școlii - Se realizează foarte mult via net, prin 
platforme, aplicații sau e-mail. O dată pe semestru de face întâlnirea părinte-profesor (diriginte)-elev 
unde se elevul e în centrul atenției și se discută mai multe aspecte: cum se simte la școală, ce probleme 
simte că are, de adaptare, prieteni, dacă e agresat (bullied), cum îi place mâncarea, profesorii, etc. 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

898



Apoi se trece la teste și rezultate, la calificative și nivel. Se vede unde are elevul probleme, se propun 
de către profesor și părinte moduri de a rezolva problemele, ajutor de acasă și de la școală, conlucrare 
ca elevul sa fie ajutat. La fiecare întâlnire se urmărește evoluția personală. Niciodată nu se evaluează 
un elev comparativ cu alții și nu există o ierarhie în clasă. Nu asta e important, ci nivelul la care 
se găsește fiecare elev.  

8. Evaluare. Compararea cu sine însuși - Sistemul de notare și evaluare este pe criterii. Notele 
sunt date la sfârșit de semestru și sunt litere de la D la A, E fiind insuficient. Copiii sunt comparați 
numai cu ei înșiși, nu se spune în fata clasei niciodată ce calificative au primit. Nu exista ascultare 
orală, la tablă. Au multe proiecte de grup, sunt învățați de mici sa asculte până la capăt când cineva 
vorbește, să își aștepte rândul. Proiectele de grup sau individuale sunt prezentate în fata clasei, ăsta e 
genul de “ascultare” orală. Au teste multe, toate anunțate. Pentru testarea cunoștințelor, sunt teste 
naționale. În clasa a 3-a, a 6-a și a 9-a. Și apoi în liceu, în ultimul an. Testele sunt multe, la trei materii, 
în clasele primare și de gimnaziu: suedeză, matematică și engleză. În liceu testele naționale sunt la 
multe materii, în funcție de profilul la care merge elevul. 

9. Competiția vs. colaborarea 
Suedezii încearcă să elimine competiția din procesul de învățare și din sistemul educațional 

pentru a se concentra mai mult pe ceea ce fac. În România, presiunea pentru a măsura performanța 
aproape că i-a făcut pe elevi și pe profesori să lupte pentru supraviețuire. Se simt nesiguri. Se compară 
mereu unii cu alții și tot ceea ce fac nu mai este pentru educație, ci pentru a supraviețui într-o societate 
concurențială. Suedezii sunt mult mai critici legat de ceea ce fac. Îți vor sugera o schimbare doar dacă 
consideră că ceea ce fac nu are valoare. Dar într-un mediu competitiv precum este cel din România, 
prea puțini oameni îndrăznesc să propună o schimbare sau să se adapteze unei schimbări noi din teama 
de a nu fi judecați sau de a-și pierde scaunul. Din punctul meu de vedere este imposibil să copiezi un 
astfel de sistem și în România. Cultura sistemului educațional suedez încurajează colaborarea, sistemul 
este unul deschis iar suedezii caută să îl îmbunătățească în mod continuu. 

10. Oferă-le flexibilitate elevilor - Învățatul în sistemul suedez se bazează pe interesul și 
abilitățile elevilor. Se pune mult preț pe învățământul preșcolar și se oferă ajutor special copiilor care 
au nevoie de el. Profesorii îi ascultă pe elevi referitor la ceea ce le place să facă și cum învață. Elevii 
care învață în Suedia pot face alegeri în procesul de învățare. În România, elevii învață aproape 
aceleași discipline fără a li se da prea mult spațiu să aleagă. Să meargă acasă cu rezultate bune poate fi 
un scop pentru ei sau un motiv de mândrie pentru părinții lor, dar nu este neaparat un drum pentru ceea 
ce doresc elevii să devină mai încolo pe plan profesional 

11. Facilitează apropierea dintre elevi și profesori - În Suedia, elevii şi profesorii se adresează 
unii altora folosind prenumele. Acest lucru ajută la crearea unei legături cu profesorii lor, ce poate fi 
văzută aproape ca și o relație de prietenie. Acest lucru îi face pe elevi să se simtă mult mai comfortabil 
față de profesorii lor. Elevii nu sunt într-o relaţie de subordonare faţă de profesori, admiterea la 
facultate nu este o dramă nici pentru tineri și nici pentru părinţii lor, iar cu toate astea, societatea 
suedeză funcționează bine-mersi. 

12. Învață elevii să colaboreze - Să nu vă imaginați, ca și părinți sau profesori, faptul că copiii 
știu să colaboreze. În mod explicit, învățați-i cu răbdare să facă acest lucru. Arătați-le cum arată efortul 
individual în comparație cu cel de echipă. Oferiți-le oportunități pentru a-i ajuta să lucreze împreună 
ca și grup. Modul natural de a rezolva o problemă poate apărea atunci când acestora li se dă o provocare 
și se așteaptă ca aceștia să o rezolve împreună prin diverse feluri. În același mod și profesorii au nevoie 
de aceste oportunități în experiența lor de învățare, așa că ajutați-i la rândul vostru! 

13. Elimină notele și calificativele - Clasificarea cuiva prin note, deși este o metodă de evaluare 
a învățării, este ineficientă. Deși așa am practicat-o dintotdeauna, nu ajută pe nimeni. Felul prin care 
fiecare învață ar trebui să fie unul personal iar fiecare are un anume ritm de învățare. Ar fi bine dacă am 
căuta metode pentru a ne educa copiii să concureze cu ei înșiși și nu unul cu celălalt, mai ales când 
punctul de plecare ar putea să nu fie același pentru toți. Cu alte cuvinte, haideți să facem învățarea 
despre învățare și nu despre cum să ne comparăm unii cu alții! 

14. Accent pe individ - Fiecare copil e încurajat individual de către școală să își dezvolte 
talentele pe care le are. Copiii care nu țin ritmul primesc ajutor din partea școlii, cu profesori și 
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pedagogi. Când era Diana în clasele 5-6, la matematica erau împărțiți în doua grupe. Una cu copii 
care lucrau mai lent și una cu copii mai buni la matematica. Nu există copii repetenți. Consecințele 
se văd la calificative, nu termina gimnaziul și nu pot merge la liceu. Liceul nu e obligatoriu și cei care 
nu pot să facă liceu, merg la școlile de meserii. Se câștigă atât de bine, încât e chiar mai bine sa te 
faci zugrav sau tâmplar decât inginer :). 

15. Asistență în orientarea profesională - Există persoane specializate în școli care îndrumă 
copiii. Dar e mai mult în funcție de ce calificative au, înspre ce licee se îndreaptă. Majoritatea după 
ce termina liceul, lucrează câțiva ani, umblă prin lume (sunt tare la moda Asia și America de sud) și 
apoi se gândesc cam ce ar vrea sa studieze mai departe. 

16. Vacanțele - Vacanța de vara ține două luni, din 10-15 Iunie până în 19-22 August. Este 
apoi o vacanță de o săptămâna în octombrie (vacanța de toamnă), vacanța de iarna de cam 3 
săptămâni, vacanța de primăvara 1 săptămână și vacanța de paste 1 săptămână. 

8. Concluzii 
Astfel îndeplinind ipotezele de la începutul cercetării, sunt sigură acum că învățământul 

românesc are lacune și are nevoie de sprijin din partea poporului, dar și de o mare schimbare, pentru 
că la fel cum tinerii din ziua de azi se schimbă după noile timpuri, așa ar trebui să se schimbe și 
metoda de educație sau metodele alese în a educa acești tineri. Aici putem lua cu mare drag si 
sârguință metodele unei țări europene, Suedia, care din punctul meu de vedere stă cel mai bine la 
capitolul educație și tinerii din țara lor nu ies cu 5 facultăți terminate și sunt casnici, ci ies cu meserie 
și un job déjà primit din partea statului.  

Însă cu precădere de rău aș vrea să văd schimbarea ăn bine a acestei țări pentru noile generații 
ce vor urma, pentru că eu consider că au nveoie de această schimbare. Sigur este nevoie de oameni, 
de bani, de resurse de orice natură, dar schimbarea începe de la noi. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ,  

 
PROFESOR ȊNVĂŢĂMȂNTUL PREŞCOLAR: 

 STAN FLORENTINA RAMONA 
GRĂDINIŢA CU PP ŞI PN “CRAI NOU” PLOIEŞTI 

 
Modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice presupune sporirea caracterului activ al 

metodelor de învăţământ, adică aplicarea acelor metode care au un pronunţat caracter formativ. Pentru 
a realiza o educaţie de calitate centrată pe copil este necesar ca activităţile de învăţare să fie combinate 
cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. Folosirea metodelor 
interactive de grup în activitatea cu preşcolarii mi-a permis să experimentez, să caut noi variante 
pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din grădiniţă, prin directa implicare a 
preşcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv.  

Metodele utilizate la preşcolari sunt atȃt cele clasice, cȃt şi cele moderne, iar cadrul didactic 
poate face ca metoda folosită să strȃrnească interesul copilului preşcolar şi să-l determine să ȋnveţe ȋn 
modul cel mai plăcut: prin joc. Jocul liber este o activitate plină de voiciune, ȋn care copiii au prilejul 
să exploreze medii diferite şi să ȋndeplinească diferite sarcini. Fiecare copil are dreptul să aleagă şi să 
participe la activităţile care ȋl interesează. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul 
achiziţiilor în contexte noi. Lucrul în echipă a oferit copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, 
experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile, iar timpul de soluţionare al problemelor 
a fost de cele mai multe ori mai scurt. Aşadar, metodele interactive determină solicitarea 
mecanismelor gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. Ele sunt totodată mijloace prin 
care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile copiilor, de a folosi roadele 
cunoaşterii transformând exteriorul în facilitate interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi 
personalitatea. 

Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar aduce noi accente care pun în valoare 
dezvoltarea globală a personalităţii copilului. Un accent deosebit este acela al diversificării strategiilor 
de predare-învăţare-evaluare, caracterizat prin folosirea de metode activ-participative, prin asigurarea 
de valenţe formative ale jocului, ca activitate de bază a copilului, precum şi printr-o evaluare a fiecărui 
copil în raport cu el însuşi. Prin joc sunt încercate şi exersate moduri de comportament în viată, sunt 
testate reacţii la diferite situaţii şi sunt formate atitudini. Copiii nu pot menţine suspansul pentru un 
timp mai îndelungat, de aceea ei pot repeta situaţiile de joc la infinit, pâna ce au învăţat ceva din 
acestea. Astfel jocul devine o metodă importantă de învăţare şi memorare. Jocul este o metodă, care 
are un mare potenţial de formare şi dezvoltare a personalităţii complete. 

 Ȋn grădiniţă, jocul didactic este şi metodă şi formă de organizare a procesului de ȋnvăţare şi 
mijloc de realizare. Se numeşte joc didactic pentru că ȋmbină elementele ludice cu sarcini de ȋnvăţare, 
de consolidare a cunoştinţelor. 

 Jocul oferă copilului numeroase ocazii de a-şi combina şi recombine reprezentările de care 
dispune. Ȋn timpul jocului nu există oameni mai serioşi decȃt copiii mici: jucȃndu-se ei nu numai că 
rȃd, dar trăiesc şi emoţii profunde, se bucură ori suferă. Copilul imaginează şi creează multe lucruri: 
ascultȃnd poveşti, basme, povestiri, el reconstruieşte mintal momentele naraţiunii, amplifică sau 
diminuează structurile iniţiale, multiplică sau omite numărul de elemente structurale. Acum se 
dezvoltă capacitatea copilului de a integra psihicul ȋn real. 

A fi profesor ȋn ȋnvăţămȃntul preşcolar este cel mai frumos mod de a te menţine tȃnăr şi 
confortabil ȋn pielea ta. A fi profesor printe cei mici, ȋnseamnă a te transpune ȋntr-o altă lume, o lume 
a poveştilor, o lume nedescoperită, plină de aventuri şi probe greu de trecut, dar cu multă muncă şi 
dorinţă de reuşită, copiii dovedesc perseverenţa şi reuşita lor. Copiii sunt captivaţi de tot ce este nou, 
iar noul ȋnseamnă modul ȋn care noi ȋl prezentăm. Captivarea copiilor atunci cȃnd suntem uşor puşi 
pe şotii, cȃt şi ȋntregul demers didactic decurge mult mai simplu, mai natural dacă implicăm jocul. 
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Jocul la vȃrsta preşcolară este principala lor activitate, de aceea ȋn meseria de educatoare trebuie să 
ne atingem toate obiectivele, dar este foarte important modul de aplicare, acela fiind jocul. 

Noua situație școlară a determinat ca întreaga activitate să se desfășoare chiar și în mediul 
online, dar aici, preșcolarul este mult prea mic pentru a-și desfășura activitatea de unul singur. 
Preșcolarul are nevoie de interacțiune, de colaborare, de afecțiune, de încredere acordată la fiecare 
eșec sau impas. Mediul online pentru preșcolari este unul greu de realizat și imposibil fără prezența 
unui adult.  

Era digitală a avut efectul unei altfel de colaborări, dar și reușita preșcolarului de a-și dezvolta 
o autonomie aparte, mai devreme decât este posibil în mod normal. În ceea ce privește experimentarea 
și exersarea diverselor joculețe pe dispozitive electronice (calculator/laptop/ tableta/ telefon), în care 
sunt vizate obiectivele educatoarelor, preșcolarii s-au descurcat foarte bine, rezolvând și repede și 
corect sarcinile din joculețe. Joculețele au fost adaptate grupei de preșcolari, au vizat aspecte din tema 
săptămânală și cu obiectivele activității propuse. Un preșcolar are nevoie permanentă de adult, de alți 
colegi, de colaborare, de interacțiune, de dialog, de multă comunicare, de multe răspunsuri care doresc 
a fi descoperite. Aceștia la vârsta preșcolară au o creativitate și imaginație aparte, totul este nou, multe 
sunt necunoscute, iar dorința de descoperire este foarte mare, fapt pentru care această interacțiune 
este necesară în mediul școlar fizic. 

Copilul mic are etape diferite de manifestre a stărilor sufletești, se supără repede, dar atunci 
când educatorea intervine, rezolvă situația rapid printr-o simplă expresie “Mai încearcă!” sau “Ai 
încredere, o să reușești!”, toate acestea fiind posibile doar în mediul școlar cu prezența fizica a 
preșcolarilor. Fericirea copiilor este recompensa noastră, a cadrelor didactice, ne optimizează ȋn multe 
alte situţii neaşteptate ale viitorului. 
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METODE DIDACTICE MODERNE UTILIZATE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  
 

AUTOR : PROF. STAN MIHAELA ZORICA  
 
Principiul fundamental după care se conduce procesul de predare-învăţare = participării active 

şi conştiente a copilului la asimilarea cunoştinţelor şi formarea personalităţii sale. 
Învăţarea prin Internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor 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. 

Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în 
față cu oportunitățile de învățare online.  

Aplicarea metodelor didactice eficiente duc la formarea unei legături dinamice dintre metoda 
didactica și procedeu.Predarea şi învăţarea, se vor realiza prin activarea şi utilizarea unor metode 
didactice specifice care stimulează gândirea elevului. În prezenta lucrare ne vom opri asupra 
metodelor didactice care ajută la un proces de implicare activă a elevului în procesul de învăţare.  

Metoda experimentală am aplicat-o la cursurile desfășurate online, domeniul de Alimentație 
publică și turism, învățământ profesional. Folosirea experimentului în procesul de învățământ 
stimulează curiozitatea științifică, capacitatea de explorare apropiind procesul instructiv-educativ de 
cercetarea ștințifică. 

Aceasta subliniază caracterul aplicativ al predării, ceea ce duce la realizarea unei strânse 
legături între teorie și practică.Lucrările experimentale pot fi desfășurate online de elevi, realizându-
se sub îndrumarea unui profesor. Sub aspect organizatoric se realizează trecerea de la lucrărie frontale 
spre cele efectuate în echipă sau individual. 

Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a 
adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în 
ritmul propriu. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. 

Rezultatele obținute în urma activităților desfășurate online  
Din totalul celor 25 elevi chestionați, cei mai mulţi subiecţi (76 %) au menționat faptul că activitățile 

au fost interesante și atractive, vor participa cu siguranţă la alte activități didactice interactive. Un procent 
de 20 % sunt cei care au răspuns că activitățile le-au plăcut suficient, fiindo metodă bună de-a învăța 
lecția. În număr destul de mic, sunt cei (4 %) care au răspuns că activitățile nu au fost pe placul lor deoarece 
s-au simțit puțin încordați, emotivi.  

3. Aș dori să încerc mai multe astfel de activități: 
Din totalul eşantionului, cei mai mulţi subiecţi, (82 %) sunt cei mulţumiţi de activitatea didactică 

desfășurată și își doresc să mai participe la astfel de experiențe, interesant fiind că un procent mic se află 
la cei care sunt indeciși (16%). Există şi persoane nemulţumite (2%).  

4.În timpul abordării activităților, am încercat / a trebuit să (bifați cât mai multe după cum este 
necesar): 

Pe total eşantion, cei mai mulţi subiecţi (70%) au participat activ în cadrul activităților, au cooperat 
cu colegii (66%) și au găsit jocuri noi distractive (36%), au lucrat pe grupe (56%) și au putut observa 
foarte bine ce gândesc și ceilalți elevi (56%). O parte dintre subiecți (32%) au remarcat că aceste 
activități dezvoltă calitățile practice . Constatăm că la celelalte variante subiecții au răspuns: să adresez 
întrebări (28%), să creez ceva nou (26%), să caut informații (32%), să gândesc mult (30%), să îmi dau 
seama ce este (26%). 
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5.Am învățat ceva util și aplicabil în viața mea: 
Din totalul eşantionului, cei mai mulţi subiecţi, (70%) sunt cei mulţumiţi de activitatea desfășurată 

și consideră că este un mod foarte bun de dezvoltare personală. Există şi persoane care nu sunt sigure 
de aplicabilitatea practică un procent mic se află la cei nemulţumiți (2%), indeciși reprezintă 4%.  

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 
Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni Aceste metode 
educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi 
încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

Avantajele instruirii online: 
 distribuirea rapidă a materialelor didactice 
 Profesorii sau administratorii pot 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. 

 elevii/ studentii intra în posesia materialelor print-o simplă accesare 
 Orice persoană din grupul tintă are acces la toate informatiile, oriunde și oricand. 
 existența conținuturilor multimedia 
 Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fisiere și orice fel de materiale virtuale 

care intotdeauna au eficientizat învațarea. 
 continuturile pot și sterse, corectate sau actualizate cu usurință 
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PREZENTAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL ÎN DIFERITE ȚĂRI 

ALE LUMII. 
 SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII 

 
PROF. ÎNV. PREȘC: STAN MOCAN ALEXANDRA MALVINA 

 
Vom lua în considerare sistemele educaționale străine folosind exemplul sistemelor 

educaționale ale țărilor a căror educație este considerată cea mai bună calitate din lume. 
Canada 
Canada are două limbi oficiale: engleza și franceza, dar în unele provincii se vorbește mai mult 

engleza. Cetățenii străini au posibilitatea de a studia atât în engleză, cât și în franceză. 
Educatie prescolara 
În Canada, educația preșcolară începe pentru copiii cu vârsta de 3-4 ani (în funcție de provincia 

țării), dar nu este obligatorie. Învățământul preșcolar este oferit gratuit în școli (grădinițe sau clase 
pentru copii în școlile primare) și au fost create, de asemenea, grupuri de organisme parentale, 
voluntare și private. Anul universitar începe în septembrie și se termină în iulie. Este împărțit în trei 
semestre. Dar multe grădinițe sunt deschise mai mult timp. Centrele de zi sunt de obicei deschise pe 
tot parcursul anului. 

Educația școlară 
Spre deosebire de multe țări dezvoltate, Canada nu are un singur organism guvernamental care 

să guverneze educația. Sistemele de învățământ din fiecare provincie a țării sunt, de asemenea, diferite 
și controlate de ele în mod independent. Fiecare astfel de sistem de educație reflectă religia, istoria și 
cultura acelei provincii. 

Educație profesională 
Există aproximativ 170 de colegii publice și private în Canada. Acestea sunt împărțite în public 

(colegii comunitare), tehnice (institute tehnice). Quebecul de limbă franceză are propriul său sistem 
de colegii pentru învățământul general și profesional (CEGEPS). 

Educație înaltă 
Învățământul superior este considerat la nivel mondial unul dintre cele mai optime din punct de 

vedere al raportului preț-calitate și ocupă locul al doilea după Statele Unite. Guvernul țării cheltuiește 
anual mai mult pentru dezvoltarea sistemului său educațional decât orice alt stat G8. Diplomele 
canadiene sunt recunoscute la nivel mondial. 

Germania 
Educație preșcolară 
În Germania, copiii de la 3 la 6 ani învață în grădinițe (grădiniță). Unele dintre aceste instituții 

sunt situate în școli (Schulkindergarten). Există, de asemenea, o rețea de grădinițe private. Educația 
preșcolară pentru copii este opțională, frecvența este de obicei opțională. O excepție în majoritatea 
landurilor este educarea copiilor de vârsta adecvată care rămân în urmă în dezvoltare.Prezența 
copiilor în instituțiile preșcolare din Germania este plătită de beneficiile autorităților locale, sunt 
utilizate și fondurile proprii ale instituțiilor, dar este necesară și investiția părinților. Mărimea acestor 
investiții depinde de veniturile familiilor, de numărul de copii sau de numărul membrilor familiei. 

Educația școlară 
Fiecare școală din Germania este supusă guvernului său de stat. Prin urmare, programele, 

regulile și chiar durata studiilor în diferite regiuni ale țării diferă. Durata totală a studiilor în Germania 
este de 13 ani. 

Sistemul școlar este format din două etape: 
1. Scoala elementară. Antrenamentul durează de la 4 la 6 ani. Programul educațional din 

această etapă de formare este același pentru toate instituțiile de învățământ din țară. 
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2. Școlile secundare din Germania diferă ca tip. Curriculumul și domeniile lor de educație 
diferă semnificativ. Adică, un elev deja în școala secundară alege ce direcție și ce nivel de specialist 
dorește să devină. 

Învățământul secundar din Germania se dă în gimnazii, școli reale, școli de bază, profesionale 
și mixte. 

Educatie inalta 
Germania este o țară cu tradiții vechi de secole ale învățământului superior clasic. Astăzi, 

sistemul de învățământ superior din Germania unește 383 de instituții de învățământ. Acolo puteți 
obține studii superioare în peste 400 de specialități. În plus, există mai mult de 40 de universități 
teologice în țară. Marea majoritate a universităților (98%) sunt deținute de stat și subvenționate de 
guvern. Toate acestea sunt deschise studenților, indiferent de cetățenia și etnia lor. Există relativ 
puține universități private, doar 69. 

Japonia 
Educatie prescolara 
În Japonia, o mare atenție este acordată educației preșcolare. În mod tradițional, începe în 

familie. În grădinițe, micii japonezi sunt adunați în grupuri („han”) și li se oferă propriul „loc de 
muncă”. Astfel, din copilărie, ei învață să lucreze în echipă. 

Educația școlară 
Educația școlară în Japonia durează 12 ani, dintre care jumătate merge la școala primară din 

cauza dificultății de a învăța limba maternă. Până la 45 de copii pot studia la cursurile de japoneză. 
Anul universitar în Japonia este lung - 240 de zile. Începe pe 1 aprilie și se termină pe 1 martie a 
anului următor. Împărțit în termeni: aprilie-iulie, septembrie-decembrie și ianuarie-martie. În 
conformitate cu reglementările Ministerului Educației, Științei și Culturii din Japonia, sistemul 
universitar de evaluare a cunoștințelor este utilizat în școala secundară din a doua etapă: fiecare 
student trebuie să adune cel puțin 80 de puncte de credit pentru a obține un certificat de finalizare a 
liceului complet de 12 ani (Kotogakko). 

Educatie profesionala 
Educația profesională în Japonia se adresează celor care doresc să primească o educație tehnică 

restrânsă. Termenul de studiu nu depășește 3 ani. 
Colegiile japoneze în statut pot fi echivalate cu instituțiile noastre de învățământ secundar 

specializat. Acestea sunt împărțite în: mai tanar, tehnologic, colegii de pregătire specială. 
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GÂNDURI ÎN OGLINDA REALITĂȚII 

 
PROFESOR STAN ROXANA 

 
Experiența trăită de fiecare dintre noi, în ultimele luni, a acumulat atât puncte pozitive cât și 

mai puțin pozitive, am pierdut, dar am și câștigat, am fost nevoiți să ne izolăm, dar ne-am și deschis 
mai mult, ne-am întâlnit mai puțin, dar am comunicat mai constructiv, am călătorit … deloc, dar am 
descoperit la un click distanță locuri în care nu credeam că vom ajunge atât de repede, am stat cu cei 
dragi, dar am avut timp pentru introspecții, am conștientizat, poate mai mult decât altă dată cât de 
firavă este existența noastră pe Pământ și cât de valoroase sunt clipele pe care le trăim aici.  

Trecerea de la învățământul clasic la cel preponderent on-line s-a făcut brusc, peste noapte aș 
putea spune. Ne-am trezit cu toții în situația în care trebuie să găsim o soluție rapid prin care să intrăm 
în casele elevilor noștri, să îi învățăm, dar și să le explicăm ce se întâmplă, să facem exerciții de 
gramatică, dar să îi facem să conștientizeze pericolul, să parcurgem materia, dar să le fim alături în 
toată tulburarea schimbării. Aceste lucruri nu au fost facile, dar cu tactul pedagogic și cu sufletul cald, 
dascălul a reușit să fie aproape de elevii săi, chiar și fiind departe. Eu le scriam mesaje încurajatoare 
O să vă împărtășesc o parte din ele:  

 

Hello 8th Graders, 
I hope you had a nice Holiday, but now a new stage of online school begins. I really hope to 

see you as soon as possible, because I miss you very much. If I knew that would be a last time I 
would see you for such a long period, I would hug you a little tighter. 

I will continue to keep in touch and I wish you like all the handouts I send to you. 
I miss you all! 

A lot of hugs! A lot of kisses for you ! 
Please be responsible! Stay inside !!! 

 
Teacher 
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Hello 7th Graders, 
I hope you had a nice Easter Holiday, but now a new stage of online school begins. Be 

creative and don’t lose time doing nothing. Choose to have beautiful days and do what you want 
and what it is necessary to do. 

I really hope to see you as soon as possible, because I miss you very much. If I knew that 
would be a last time I would see you for such a long period, I would hug you a little tighter. 

I will continue to keep in touch and I wish you like all the handouts I send to you. 
I miss you all! 
A lot of hugs! 

Please be responsible! Stay inside !!! 

 
Teacher 

 
Pentru copiii și elevii noștri contează enorm să le fim alături, să nu îi descurajăm, chiar dacă 

greșesc, să le arătăm părțile pozitive din orice situație prin care trec pentru că așa dezvoltăm adulți 
conștienți de rolul pe care îl au în societate și în viața personală. Pe tot parcursul școlii on-line și nu 
numai, am încercat și încerc zilnic, să le aduc zâmbetul pe buze, să vorbim câteva minute din lecție 
și despre ei, despre ceea ce simt, cum sunt în ziua respectivă, ce au pățit sau ce dorințe au. Aceste 
lucruri mă ajută să știu cum transmit lecția, ce mesaje este necesar să spun pentru ca să fiu înțeleasă, 
cum trebuie să îmi conturez expunerea ca să pot ajunge la sufletele lor, chiar daca lecția din ziua 
respectivă este una mai dificilă. 

Nu este ușor să modelezi mici oameni pentru a crea mari oameni, dar este o enormă 
responsabilitate, pe care on-line, fată în față, sau în orice moment, profesorul o conștientizează și își 
simte menirea pe umerii săi. Profesorul care emană prietenie, dragoste, lumină, iubire, puritate, 
gingăşie, speranță, grație, fericire, recunoştință, acela va primi necontenit aceleași sentimente de la 
elevii săi. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. STANCA ECATERINA VERONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUDEASA 

 
 Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 

fața unei noi provocări: cea digitală.  
 Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la 

noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul 
online. 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 online. 

 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.  

 Procesul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii 
elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. 

 Instrumentele și strategiile utilizate pentu conectare la distanță sunt diferite:prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații, pe care cadrul didactic le trimite 
elevilor. Mai important decât metodele selectate este obiectivul interacțiunii în această perioadă. 
Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel mai mult contează starea emoțională a copiilor și a 
părinților. 

 Prin aplicațiile din pachetul G Suite for Education se pot îmbunătăți predarea, învățarea și 
colaborarea în întreaga școală. 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.Beneficiile utilizării acestei platforme pentru școală au fost: 
un pachet de instrumente digitale pentru colaborare la clasă și o educație în pas cu tehnologia; 
folosirea tehnologiei la clasă pentru teme și proiecte; dezvoltarea de abilități digitale necesare în 
secolul 21; stimularea gândirii critice și a creativității; siguranța datelor; disponibilă oricând de pe 
orice dispozitiv indiferent de sistemul de operare; instrumente intuitive ușor de folosit la clasă care 
nu necesită o instruire intensivă și oferă economie de timp și energie; o mai bună colaborare profesor 
– elev și comunicare în timp real; elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se 
salvează în mod automat (pregătiți pentru lucrul în echipă în viitor); feedback documentat pentru 
elevi prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau Sheets;-modificările aduse documentelor 
păstrează un jurnal al tuturor acțiunilor pentru a vedea contribuțiile elevilor la munca de grup, etc. Și 
evaluarea a fost deosebit de importantă în această perioadă. Evaluarea trebuie concepută nu numai ca 
un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce 
presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu este o etapă supraadăugată ori 
suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii pedagogice. Profesorii care 
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caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și 
evaluare au alegeri aproape nelimitate. Iată câteva: Google Classroom, Google Jamboard, Google 
Forms, Kahoot Wordwall. Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot 
folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker etc.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Constantin Cucoş – Pedagogie, editura Polirom, 2006 
2. Cristian Stan – Teoria evaluării didactice, curs, 2003-2004  
3. https://youtu.be/C2Lhq4b2pR8  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

PROPUNĂTOR: PROF. INV. PRIMAR STANCIU CAMELIA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 RÂȘNOV 

 
Învăţarea prin internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor 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. Când vine vorba de a sprijini 
programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai multe ori se folosesc 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. 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. Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, 
învățarea online are câteva beneficii indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt 
accesibile oricând, elevii putând accesa acest produs educațional online atunci când au timp.  

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!  

Pot fi numite situații limită cazurile în care o persoana 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. 

Folosirea platformelor on-line de educație, este o metodă bună pentru copiii isteți ce sunt 
puternici motivati, ele venind în completarea activităților didactice din sistemul de învățământ. 
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. 

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. 

Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici deoarece frecvența la cursuri îi ajută 
să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program 
regulat de și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută atât pe elevi cît 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 carieră. 
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Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împartășească 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 utiledecât atunci când utilizează note și sugestii on-line generalizate, disponibile pe 
internet. 

De asemenea, învățarea la clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continuie între elev și 
profesori, deoarece îi ajută pe aceștia să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori 
se poate întâmpla cu îndrumarea on-line. 

Interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note mai mari. 
 
Bibliografie: 
Albu, Gabriel- ,,În căutarea educației autentice”, Polirom, 2002 
Cojocaru, Venera Mihaela- ,, Teoria ;I metodologia instruirii”, E.P.P., 2002 
Cristea, Gabriela- ,, Psihologia educației”, editura C.N.I. Coresi 
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ARTA TRANZIENTĂ LA PREȘCOLARI 

 
STANCIU LILIANA, GRĂDINIȚA NR. 178, BUCUREȘTI 

 
Arta tranzientă este un termen care a fost inventat pentru orice lucru creativ sau imaginativ care 

nu rămâne pus într-un singur loc pentru mult timp. Nu este un proces, o tehnică sau o metodologie 
specifică, cum ar fi marcarea, textilele sau tipărirea și nu are origini într-o anumită perioadă de timp. 
Cu toate acestea, este un mod uimitor de ieftin și ușor de a oferi copiilor o experiență creativă bogată 
și stimulatoare. Este o rețea creativă de predare și formare, arta tranzitorie este interesantă pentru că 
este „totul despre proces” și nu atât despre „ceea ce iese la sfârșit”. Arta tranzitorie incurajează 
creativitatea și permite practicienilor să vadă sensul și procesele mai profunde care se întâmplă în 
spatele a ceea ce fac copiii cu arta lor - ar putea lucra prin probleme emoționale sociale, ar putea fi 
construind încredere jucându-se cu cuvinte, sau ar putea încerca să obțină stăpânire la ceva, de 
exemplu, lovind un cui într-o bucată de lemn. 

Mulți practicanți sunt familiarizați cu arta tranzitorie în contextul utilizării colecțiilor de 
materiale găsite pe care copiii le pot manipula, mișca și schimba pentru a crea „imagini” 
bidimensionale sau construcții sau sculpturi tridimensionale. Poate include mărgele, paiete și obiecte 
găsite aranjate pe o tavă mică, țiglă, pătrat de oglindă sau într-un cadru, sau ar putea folosi materiale 
naturale, cum ar fi naasturi, cochilii, pietricele și crenguțe în interior sau în exterior. Uneori se mai 
numește și artă „fără lipici”, „mediu” sau „teren”.  

Deși nu are origini specifice, experții consideră că arta tranzitorie este strâns legată de opera 
Reggio Emilia prin abordarea sa de a folosi obiecte și materiale naturale pentru explorare și 
descoperire și, de asemenea, cu utilizarea „părților libere” în dezvoltarea creativității copiilor. 
gândirea și exprimarea de sine. 

„Pot fi planificate diferite materiale pentru a se completa reciproc. De exemplu, în interior, 
materialele de artă deschise într-o zonă de atelier sau într-o zonă de artă fără lipici pot include paiete, 
mărgele, pietre, scoici, pompe, blaturi de sticle de diferite culori, mărgele de sticlă și bastoane de lol, 
cu masă sau podea cu spațiu fie tăvi, pătrate de țesătură (catifea sau mătase), fie plăci de oglindă 
pentru a acționa ca o „pânză”. 

„În aer liber, o gamă largă de materiale naturale organizate în coșuri etichetate ușurează 
lucrurile. De exemplu, conuri de brad, scoici mari, frunze de diferite forme și dimensiuni, bețe, 
conkere, ghinde și alte obiecte pe care le puteți obține cu ușurință.  

O altă activitate din arta tranzienta de care se bucură este crearea de stive rock. Ei folosesc 
pietricele pentru a-și crea propriile lor, dar creăm și stive de piatră pe scară largă de aceeași 
dimensiune ca și ele. Copiilor le place, de asemenea, să creeze autoportrete sau diferite tablouri 
folosind alge marine, scoici și pietre. 

Cu cât preșcolarii au mai multe oportunități de a crea cu arta tranzitorie, cu atât mai frecvent se 
dezvoltă narațiuni pentru a-și însoți opera de artă. Este, de asemenea, minunat pentru dezvoltarea lor 
matematică, deoarece sortează și potrivesc obiectele și creează modele asimetrice. Deoarece nu există 
un mod corect sau greșit de a face lucrurile, le oferă copiilor încrederea de a se încerca.  

 
BIBLIOGRAFIE 
http://nursery.moorsideprimary.net/page/10 
www.earlyarts.co.uk . 
http://pemburyhouse.haringey.sch.uk  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

913

http://nursery.moorsideprimary.net/page/10
http://www.earlyarts.co.uk/
http://pemburyhouse.haringey.sch.uk/


 
 BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA ONLINE 

 
 STANCIU NICOLETA, GRĂDINIȚA NR. 170, BUCUREŞTI 

 
Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online.  

Pe parcursul orelor am folosit diferite resurse în format digital care au fost de folos elevilor. Cu 
ajutorul lor am realizat fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse educaționale. 

Resurse utile în format digital pe care le folosim la activități: 
• wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea cunoștințelor despre 

vocabular, matematică, științe, istorie etc.) 
Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 
• EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de învățare sub 

forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul video) 
Cu toții știm că 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. 

Idei pentru alegerea conținutului și desfășurarea activităților pentru copii 
-Am abordat teme săptămânale care să fie legate de viața reală, de zi cu zi, de anotimp, locul în 

care trăiesc. 
-Am utilizat în activitățile cu copiii jocuri interactive create pe platforme on-line, accesibile atât 

copiilor cât și părinților (Wordwall, LearningApps), puzzle-uri (JSPuzzles), jocuri distractive, 
familiale etc. 

-Am propus activități gospodărești care să creeze în familie momente plăcute și relaxante 
(prepararea unor feluri de mâncare/deserturi, udatul florilor din casă/curte, ştergerea prafului, 
aranjarea jucăriilor, confecționare de jucării, hrănirea păsărilor și animalelor din curte, adunatul 
frunzelor). 

-Am inlocuit activitățile practice realizate cu materiale costisitoare cu activități în care să 
utilizați: cutii de pantofi, resturi de hartie, ambalaje, reviste vechi, suportul de la hârtia igienică sau 
prosoape, nasturi etc. 

-Am provocat copiii la cercetare prin mici experimente pe care le-ar putea face: amestecarea 
otetului cu bicarbonatul, amestecarea culorilor, plantarea respectand/nerespectand conditiile de care 
au nevoie plantele sa se dezvolte. 

-Am trimis părinților înregistrări cu povești citite de educatoare, astfel încât copiii să le asculte 
în diferitele momente de răgaz de acasă. 

-Am oferit sugestii de tehnici interesante pentru desen și pictură: amprentarea (folosind cartof 
sau bețișoare de bumbac), copierea, redarea unor obiecte/plante/animale din mediul apropiat, pe care 
le pot vedea în momentul activității. 

-Am elaborate si oferit copiilor si parintilor materiale documentare simple, prezentari sau filme 
accesibile varstei copiilor, cu continut stiintific pe diverse teme. 

 
Idei pentru organizarea activităților pe platforme sincron 
-Am oferit tuturor celor care se conectează posibilitatea de a participa. 
-Am adaptat durata întâlnirii on-line la vârsta și capacitatea de concentrare a copiilor. 
-Am realizat întâlniri interactive, în care fiecare copil să participe activ, să fie ascultat și 

apreciat. 
-Am inceput fiecare întâlnire alocând câteva minute împărtășirii noutăților, răspunzând unor 

întrebări deschise. 
-Am anuntat părinții în avans dacă în timpul întâlnirii pe platforma sincron copiii au nevoie de 

diferite materiale (mingi, creioane, plastelina…).  
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT FRANCEZ 

 
STANCIU ŞTEFANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BUZĂU 
 
MOTTO: Un sistem de învățământ bine gândit poate face dintr-un elev obișnuit, unul 

excepțional. 
 
Caracteristici ale sistemului de învăţământ din Franţa 
Sistemul de învățământ din fiecare țară are particularitățile proprii, determinate de condițiile 

economice, sociale, politice, de gradul de cultură și civilizație al societății, de tradițiile specifice unei 
națiuni și de concepțiile pedagogice pe care le promovează. 

Sistemul educaţional francez are la bază mari principii inspirate din cele care au stat la baza 
Revoluţiei de la 1789, din legile votate între 1881 şi 1889 şi din Constituţia din 4 octombrie1958: 
„organizarea învăţământului public obligatoriu gratuit şi laic, la toate nivelurile este o datorie a 
statului”.  

În Franţa, serviciul public de învăţământ coexistă cu instituţii private, subordonate controlului 
statului şi putând beneficia de ajutorul său în schimbul unui contract încheiat cu statul. Cu toate 
acestea statul este singurul în măsură să elibereze diplome şi să acorde grade universitate: diplomele 
eliberate de şcolile private nu au valoare oficială decât în cazul în care sunt recunoscute de către stat. 

 Învăţământul din şcolile şi instituţiile publice este gratuit. Manualele şcolare sunt gratuite până 
la clasa a VIII-a precum şi materialele de uz comun. În liceu costurile manualelor intră în grija 
familiei.  

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-învăţământul primar (grădiniţa) a fost creat în 1881, Franţa fiind o ţară cu tradiţie în 
învăţământul pre-primar. Învăţământul pre-primar nu este obligatoriu, însă cu toate acestea copiii 
merg la grădiniţă chiar şi de la vârsta de 2 ani. Învăţământul pre-primar se adresează tuturor 
categoriilor de copii, francezi sau străini, cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani, cu excepţia că cei de 2 
ani sunt admişi în limita locurilor disponibile. În anul şcolar 2007/2008, 2 551 050 copii, dintre care 
23, 3 % copii cu vârste de 2 ani şi 100 % copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani au mers la grădiniţă. 
Numărul de copii care au fost înscrişi în grădiniţe private, unde părinţii plătesc o parte din taxa de 
şcolarizare, a fost de 319 032 copii. Grădiniţele conţin un program de studiu. Ca şi regulă generală, 
copii sunt grupaţi în 3 secţiuni: grupa mică (cu vârste cuprinse între 2 şi 3 ani), grupa mijlocie (4 ani) 
şi grupa mare (5 ani). Ultimul an de grădiniţă (grupa mare - grande section) reprezintă un pas 
important în procesul educaţional, deoarece este anul în care copiii se pregătesc pentru şcoala primară 
şi 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. 

Învăţământul secundar francez este împărţit în două şcoli: colegiul între vârsta de 11-15ani (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. Bacalaureatul este diploma 
de sfârşit de liceu care ajută absolvenţii să intre la universităţi sau la cursuri specializate. Examenul 
final de bacalaureat este foarte important pentru studenţii francezi. Este un examen riguros, fără 
variante multiple de întrebări: aceasta 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 populație, sunt în sistemul de învăţământ din 
care doar peste 2 milioane sunt în învăţământul superior. 
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Educaţia superioară în Franţa este caracterizată printr-un sistem dual: studiile se fac în 
universităţi (incluzând institute politehnice de stat - " Instituts nationaux polytechniques ") la care 
participă un număr mare de studenţi, în Grandes Écoles şi alte instituţii de educaţie superioară 
profesionale cu reguli de admitere selective. Programele universităţilor sunt în general concentrate 
asupra cercetării şi aplicaţiilor sale practice. 

În Franţa, învăţământul obligatoriu este cuprins tot între vârsta de 6 şi 10 ani, însă este structurat 
diferit, după cum urmează:  

 
Școala primară 6 – 10 ans 
Gimnaziul  11 – 15 ans 
Liceul de învățământ general și tehnologic sau liceul profesional 15 -18 ans 

 
În Franţa, anul şcolar cuprinde 180 zile, începând din septembrie şi până în iunie. Şcolile sunt 

deschise 6 zile pe săptămână, însă nu se ţin cursuri miercuri după – amiază şi sâmbăta pentru clasele 
primare. Fiecare săptămână conţine 24 de ore de curs (fiecare cu o durată de 60 de minute), la clasele 
primare de la 25, 5 la 30 (cu o durată de 55 minute) în clasele secundare (mai mult cu 3 ore pentru 
materiile opţionale). Numărul anual de ore este de 864 în clasele primare şi în jur de 936 în ciclul 
inferior de învăţământ secundar. 

Trebuie precizat însă că statul francez alocă pentru învățământ 7, 1% din PIB (adică circa 620 
miliarde de euro anual, din care circa 2% pentru plata drepturilor băneşti cuvenite dascălilor), iar în 
clasamentul oficial al salariului mediu pe profesii cadrele didactice („les enseignants”) se situează pe 
un foarte onorant loc al doisprezecelea (din 76 de locuri), înaintea militarilor, politiştilor şi 
pompierilor. Însă aceasta nu este o situaţie valabilă doar pentru ţări ca Franţa, aceeaşi ierarhie fiind 
valabila şi în România pâna la instalarea regimului comunist de tip sovietic (un profesor putând primi 
un salariu echivalent cu salariul unui ofițer cu grad superior). Nu se cunosc informaţii din surse 
oficiale cu privire la raportul actual dintre retribuţia medie netă în învățământ şi cea din alte sectoare 
bugetare (magistratura, armata etc.), întrucât discrepanţa dintre categoriile de bugetari este mare. 

Se încearcă o continuă schimbare şi îmbunătăţire a sistemul de învăţământ românesc pe 
diversele domenii şi nivele, în conformitate cu schimbările de ordin economic, social, politic şi 
cultural din societate. Cu toate acestea, distanța dintre statutul învățământului francez şi a celui 
românesc este considerabilă. În loc să își recâștige locul de cinste în societate, după 1989 şcoala 
românească s-a confruntat cu o perioadă de tranziţie anevoioasă, care i-a subminat şi mai mult statutul 
instituţional și i-a scăzut în mod alarmant prestigiul în plan social. Dar, în mod paradoxal, toate 
programele guvernamentale au considerat că învățământul este o „prioritate națională” (aşa cum 
prevede Constituţia), fără a fi înregistrate însă schimbări fundamentale. Astfel, spre deosebire de 
sistemul de învăţământ francez, în România, în special în mediul rural, există şcoli unde anul scolar 
începe fără ca acestea să deţină autorizaţie sanitară, iar altele sunt lipsite de minimele dotări şi utilităţi. 
De asemenea, lipsa de cadre didactice din mediul rural face ca pe aceste posturi să fie admişi 
suplinitori necalificaţi, aspect care determină scăderea calităţii învăţământului. 

 
Bibliografie: 
Nedelcu Ienei, Dreptul la învăţătură, drept fundamental al omului, Editura 

Institutul român pentru drepturile omului, Bucureşti, 2007 
Legea nr. 272 din 21/06/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului 
Revista „Tribuna învăţământului”, Prof. Daniel Dragomirescu, Prof. Constantin Rupa 
www.eurydice.org 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE...AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. STĂNCIULESCU GABRIELA  

LICEUL TEHNOLOGIC I.C. PETRESCU STÎLPENI- ARGEȘ 
 
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. Important este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare 
și planificare atentă a instruirii.Atribuții ale acesteia În primul rând, 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.Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, 
putem enumera mai multe avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, 
voi vorbi despre cum văd eu învățarea prin internet. Avantaje Distribuirea rapidă a materialelor 
didactice: Profesorii sau administratorii 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; nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile rămân online. 

1. Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare 
2. Existența conținuturilor multimedia: 
3. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: 
4. Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: 
5. Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului rapid: 
o 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 .Avantajele învățării 
online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând și 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. 

Dezavantajele învățării online 
6. Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
7. Lipsa comunicării reale/fizice: 
8. Situații limită: 
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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
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acestora nu este facilitată de profesor.Concluzii Cu toții știm că 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 efficient. 

• Învățarea in 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, Într-o clasă 
tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebari 
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.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. 

• În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține 
note mari.  
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 IMPORTANȚA ȘCOLII  

 
PROF. STANEAN LIANA OANA, 

 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 AGHIRES, SALAJ  
 
 Școala, după cum bine știm este instituția care pregătește, educă tânărul membru al societății 

în vederea socializării lui. Școala este cea care deschide ochii omului către universul cunoașterii, 
lumii în care trăiește. Ea are și rolul de a-i dezvolta aptitudinile și a-i crea pârghii motivaționale în 
activitățile sale din societate. Totodata îl educă pe tânăr formându-i buna conduită în relațiile cu lumea 
înconjuratoare: mediu, alte grupuri de oameni, responsabilități, obligații și drepturi în societate. 

Pregatirea copilului pentru școală este considerată tot mai mult, funcția majoră, obiectivul 
formativ central al activităților instructiv-educative. 

Pregătirea copilului pentru școală, trebuie înțeleasă ca o adaptare reciprocă pe de o parte a 
copilului la școală, iar pe de altă parte a școlii la copil. De altfel când ne referim la școală, trebuie să 
avem în vedere reconsiderarea ei permanentă în raport cu cerințele dezvoltării sociale, în așa fel încât 
ea să corespundă și să răspundă în cel mai înalt grad acestor cerințe. 

În acest fel pregătirea copilului pentru școală va fi implicit și o pregătire pentru societate. 
Trăim într-o lume care ne pune la grea încercare, în fiecare clipă, capacitatea de a face față unor 

impacturi afective, sociale, de a manifesta reacții comportamentale în care să nu uităm de modul în 
care ne văd ceilalți, de gradul de a se relaționa cu ceilalți, de a-și cunoaște posibilitățile, de a se putea 
mobiliza pentru a trece de eșec, de deschiderea spre acceptarea părerilor celorlalți, de puterea de a fi 
om bun. 

Este foarte adevărat că familia, atmosfera ei caldă, plină de afecțiune, contribuie prima și 
decisiv la dezvoltarea fizica și psihica a copilului, dar personalitatea umana se conturează cald, uman, 
științific și metodic, în cadrul școlii. Pregatirea pentru intrarea în viața adultă, anterior realizată de 
familie, va fi continuată, în perioada școlarizării, de către această instituție. Aceasta este acum, 
contextul în care copilul va trebui să facă prima încercare de a iubi pe altcineva în afară de sine. 

Școala este a doua casă a tânărului în formare. În acestă casă el trebuie să păsească cu bucurie 
și încredere. Școala este un prim factor al educației continue și sistematice. Activitățile educative, 
utilizate în școală, dezvoltă un caracter programat, planificat, individual la individ. 

Educația de bază este o datorie și o responsabilitate a individului față de ceilalți membri a 
societății. 

Pentru ca o persoană să-și lărgească orizontul intelectual, el nu se poate limita doar la niște 
cursuri de specialitate. Educația indivizilor, nu e numai un drept, ci și o cheie al secolului XXI. Ea 
ajută la promovarea democrației, a justiției, dezvoltarea ecologică, științifică, socială și economică, 
promovarea păcii, egalitatea între sexe. Educația ajută indivizii de a găsi cheia vieții, de a o putea 
deschide acea ușa și de a fi util acolo în interior. 

Educația dureaza pe tot parcursul vieții și are ca scopul să dezvolte responsabilități și 
independențe. Prin educație indivizii pot sa se valorifice, să se ridice la nivelul așteptărilor societății. 

Prin întunericul inculturii nu poți înainta în nicio direcție. Te va cuprinde tot mai tare 
sentimentul neputinței, care va lucra subtil și febril în adâncul ființei tale. Iar incultura iți va face 
școala inutilă! 

 
https://liceunet.ro/ 
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ȘCOALA ONLINE - O PROVOCARE NECESARĂ 

 
PROF. MANUELA STĂNESCU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI BAIA MARE 
 
 Școala online a fost prima mare provocare a educației globale în acest secol. A trebuit să fie 

implementată peste noapte, peste tot în lume. Sute de mii de profesori și milioane de copii s-au 
confruntat cu probleme similare, legate de conectivitate, achiziționarea unor dispozitive cu acces la 
internet, folosirea unor aplicații educaționale etc. 

 Dacă pentru o mare parte dintre elevi tehnologia era deja bine cunoscută, cred că nu se poate 
spune același lucru și cu referire la majoritatea cadrelor didactice, care au trebuit să-și pună la punct 
cunoștințele - singuri, în intimitatea propriei case, fără ajutorul unor formatori facilitatori, așa cum 
eram obișnuiți. Chiar și cursurile pe care le-am urmat pentru a ne updata cunoștințele au fost 
organizate online. Dublă solicitare, dublă provocare.  

 Și totuși, cred că cel mai important lucru a fost faptul că eram cu toții în aceeași situație. Tot 
ce aveam de făcut era să cerem ajutorul, să căutăm informații și persoane mai pricepute decât noi, iar 
apoi, după ce am învățat abc-ul aplicațiilor educaționale necesare pentru desfășurarea în bune condiții 
a școlii online, să oferim sprijin și altor colegi.  

 Deși competențele digitale sunt deosebit de importante în cadrul tuturor disciplinelor predate 
la școală, iar aprofundarea lor este o condiție sine-qua-non inclusă și în profilul de formare al 
absolventului, probabil că ritmul de implementare al acestora ar fi fost în continuare unul lent, dacă 
nu treceam prin această perioadă forțată de școală online. Dar pandemia a dus la o mutare a școlii din 
spațiul tradițional în cel al casei fiecăruia dintre noi, elevi sau cadre didactice, având ca rezultat un 
salt educațional extrem de mare. 

 După câteva stângăcii în timpul primelor săptămâni online, profesorii au reușit să devină tot 
mai competenți din punct de vedere digital și tehnologic, iar elevii au avut doar de câștigat. Din 
păcate, cea mai mare problemă a fost însă adâncirea prăpastiei dintre familiile și/sau comunitățile 
dezavantajate din punct de vedere economic și social și restul lumii. Un număr mare de copii nu au 
avut acces la dispozitive conectate la Internet și acest fapt a avut ca rezultat scăderea nivelului 
cunoștințelor generale, la fiecare materie în parte, precum și dezvoltarea incompletă a competențelor 
cheie, dintre cea mai importantă în acest moment este competența digitală. 

 O altă problemă o constituie revenirea în spațiul școlii tradiționale. Parcă am trăi un episod din 
seria ”Back into the future”, în care am fost în viitor, am experimentat tehnologia digitală zi de zi, oră 
de oră, ne-am împărtășit cunoștinețele prin intermediul acesteia și acum am revenit la realitatea 
manualului tipărit, la caiet și creion, tablă și cretă... Din realitatea virtuală a aplicațiilor educaționale 
și a manualelor digitale, ne-am întors în spațiul prăfuit și învechit al școlii, fără prea multe dotări și 
activități interactive. Ne mirăm acum ce se întâmplă cu elevii noștri!? Nimic, e doar un regres 
fantastic, căruia ei trebuie să-i facă față. Degeaba încercăm să ne adaptăm, e imposibil ca o persoană 
aflată în fața clasei să suplinească și să acopere nevoia de conectivitate, de folosire a tehnologiei 
digitale, a imaginilor și clipurilor video, a jocurilor educative și a fișelor de lucru interactive pe care 
le-am folosit de-a lungul atâtor luni de școală online.  

 Ce ne rezervă oare viitorul? Avem o nevoie imensă de dotare a școlilor cu resurse materiale 
care să susțină o digitalizare reală a educației. Videoproiectoare/monitoare și calculatoare conectate 
la Internet în sălile de clasă, tablete funcționale pentru elevi, cu acces la manualele digitale, ca să nu 
mai fie nevoie de manuale tipărite, nici de caiete la fiecare disciplină. În felul acesta s-ar rezolva și 
problema ghiozdanelor prea pline și prea grele pentru elevi. Ar fi păcat să pierdem tot ce s-a câștigat 
în această perioadă în care toți și fiecare dintre noi am fost încercați într-un fel sau altul.  

 Eu cred că școala online a fost doar primul pas spre viitorul educației... rămâne de văzut care 
este următorul și mai ales cât de curând îl vom putea face. 
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EXPERIENȚA MEA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR STÂNGACIU OANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 BRAȘOV 

 
Cred că nimeni nu va uita anul 2020. Îl vom ține minte ca pe un an al provocărilor și 

schimbărilor majore din viața noastră.  
N-aș putea să spun că a fost un an rău, ci doar un an al schimbărilor multiple și majore. El ne-a 

forțat să învățăm rapid, să ne adaptăm, să fim în stare să facem ce nici nu visam. N-a fost o adaptare 
ușoară. A fost o adaptare care a semănat cu o sită ce a cernut profesorii cu vocație de cei trecători. O 
oportunitate ce a întărit relațiile în familie, dar și relația familie-școală, atât de necesară. 

 Odată cu începerea pandemiei ne-am trezit puși în situația de a preda on-line, unii mai pregătiți, 
alții mai puțin pregătiți pentru astfel de situații. A fost o mobilizare în forță din partea cadrelor, a 
părinților și a elevilor și asta a strâns legăturile dintre noi. A fost un volum mult mai mare de muncă, 
implementare de platforme, situații de criză, dar și formare și pregătire intensă și permanentă pentru 
a fi la zi cu multitudinea de variante din care trebuia s-o alegi pe cea optimă pentru specificul clasei 
tale. Pe Zoom sau Google Classrom, pe tablete, telefoane, laptopuri sau desktopuri, fiecare cum a 
putut și cu ce a avut, stând în fața ecranelor mai mult decât era normal, am mers alături de elevi într-
un efort comun, în pasul schimbărilor și ne-am adaptat. Lecțiile interactive, schimbarea permanentă 
de metode și mijloace au fost cheia succesului. Provocările, neliniștile, întrebările la care trebuia să 
găsim de multe ori singuri răspuns, ochii roșii, obosiți au transmis elevilor un mesaj de mare valoare: 
acela că învățarea nu se încheie nici atunci când sună clopoțelul, nici atunci când termini școala. Ea 
continuă toată viața. Am învățat unii de la alții, de multe ori chiar de la elevi, ei s-au simțit importanți, 
cum și erau, noi ne-am bucurat că ne pot ajuta. Am devenit mai buni, mai pozitivi, mai atenți, mai 
empatici, mai răbdători, mai deschiși, mai creativi, mai spontani, mai receptivi, mai flexibili și mai 
organizați în gândire, mai apropiați și toate acestea au crescut în echipa unitară elev-profesor. Am 
constat din nou că atunci când vrem cu adevărat să facem ceva, putem face. 

 Au fost lecții de viață pe care le-am învățat împreună. Am conștientizat parcă mai bine că nu 
folosește nimănui să stai să te plângi, folosește să acționezi și dacă tot o faci merită să o faci bine, cu 
pasiune. Am realizat din nou că în multe situații copiii se adaptează mai bine decât adulții. I-am pus 
pe elevi să-și învețe colegii să facă diverse lucruri. Ei au fost puși în situația educatorului, iar eu în 
situația elevului și asta a făcut să ne înțelegem mai bine unii pe alții. Am înțeles de ce celălalt 
reacționează într-un anume fel, ce simte, ce gândește, ce se poate schimba. A existat dezvoltare 
personală, dezvoltare a spiritului de echipă, dezvoltare a abilităților socio-personale și de 
management, dar mai ales ne-am dezvoltat competențele digitale. 

 Am avut curajul să învățăm din greșeli și am îmbrățișat schimbarea, moment în care 
provocările nu au mai părut la fel de mari. Bucuria reală, emoția pozitivă ce se simțea, în ciuda 
situației care nu era deloc ușoară, la fiecare nouă întâlnire online, curiozitatea elevilor în legătură cu 
noile aplicații pe care le aduceam la ore, felul în care îmi povesteau ce simt și ce trăiesc, ca nouă 
experiență de viață, uneori spaima legată de boala părintelui, alteori bucuria orelor petrecute alături 
de aceștia a readus în atenția fiecăruia dintre noi faptul că educația presupune mai mult decât a preda 
lecții și a parcurge materia, sau a da note. Ne-am reamintit cât de importantă este relația socio-
emoțională, grija și preocuparea față de întreaga lor dezvoltare. Comunicarea dintre cadre, cadre și 
elevi, cadre și părinți a devenit mai accentuată. Fiecare avea neliniștile, gândurile, emoțiile lui, dar 
odată împărtășite constatam că nu suntem singuri, că și alții au aceleași gânduri, preocupări, 
sentimente, probleme ca și noi și asta parcă ne mai liniștea în aceste vremuri nesigure cum nu mai 
trăisem încă. Fiecare întâlnire cu ei se termina cu concluzia „Sănătoși să fim și trecem noi și peste 
asta”. Și am trecut cu bine prin acest efort comun, cu respect, cu dedicare și cu multă iubire, care 
chiar dacă exista și înainte parcă nu se manifesta la fel de puternic. 
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 Sunt convinsă de faptul că și atunci când vom lucra din nou în clase împreună cu elevii vom 
folosi în continuare multe din metodele, aplicațiile și jocurile folosite în lecțiile online, căci învățarea 
cu ajutorul acestora a părut mai simplă, mai plăcută, mai ușoară, iar elevii rezonează mult mai bine 
cu metodele noi de învățare. 

 Am plâns, am râs, am muncit, am dăruit și am ajuns din nou la concluzia că „Ce nu ne omoară, 
ne întărește.”  
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La contribution des activités extrascolaires au développement de 

l’autorégulation 
 

PROF. STANILA ANA-MARIA 
LICEUL « PREDA BUZESCU », BERBEȘTI, VALCEA 

 
Il n’est pas si facile de cultiver la capacité d’autorégulation des élèves. Le professionnel de 

l'enseignement doit apprendre aux élèves à surveiller activement leurs pensées, à s’arrêter et à vérifier 
au besoin et à prendre leurs propres décisions durant les activités d’apprentissage. 

Les activités extrascolaires permettent d’améliorer le niveau de scolarité des élèves et ont de 
l’impact sur leur apprentissage et leur développement social. Ils les aident aussi à surmonter divers 
obstacles, à avoir confiance et à croire en eux-mêmes. Toute activité extrascolaire permet également 
aux apprenants d’élargir leur univers culturel et d’établir des liens entre l’apprentissage en classe et 
le monde du travail et d’acquérir ainsi une expérience pratique dans le domaine de leur choix. 

L’autorégulation est le processus par lequel les élèves maîtrisent leurs pensées, leur 
comportement et leurs émotions pour réussir à vivre pleinement des expériences d’apprentissage. 
Selon le chercheur canadien Shanker (2012), l’autorégulation se rapporte au degré d’efficacité avec 
lequel l’enfant réagit aux facteurs stressants et revient ensuite à un état de calme où il peut se 
concentrer et rester alerte. 

En ce sens, il y a des élèves pour lesquels une démarche d’intervention précoce et 
d’enseignement explicite est nécessaire pour qu’ils ne manifestent pas une résistance croissante face 
aux travaux scolaires, à l’école en général et à l’implication dans la vie scolaire, ce qui peut 
d’augmenter les risques de décrochage. Selon l’avis des experts, l’autorégulation est absolument 
essentielle à la maturité scolaire et est souvent liée à la métacognition. 

De ce point de vue, les activités extrascolaires améliorent le rendement à l’école et, en même 
temps, les compétences sociales des élèves. Des études nouvelles ont permis de constater la 
participation des enfants à des sports organisés. Leur adhésion dans les clubs hors de l’école contribue 
à l’amélioration des rendements scolaires et les compétences sociales.  

Il est parfois difficile de choisir les activités extrascolaires idéales. Par prudence, une demande 
de conseil d’activité auprès des spécialistes est aussi utile. Mais, en général, on peut opter pour des 
activités à allure sportive ou culturelle. Il y a également d’autres activités pratiques tel que les activités 
artistiques ou celles musicales. On peut citer : théâtre, violon, danse, natation, chant, guitare. Le choix 
est vaste. Toutes ces activités guidées par les professeurs peuvent contribuer au développement de 
l’autorégulation chez les élèves.  

On s’entend généralement pour dire que nombre des problèmes d’apprentissage sont 
attribuables à une compétence ou capacité cognitive déficiente : pour développer la capacité 
d’autorégulation des élèves, le professionnel de l'enseignement doit l'enseigner de façon explicite et 
convaincante comment utiliser les stratégies appropriées, donner des explications faciles à 
comprendre et faire une utilisation fréquente et régulière de la métacognition et de l’enseignement 
stratégique dans toutes les matières. Alors, les activités extrascolaires peuvent contribuer pleinement 
à cette démarche. 

En somme, ces activités sont avant tout ludiques et dans un esprit de découverte qui contribue 
au développement physique et mental des apprenants. Bien sûr, la période qu’on a traversé – la 
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pandémie – et qui a duré plus d’une année a empêché le déroulement des activités en présentiel et y 
compris des activités extrascolaires fait qui n’a pas contribué au domaine affectif des élèves.  

Par les activités extrascolaires on contrôle la capacité d’autorégulation chez les apprenants, on 
les enseigne à moduler des émotions fortes et on développe la capacité d’avancer avec confiance et 
optimisme. 

 
Bibliographie 
Duckworth, A.L. et Seligman, M.E.P. (2005). « Self-discipline outdoes IQ in predicting 

academic performance of adolescents », Psychological Science, 16(2), p. 939-944. 
Rimm-Kaufman, Pianta, R. et Cox, M. (2001). « Teachers’ judgements of problems in the 

transition to kindergarten », Early Childhood Research Quarterly, (15)2, p. 147-166. 
Zimmerman, B. (1990). « Self-regulated learning and academic achievement: An overview », 

Educational Psychologist, 25(1), p. 3-17. 
 
Sitographie 
https://www.chez-merlin.com/top-20-des-activites-extrascolaires-pour-les-enfants-en-

primaire/ 
https://www.taalecole.ca/lautoregulation/ 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE PENTRU PREȘCOLARI 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STARPARIU VALERIA, 
GRĂDINIȚA NR. 1, PODURI; JUDEȚUL BACĂU 

 Învățământul online, reprezintă o etapă nouă în organizarea activității didactice, în condițiile 
impuse de pandemie și necesită revederea substanțială a politicilor educaționale, în special cele ce țin 
de modalitățile de implicare a tuturor factorilor : profesori, elevi, părinți, comunități locale și instituții 
civile în asigurarea și evaluarea calității educației, atât la nivel de unitate școlară, cât și la nivel 
național. Școala online a devenit o alternativă importantă de reformare a întregului sistem educațional 
tradițional. Învățarea online a devenit o oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă în 
învățare, cât și al cadrului didactic, care ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator, să 
stimuleze procesul instructiv - educativ, pe care să-l ghideze mai mult decât să îl controleze. . O mare 
schimbare a fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul online. Pentru a crea un 
mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de resurse: cele mai eficiente 
platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet, Google Classroom. Educatoarea 
are nevoie de resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea 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. Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie 
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. În cadrul învățării de la 
distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor copiilor mai apropiate de viață și intereselor lor, 
precum și pe formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate. Resurse de 
predare și învățare digitale sunt foarte multe, însă importantă este selectarea celor care sunt captivante 
și interesante pentru copii, cunoscute profesorilor, adaptate capacităților intelectuale și obiectivelor 
educaționale. Transferarea activităților de învățare în mediul online a marcat schimbări majore nu 
doar pentru preșcolarii, ci pentru întreaga familie, o modalitate de depășire a limitelor, căutarea 
materiale online care să fie utile, accesibile și să asigure conținuturi educative de calitate . Odată cu 
dezvoltarea tehnologiei, utilizarea instrumentelor digitale în diferite domenii ale vieții devine o 
practică comună, inclusiv în mediul educațional. Într-o măsură mai mare, azi tehnologiile noi, inclusiv 
telefoanele mobile, sunt utilizate în formarea competențelor și pentru dobândirea cunoștințelor. 
Găsim azi o mulțime de resurse online pentru copii. Utilizarea mijloacelor digitale, a programele și 
aplicațiilor moderne, introduc o nouă modalitate de a lucra cu imagini, sunet, materiale video și text. 
Influența tehnologiei în educație este inevitabilă, trebuie să fie asimilată și folosită pentru formarea 
individului ca personalitate modernă în societate. Pe perioada desfășurării activităților didactice 
online, activitatea preșcolarilor a fost cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o 
adevărată provocare pentru preșcolarii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Părinții au 
primit sarcini de la educatoare cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o 
comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor . Nevoile preșcolarilor de conectare și 
contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare 
cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare pentru copii. Instrumentele și 
strategiile utilizate pentru școala online sunt diferite: filmulețe cu activități interactive, cântece, 
aplicații, povești, etc., pe care educatoarea le trimite părinților pentru copil. Părintele se află în spatele 
copiilor și au 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. În perioada de organizare a învățării online, rolul părinților a devenit 
unul mai complex, de la cel de protecție a copilului și asigurării dispozitivelor digitale, la cel de 
ghidare, monitorizare, uneori de provocator intelectual și de diversificator de experiențe. Pentru ca 
procesul de învățare online să funcționeze bine, părinții sunt implicați de către cadrele didactice în 
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anumite secvențe din timpul activitățiilor online. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 
competențelor, școală trebuie să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității, să 
trezească emoții și atitudini, să modeleze caractere, într-un context valoric. În acest sens, implicarea 
în primul rând a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor 
didactice, este necesară. Relațiile care se stabilesc între oameni în mediul online, comunicarea 
eficientă și grija față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile, care constituie fundamentul 
noii paradigme a educației de calitate, asigură condițiile optime de dezvoltare a personalității copiilor 
și de integrare în societate. Reorganizarea sistemului educațional ar trebui să aibă loc pornind de la 
necesitățile pieței muncii și a cerințelor copilului, familiei și ale comunității. Este nevoie de o 
schimbare radicală a învățământului tradițional, pentru o lume mai conștientă, mai flexibilă și mai 
responsabilă pentru viață. 

 
 Bibliografie:  
 Internet –EduPedu.ro http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online http://www.scoala de 

vara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie  
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IMPORTANȚA PROGRAMEI DE OPȚIONAL LA LIMBA ENGLEZA 

 
PROF. STATE CLAUDIA GHEORGHIȚA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA-VALE 
CRÂNGURILE, DÂMBOVIȚA 

 
În contextul actual, limba engleza ocupă un loc important în procesul instructiv educativ, dar şi 

în dezvoltarea personală şi psiho-emoţională a elevilor, fiind necesară o aprofundare a acestia nu doar 
pentru dezvoltarea unor competenţe lingvistice, dar mai ales pentru dezvoltarea unor competenţe 
cheie în realizarea profilului de formare al elevului. Programa de opţional îşi propune să dezvolte la 
elevi deprinderi şi aptituini care îi vor forma personal şi emoţional pentru societate şi viaţă. 

 Tot mai mult se resimte nevoia de a găsi soluţii pentru combaterea conflictelor în școală și 
crearea unui ambient de nonviolenţă, de siguranţă și prietenie. Ȋn fiecare zi sunt elevi care manifestă 
comportamente violente, ceea ce ne face să acţionăm, să ne ocupăm cu mai mult interes de nevoia 
dezvoltării unei atitudini de prietenie, de respect și cooperare. Ȋn fiecare zâmbet copilăresc se ascunde 
adesea o poveste, o lume poate mai puţin fericită, copii care sunt victimele unor familii violente, care 
preiau modele negative și nu reușesc să se dezvolte emoţional. La nivelul unităţii de învăţământ, 
programa de opţional vine în întâmpinarea nevoii de incluziune socială, având în vederea prezenţa la 
scoala a unor elevi majoritari romi care provin din medii defavorizate, elevi aflaţi în plasament, elevi 
care abandonează şcoala de timpuriu, cu modele neadecvate de comportamente şi atitudini, o serie de 
nevoi care se răsfrâng asupra comunităţii locale. 

Programa de opţional încearcă să găsească metodele şi activităţile cele mai potrivite pentru 
activizarea elevilor, motivarea acestora în învăţarea limbii engleze, și realizarea unei atitudini de 
prietenie si cooperare prin lucru în echipe, prin jocuri şi concursuri atractive realizate faţă în faţă sau 
online. Posibilitatea îmbinării activităţilor curriculare cu activităţi extracurriculare face ca actul 
didactic să devină atractiv mai ales pentru elevii pentru care şcoala nu reprezintă o prioritate. Prin joc 
şi activităţi atractive profesorul isi propune ca elevii ţintă, elevii aflaţi în abandon şcolar sau cu 
rezultate slabe, ca urmare a unui mediu nefavorabil, să se simtă mai aproape de colegii lor, mai 
aproape de şcoală, să se simtă valorizaţi, apreciaţi, încurajaţi şi chiar responsabilizaţi în anumite 
sarcini de echipă cu rol de purtători de cuvânt, pentru ca şcoala să devină a doua familie. Limitele 
învăţării unei limbi străine reprezintă limitele cunoşterii şi autocunoaştrii. Depăşirea acestor limite 
conduc la deschiderea spre atât de multe oportunităţi, spre atât de multe lumi, spre un viitor frumos. 
Strategiile didactice vizează învăţarea centrată pe elev prin favorizarea unui mediu de învăţare 
interactiv, incitator şi dinamic. Se va avea în vedere motivarea şi activarea elevilor, dar şi stimularea 
activităţii cognitive prin realizarea unor strategii didactice interactive şi a unor metode de stimulare 
şi implicare a elevilor în învăţare precum jocul de rol, ciorchinele, metoda cubului, jocul didactic, 
brainstorming. Fiecare lecţie va fi susţinută de imagini şi prezentări power point, se vor întocmi 
pliante motivaţionale şi diplome diversificate pentru concursuri la clasă. Elevii vor învăţa mai uşor 
cu ajutorul imaginilor, vor fi încurajaţi să se implice ca participanţi activi în propria învăţare prin 
clasa inversă, devenind purtători cuvânt, dar şi profesori pentru o zi. Sarcinile de lucru sunt alese 
astfel încât să corespundă intereselor, să nu depăşească nivelul de dificultate, iar elevii să se poată 
exprima liber. Profesorul îşi schimbă rolul de antrenor cu cel de observator, fiind în acelaşi timp şi 
organizatorul întregului proces de învăţare. 

Formele de organizare a activităţilor pe grupe şi individuale, permite diversificarea acestora. Se 
propun activităţi bazate pe dezvoltarea comunicării cu elevii şi părinţii, utilizarea feed-back-ului 
sandvich menit să încurajeze elevii, diferenţierea descriptorilor de performanţă pe baza nivelului 
elevilor, tratarea fiecarui elev cu empatie şi apreciere pentru cine este el şi pentru cine poate deveni, 
oferindu-i posibilităţi şi şanse de autodepasire a limitelor. Se pune accentul mai ales pe cultivarea 
spiritului critic, constructiv prin activităţi spontane, întrebări, situaţii concrete de rezolvare a unor 
probleme date, exprimarea unui punct de vedere argumentat cu privire la diferite situaţii, idei din 
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viaţa reală, contextualizare, decontextualizare şi recontextualizare. Învăţarea vizează elevi cu niveluri 
diferite de performanţă, elevi care au nevoie de învăţare remedială, elevi în risc de abandon. 

 
BIBLIOGRAFIE 
Crișan, A. et al. (1998) Curriculum naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă. 
*** Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional. Document de politici 

educaţionale, versiune de lucru, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, mai, 2016.  
 *** Metodologia privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de 

învăţământ 
şi programe şcolare, (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593/ 

18.06.2014). 
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ŞCOALA DE ACASĂ 

 

PROF. ÎNV. PREŞC. STAVARACHE ALEXANDRA- OLIVIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRALOŞTIŢA 
 

Acest an a reprezentat o adevărată provocare pentru profesori, părinţi şi elevi deopotrivă, 

deoarece educaţia din mediul fizic a trecut în cel on-line. 

„ Orice proiect de educaţie la distanţă este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 

redimensionări de conţinut şi de strategie comunicaţională ”, afirma prof. univ. dr. Constantin Cucoş, 

director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „ Alexandru Ioan 

Cuza ” din Iaşi. 

Profesorii s-au pregătit intens pentru a face faţă acestei provocări şi pentru a compensa 

inconvenientul şi deficienţele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactică, proiectare 

minuţioasă şi instruire personalizată. Toată această situaţie s-a dovedit a fi un compromis şi o 

încercare de a realiza o educaţie atipică şi incomodă, mai ales pentru clasele mici, acestea având cea 

mai mare nevoie de prezenţa fizică a cadrului didactic. 

Pentru a susţine activităţile de învăţare la distanţă, profesorii şi elevii au folosit cel mai frecvent 

aplicaţii simple pentru a comunica cu clasa şi individual ( cu fiecare elev in parte ), precum 

WhatsApp, Messenger sau chiar apeluri telefonice. 

În activitatea de învăţare on-line, de un real folos au fost activităţile cu părinţii prin folosirea 

metodelor interactive şi a sarcinilor de lucru în colaborare, prin care şi-au valorificat abilităţile 

creative alături de proprii copii. 

Din punctul meu de vedere, această schimbare - învăţarea on-line - a adus câteva plusuri: 

implicarea părinţilor în procesul de învăţare, creativitate şi comunicare eficientă, consolidarea 

activităţilor de muncă individuală, descoperire şi inventivitate, integrarea tehnologiei în învăţare, etc. 

Deşi preferăm învăţarea cu prezenţă fizică, faţă-în-faţă, trebuie să acceptăm schimbările, să 

îmbrăţişăm şi această idee a învăţării în mediul de acasă. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 

 
AUTOR: ȘTEF RENETA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,VOINICELUL” 
 SATU MARE 

 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim.  

În luna martie a anului 2020 ritmul vieții noastre a fost încetinit și a luat o altă întorsătură: starea 
de urgență-carantina-învățământ online.  

Când au fost anunțați că trebuie să lucreze de acasă din cauza pandemiei, milioane de oameni 
din toată lumea și-au adaptat modul de lucru cu ajutorul tehnologiei. De aceea și noi, cadrele didactice 
am început o experiență nouă, numită online, ceea ce până acum nu am testat și nimeni nu ne-a 
pregătit pentru așa ceva. Dar, omul este o ființă adaptativă și cum toată viața învățăm, am făcut față 
și acestei încercări. 

Milioane de gânduri ne-au tulburat zilele și nopțile: ,,Nu prea mă descurc cu tehnologia, cum 
voi transmite copiilor cunoștințe?" ,, Cum voi reuși să îmi adaptez activitățile în mediul online?" 
,,Cum le voi îi voi motiva pe preșcolari să participe la întâlnirile online și să reziste până la final? " 
,,Cum vor reuși părinții să trimită în timp util feedback?" 

Un studiu efectuat în aprilie 2020 pe 6000 de cadre didactice, se observă următoarele rezultate: 
91%au folosit cel mai frecvent aplicațiile simple (Whatsapp sau Facebook chat), 83%apeluri 
telefonice, 62% platforme și aplicații pentru apeluri video (Zoom, Google Meet). Încet, încet, prin 
eforturi, lucrurile au evoluat spre bine, au apărut multe cursuri online, tutoriale, iar dorința de 
adaptare, de progres a fost mai puternică. 

În ultimul rând se pune tot mai mult întrebarea dacă învățământul online este mai eficient, cum 
îl afectează pe cel tradițională . Datorita acestui fapt, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două 
grupuri: pro și contra. Totuși aceste stiluri educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte. În 
urma unui studiu mai aprofundat s-au conturat câteva trăsături ale fiecărui tip de educație: 

 Educația tradițională: 
 * În cadrul studierii tradiționale, accentul se pune pe conținutul instruirii, profesorul fiind 

singurul care i-a deciziile cu privire la organizarea și desfășurarea activității studenților; Acesta predă 
materia și așteaptă ca elevii săi să reproducă integral conținutul dictat; 

 * Forma principală de învățare este memorarea mecanică. În acest sistem, se acordă o foarte 
mare încredere elementelor teoretice; 

 * Procesul de învăţare este o progresie liniară prin acumularea de informaţii şi deprinderi; 
 * Accentul se pune pe însuşirea deprinderilor de bază; 
 * Copilul urmeaza un orar strict, impus de catre scoala; 
 * Timpul in care copilul trebuie sa indeplineasca anumite sarcini este impus de profesor; 
 * Greselile sunt corectate prin repetarea materiei, prin pedepse si recompense; 
 * Materialele de lucru sunt adesea reduse la instrumentele strict necesare scrisului, cititului si 

uneori experimentelor; 
 * Copilul are locul sau fix, trebuie sa fie linistit in timpul orei si sa participe la lectie impreuna 

cu toata clasa; 
 * Implicarea parintilor este destul de redusa si voluntara. 
 
Educația digitală: 
 • Completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare a Inteligenței 

Emoționale.; 
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 • Lecţiile virtuale și educaționale reprezintă un avantaj: oferă elevilor o vedere realistă asupra 
materiei repetate sau activităților întreprinse prin intermediul mijloacelor audio şi vizuale, simulări, 
dar şi conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută; 

 • Oportunitatea 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 studentul 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 comfortabil lor. 

 • 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; 
 • Există o varietate de programe prin care se pot realiza activitățile cu cei mici, mult mai 

atractive, îndrăgite de ei, prin care se realizează evaluarea mult mai ușor; 
• Părinții pot supraveghea activitatea preșcolarilor, îi pot monitoriza mai ușor. 
Pentru copiii mai mici, mediul online 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 apar pline de beneficii, avantaje în fața învățământului tradițional. 

Învățământul online determină valențe formative, este modern, rapid, asigură diferențierea 
învățării, are o plajă largă de aplicabilitate, dar… lipsesc sentimentele, încurajările, socializarea, 
empatia, foșnetul filei de caiet, sunetul cretei (marker-ului) pe tablă, zâmbetul sincer și zgomotul 
râsului…Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un 
echilibru între inovație și convenționalitate. Nu putem neglija faptul că generația secolului XXI se 
identifică cu era Internetului! 
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ŞCOALA ONLINE-AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 PROF. INV. PREȘC. ȘTEFAN CLAUDIA-DIANA  

LICEUL TEORETIC ,,GH. VASILICHI’’ CETATE 

 Unele dintre principalele avantaje ale învățării online includ: convenabilitate (acces de pe 

orice dispozitiv online, flexibilitate, independența geografică, învățare îmbunătățită ; o profunzime 

sporită de înțelegere și de păstrare a conținutului cursului; discuții semnificative; accent pe abilitățile 

de scriere, tehnologice și de viață, precum managementul timpului, independența și autodisciplina; 

nivelarea câmpului de joc (elevii pot avea mai mult timp să gândească și să reflecte înainte de a 

comunica; elevii timizi tind să comunice online); interacțiune (interacțiune și discuție sporită dintre 

elev și profesor și elev-elev; un mediu de învățare mai centrat pe elev; ascultare mai puțin pasivă și 

învățare mai activă; un sentiment mai mare de conectare, sinergie); predare inovatoare (abordări 

centrate pe elev; creșterea varietății și creativității activităților de învățare);  

 Dintre punctele slabe pot fi amintite: compatibilitate insuficientă între proiectarea tehnologică 

a serviciului și componenta psihologică a procesului de învățare ; nu toate serviciile educaționale 

electronice implică automat efectele preconizate; flexibilitatea și autonomia în învățare sunt relative 

și fragile și pot genera capcane atât pentru cel care învață, cât și pentru cel care proiectează și operează 

activitatea atât pentru grupuri specifice de utilizatori de servicii în anumite contexte, cât și pentru 

profesori ; caracterul limitat, inadecvat sau de neatins al personalizării învățării ; proiectarea 

serviciilor educaționale de învățare electronică nu este întotdeauna caracterizată de cea mai bună 

arhitectură legată de nevoile cursanților); superficialitate în învățare indusă de o mare varietate de 

metodologii, instrumente, procese datorată dezechilibrelor dintre activitatea de formare care dezvoltă 

competența digitală și cea care dezvoltă abilitățile academice ; reducerea relațiilor dintre cursanți și 

profesor, perioadele de timp îndelungate petrecute în fața monitorului provoacă daune văzului, rata 

ridicată a abandonului elevilor; existența insuficientă a unei baze normative și legislative privind 

resursele de învățare electronică și învățare digitală. 

 Oportunitățile e-learning-ului sunt: extinderea tehnologiei ar face ca aceasta din urmă să 

devină un mediu perfect pentru exprimarea și dezvoltarea serviciilor educaționale de învățare 

electronică; transformarea radicală a tuturor aspectelor educației ca urmare a dinamicii tehnologice; 

creșterea interesului pentru diferite categorii de beneficiari față de serviciile educaționale e-learning 

; costuri relativ mai mici ale serviciilor de învățare electronică subliniază aspecte financiare, cum ar 

fi: costuri reduse de distribuție. 
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 Dintre amenințările procesului on line pot fi amintite: exagerarea rolului pozitiv al 

tehnologiei, posibilitatea producerii unei întregi generații de gânditori non critici, probleme tehnice, 

limitarea accesului la servicii, lipsa unei infrastructuri adecvate (lipsa conexiunii la internet, rata de 

transmisie telefonică și lățimea de bandă foarte mică, infrastructura TIC precară); „unele dificultăți 

de administrare online: asigurarea securității utilizatorilor, înregistrarea acestora, monitorizarea 

studenților și serviciile oferite, efectele contradictorii produse prin transformarea educației 

contemporane asupra destinatarilor serviciilor educaționale de învățare electronică se manifestă 

printr-o dimensiune psihologică a beneficiarilor corelată cu nivelul de pregătire al acestora, mult timp 

necesar pentru crearea și menținerea cursurilor de învățare electronică, costuri de formare pentru 

actualizarea metodelor de predare și încrederea sporită în noile tehnologii, motivația insuficientă 

pentru implicarea în învățarea electronică și susținerea acesteia  
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ȘCOALA DE ACASĂ-HOMESCHOOLING 

(AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE) 
 

PROFESOR ȘTEFAN DORA 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA 

 
 Învățarea este adesea considerată ca fiind o parte firească a vieții profesionale și personale. 

Atât învățarea pentru obținerea unui loc de muncă, cât și pentru obținerea cunoștințelor nu trebuie 
neglijată. Mediul online se află într-o permanentă schimbare, reprezentând o mare oportunitate de 
învățare. Este foarte important să descoperi modul potrivit de învățare, utilizând toate mjloacele de 
comunicare disponibile și alegându-le pe cele corespunzătoare filtrului personal. 

 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.  

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. 
În 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. 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. 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. 

 In Romania 
 Scoala de acasa este un program contestat la noi in tara si poate fi posibil doar in cazurile 

medicale foarte serioase in care copilul nu se poate deplasa. Pentru cei care pur si simplu doresc sa 
renunte la sistemul traditional, exista o „portita”, in ceea ce priveste reglementarea educatiei – 
„scoala-umbrela” din strainatate. „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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 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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ACASĂ – UN LOC ESENȚIAL DE EDUCAȚIE 

 
PROF. ȘTEFAN GABRIELA – GEORGIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICELUL” – 
SLOBOZIA, IALOMIȚA 

 
 Activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de 

învățământ de perioada carantinei. Comparativ cu școlile care au putut migra în timp real (cu mai 
mult sau mai puțin succes) către modele de educație online - nevoile preșcolarilor de conectare și 
contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare 
cognitiv și emoțional au facut învățarea online o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) 
sau chiar imposibilă (pentru cei mai mici). Astfel, deși o serie de grădinițe au apelat la platforme 
digitale, rezultatele nu au fost satisfăcătoare.  

 Trucuri despre ce este important în educația și activitatea preșcolarilor de acasa:  
 Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate, stabilitate și 

autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să navigheze printre 
sarcinile legate de muncă, copil, casă. Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine 
schimbările care au avut loc în viața lor în ultima vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre 
noul virus și despre cum s-au schimbat rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. Comunicarea trebuie 
să fie simplă, clară, prin repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim în această 
perioadă, ce simt copiii, ce simt părinții și cum se pot organiza ca să depășească această perioadă. 
Validarea și acceptarea emoțiilor atât a copiilor, cât și a părinților, chiar și cele de frică și panică, 
incertitudine și instabilitate, ne poate ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în direcțiile în care 
putem avea un impact. 

 Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în 
organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți dintre părinți muncesc, 
înțelegerea nevoilor copilului, organizarea unei rutine similare cu cea din timpul grădiniței și a unor 
activități zilnice poate fi un ajutor esențial și poate menține copilul conectat la un program familiar 
lui. Deopotrivă, comunicarea constantă dintre părinte și educator, îl poate ajuta pe cel din urmă să 
înțeleagă mai bine contextul familiei în această perioadă, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar 
și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. 

 Mișcarea fizică este esențială pentru timpul petrecut acasa. Părinții sunt extrem de ocupați însă 
dacă ar fi să alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze zilnic, aceasta 
este cu siguranță una de motricitate grosieră. Fie că vorbim de momente de dans, jocuri psihomotrice 
(aici educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri de imitare (ex: Simon says, scaunele muzicale, 
freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să stimuleze motric copiii în această 
perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia chiar dacă nu ies afară și se vor odihni mai bine, vor 
colabora mai bine.  

 Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. Având 
în vedere că cei mai mulți părinți nu mai beneficiază de ajutor din exterior pentru treburile casnice și 
unii dintre ei și muncesc de acasă, navigarea printre toate sarcinile poate fi o provocare. Se știe, însă, 
că preșcolarilor le place să se implice în treburile casnice, să îi imite pe părinți și în felul acesta să îi 
și ajute. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru mașina de 
spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte utile pentru 
dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice. Ajutorul este și pentru 
părinți, deoarece își pot rezolva treburile în casă într-o companie cel puțin plăcută. 

 Disponibilitatea unui adult. Cea mai mare provocare pentru părinții care lucrează de acasă în 
această perioadă este să își îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor 
copilului sau chiar al copiilor. Și este frustrant pentru ambele părți când nevoile lor nu sunt satisfăcute 
și când reacția copilului la lipsa de atenție a părinților degenerează în comportamente provocatoare. 
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Din experiența noastră, organizarea unui program în care părinții își împart timpul astfel încât unul 
dintre ei să fie prezent pentru copil majoritatea timpului este cazul ideal. Copilul va accepta mai 
repede faptul că mama lucrează, de exemplu, dacă tatăl este disponibil și se joacă sau măcar îl 
supraveghează. Atunci când lucrează acasă cu un preșcolar este necesar ca părinții să își calibreze 
așteptările și să se pregătească pentru o serie de întreruperi din partea copilului care deseori chiar și 
când se joacă singur va veni să îi arate ce a făcut și să primească validarea și aprecierea părintelui. 
Productivitate la muncă cu preșcolari în izolare nu există, ci doar supraviețuire. 

 
 Perioada izolării a fost foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 

schimbările de rutină care au aparut, părinții au gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice și 
cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. 
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EDUCAȚIA GENERAȚIEI Z! 

  
ȘTEFAN GEORGIANA 

 
Societatea în care trăim a evoluat mult. Timpul pare de neclintit în secolul XXI, în epoca vitezei, 

a generației Z... Trăim cufundați în dispozitive și gadgeturi de ultimă generație, copiii cresc și ei și li 
se induce o realitate virtuală, li se „pune în mână” telefonul și „se educă singuri”. Totuși, învățământul 
preșcolar nu prevede folosirea dispozitivelor de la o vârstă atât de fragedă, profesorii fiind instruiți să 
folosească metode cât mai moderne, ancorate realității.  

Cu toate acestea...noi generații, noi perspective...Noi perspective în cadrul învățării. Întrebarea 
de pe buzele tuturor „Cum este mai util să învețe elevii?” .A preda presupune a avea un formator care 
să dirijeze o acțiune care să conducă spre o învățare care să formeze cunoștințe, deprinderi, abilități. 
Datoria cadrului didactic este de a oferi elevilor posibilitatea de a învăța prin descoperire, de a explora 
diversele forme și subiecte, astfel încât educabilul să își extragă cele necesare și a găsi soluții în 
propria-i manieră. Ca atare, educația din școli nu trebuie să se rezume sau să se oprească la 
transmiterea informațiilor de către profesor, ci la explorarea și dobândirea de cunoștințe în manieră 
proprie, care să poată fi valorificate în viața de zi cu zi. 

Generația de astăzi este capabilă să-și găsească informația la tot pasul, aceasta fiind doar la un 
click distanță de ei. De multe ori, noi ca și cadre didactice suntem în postura de „a ține pasul” cu noile 
generații, cărora trebuie să le furnizăm informații cât mai actualte, transmise într-un mod cât mai 
atractiv.  

Lansarea provocării de școală online, a venit în martie 2020, în momentul declanșării pandemiei 
de Covid – 19. Predarea sincronă aducea cu sine o serie de măsuri, de implementări pe care trebuia 
să le respecte atât cadrul didactic, cât și elevul. Pentru elevi „trecerea în online” era o idee grozavă, 
nu trebuiau să facă altceva decât să stea în fața unui monitor și să asculte profesorul care predă. În 
schimb, pentru cadu didactiv, ideea de online a adus cu sine provocări precum: alegerea platformei 
de lucru, modul de organizare (sincron, asincron), prezentarea materialelor, ș.a.  

Pentru elevi, oportunitatea de a se afla în spatele unui ecran, i-a incurajat : cei timizi au avut 
curajul de a se remarca, iar încrederea în sine s-a dovedit a avea un nivel mult mai crescut în mediul 
online. Faptul că profesorii au putu fi în legătură permanentă cu părinții, a constituit un beneficiu, 
menținând mereu o legătură atât între părinte – elev, cât și între părinte – profesor. Cu toate acestea, 
dezavantajele sunt simțitoare în activitatea online. Faptul că din punct de vedere financiar, nu toți au 
posibilitatea achiziționării unui dispozitiv electronic, aduce cu sine pierderea materiei și a legăturii 
directe cu școala. Totodată, factori precum oboseala, stresul, sau lipsa interacțiunii umane, au condus 
la producerea unui dezechilibru între profesor – elev. 

Conchid, prin a spune că acest învățământ online, este benefic în momentul în care elevul învață 
singur, în particular, deoarece toate informațiile, lecțiile i sunt puse la dispoziție, iar acesta accestează 
după bunul plac cele primite. Pentru părinți este benefic datorită faptului că sunt în permanență în 
legătură cu profesorii și își pot menține o relație cu copiii, pot verifica lecțiile și pot oferi sfaturi mult 
mai ușor. 

Perioada pandemică ne-a făcut pe noi, ca profesori să ne depășim limitele și să ne implicăm pe 
cât posibil astfel încât educația să rămână în continuare acea cheie care poate deschide nenumărate 
uși! 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PIP ŞTEFAN LIVIOARA IONELA 

 ŞC. GIMN. NR. 33 GALAŢI 
 
Cercetările realizate în ultimii ani 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, multe cadre didactice resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului 
cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate, fie că preferă 
metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii sau 
pentru că nu stăpânesc prea bine lucrul cu calculatorul. Școala on-line ar putea deveni un sistem 
funcțional, care să resolve unele probleme din sistemul românesc de educație. Atât timp cât se va 
păstra un echilibru între predarea tradiţională şi cea prin intermediul noilor tehnologii, beneficiarii, 
elevii vor avea doar de câştigat. 

 Pentru a susține activități de învățare on-line în prima etapă profesorii și elevii au folosit cel 
frecvent aplicații simple pentru comunicare cu clasa și individual, precum Whatsapp sau Messenger, 
pagina de facebook a clasei şi chiar apeluri telefonice. Când s-a conştientizat că perioada şcolii on-
line va fi de lungă durată s-a apelat la platforme educaţionale –classroom și aplicațiile pentru apeluri 
video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams. Acestea au permis utilizarea resurselor 
educaționale deschise și conținutului digital: site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, soft 
educațional etc. 

În perioada şcolii on-line o parte din profesori au semnalat disfuncţii în ceea ce privește 
comunicarea autentică și relaționarea umană, sprijinul personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de 
învățare şi monitorizarea ritmului învățării. Toate acestea având un impact negativ asupra învățării 
temeinice.  

Cei mai mulţi dintre elevii cu rezultate bune și foarte bune au reuşit să parcurgă curriculumul 
de trunchi comun conform planificărilor preexistente. Situaţia este diferită în cazul elevilor cu 
rezultate slabe, care, în opinia profesorilor, reușesc doar parţial să țină pasul. 

Dificultățile elevilor au constituit impedimente serioase pentru învățare. Printre acestea s-au 
numărat dificultățile tehnice – conectarea a fost complicată pe anumite platforme, restricțiile de acces, 
limitările de browser, instalările de programe suplimentare. Au existat destule cazuri când elevilor le-
a lipsit un computer, tablet sau telefon smart.O parte din copii au avut dificultăţi din lipsa obișnuinței 
de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul insuficient al competențelor digitale sau lipsa unui 
program bine structurat. Toate acestea au determinat sincope în învățare . 

Dificultăţi în a realiza activități didactice la distanță au semnalat şi cadrele didactice. Şi ele s-
au lovit de lipsa unui computer suficient de performant cât și de lipsa timpului necesar pentru 
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale . 

Bătăi de cap au avut şi din cauza problemelor de ordin tehnic – platforme care trebuiau instalate, 
care nu funcționau, lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, lipsa 
suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare eficiente, lipsa instrumentelor potrivite 
pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor. 

Pe perioada şcolii on-line profesorii s-au folosit de propriile încercări anterioare de introducere 
a TIC în activități didactice, au vizionat diverse tutoriale găsite online, care i-au ajutat în instalarea şi 
utilizarea unor platforme şi a unor aplicaţii. Grupurile profesorilor de pe Facebook au fost de mare 
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folos, fiecare oferind propria experienţă ca sprijin. Programele de formare în domeniul TIC 
desfășurate prin CCD-uri, portalul deschis de Ministerul Educației pe digital.educred.ro şi resursele 
educaționale deschise colectate de inspectoratele școlare în ultimii trei ani au fost un alt ajutor pentru 
unele cadre didactice. 

În mare măsură profesorii au făcut faţă acestei provocări, compensând inconvenientul și 
deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactică şi o proiectare minuțioasă a 
demersului didactic. 

 
Webografie: 
 https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-

profesori-2/ 
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ȘCOALA ONLINE – UN PROGRES NECESAR 

 
 AUTOR: ȘTEFAN MARINELA-OLIVIA, PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOGA, JUD. OLT 
  
“Tot ceea ce nu 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) 

 
 Conform filozofului Jean Jacques Rousseau, individul uman acumulează toate abilitățile și 

deprinderile necesare vieții, precum și modul de a conviețui de la oameni, natură sau lucruri. Avem 
acces la informația necesară integrării în societate prin explorarea realității, a naturii, a oamenilor, a 
lucrurilor. Toate acestea le putem face mai ușor dacă ne unim. Prin urmare, psihologia evoluționistă 
ne învață că omul a fost creat să trăiască în grupuri. De la primii oameni și până în prezent această 
societate a funcționat și funcționează în grupuri. Suntem ființe sociale și neam asigurat continuitatea 
speciei prin apartenența la un grup. Educația la rândul ei are un impact mai puternic dacă se realizează 
în grup deoarece elevul are acces la informație aici și acum, poate fi instruit și educat sub atenta 
supraveghere a educatorului, are acces la exemple de bună practică comportamentală, este stimulat 
permanent să gândească, să simtă, să trăiască, poate să își facă prieteni și să fie parte dintr-o clasă. 
Sub alt aspect, secolul XXI ne-a obligat la progres. Era cibernetică a revoluționat tehnologia și 
comunicarea indivizilor. Au apărut internetul, tehnologia modernă și aplicațiile de socializare. Omul 
secolului XXI a evoluat, învățând să exploreze spațiul și să economisească timpul, într-un mod 
virtual. Am devenit avatare și am învățat să trăim în realități virtuale.  

Situația pandemică din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul de învățământ sunt 
absolut necesare modificări. S-a recurs la școala de acasă, școala online. Practic, fără să conștientizăm 
imediat, am fost conduși spre progres. Acum, ne adresăm întrebarea: este școala online o necesitate 
sau un progres? Din punctul meu de vedere, școala online nu poate fi integrată absolut în categoria 
„necesitate” sau în cea a „progresului”. Ea a devenit atât o necesitate, cât și un progres. 

 În primul rând, școala online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate 
tehnologiei și operând mult mai ușor cu aceste mijloace. Pin urmare, copiii sunt motivați să acceseze 
mediul virtual, sunt acomodați cu acesta și pot prelua informația chiar și „de la lucruri”. 

 În al doilea rând, școala online este o necesitate, dată fiind situația pandemică actuală și dorința 
de a ne proteja de boli. Spre exemplu, mediul virtual ne oferă siguranța propriului cămin, acces la 
educație fără a fi parte dintr-o clasă, într-o instituție de învățământ.  

 Pe de altă parte, cunoaștem faptul că prezența fizică la școală stimulează și unele probleme de 
adaptare, precum fenomenul bullying care a luat amploare în școli. Sub acest aspect, școala online a 
dus la ameliorarea comportamentelor problematice și a violenței deoarece elevii nu se întâlnesc fizic. 
Există totuși și o serie de dezavantaje ale practicării școlii online. Pe de o parte, sunt persoane care 
nu au acces la internet și mijloace tehnologice moderne. Vorbim despre situația țărilor în curs de 
dezvoltare sau a țărilor sărace, în care elevii nu au acces la aceste tehnologii. Această situație poate 
predispune generațiile tinere la creșterea analfabetismului școlar și la lipsa accesului la educația 
formală. Pe de altă parte, școala online stimuzează individualitatea și ideea că omul poate trăi singur, 
iar noi ca specie ne-am asigurat continuitatea prin conviețuire. Spre exemplu, școala online nu oferă 
puterea exemplului pozitiv sau negativ pe care îl vedem la școală, nu stimulează formarea unor 
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prietenii fizice și nu asigură menținerea unui contact vizual permanent între emițător și receptor. Jocul 
din pauze nu va fi niciodată la fel, în mediul online. Ar mai fi situația supravegherii copiilor. Mulți 
părinți lucrează, iar procesul instructiv- educativ desfășurat în mediul online nu beneficiază de atenta 
supraveghere a unui adult . Mai este și cazul cadrelor didactice care au dobândit toată experiența și 
priceperea într-um mediu fizic, iar acum au nevoie de o pregătire riguroasă pentru a obține 
performanța dorită în mediul online. În încheiere, voi aminti un citat desprins din cartea „Lebăda 
neagră: impactul foarte puțin probabilului”, scrisă de Nassim Nicholas Taleb: “pentru a trăi pe planeta 
noastră astăzi este nevoie de mai multă imaginație decât putem avea”, iar acest lucru consider că 
necesită progres și adaptare.  

 
Bibliografie: 
Damrosch, L. (2007). Jean-Jacques Rousseau: Restless Genius. Houghton Mifflin Harcourt.  
Taleb, N. N. (2008). Lebăda neagră: impactul foarte puțin probabilului. Curtea 
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ȘCOALA ON LINE -AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. ȘTEFAN MIRELA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ,,MIHAI VITEAZUL,, 
 
 Învățământul online este modern și rapid , are o plajă largă de aplicabilitate dar lipsesc 

sentimentele, empatia, socializarea, sunetul făcut de cretă pe tablă sau sunetul clopoțelului care 
vestește terminarea unei ore. Astfel, profesorul de azi trebuie să se plieze pe dorințele și necesitățile 
elevilor și ale societății. Necesitatea unei astfel de abordări în munca cu elevii a fost evidentă în 
această perioadă când predarea s-a mutat online la nivel global iar profesorii au fost nevoiți să se 
bazeze în totalitate pe tehnologie pentru a-și putea desfășura activitatea. Internetul ne permite accesul 
la un mare număr de platforme educaționale gratuite cu ajutorul cărora orele de curs pot deveni mai 
captivante. 

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare, să poți înlocui metodele 
clasice(considerate de unii învechite și plictisitoare) cu mijloace mai atractive. Resursele online 
permit revoluționarea sistemului educațional și datorită faptului că permit ca întregul proces de 
predare și învățare să devină mai captivant și adaptat elevului digital. De asemenea, cel puțin teoretic 
se consideră că elevii din mediul rural pot avea acces la dascăli mai buni care nu ar fi fost dispuși să 
facă naveta la școlile la care ei învață. Și părinții pot fi la curent cu situația școlară a copiilor având 
acces și la modul de predare.Acest lucru poate pune însă și presiune pe părinți, aceștia fiind nevoiți 
să-i supravegheze pe copii și să se pună la punct cu tehnologia. 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. Elevii nu învață din 
ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în care ce le spun profesorii și ce 
le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu informațiile îi ajută să se dezvolte. 

 Modurile în care tehnologia susține procesul de învățare sunt: 
– o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, demonstrații 
– lecțiile sunt mai interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor 

(tablete, laptopuri,  
smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la discursul 

unui prof. 
– tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor 
– tehnologia îl ajută pe profesor să își pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp 

pentru a se conecta cu elevii 
– tehnologia salvează timp 
– te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite 
– elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze 

informații 
 Ca profesori, trebuie să creăm un mediu de învățare stimulativ, bazat pe dezvoltarea unor 
compentențe, abilități și atitudini care să țină cont atât de interesele lor personale, cât și de 

exigențele societății în care trăiesc. Așadar, foloisrea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor 
on-line, a comunicării on-line poate reprezenta și orienta procesul de instruire către interesele elevilor, 
realizând o predare centrată pe necesitățile de învățare ale acestora, contribuind la progresul lor 
educațional. 

 Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, este însă foarte importantă dozarea corectă a 
proporțiilor dintre școala tradițională și educația online. Nevoia umană, elementară a dialogului față 
în față, a interacțiunii directe, în persoană, este de neînlocuit. Printre limitările impuse de invățarea 
online, menționăm dificultatea profesorului de a oferi: explicații suplimentare pentru înțelegerea 
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conceptelor, fenomenelor, consiliere individuală, feedback pentru corectarea promptă sau pentru 
corectarea achizițiilor, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. Este dificilă 
monitorizarea progresului fiecărui elev, comunicarea autentică (relaționrea umană). Lipsa unui dialog 
autentic cu clasa, administrarea dificilă a probelor de evaluare, imposibilitatea urmăririi notițelor 
elevilor, toate acestea sunt obstacole importante în învățarea online 

 Şcoala online îi ajută pe elevi să fie mai implicați în acest proces și 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. 

 Prin intermediul învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării activității copilului, au 
posibilitatea de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale copilului, de a detecta 
eventualele probleme, de a comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic. Aşadar, 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, despre elevii care își mențin bucuria de a 
învăța în orice context. Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi 
înseamnă doar noi ferestre către educație, către dezvoltare armonioasă. 

 Lecțiile online sunt un instrument de învățare nou pentru majoritatea elevilor, pofesorilor 
părinților. Deocamdată nu se pot trage concluzii privind aplicarea acestui model de învățare pe termen 
lung. Cu toate acestea educația în mediul online va fi, cu siguranță, o componentă nelipsită a școlii 
viitorului. 

 
 
Bibliografie: 
Cucos Constantin, Elemente de inovare a educației, București, Editura Universității din 

Bucuresti, mai 2020 
Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. 

Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009; 
 http://www.şcoaladevară.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-în-educaţie. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

EDUCAȚIA ȘI GENERAȚIA DIGITALĂ 
 

 AUTOR, ÎNVӐŢӐTOR: ŞTEFAN NICOLETA - CLAUDIA 
 

În urma exploziei tehnologice, care a marcat ultimele decenii, s-a evidențiat apariția unei noi 
generații, supranumită generația digitală. Apariția acesteia a relevat o diferență la nivel cognitiv față 
de generațiile anterioare, indivizii născuți după anul 1995 fiind expuși de la vârste fragede la procese 
tehnologice intense. Aceste diferențe majore între generația actuală și cele anterioare au fost sesizate 
cu rapiditate și în sistemul de învățământ, care a dezvoltat stări de plictis și motivație scăzută în rândul 
educabililor, din cauza abordărilor conceptuale și practice anacronice. 

Criticile la adresa procesului educațional nu au întârziat să apară, specialiștii evidențiind nevoia 
imediată de reformă curriculară și programe de perfecționare pentru cadrele didactice, pentru a 
optimiza comunicarea dintre generații și a dezvolta un plan de învățământ care să susțină evoluția și 
adaptarea indivizilor la societatea în continuă schimbare. 

Nativii digitali sunt acei indivizi care s-au născut după ascensiunea tehnologică și care, fiind 
expuși la aceasta de timpuriu, au dezvoltat competențe digitale evidente. Hazardul tehnologic a avut 
efecte asupra acestora, atât din punct de vedere cognitiv, cât și socio-emoțional, sugerându-se de către 
specialiști, o posibilă restructurare cerebrală. Realizând o analiză a acestora, studiile ultimului deceniu 
încearcă să ofere un profil al nativului digital, focalizându-se pe descrierea comportamentelor 
predilecte de învățare, gândire și de raportare la cunoaștere, la sine și la ceilalți, oferindu-ne o imagine 
de ansamblu asupra punctelor tari și limitelor acestora atât în plan cognitiv, metacognitiv, cât și 
atitudinal și socio-emoțional. 

În ceea ce privește strategiile de cunoaștere, nativii digitali: 
• au deprinderi tehnice avansate, pe care le utilizează pentru a accesa informații potrivite 

contextului de învățare;  
• se bazează pe stilurile de învățare vizual și kinestezic, având o predilecție pentru lectura 

imaginilor și procesarea stimulilor auditivi în detrimentul textului;  
• învață prin încercare și eroare, urmând trasee de cunoaștere neliniare, integrate și segmentate;  
• învață prin experiență, focalizându-se pe cunoștințe care au implicații în realitate și sunt 

focalizați pe asimilarea de concepte și nu de descrieri detaliate ale realității; 
• se raportează interactiv și creativ la cunoaștere și la sursele de informație. 
Utilizarea unor strategii de comunicare este evidentă, aceștia fiind: 
• capabili să jongleze cu mediul virtual și cel real, realizând transferuri utile și coerente; 
• abili în realizarea sarcinilor în echipă și deschiși către multitasking; 
• flexibili în comunicare, limbajul lor fiind specific mediului virtual. 
În planul atitudinilor față de cunoaștere și față de sine și ceilalți, nativii digitali: 
• au nevoie de gratificări instantanee în procesul de cunoaștere, urmărind utilitatea și relevanța 

informațiilor, care să provoace emoții pozitive și stare de bine imediată; 
• simt nevoia de apartenență și autodezvăluire, cât și de intervalidări și autopromovare; 
• prezintă o afinitate pentru activitățile cu caracter ludic-educativ; 
• au încredere în capacitatea proprie de a genera produse de gândire, bazându-se pe experiență 

și creativitate. 
Caracteristicile dezvoltării cognitive și metacognitive ale școlarului mic 
În evoluția sa, fiecare individ parcurge o serie de etape distincte și interconectate, prin 

intermediul cărora își formează și consolidează părțile componente ale personalității. Jean Piaget 
susținea că inteligența se construiește prin interacțiunea individului cu mediu, acesta achiziționând 
așa-numitele scheme cognitive, care sunt expresii ale seturilor de operații mentale exercitate asupra 
mediului. În momentul incluziunii individului în sistemul de învățământ obligatoriu, dezvoltarea sa 
cognitivă, din punct de vedere teoretic, se află la granița dintre stadiul preoperațional și cel al 
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operațiilor concrete, unde se produce o modificare calitativă la nivel fiziologic, și anume, dezvoltarea 
receptorilor și a zonei corticale, care duce la schimbări majore ale psihicului: creșterea receptivității 
și a sensibilității senzoriale și dezvoltarea considerabilă a limbajului, care susține sensibilitatea 
diferențiată și oferă senzației un caracter conștient. 

În lucrarea „Psihologia vârstelor: ciclurile de creștere și dezvoltare”, Ioana Lepădatu susține că 
apariția capacității de diferențiere senzorială stimulează dezvoltarea percepțiilor, care își extind 
caracteristicile:  

• crește caracterul investigativ și comprehensiv al percepției și al observației ca instrumente de 
cunoaștere; 

• crește caracterul organizat și sistematic al percepției în condițiile solicitărilor din mediul 
școlar; 

• dezvoltarea multilateralității calitative, percepția exprimând însușiri tot mai numeroase; 
• dezvoltarea observației ca formă de percepție superioară și a spiritului de observație; 
• crește caracterul intenționat și voluntar al percepției; 
• se modifică intensitatea, durata, profunzimea și tonalitatea afectivă a percepției.  
Perioada școlară mică este caracterizată și de procesul de însușire a simbolurilor și conceptelor, 

considerate modalități de cunoaștere ale realității. Aceste concepte sunt caracterizate de trei atribute 
fundamentale, care se modifică odată cu vârsta: validitatea, care reprezintă gradul de adevăr al 
înțelesului acordat de copil unui concept anume; statutul, care surprinde modalitatea prin care se 
utilizează conceptele în plan mintal; și accesibilitatea, care vizează capacitatea de înțelegere și 
comunicare a conceptelor. De asemenea, specificul gândirii este determinat de vârsta indivizilor, 
astfel, la opt ani putem vorbi despre apariția independenței în gândire, care între nouă și zece ani, este 
dublată de flexibilitate, iar după zece ani, de spiritul critic. Datorită acestor transformări bio-psihice 
se produce dezvoltarea capacității de a efectua operații, având în vedere respectarea anumitor reguli. 
Aceasta determină dezvoltarea operativității specifice a gândirii, care presupune însușirea și exersarea 
unor reguli operative, care vor deveni algoritmi ai activității intelectuale. Astfel, școlarul mic este 
capabil să utilizeze diferiți algoritmi: simpli sau complexi, cu strategii lineare sau ciclice, algoritmi 
de lucru, de identificare sau de control. Integrarea algoritmilor în structurile cognitive ale indivizilor 
„degajă gândirea nespecifică și o antrenează în rezolvarea unor situații tot mai complexe”. (Lepădatu, 
2008) În prezent, evoluția stadială a indivizilor este dublată de expunerea acestora la noile tehnologii, 
care alterează formarea schemelor cognitive, provocând diferențe substanțiale între generația prezentă 
și generațiile anterioare.  

Privind toate caracteristicile tipice ale dezvoltări din perspectiva alterării tehnologice, este 
evidentă nevoia de diversificare a conținuturilor și a strategiilor didactice utilizate în ciclul primar de 
învățământ, astfel încât acestea să vizeze dezvoltarea abilităților metacognitive ale educabililor. 
Educatorul trebuie să joace rolul unui ghid în dezvoltarea elevului, având în vedere toți factorii care 
influențează evoluția acestuia, prin medierea experiențelor de învățare la care este expus.  
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MODALITĂȚI DE UTILIZARE A RESURSELOR EDUCAȚIONALE 

DESCHISE (RED) ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 
 

EDUCATOARE ȘTEFĂNEL CARMEN MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BĂLUȘENI  

 
Dinamica schimbărilor ce au loc în lume constituie o provocare pentru toţi actorii sistemului 

educaţional. Acceptarea şi promovarea paradigmei postmoderne, abordarea educaţiei din perspectiva 
celui ce învaţă şi desfăşurarea procesului de învăţămînt din perspectiva pedagogiei axate pe 
competenţe sunt doar câteva dintre noile imperative. Toate aceste realităţi solicită o redimensionare 
a procesului şi a resurselor educaţionale, dar şi a finalităţilor. Sistemele de formare trebuie să 
contribuie la satisfacerea necesităţii din ce în ce mai stringente de actualizare continuă a cunoştinţelor 
şi a competenţelor. 

De asemeni, noua provocare educațională cauzată de apariția virusului SARS-COV2 și 
manifestarea societății prin trecerea la învățarea on-line dă mari bătăi de cap atât profesorilor, cât și 
elevilor și părinților. În acest context, se înscrie şi utilizarea pe larg, inclusiv în sistemul educaţional, 
a tehnologiilor şi a resurselor informaţionale, dar şi facilitarea, prin intermediul acestora, a accesului 
şi a schimbului de informaţii. Resursele electronice, conţinuturile on-line şi spaţiile educaţionale 
virtuale oferă cele mai noi, cele mai diverse informaţii şi oportunităţi de educaţie continuă. 

Conform Wikipedia, RED se referă la accesul nestingherit la materiale cu caracter instructiv, 
facilitat de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, pentru consultare, utilizare şi adaptare de către 
utilizatori în scopuri necomerciale. Termenul a fost adoptat la Forumul UNESCO de la Paris (2002), 
în cadrul căruia s-a analizat impactul proiectelor Open Courseware asupra învaţămîntului superior. 
În baza aceleiaşi surse, menţionăm că RED includ: 

 a) materiale pentru predare-învăţare: proiecte deschise (open courseware şi open content), 
cursuri free, directoare de obiecte de învăţare (learning objects), jurnale educaţionale;  

b) software open source – pentru dezvoltare, utilizare, reutilizare, căutare, organizare şi acces 
la resurse; medii virtuale de învăţare (LMS – Learning Management Systems), comunităţi de învăţare; 

 c) licenţe de proprietate intelectuală care promovează publicarea deschisă a materialelor, 
principii de design şi bune practici, localizarea conţinutului. 

Deci, pe lîngă materialele propriu-zise, conceptul de RED poate cuprinde şi instrumente 
specializate precum software-ul necesar dezvoltării, folosirii şi livrării materialelor educaţionale, 
inclusiv cel destinat căutării şi organizării conţinutului, precum şi comunităţile virtuale de învăţare şi 
instruire. 

 Conform Ghidului de bune practici “Resurse educaţionale deschise” (România, 2013), 
RED constituie primul „bun comun” (adică acel „commons” pe care licenţele Creative Commons îl 
doresc a se dezvolta), la care profesorii, elevii, studenţii şi sfera academică ar trebui să aibă acces. 

Conceptul de resurse educaționale deschise este larg definit și cuprinde diferite tipuri de 
suporturi de învățare, de la materiale de curs, liste de referințe și liste de lecturi, experimente și 
demonstrații, până la programe școlare, curricule și ghiduri pentru învățători, dar și materiale 
educaționale cum ar fi articole, module, simulări disponibile în afara cursurilor. 

Beneficiile vor fi importante pentru toţi: 
● elevi – sursa primară a conţinutului digital,  
●  cadre didactice,  
● instituţia de învăţămînt,  
● reprezentanţi ai altor sectoare. 
 Avantajele promovării şi aplicării acestui concept în sistemul educaţional sînt impresionante. 

În acelaşi context, pornind de la problema costurilor foarte mari pentru manuale/suporturi de curs şi, 
implicit, lipsa de capacitate financiară a elevilor şi studenţilor de a le cumpăra, relevăm faptul că, 
atunci când transformăm resursele educaţionale respective în resurse digitale, oferim oportunităţi 
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extinse unui număr foarte mare de persoane. Referindu-se la acest aspect, David Wiley subliniază că 
poate fi utilizat orice material educaţional, deoarece Internetul permite acest lucru, dar apare o 
problemă – copyright-ul interzice. Ce putem face? O soluţie propusă de specialişti este utilizarea 
licenţelor Creative Commons (CC), care indică că materialele pot fi diseminate. Astfel, Internetul 
permite şi licenţele libere permit. 

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 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. 

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, arătînd 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”. 

Așadar, licenţele Creative Commons nu sînt o alternativă la drepturile de autor, care permit în 
mod implicit reutilizări limitate fără acordul autorului. Licențele în cauză îi oferă autorului prilejul de 
a acorda permisiuni suplimentare, făcînd posibilă reutilizarea în condiţiile care îi convin, acesta 
păstrînd, totodată, unele drepturi pentru sine.  

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 RED sunt 
un catalizator al creativităţii şi dezvoltării sociale. 
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SPECIFICUL EDUCAŢIEI DIGITALE ÎN RAPORT CU CEA CLASICĂ 

 
PROF. ȘTEFĂNESCU ANDRA ADELINA,  

GRĂDINIȚA CU PP ȘI PN „CRAI NOU” PLOIEȘTI 
 
Deşi tehnologia se schimbă cu o rată ameţitoare, cel puţin în România, întâlnim în sistemul 

educaţional materiale şi lecţii gândite cu zeci de ani în urmă. Dacă bunicii noştri ar merge acum la 
şcoală cu siguranţă ar recunoaşte mare parte din ce se întâmplă acolo: prelegerea, accentul pus pe 
exerciţii etc.. Cu toate că s-au introdus noi subiecte, cum ar fi de exemplu ecologia, noi instrumente 
(computere, video-proiectoare), că se fac eforturi considerabile pentru a integra persoanele cu cerinţe 
educaţionale speciale în învăţământul de masă şi alte câteva modificări, Howard Gardner consideră 
că „poate cu excepţia bisericii, nicio instituţie nu a înregistrat atât de puţine schimbări fundamentale 
ca aceea care se ocupă de educaţia oficială a generaţiei viitoare” (2011, p. 44). Şcolile sunt instituţii 
conservatoare şi chiar dacă au existat de-a lungul timpului pedagogi cu idei inovatoare ca M. 
Montessori, R. Steiner, C. Freinet, J. Dewey, experimentele lor nu au adus decât mici ajustări 
sistemelor educaţionale şi au rămas la stadiul de pedagogii alternative. Acest conservatorism al 
educaţiei este necesar în ceea ce priveşte transmiterea valorilor, dar textele, planurile de lecţie, 
metodele, mijloacele didactice etc. necesită modificări.  

„În condiţiile transformărilor tehnico-sociale actuale, asistăm la o reconfigurare a grupurilor de 
învăţare, ce se impun şi evoluează după alte criterii decât cele tradiţionale. Clasa de elevi, în mod 
tradiţional, presupune obligatoriu coexistenţa spaţială a mai multor indivizi, acţiunea simultană, o 
anumită omogenitate de vârstă, interacţiune prezentă, interrelaţionare concretă prin diverşi stimuli” 
(Cucoş, 2008, p.54). În ultima perioadă, claselor de elevi li se adaugă comunităţile virtuale de 
învăţare, cursurile la distanţă câştigând tot mai mult teren datorită avantajelor pe care le au: timpul 
este utilizat flexibil, dispar barierele legate de distanţă şi deplasare, autonomia mare în învăţare, 
posibilităţile de interactivitate. Cu toate că momentan nu sunt extrem de multe campusuri virtuale, 
rapiditatea evoluţiei tehnicii informaţionale ne conduce către ideea că acestea se vor înmulţi 
considerabil în următoarea perioadă şi vor acoperi tot mai multe domenii şi niveluri de formare.  

„Expansiunea cu scop formativ a noilor tehnologii de informare şi comunicare are reverberaţii 
multiple, de la redimensionarea conţinuturilor învăţării, care trebuie să devină mult mai flexibile, mai 
deschise, mai indeterminate, trecând prin revizuirea arsenalului metodic, şi până la regândirea 
sistemelor de formare, a managementului resurselor antrenate, a formulelor de acreditare şi validare 
a parcursurilor educative. Sub aspectul acestor revigorări apar noi studii, ce îşi propun, în mod 
explicit, examinarea în detaliu a resurselor învăţării digitale, a valenţelor formulelor de e-learning, a 
disponibilităţilor unui spaţiu autogenerativ de informare şi formare cu conotaţii didactice” (Cucoș, 
2008, p. 58). 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoș, Constantin. (2008). Educația: iubire, edificare, desăvârșire, Iași, Editura Polirom. 
2. Gardner, Howard. (2011). Mintea disciplinată. Educația pe care o merită orice copil, dincolo 

de informații și teste standardizate, Ediția a III-a, București, Editura SIGMA. 
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PROVOCĂRILE UNUI PROFESOR ÎN ȘCOALA ONLINE 

 
ȘTEFĂNESCU TATIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC MATEI BASARAB  
CARACAL, JUDEȚUL OLT 

 
Autoritățile din România au decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ 

începând cu data de 11 martie 2020. Ne-am văzut puși cu toții în fața unei situații inedite. Cei mai 
mulți profesori au căutat soluții pentru a ține legătura cu elevii și a-și ține orele într-un fel sau altul. 

Când a fost anunțată închiderea școlilor, colectivul de cadre didactice de la Liceul Tehnologic 
“Matei Basarab” Caracal s-a aflat în fața unei adevărate provocări. Cu toții am conștientizat că nu 
suntem în vacanță. Școala trebuia să continue. Doream să venim în sprijinul elevilor și părinților și 
continuarea orelor în mediul online. Aveam nevoie de un loc unde să comunicăm live cu elevii noștri, 
de o platformă care să ne ajute să ne organizăm resursele, să lucrăm cu elevii și să asigurăm feedback-
ul. Instrumentele Google s-au dovedit perfect pentru acest scop.  

Astfel s-a optat pentru utilizarea Google G Suite pentru educație și a platformei Google 
Classroom și până la sfârșitul lunii martie s-au făcut pregătiri pentru tranziția la predarea online. 

În toată această perioadă de tranziție au fost utilizate grupurile claselor și ale profesorilor de pe 
diverse platforme sociale precum Facebook și Whatsapp dar și aplicația pentru videoconferințe Zoom. 
Elevii au fost informați permanent cu privire la regulile de prevenție a infectării cu virusul Covid-19, 
s-a pus accent pe faptul că școala nu este în vacanță și în multe situații s-a recurs la recapitularea 
cunoștințelor. 

Școala noastră a achiziționat un domeniu pe Google Gmail fiind create aproximativ 1200 de 
conturi pentru cadrele didactice și elevii liceului. Au fost organizate zilnic ședințe în urma cărora 
profesorii și-au însușit informații și deprinderi din mers în utilizarea instrumentelor Google fiind 
vizionate zeci de tutoriale. 

O altă provocare cu care ne-am confruntat a constituit-o deficitul de dispozitive și de conexiuni 
bune la internet atât în rândul elevilor cât și al profesorilor 

 În urma unui efort enorm, s-a ajuns ca toții profesorii și aproximativ 90% din elevii școlii să-
și poată activa conturile gmail în vederea utilizării Google G Suite. Elevii au fost asistați de către 
diriginți și de către alți profesori în accesarea conturilor de gmail și în familiarizarea cu instrumentele 
google. Toate cadrele didactice au format cursuri pentru fiecare clasă la care predau conform propriei 
încadrări pe platforma Google Classroom. 

Lipsa unor exemple de bune practici la nivel național a făcut ca fiecare profesor să lucreze în 
mod propriu. Asta a condus la rezultate diferite , pentru că unii profesori au trimis prea multe 
informații informații elevilor, iar alții au trimis informații prea puține. 

Personal, am decis să utilizez o combinație de modalități de predat online live, în care lecțiile 
să fie ținute în direct pe internet, folosind sistemul de videoconferințe Google Meet, dar și trimiterea 
de materiale pregătite în avans și accesate mai târziu de elevi, la ora de curs online sau în afara 
programului stabilit. Am observat că prima variantă, cea de ore predate live online nu a prins în rândul 
elevilor, aceștia fiind condiționați de prezența în fața dispozitivului la o oră prestabilită. A doua 
variantă, a postării de materiale, a avut succes datorită flexibilizării programului elevilor. 

 Am utilizat cu succes materiale realizate în Power Point, videoclipuri scurte de pe YouTube, 
formulare și teste google. 
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 Firește că școala online are limitele sale, că platformele educaționale au avantaje dar și o 
sumedenie de dezavantaje, dar a constitut singura varianta ca școala să continue în vreme de 
pandemie. 

Tot ce s-a întâmplat până acum nu a fost o experiență deloc ușoară pentru mine și pentru colegii 
mei, mai ales că mulți dintre noi au, la rândul lor, copii mici acasă, copii care au nevoie, de asemenea, 
de timpul și de energia noastră. În mod evident, nu suntem obișnuiți cu acest fel de predare. Orice 
lucru care te scoate din scoate din zona de confort, nu e simplu. A fost dificil să stăm departe de elevii 
noștri, de sala de clasă și de colegii noștri. 

Școala online s-a dovedit a fi o provocare pentru elevi, pentru părinți și pentru cadrele didactice, 
însă ne-a ajutat să vedem totul dintr-o altă perspectivă.  
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SCOALA - STRUCTURA SISTEMULUI SCOLAR GERMAN 

 
PROFESOR: STEFANIA CIOPANOIU 

SC. GIMNAZIALA "POMPILIU MARCEA" TARGU JIU 
 
1. Învățământul obligatoriu 
Toți copiii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la școală ceea ce înseamnă că există 

învățământ obligatoriu. Învățământul obligatoriu general începe de regulă după ce copilul a 
împlinit 6 ani. Dacă copilul împlinește 6 ani după începerea noului an școlar (de exemplu în 
octombrie), acesta va merge la școală anul următor. Acest lucru depinde de fiecare land federal în 
care copilul merge la școală, care stabilește ”ziua respectivă” (aceasta poate fi între 30 iunie și 30 
septembrie). Dacă copilul a împlinit 6 ani înainte de ziua respectivă, atunci are obligația de a merge 
la școală în acel an. În toate landurile federale anul școlar începe în august sau în septembrie. 
Învățământul obligatoriu este valabil de asemenea și pentru copii și tinerii cu handicap. 

 
2. Structura sistemului școlar școlar este cu toate acestea similară în toate landurile federale: 
1. Școala primară (ciclul primar) 
Începând cu vârsta de 6 ani intră de regulă în vigoare învățământul obligatoriu și copii intră în 

ciclul primar. Școala primară este din clasa 1 până în clasa a 4-a ( în Berlin și Brandenburg din clasa 
1 până în clasa a 6-a) și este frecventată de toți școlarii. În acest caz este valabil principiul 
domiciliului: Ceea ce înseamnă, că de regulă copii vor frecventa școala din apropierea domiciliului. 
În anumite landuri federale părinții pot alege singuri școala primară pentru copii lor. 

2. Trecerea de la școala primară (ciclul primar) la ciclul I secundar I 
În ultima clasă a școlii primare se decide ce școală (ciclul I secundar) va fi frecventată de copii 

după școala primară. Pe baza notelor școlare (și după caz în funcție de criterii cum ar fi 
comportamentul de învățare și de muncă, profesorii pot face o recomandare pentru parcursul școlar 
pentru ciclul secundar. Această recomandare pentru parcursul școlar este discutată într-o discuție de 
consiliere împreună cu părinții. Pe această bază se decide ciclul de formare ulterior al copilului. În 
majoritatea landurilor federale recomandarea nu este obligatorie, ceea ce înseamnă că părinții pot 
decide ce școală frecventează copilul după școala primară. Cu toate acestea elevii și elevele trebuie 
să promoveze la alegerea unui ciclu școlar nerecomandat în funcție de fiecare land federal cel puțin 
un examen de admitere și/sau să treacă de o perioadă de probă pentru școala aleasă. 

3. Școlile secundare (ciclul I secundar precum și ciclul II secundar) 
După școala primară sistemul școlar se împarte în diferite tipuri de cicluri școlare cu diferite 

planuri de învățământ și tipuri de absolvire. Ofertele pentru fiecare școli individuale din ciclul 
secundar I și II sunt foarte diferite. 

Tipuri de școli din ciclul I secundar : 
-„Hauptschulen” școli secundare inferioare (până în clasa a 9-a sau a 10-a ) 
-„Realschule” Școală secundară medie (până în clasa a 10-a ) 
-Școli cu mai multe tipuri de formare (aici se poate absolvi o școală secundară inferioară sau 

medie) 
-Scoli secundare superioare (până în clasa a 9-a ) 
-„Gesamtschulen” școli secundare comprehensive (aici se obțin toate tipurile de absolvire) 
Ciclul II secundar include următoarele școli: 
-ciclul superior gimnazial („Gymnasium” școala secundară superioară sau „Gesamtschule” 

școala secundară comprehensivă începând cu clasa a 10-a până în clasa a 12-a sau a 13-a ) 
-școli profesionale 
Formare profesională continuă pentru adulți (școli cu învățământ seral și colegii) 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

952



În toate tipuri de școli se poate obține o diplomă de absolvire generală . Acesta are dreptul - 
după fiecare tip de absolvire - de a frecventa diferite tipuri de instituții de învățământ (de exemplu 
universitate, colegiu de științe aplicate, formare profesională). 

La școlile la care obiectivul este obținerea unei anumite diplome de absolvire întregul proces 
de școlarizare va fi pentru un anumit tip de absolvire. Acestea sunt de exemplu: 

-„Hauptschule” școală secundară inferioară (diplomă: certificat de absolvire a unei 
„Hauptschule”),  

-„Realschule” școală secundară medie (diplomă: certificat de absolvire a unei „Realschule” / 
certificat de absolvire a zece clase / diplomă de studii secundare),  

-„Gymnasium” școală secundară superioară (diplomă: bacalaureat). 
-Există și școli unde se pot obține diferite diplome (școli secundare comprehensive) Pe 

parcursul evoluției școlare se decide ce tip de absolvire va obține copilul. 
Pe parcursul duratei de școlarizare este posibilă schimbarea de la un tip de școală la altul, dacă 

există performanțele necesare. 
În Germania, diploma de absolvire a unei școli nu reprezintă o condiție pentru a urma o formare 

profesională, cu toate acestea nu există întreprinderi în cadrul căreia are loc formarea profesională 
care să accepte un tânăr fără diploma de absolvire pentru educația profesională. 

Și pentru adulți există posibilitatea obținerii unei diplome de absolvire.  
Fiecare minister al culturii si educatiei din landul federal are o pagină de internet pe care sunt 

explicate toate posibilitățile de educație. De asemenea, administrația școlilor și școlile oferă 
consiliere. Majoritatea școlilor organizează (în majoritatea cazurilor la începutul anului) o ”zi a 
porților deschise”, în care părinții și copii pot obține informații referitoare la oferte. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

953



 
USING PADLET DURING THE ENGLISH CLASSES 

 
PROF. ȘTEFANIA MANEA 

 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”,  
PETROȘANI, JUD. HUNEDOARA 

 
Padlet is a great tool that you can use for a number of synchronous and asynchronous online 

teaching activities. Previously known as Wall Wisher, Padlet is a free tool used to create an online 
bulletin board. It is used to provide information to its users on any topic. 

It has some advantages, such as: 
- it is a very simple web tool which can be used by any teacher irrespective of their age group, 

knowledge of computers and experience; 
- it is a tool that teachers can exploit with any level of learner; 
- It is perfect for icebreaker activities. You can sk students to share what they have in common 

or share an image of their favourite study space. You could even ask each student to create their own 
Padlet, sharing some of their favourite things. 

- Classroom discussion and debate can be difficult when you are teaching online. Even in 
person, there’s rarely enough time for everyone’s opinion to be heard. Try taking the debate online 
by posting a question, then have students choose a side and gather resources about it. As students 
review the information posted by others, they can share their own thoughts and ask further questions. 
This is also an excellent way to help kids learn to have civil conversations online, even when they do 
not agree on the subject. 

- I began using Padlet to have an alternative method for student engagement outside of chats 
and discussion. When working in a Zoom environment, it is difficult to manage PowerPoint slides, 
chat room monitoring and engaging students. I found Padlet to be a great alternative for classroom 
discussion. I was able to pick some key topics that I wanted to discuss as a class each week. Since the 
topics or questions were posted, I did not have to flip back and forth between PowerPoint slides. The 
beauty of Padlet is the interaction that happens. After a short discussion, I would ask students to 
answer one of the discussion questions. As students entered their answers, I was able to see them 
populate Padlet in real-time. This gave me the opportunity to discuss the answers and solicit more 
information if needed. 

- Padlet has good security features. Padlet wall can either be private, or open to the public. It 
can also be moderated by the person who has created it. The background can be edited. This editing 
option available for editing the background creates interest to the readers. Background theme can be 
selected keeping in mind the latest technological, scientific, business and legal issues of the country. 
Posts can be added anywhere on the Padlet, or can be posted one below the other or can be displayed 
in a grid-like layout. 

How can you use Padlet during the English classes? 
- You can use Padlet to keep all of your homework assignments for the week in one place, or 

lay out the daily lessons for a virtual classroom. Students or parents can post questions to the 
assignments as needed, too. 

-  By enabling the voting feature, you can easily take a poll or survey for just about anything. 
Choose your next class reward, find out which book your students loved the most, or ask them which 
problem was the most difficult on last night’s English homework.  

- As learners add their own posts, what skill they develop depends on what task given is to 
them. Students can develop writing skills (e.g. write a short description of a person you admire) or 
speaking skills (record yourself telling an anecdote). They can also brainstorm vocabulary related to 
a topic to activate existing knowledge before a reading or listening text. As learners all type their 
ideas at the same time, it’s an inclusive and efficient way of collecting ideas. 
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- It provides the opportunity for teachers to share content in the form of links e.g. to videos or 
online articles to watch/read. It also allows learners to share learner-generated content in the form of 
text posts, audio recordings, video or documents.  

- It’s great for project work, as learners can go away and research something then report back 
on a Padlet. 

- It allows teachers to monitor the understanding or use of English of all learners in the class. 
For example, if students record audio or write a short text, the teacher can assess their use of English 
and provide feedback.  

- Padlet is also great for peer feedback, as learners can read or listen to each other and provide 
feedback in the comments. 

- Padlet allows for synchronous or asynchronous collaboration. Learners can share ideas, 
materials, audio and video. They can then comment on these. The comments option does need to be 
turned on though, as it’s off by default.  

- The Backchannel option provides a forum style format where learners can discuss a topic as 
they might on social media. Teachers could create a Padlet in this format for each group of learners 
in a class and ask them to discuss a topic and come to an agreement for homework. 

- It helps the teacher to better assess the learning of everyone in the class, something that can 
be tricky even with medium-sized classes. The teacher can use what they see to assess learning and 
inform the rest of the lesson and future lessons.  

In conclusion, Padlet is a great tool for student engagement and conducting discussions. The 
next time you need to teach an online class and want to interact more with your students consider 
trying Padlet. 
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EFICIENŢA UTILIZĂRII PLATFORMEI ETWINNING ÎN PROCESUL 

DE ÎNVĂŢARE A UNEI LIMBI MODERNE 
 

LICEUL “ŞTEFAN D. LUCHIAN” ŞTEFĂNEŞTI  
PROF. STELA ADAM  

 
Se spune că învăţarea nu poate lua loc doar în sala de clasă, oricât de bun ar fi profesorul, oricât 

de bine ar fi structurate activităţile de învăţare. Viaţa adevărată are loc în afara pereţilor clasei şi elevii 
trebuie să îşi încerce abilităţile cu orice ocazie, mai cunoştinţele de limbă modernă care se recomandă 
să fie utlilizate cât mai des, în cât mai variate situaţii. Una din cele mai bune astfle de situaţii este 
participarea la proiecte eTwinning. Mai ales în aceste vremuri tulburi, când nu putem călători pe alte 
meleaguri la fel de uşor ca altădată, elevii pot desfăşura activităţi deosebite pe platform etwinning, 
întâlnind elevi din alte şcoli, legând noi prietenii dar mai ales dezvoltându-şi abilităţile de comunicare 
în limba modernă utilizată ca mediu de comunicare în acest proiect.  

Când predăm o limba străină, în cazul nostru limba engleză, la clasă încercăm să recreem un 
mediu care să imite cât se poate de bine viaţa reală cu problemele ei. Elevii noştri comunică unul cu 
celălalt pe diferite teme, negociază rezolvările unei cerinţe, dezbat idei. Acesta este un proces de 
învăţare foarte bun ce s-a dovedit eficient în lărgirea cunoştinţelor elevilor . Este totuşi destul? O 
lecţie obişnuită este ca un ecositem simulat cu reguli predefinite si finalităţi previzibile. Obiectivele 
activităţilor sunt atinse deoarece elevii au lângă ei pe profesorul care îi ajută, îi ghidează, le corectează 
eventualele greşeli şi neînţelegeri. Profesorul este acolo şi în cazul în care apare o problemă de 
comunicare. Dar ce se întâmplă când toate aceste elemente de siguranţă lipsesc? 

Atunci începe adevărata învăţare, când elevul pune în aplicare toate noţiunile de gramatică, 
vocabular, sintaxă asimilate la lecţii şi le utilizează pentru a produce un mesaj destinat unui vorbitor 
de limbă engleză, nativ sau nu, deoarece este singurul mod în care aceştia vor putea comunica şi 
atinge obiectivele activităţii comune desfăşurate.  

Când Limba Engleză este folosită ca un canal de comunicare non-nativ aceasta va fi întotdeauna 
înfluenţată de limba maternă, în mod special dacă este vorba despre cominicare orală sau chat în 
lumea virtuală, două situaţii în care ritmul rapid şi dependenţa de răspunsurile spontane primează.  

De ce ar fi benefică participarea la proiecte internaţionale? Putem să ne untâm la exemplul unui 
proeict concret, A FRIENDLY LETTER TO YOUR FRIEND, ce a implicat elevi şi profesori din 
diferite ţări ce a constat, în primă fază, în scrierea unei scrisori de introducere către toţi elevii 
participanţi din şcolile din celellate ţări partenere. Elevii vor primi scrisori de la celelalte ţări şi vor 
alege, în funcţie de afinităţi, elevii cu care vor vrea să comunice în continuare. Prima activitate 
seamănă mult cu ce s-ar face la o lecţie obişnuită în care profesorul cere elevilor să scrie o scrisoare 
pe o anumită temă şi care va fi citită numai de profesor în vederea stabilitii unei eventuale note. Nu 
şi în cazul nostru. Scrisoarea nu va fi citită doar de profesorul de la clasă ci şi de un număr de copii 
din alte ţări a căror limba maternă nu e engleză. Acest lucru creează o presiune asupra elevului să fie 
mult mai atent la ce scrie şi cum scrie ca să se facă înţeles.  

Trimiterea scrisorilor prin poşta tradiţională este doar primul pas deoarece în pasul următor 
elevii vor continua conversaţia utilizând mijloacele tehnologiei moderne. Elevii vor utliliza camera 
de chat de pe platforma eTwinning apoi se vor organiza întâlniri audio-video. Fiecare din aceste 
întâlnori vor avea anumite teme de discuţie, pentru a oferi structură, dar elevilor nu le este interzis, 
dimportivă, este încurajat să aducă în discuţie subiecte de la ei, sa exploreze cultura şi civilizaţia 
partenerilor si să îşi îmbunătăţească bagajul cultural.  

În concluzie, dacă ne uităm în jur mai cu atenţie vom observa că lumea are nevoie de cetăţeni 
globali, capabili să se descurce în labirinturile comunicării. Limba Engleză a deveni mai mult decât 
limba ţărilor Anglo-Saxone, este limba unei comunicări globale ce include, în acest moment, mai 
mulţi vorbitori non-nativi decât cei nativi. Fiecare cultură îşi pune amprenta pe modul în care o 
utilizează şi cetăţeanul global trebuie să desluşească aceste nunaţe culturale pentru a ajunge la mesajul 
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corect. Deoarece manualele utilizează cu precădere Engleza nativilor, trebuie cu atât mai mult să 
punem elevul în contact cu cât mai multe culturi utilizând Enlgeza ca mediu de comunicare. Platforma 
eTwinning oferă această posibilitate. Profesorii pot iniţia proiecte sau se pot alătura ca parteneri unor 
proiecte deja scrise, facilitând astfel elevilor participanţi accesu la o metodă de a pune în practică 
limba engleză în situaţii reale de comunicare. Totodată, elevii, fiind implicaţi direct într-o echipă 
internaţională, vor fi mai motivaţi să înveţe limba mai bine pentru a putea comunica mai bine.  
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE  

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR STEMATE VIORICA,  

 G.P.N. BECENI, COM. BECENI, JUD. BUZĂU 
 
”Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane. În lume va 

exista o generație de idioți. ” Așa spunea cunoscutul fizician Albert Einstein acum mai bine de 80 de 
ani.  

Din păcate, acea zi a sosit și, cred eu, este de datoria dascălului să facă tot ce poate pentru ca 
această temere să nu se adeverească. Tehnologia e bună, ne ajută să avansăm, să evoluăm, să 
cunoaștem, să dezvoltăm. Tehnologia e rea, ne distanțează, ne izolează, ne desparte, ne 
individualizează. În opinia mea, aceste afirmații sunt concomitent adevărate! Românul are o vorbă, 
care se potrivește în acestă situație foarte bine: ,,Ce-i prea mult strică. ” Eu sunt de părere că pentru a 
profita la maximum de beneficiile tehnologiei trebuie să știm să o și ,,dozăm”.  

Predarea-învățarea tradițională, în sala de clasă, cred că ar trebui să fie principala metodă de 
predare. Profesorii știu că un aspect important în procesul educativ îl are componenta umană, relația 
afectivă. Relația profesor-elev este una pe cât de importantă, pe atât de specială. Ea nu poate fi 
reprodusă sau substituită de tehnologie. Atunci când explici ceva unui copil și te uiți în ochii lui, 
feedbackul primit atunci, instantaneu nu se poate reproduce. Ca să nu mai vorbim despre importanța 
socializării în sala de clasă, pentru dezvoltarea personalității copilului. Aici se însușesc, se imită și se 
repetă norme de conduită. Aici e nevoie de partea practic-aplicativă a învățarii. Dar, este obligatoriu 
ca predarea aceasta ,,tradițională” să fie completată și de o predare- învățare on-line. Și aici nu mă 
refer doar la folosirea tehnologiei la școală, ci folosirea ei acasă. De foarte mulți ani, sa introdus 
disciplina TIC în planul cadru. Dar, nu este suficient. E un opțional, care la ciclul primar aproape nu 
se mai face deloc. De vină este, în special, slaba pregătire materială a școlilor în ceea ce privește 
dotarea cu calculatoare. Eu cred că deprinderea folosirii tehnologiei, și aici mă refer la mult mai mult 
decât Facebook, messenger și whatsapp, este esențială pentru integrarea profesională și socială a 
viitorilor oameni pe care noi îi formăm. Profesorii folosesc tehnologia la clasă atât cât pot din punctul 
de vedere al timpului, al posibilităților materiale ale fiecăruia și în funcție de competențele digitale 
pe care le au. În prezent, folosirea tehnologiei mi se pare că e mai mult unilaterală, în sensul că este 
folosită cu precădere de către profesor. Dar, pentru ca ea să fie cu adevărat eficientă, ar trebui să fie 
folosită, într-o și mai mare măsură, de către elev. Noi pe el vrem să îl învățăm să se folosească de ea.  

Cred că tehnologia este folosită mai mult ca un ajutor al predării tradiționale, pe când ar trebui 
să fie un scop în sine, un deziderat. Plecând de la ipoteza că toți elevii dețin un calculator, cred că ar 
fi folositor ca o parte din temele de casă să necesite folosirea tehnologiei. Acum, ceea ce s-a întâmplat 
în timpul școlii on-line a fost ceva inedit. Toată lumea cunoaște realitatea: foarte puțini au calculatoare 
(pentru că nu poate fi vorba de școală pe tabletă sau telefon), foarte mulți nu au competețele digitale 
necesare (elevi și profesori). Cred că asupra acestor aspecte trebuie să ne îndreptăm prima dată atenția, 
cu calm și în mod realist, iar apoi să facem în paralel școală în mod tradițional și on line. Cred eu, că 
doar așa, îi vom pregăti cu adevărat pe acești mici oameni pentru viața reală în care trăim.  

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. Poate că formularea idealului educațional nu s-a schimbat, însă realitatea, societatea da. 
De aceea, toată ,,lumea” implicată în educație trebuie să țină cont de aceste aspecte și poate atunci 
rezultatul va fi cel așteptat. 
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ȘCOALA TRADIȚIONALĂ VS. ȘCOALA ON-LINE 

 
P.I.P. ȘTEȚIU ANDREEA ELEONORA 
L. T. EUGEN PORA, CLUJ-NAPOCA 

 
Școala tradițională vs. școala on-line este și va fi un subiect de discuție pentru toți cei implicați 

în sistemul educațional. Orice cadru didactic trebuie să se perfecționeze pe tot parcursul vieții, să fie 
la curent cu noutățile din educație și să ia în considerare faptul că elevul are un mare rol în propria 
educație. 

O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi 
alternative care să vină în sprijinul elevilor și profesorilor. În primăvara anului trecut am fost puși în 
situația de a preda în mediul online, fie că am știut ce și cum să procedăm, fie că nu. Ajutându-ne 
între noi, colegii, am reușit să descurcăm, oarecum, ițele platformelor online, să creăm materiale, să 
facem prezentări cât mai dinamice și atractive pentru copii. 

Iată câteva aspecte pe care le-am putut desprinde după un an de zile în care am predat în sistemul 
online:  

Educația digitală:  
 Vine ca o completare a educației clasice prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare a 

Inteligenței Emoționale 
 Lecţiile virtuale reprezintă un avantaj: oferă elevilor o vedere realistasupra materiei repetate 

sau activităților întreprinse prin intermediul mijloacelor audio şi vizuale, simulări, dar şi conţinut de 
tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută; 

 Folosirea diverselor aplicații în predarea conținuturilor poate face orice lecție atractivă, pe 
placul copiilor, cît mai dinamică; 

 Posibilitatea de a accesa conţinutul vast 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 comfortabil lor. 

Educația tradițională:  
 În educația tradițională, accentul se pune pe conținutul instruirii, profesorul fiind singurul 

care i-a deciziile cu privire la organizarea și desfășurarea activității elevilor; 
  Acesta predă materia și așteaptă ca studenții săi să reproducă integral conținutul dictat;  
 Forma principală de învățare este memorarea mecanică. În acest sistem, se acordă o foarte 

mare încredere elementelor teoretice; 
 Şcoala pregăteşte studenții pentru viaţă;  
 Procesul de învăţare este o progresie liniară prin acumularea de informaţii şi deprinderi;  
 Accentul se pune pe însuşirea deprinderilor de bază;  
 Evaluarea se concentrează asupra tipurilor de răspuns corect sau greşit şi pe întrebări închise 
Pe lângă avantaje învățării on-line se adaugă și dezavantaje ale acestui mod de învățare: 
 - Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 

investigare a realităţii; 
 - Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca 

plictiseala, monotonie; 
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 - Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră.  
Calculatorul a devenit un mijloc eficient de predare a cunoştinţelor în maniera tehnologiilor 

audiovizuale, de instruire individualizată, facilitând desfășurarea diverselor activităţi specifice 
procesului instructiv-educativ. 

 
Bibliografie: 
DUMITRU I., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Timișoara: Ed. de Vest, 2001, 

284 p . 4 
 IONESCU M., RADU I., Didactica modernă, Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 2001, 457 p. 
ADĂSCĂLIȚEI A., Instruire asistată de calculator. Didactica informaticș, Editura Polirom, 

2007;  
BRUT, M., Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern, Editura 

Polirom, 2006. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA NIVELUL 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR STIKA BEATRICE MARIA 

 
Educatia copiilor incepe cu perioada de prescolaritate. Aceasta perioada reprezinta ,,etapa de 

aur,, din viata prescolariilor, un timp in care ei se dezvolta foarte mult atat cognitiv cat si emotional. 
Acestia achizitioneaza cunostinte importante despre mediul inconjurator, matematica, mediul 
inconjurator si limba romana. Procesul formativ – educativ pe care îl desfăşoară în activitatea cu 
preşcolarii permite fiecărui cadru didactic să-şi valorifice propria experienţă didactică, originalitatea 
şi creativitatea prin realizarea activităţilor cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a 
conţinuturilor.  

Pentru ca ei sa achizioneze aceste cunostinte au nevoie de invăţare. Aceasta reprezintă un 
complex 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 reprezinta maniera în care cadrul didactic integrează conţinuturile mai multor 
domenii experienţiale, exploatând resursele din mai multe centre de activitate pentru indeplinirea mai 
multor obiective de referinţă. Orice invatare in gradinita reprezinta un pas important in dezvoltarea 
sa pentru mai tarziu. Aceasta face corelatii intre ariile curiiculare pentru a intelege mai bine 
Curriculumul.  

 Abordarea integrată este o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă, mobilizatoare, care 
duce activitatea copilului spre descoperire, cercetare, invatare. Pornind de la principiile de disciplină 
inteligentă: „ Toți copii sunt diferiti". " Toți prescolari au aceeași secvență în dezvoltarea sa, dar 
fiecare într- un ritm propriu. “ Copii sunt dornici de a explora, sunt curiosi și ambitiosi.  

Învățarea este posibila atunci când prezinti interes și când poți participa activ.“ "Utilizarea mai 
multor modalitati senzoriale facilitează învățarea.“ si nu in ultimul rand acela ca "Jocul este unul 
dintre cele mai bune moduri de a invata." Procesul formativ–educativ pe care îl desfăşoară în 
activitatea cu preşcolarii se bazeazeaza pe joc. Activitatile desfasurate permite fiecărui cadru didactic 
să-şi valorifice propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea activităţilor 
cu caracter integrat.  

Jocul este si va fi cea mai sigura formă de învăţare integrată pentru ca astfel copilul invata cel 
mai usor. Jocurile sunt multiple si se pot integra la toate domeniile experientiale. Jocul rezolva 
probleme de viata, probleme emotinale, probleme de adaptare, prin joc se exprima trairille, 
sentimentele. Prin joc copilul se desfasoara natural, fara restrangeri si obligatii. Pentu copil jocul este 
munca, reprezinta atingerea unor obiective, dezvoltand atentia, motivatia, gandirea, imaginatia.  

 Activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru copil cât şi pentru 
mine ca educatoare si i se oferă copilului o gamă largă de oportunitaţi pentru a-şi exersa o învăţare 
activă, ca se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului educativ, punându-se un 
accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces si de asemenea activitatea integrată se 
dovedeşte o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa socială si culturală 
voi exemplifica prin cateva activitati pe care le-am desfasurat . 

 In cadrul proiectului “Am si eu o familie “ se vede faptul ca fiecare copil are dreptul la o 
familie, că orice copil are dreptul la aceasta, la un nume şi la relaţiile familiale, că trebuie soluţionate 
şi mai ales prevenite cazurile de răpire şi de ţinere ilegală a copilului în afara graniţelor ţării şi că 
orice copil are dreptul de a avea propria sa cultură, religie şi limbă. Personalitatea unui copil se 
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formează prin relaţiile sale cu mediul familiar. Pentru ca aceste relaţii să fie pozitive, copiii au nevoie 
de afecţiune, de respect şi de încurajare permanentă. Dacă se vor simţi iubiţi şi în siguranţă, copiii vor 
fi capabili să-şi aprecieze propria valoare şi să perceapă real valoarea altora. 

 Un lucru foarte important este acela ca toţi copiii să înţeleagă că, pe lângă drepturi, în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale, ei au îndatoriri, obligaţii, în familie, în grădiniţă, în şcoală 
şi în comunitatea din care fac parte. 

 In concluzie, din experienta mea de educatoare am aplicat multe pratici la grupa de copii, 
fiecare avand un rol important in dezvoltarea copiilor atat cognitive cat si emotional.   
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

ÎNVĂȚĂMÂNT ON-LINE 
PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

 
PROF. ȘTIR SORINA IULIANA 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ŞTEFAN 

CEL MARE ŞI SFÂNT” DOROHOI 
GRUPA : „VRĂBIUȚELE” 
EDUCATOARE: PROF. ȘTIR SORINA IULIANA 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: MIRESME DE PRIMĂVARĂ 
 

DATA ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EDUCAŢIONALE 
ONLINE 

LUNI 
 

ADP: Să ne reamintim Calendarul naturii cu 
suport video 
ALA - Bibliotecă: „Răsfoim cartea preferată” 
DȘ- „De la sămânță la floare” – lectura 
educatoarei(video) 
DEC – „Floarea din grădina mea” – 
desen/pictură 
 

Calendarul naturii - CLICK AICI! 
 
 
 
De la sămânță, la floare! - CLICK 
AICI! 

MARTI 
 

ADP: Bună dimineața!  
ALA – Joc de rol: De-a grădinarii! 
DLC + DOS – „Lalele” – memorizare + 
confecționare din material reciclabil  

Bună dimineața! - CLICK AICI! 
 
Flori din material reciclabil - 
CLICK AICI! 

 

MIERCURI 
 

ADP: Două mânuțe 
ALA – Construcții: Construiesc ce-mi place! 
DȘ - „Vânătoarea de cifre” – fișă de lucru 
DEC – „Flori de primăvară” – audiție  

Două mânuțe! - CLICK AICI! 
Flori de primăvară - CLICK AICI! 
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https://youtu.be/iEA1OpQ-k90
https://www.facebook.com/sorina.subotnicu/videos/pcb.229562734806448/3112192145514167/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/sorina.subotnicu/videos/pcb.229562734806448/3112192145514167/?type=3&theater&ifg=1
https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4&t=8s
https://www.facebook.com/thebestideasforkids/videos/630966227464545/
https://www.facebook.com/thebestideasforkids/videos/630966227464545/
https://www.youtube.com/watch?v=PvAT4gRA2_I
https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20


JOI 
 

ADP: Albinuța mea 
ALA – Joc de masă: puzzle  
DPM – „Albinuța printre flori” – traseu 
printre florile din grădină 
DOS – „Cum îngrijim florile?” – convorbire  
 

Albinuța mea - CLICK AICI!

 

VINERI 

ADP: 7 ani de acasă 
ALA: Construcții: Livada din Lego 
DPM – „Fuga printre copăcei!” 
 

7 ani de acasă - CLICK AICI! 
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https://www.youtube.com/watch?v=ftYVl4um41w
https://www.youtube.com/watch?v=ftYVl4um41w
https://www.youtube.com/watch?v=5EG9tPsIP9A


 
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN AUSTRIA 

 
PROF. ȘTIRBU ANA-MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE IORGA 
NEGREȘTI, VASLUI 

 
Scurt Istoric - Austria  
 A fost proclamată la 12 noiembrie 1918, după dizolvarea Imperiului Austro-Ungar. În 1938 a 

fost anexată de Germania nazistă, iar în 1945 şi-a redobândit statalitatea odată cu proclamarea celei 
de-a doua Republici Austriece la 27 aprilie, sub ocupaţia trupelor sovietice, americane, britanice si 
franceze. 

 La 26 octombrie 1955 (Ziua Naţională a Austriei), ţara şi-a câştigat independenţa deplină, sub 
condiţia păstrării neutralităţii. În aceeaşi zi, Consiliul Naţional (Parlamentul) austriac a adoptat Legea 
constituţională a „neutralităţii permanente”, componentă esenţială a identităţii de stat a Republicii 
Austria. 

 Înainte de 1774, educația în Austria a fost o sarcină de care se ocupa biserica, singurele instituții 
de învățământ fiind mănăstirile, care cereau taxe de școlarizare. Din această cauză, numai oamenii 
înstăriți își permiteau să facă o școală.  

 Învățământul primar obligatoriu a fost introdus de către Împărăteasa Maria Tereza a Austriei 
(1740–1780). Chiar dacă școlarizarea de șase clase a devenit obligatorie, fetelor nu li se permitea să 
meargă la liceu sau la școli profesionale. Primul gimnaziu pentru fete a fost înființat în 1892. Din 
1872 interdicția a rămas numai la nivel de universitate.  

Istoric- Austria  
 Conform Actului de organizare a școlilor din 25 iulie 1962, sarcina școlii este „să ofere tinerilor 

cunoștințe și deprinderi necesare pentru viață și ocupațiile lor viitoare și să îi antreneze să 
dobândească cunoștințe din proprie inițiativă”. 

 Sistemul austriac garantează accesul tuturor la școlile publice indiferent de origine, rasă, gen, 
statut, categorie socială, limbă sau religie. Școlile private pot selecta elevii după religie, limbă sau 
gen, deși această selecție este rar aplicată. Legea de bază a Drepturilor Generale ale Cetățenilor din 
anul 1867 și Convenția Europeană privind Protecția Drepturilor Omului și Libertățile Fundamentale 
garantează drepturile fundamentale și individuale la educație, drepturile omului, egalitatea/liberatea 
științei și învățării. Legea Constituțională Federală a Austriei definește repartizarea competențelor 
între guvernul federal și provincii (landuri).  

Caracteristici generale ale sistemului de învățământ din Austria 
Principiile fundamentale ale educației în Austria sunt: democrația, umanitatea, solidaritatea, 

pacea și dreptatea, deschiderea și toleranța față de toată lumea, indiferent de rasă, statutul social și 
contextul financiar. 

Educația Timpurie  
La nivel federal două ministere sunt responsabile pentru elaborarea politicilor de educație 

timpurie: 
1. Ministerul Federal Austriac al Educației este responsabil cu formarea profesorilor și 

promovează caracterul educativ al educației timpurii. 
Obiectivele educației timpurii sunt: sporirea egalității de șanse și promovarea învățării limbilor 

străine (accent puternic din anul 2005). 
Scopul: să pregătească mai bine copiii pentru cerințele școlii 
Aceste obiective au fost confirmate de introducerea unui an obligatoriu gratuit de grădiniță 

pentru toți copiii înainte ca aceștia să ajungă la vârsta legală de școlarizare(grădinița obligatorie și 
gratuită pentru toți copii de 5 ani începând cu luna septembrie, anul 2010). 

2. Ministerul Federal Austriac pentru Familie și Tineret este responsabil cu legile de 
protejare a tineretului, politicile pentru copii și alocațiile familiale și prestațiile de îngrijire a copilului. 
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Guvernele provinciale au întreaga responsabilitate pentru organizarea, reglementarea și 
finanțarea serviciilor ECEC: 

Serviciile ECEC (Early Childhood Education and Care)bazate pe Centru cuprind: 
-creșe pentru copiii sub 3 ani 
-grădinițe pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani 
-grupe mixte de vârstă –cea mai mare parte situate în cadrul grădinițelor pentru copiii de la 1 la 

6 ani 
Serviciile non- centre  
-grupuri părinte-copil mic conduse de asociații de părinți 
-îngrijire de zi tip familial 
Structuri alternative: grupuri de copii, familii/însoțitori ai copiilor, grupuri inclusive, 

grădinițe terapeutice. 
Furnizorii unităților de îngrijire a copilului sunt: municipalitățile , asociațiile, comunitățile 

religioase, într-o mică măsură –companiile. 
Începând din anul școlar 2016-2017 s-a introdus sesiunea de consiliere obligatorie pentru 

părinții copiilor care au vârsta de 4 ani și nu frecventează încă grădinița. Tot din acest an școlar s-
au implementat o serie de măsuri privind sprijinirea tranziției de la grădiniță la școala primară: 
schimbul de date între grădiniță și școala primară, dezvoltarea și extinderea cooperării grădiniță și 
școala primară. 

Evaluarea la acest nivel se realizează prin observație pedagogică și observație de dezvoltare. 
Au loc întâlniri structurate cu părinții/tutorii care primesc o descriere a dezvoltării copilului 

precum și informații privind readyness-ul școlar(pregătirea pentru școală). 
Un copil este considerat pregătit/apt pentru școală atunci când există o perspectivă rezonabilă 

ca acesta să fie capabil să urmeze programa pentru clasa I fără a fi mental sau fizic suprasolicitat 
(Legea școlarizării obligatorii din 1985). 

Serviciile tip-îngrijire de zi sunt vizitate o dată sau de două ori pe an de inspectorul responsabil 
cu educația timpurie al provinciei federale respective (evaluator primar de calitate). 
Învățământul primar  

 În Austria obligativitatea școlii durează 9 ani. Educația este obligatorie pentru toți copiii care 
au domiciliul stabil în Austria. Ea începe în anul în care un copil împlinește înainte de 1 septembrie 
vârsta de 6 ani. Școala primară durează 4 ani și oferă o educație comună pentru toți elevii, acordând 
o atenție deosebită integrării sociale a copiilor cu dizabilități. 

 Curriculum-ul pentru școlile primare oferă posibilitatea de diferențiere internă în scopul de a 
stimula dezvoltarea atât a elevilor cu dificultăți de învățare cât și a elevilor talentați. 

Gruparea în cadrul unei clase (precum și sprijinul individual) se poate realiza după următoarele 
criterii: interes, autoevaluare, abilități de învățare, ritm de învățare. Diferențierea se poate realiza: la 
nivel de sarcini(ca număr sau complexitate), sprijin din partea profesorilor sau a altor copii. 

Consiliul Național reglementează: planul cadru, standardele curriculare, obiectivele 
educaționale, bugetul, personalul, managementul calității 

Ministerul Federal al Educației este autoritatea principală cu rol de coordonare a școlii: 
-monitorizează legislația cadru în numele Consiliului Național 
-revizuiește legislația și aplicarea acesteia de către provinciile federale 
Cadrele didactice din sectorul public sunt funcționari ai respectivelor provincii.  
În general autoritățile locale sunt furnizori de școli primare. În paralel există și școli private 

care pot aplica pentru statutul drept public. Din 3.066 școli primare în Austria (2013/2014) puțin peste 
96% (2957) sunt școli din sectorul public. Restul de 4% sunt școli private întreținute de comunitățile 
religioase (romano-catolice) și de către diverse asociații.  

Limba de predare este germana.  
Copiii cu obligativitatea de şcolarizare, care nu cunosc limba germană sau o cunosc doar limitat, 

sunt acceptaţi la şcoală cu titulatura de elevi speciali. Aceştia au la dispoziţie doi ani pentru a acumula 
cunoştinţele de bază de limbă germană. În acest interval ei nu primesc note, dar cu toate acestea pot 
promova în anul şcolar următor. Elevii speciali pot participa la un aşa-numit curs intensiv de limbă. 
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Acestora li se predă intensiv limba germană – fie în cadrul unui grup mic, fie în clasă, prin intermediul 
unui al 2-lea cadru didactic.  

Învățământ gimnazial  
Învățământ gimnazial – Școala Secundară (Anul şcolar 5 până la 8 ) 
Noua şcoală gimnazială (NMS)  
Şcoală superioară generală (AHS) – nivelul inferior De la 10 la 14 ani .  
După şcoala primară, copiii frecventează timp de 4 ani NMS sau nivelul inferior din AHS. În 

cazul în care copilul soseşte în Austria la vârsta de 10 ani sau mai mare, acesta este înscris imediat la 
NMS sau la nivelul inferior din AHS conform vârstei sale. Toţi elevii trebuie să urmeze NMS, dar 
AHS poate refuza unii candidaţi. Dacă NMS sau nivelul inferior din AHS a fost absolvit cu succes 
după 4 ani, se poate continua programa şcolară la o şcoală medie sau superioară secundară.  

-Şcoala politehnică (PTS) De la 14 la 15 ani (Anul şcolar 9 )  
Dacă nu se frecventează o şcoală secundară, obligativitatea de şcolarizare este îndeplinită la 

PTS sau o şcoală administrativă de un an. În acest ultim an obligatoriu, elevii sunt pregătiţi pentru 
viaţa profesională. După absolvirea şcolii obligatorii (9 ani), tinerii pot fi instruiţi pentru o meserie. 
Aceştia trebuie să găsească o meserie în care se pot angaja ca ucenici şi să frecventeze în acelaşi timp 
şcoala profesională. Aceasta durează la fel de mult ca şi ucenicia (între 2 şi 4 ani). La şcoala 
profesională, abilităţile practice acumulate la lucru sunt completate de cunoştinţe teoretice. Examenul 
de absolvire a cursului oferă dreptul de exercitare a meseriei învăţate. În Austria există aproximativ 
200 de meserii care necesită o perioadă calificare.  

După NMS sau nivelul inferior din AHS, tinerii îşi pot continua programa şcolară cu nivelul 
superior din AHS. AHS oferă o instruire generală bună. Aceasta durează 4 ani şi se termină cu 
examenul de bacalaureat (de maturitate). Examenul de maturitate oferă dreptul de frecventare a 
studiilor la universităţi, facultăţi de specialitate sau facultăţi pedagogice. Există diferite tipuri de şcoli, 
de ex. în domeniul comercial, tehnic, turistic sau social.  

Şcoli de instruire profesională secundară (BMS) De la 14 la 17 (18) ani  
Şcolile de instruire profesională secundară (sau şcolile de specialitate) oferă calificări 

profesionale şi instruire generală. Acestea durează 3 sau 4 ani şi se termină cu examenul de absolvire. 
Apoi se poate începe viaţa profesională sau se pot pregăti într-un curs de instruire avansat pentru 
absolvirea unei şcoli profesionale superioare - Şcoli de instruire profesională superioară  

Şcolile de instruire profesională superioară (BHS) De la 14 la 19 ani .  
Oferă o formare profesională superioară şi o instruire generală riguroasă. Acestea durează 5 ani 

şi se încheie cu un examen de maturitate şi de diplomă. Acest examen oferă dreptul de frecventare a 
studiilor la universităţi, facultăţi de specialitate sau facultăţi pedagogice.  

Învățământul Terțiar  
22 universități publice  
21 universități în științe aplicate 
12 universități private 
14 universități –colegii pentru formarea profesorilor  
Educaţie pentru nevoi speciale: de la 6 la 15 ani.  
Se acordă atenţie copiilor cu obligativitate de şcolarizare, care au nevoi pedagogice speciale (de 

ex. copiii cu deficienţe de vedere sau cu deficienţe auditive). Aceştia pot frecventa o şcoală specială 
sau – în funcţie de vârstă – şcoala primară, noua şcoală gimnazială, nivelul inferior al şcolii superioare 
generale sau şcoala politehnică ori şcoala administrativă de un an.  

Formarea profesorilor  
Formarea inițială este realizată în mod diferit. Profesorii pentru Grădinițe vor urma cursuri 

specializate de 5 ani (echivalentul unui liceu pedagogic). Aceștia pot continua aprofundarea studiilor 
încă doi ani.  

Daca până în 2015 învățământul avea un grad mare de descentralizare, treptat se centralizează 
fie la nivel de land, fie la nivel național.  

Incepând cu anul 2015, formarea profesorilor a căpătat alte caracteristici :  
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Formare specifică axată pe particularitățile de vârstă ale elevilor prin programe de licență și de 
Master. Masterul poate fi făcut în regim part-time, iar în primul an de activitate profesorul nou va 
avea parte de un mentor.  

Sistem de notare si Examene  
În Austria sistemul de notare e de la 1 la 5, unde 1 este cea mai mare notă posibilă:  
• 1 - foarte bine - cea mai mare notă  
• 2 - bine  
• 3 - satisfăcător - indică o performanţă medie  
• 4 - suficient - este cea mai mică notă de trecere  
• 5 - insuficient - cea mai mică notă posibilă şi singura "sub linie", care nu asigură trecerea  

Dupa fiecare ciclul scolar, elevii sustin examen scris prin teste standardizate.  
Bacalaureatul 
Termenul oficial pentru examenul de maturitate este Reifeprüfung. Documentul primit după 

finalizarea cu succes a examenelor scrise și orale se numește Maturazeugnis. 
La liceu (AHS) examenul este format din 3-4 examene scrise, care se susțin în 3-4 dimineți 

consecutive, de obicei în luna mai (Klausurarbeiten, patru-cinci ore fiecare) și de trei-patru examene 
orale, care se susțin în aceeași zi (de obicei, în iunie). Candidații au posibilitatea de a scrie o lucrare 
științifică (Fachbereichsarbeit), care urmează să fie prezentată la începutul lunii februarie. Dacă este 
acceptată, se reduce numărul de examene scrise. Lucrarea trebuie să fie susținută ca examen oral. 
Discipline obligatorii pentru examenul scris sunt limba germană și matematica, precum și o limbă 
străină (de obicei engleză, franceză, spaniolă, italiană, latină sau, uneori, greaca veche). Școlile cu 
accent pe știință pot solicita ca elevii lor să susțină un examen scris la biologie sau fizică. Toate 
examenele sunt organizate în/de școală. Există un singur examinator extern. Formal, există o comisie 
de examinare formată din profesorii unui candidat / examinatori, directorul /directoarea și un extern, 
de obicei, un oficial de rang înalt sau directorul unei alte școli. Examenele orale au caracter public, 
dar se încurajează doar participarea foștilor colegi ai candidatului.  

Educatia Adultilor  
Segmentul dedicat educației adulților din Austria constă într-o varietate de instituții de 

învățământ cu diferite obiective și oportunități educaționale de la învățământul general la educația de 
bază , remediere, educație, calificări, etc.  

Persoanele care au început deja viața lor profesională sau care au urmat cursuri de formare 
profesională au posibilitatea de a dobândi calificări relevante în forma de învățământ seral. Există 
școli medii și superioare profesionale de învățământ general, pentru profesioniști, programe avansate 
de formare, colegii și academii. Există, de asemenea, cursuri de formare continuă în cadrul 
universităților și colegiilor de educația adulților.  

Instituțiile de învățământ pentru adulți au fost fondate de Ministerul Federal al Educației și al 
femeilor de afaceri.  

Comparație cu Sistemul educațional românesc  
Sunt diferențe în ceea ce privește sistemul de notare, modul de organizare al bacalaureatului, 

învățământul tehnic în Austria este bine susținut și dezvoltat. Austria face pași către centralizare în 
timp ce în Romania se fac eforturi pentru descentralizare. Există, de asemenea diferențe privind 
formarea profesorilor și anul de mentoring, sistemul de asigurare a calității austriac și cel românesc. 
Evaluarea calităţii educaţiei implică un proces sistematic de analiză critică a performanţelor cadrelor 
didactice, şcolilor sau autorităţilor locale, care să ducă la judecăţi de valoare cu privire la standardele 
educaţiei oferite şi sau recomandări de îmbunătăţire a calităţii.  

Austria 
 Responsabilitatea asigurării calității în educație aparține Ministerului Federal al Educației, 

Artelor și Culturii (BMUKK) 
 VET Quality Initiative QIBB a fost lansat de GD VET pentru a implementa un sistem 

comprehensiv privind managementul calității în școlile și colegiile IPT din Austria din 2004 
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Romania 
 A fost implementată Legea privind asigurarea calității în educație Legea 87 / 2006 care 

prevede înființarea ARACIP si ARACIS 
 Responsabilitatea asigurării calității revine MEC, MMFES, CNDIPT  
Austria  
 Elementul de bază al QIBB este un sistem de management al calității care are scopul de a 

proteja și de a dezvolta sistematic calitatea învățământului și calitatea serviciilor de administrare  
 Procesul de dezvoltare a calității urmează un cerc continuu de control al calității cu patru 

etape :1. planificarea și stabilirea obiectivelor, 2. Implementarea, 3. evaluare si măsurarea, 4. analiza, 
evaluarea, raportarea.  

Romania 
 MEN administrează învățământul public prin : elaborarea de strategii și politici, legislație, 

curiculă, standardele naționale de evaluare, rețeaua școlară.  
 ISJ –urile sunt reprezentanți regionali ai ministerului, care evaluează anual sistemul de 

învățământ la nivelul județului și pe baza acestei evaluări și a politicii educaționale naționale 
stabilește planul managerial pentru anul școlar următor  

Austria 
 La nivelul fiecărei instituții de învățământ sunt aplicate aceleași instrumente : declarație de 

misiune, matrice de calitate, program de lucru anual, discuții de stabilire a obiectivelor sau analiza 
managementului, proceduri si instrumente de colectare a datelor de evaluare, raportul calității  

Romania 
 La nivelul instituției școlare există o comisie CEAC care are misiunea de a efectua evaluarea 

internă a calității serviciilor oferite de școală. 
 Obiectivele CEAC vizează: 
1. realizarea evaluării interne a instituției de învățământ  
2. coordonarea aplicării procedurilor și a activităților de evaluare și asigurare a calității  
3. elaborarea rapoartelor de evaluare internă privind calitatea educației  
4. evaluarea, analiza și propunerea de acțiuni de îmbunătățire 
Austria 
Evaluarea internă este realizată sub formă de autoevaluare prin transmiterea unui raport de 

calitate la nivelul relevant de management superior o data pe an. Evaluarea colegială este un 
instrument de evaluare externă care are ca scop dezvoltarea calității și dezvoltarea școlară efectuat de 
un grup de experți externi, asa-numiți colegi-prieteni critici. 

Romania 
 RAEI are aproximativ aceeași structură , rezultatele evaluării și un plan de îmbunătățire a 

calității. 
 Evaluarea externă se face de ARACIP și ARACIS care au rolul de autorizare, acreditare 

evaluare externă a calității. 
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“UȘOR SAU GREU, NU SUNTEM SINGURI” 

 
 PROF. STOIAN CAMELIA MARIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC SAT CIORANII DE JOS 
 GRĂDINIȚA PN CIORANII DE JOS - STRUCTURĂ 

 
 Perioada de “Grădinița de acasă” a venit ca un trăznet neașteptat producând în viața întregii 

omeniri o schimbare dramatică de neînțeles, un efect de boomerang care își va schimba directia spre 
zona de unde a pornit aducând în curând copiii la clase, acolo unde le este menirea în această vreme. 

 Traversăm cu toții această perioadă nedorită, grea și provocatoare. Spun provocatoare deoarece 
noi educatoarele a trebuit să regândim modalități de lucru cu copiii la distanță, din fața ecranelor pe 
care nu cu mult timp în urmă le consideram nocive pentru aceștia. Am regândit strategii în așa fel 
încât să nu “deranjăm’ foarte tare părinții care ne-au preluat oarecum atribuțiile, am adus în căminele 
noastre parte din materialele necesare desfășurării activităților transformându-le săli de clasă. 
Personal, la grupa cu care lucrez în acest an, grupa mică, am întâlnit părinți și bunici minunați, 
înțelegători, preocupați, dornici să afle ce învață copiii lor la grădiniță. Unii dintre ei, cu care am 
relație specială povestesc cum stăteau ascunși în spatele camerei de filmat și se minunau de emoția 
copiilor, de entuziasmul lor, de dorința de afirmare , cum unii aveau cu totul alte preocupări decât 
atentia la activitate.  

 Este drept că ne aflăm în era computerelor și că omenirea petrece foarte mult timp în fața 
ecranelor, copiii își satisfac nevoia de joacă, de ascultat povești, poezii și cântece cu ajutorul 
tehnologiei, dar oare conștientizăm pericolul și efectele acestor fapte, în timp?  

 Implicarea cadrelor didactice în derularea programului de grădiniță cu predare on-line este, din 
punctul meu de vedere posibilă dar greoaie, benefică dar obositoare, satisfăcatoare dar anevoiasă. În 
colectivul de colege din care eu fac parte, distanțarea fizică a creat o unitate indestructibilă , zilnic 
comunicându-ne noutățile, dorințele, aspirațiile, problemele și satisfacțiile. Copiii de vârstă 
prescolară percep educatoarea ca pe o a doua mamă, simt nevoia să o îmbrățișeze, să i se destăinuie 
să împărtășească cu ea bucurii și mici secrete pe care acum nu i le mai poate spune. Copilul în mediul 
lui familial are un comportament mai libertin, neîngrădit de prezența unei persoane străine și cu atât 
mai mult a unui cadru didactic.  

 În grupa cu care lucrez în acest an am convenit de comun acord cu părinții să lucrăm în sincron 
de două ori pe săptămână, la ore potrivite și benefice, astfel încât copiii să fie odihniți și să se poată 
implica cu plăcere, în funcție și de programul liber pe care părinții îl au. M-am bucurat de asemenea 
de prezența și implicarea paternă motivând faptul că acum ei sunt liberi și că vor să fie un sprijin 
pentru copiii lor. Prin numărul destul de mare de participanți la activități mi-am dat seama de faptul 
că părinții doresc și își pot convinge copiii să fie acolo. Le-am simțit emoția și freamătul când pe un 
ecran de computer, de telefon, își revedea colegul/colega (o fetiță din grupă este plecată cu familia în 
Marea Britanie și de acolo îi saluta pe copii destul de des), se strigau între ei și își povesteau diverse 
trăiri, își arătau jucăriile și își promiteau că atunci când se vor întoarce în grădiniță le vor împrumuta 
cu plăcere unii altora. 

 “Grădinița de acasă“ nu este de departe ceea ce este “grădinița din grădiniță” dar, cu 
înțelepciune și pricepere, cu bunăvoință și dăruire totul este posibil. Avantajele și dezavantajele 
acestei perioade vor fi poate analizate peste timp și atunci concluzia va fi una apropiată de adevăr. 

 Nouă nu ne rămâne decât să ne urmăm cu stăruință menirea noastră de dascăli, de iubitori de 
copii, de mentori peste ani și ani ai acestor generații. Să nu uităm nicio clipă, îndiferent de perioada 
pe care o traversăm că ținem în mâinile noastre destinele copiilor, că și de noi depinde reușita sau 
eșecul acestora în viață. De aceea spun că indiferent cum ne este, să nu fim singuri ci să ne atragem 
de partea noastră personae dragi, înțelepte, cu chibzuință, alături de care să încercăm să străbatem 
până la capăt, iar biruința va fi de partea noastră. 
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DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

  
 PROF. STOIAN CAMELIA 

  
Dezvoltarea competențelor digitale este unul dintre obiectivele educației pentru viitor pentru că 

tehnologia informației a pătruns în toate domeniile vieții cotidiene . Situația pandemică a impus și 
mai mult digitalizarea: lucrul de acasă, școala de acasă. O provocare cu multe implicații sociale, 
financiare, dar și emoționale. 

 Pe de o parte, aceasta a avut efecte pozitive care au presupus adaptare. În multe cazuri aceasta 
s-a realizat cu succes. Au fost oameni mulțumiți de lucrul de acasă, au performat în activitate, au 
obținut chiar venituri mai mari. Au fost elevi care au dat dovadă de adaptare și progresele au continuat 
și în școala de acasă, însă toate aceste schimbări au însemnat o avalanșă de trăiri emoționale. 

Am văzut copii singuri acasă care s-au descurcat minunat, am văzut copii care priveau mereu 
la părinți așteptând ajutorul, am vazut părinți mințind sau venind cu argumente puerile pentru 
neparticiparea la lecțiile online, copii timorați de cei de lângă ei, părinți care suflau sau scriau teme 
în locul copiilor. Am văzut copii dornici sa comunice cu ceilalți colegi, rămânând în pauze conectați 
pentru a socializa. 

O problemă deosebit de importanta este conștientizarea emoțiilor determinate de aceste 
schimbări și acordarea unei atenții deosebite dezvoltării emoționale în acest context. Trebuie să-i 
învățăm să folosească tehnologia, dar și cum să gestioneze timpul petrecut în fața calculatorului, ce 
fac la calculator și cum îi poate influența negativ folosirea excesivă și inadecvată a acestuia: 
dependența, ruperea de realitate, reducerea sociabilității. 

Adulții ( părinți, educatori) contribuie la dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor prin trei 
modalități: 

- reacțiile avute la manifestarea emoțiilor de către copii; 
-discuții despre emoții; 
-exprimarea emoțiilor proprii. 
Cele mai inadecvate atitudini ale adulților sunt: 
-ignorarea sentimentelor copiilor; 
-indulgența (încercarea prin orice metodă de a calma emoțiile negative); 
-disprețul față de sentimentele copilului; 
-interzicerea manifestării emoțiilor negative, pedepsirea lor. 
Acestea pot fi înlocuite cu acțiuni cu beneficii în dezvoltarea emoțională: 
-luarea în serios a sentimentelor copiilor; 
-identificarea și înțelegerea cauzelor emoțiilor negative; 
-ajutarea copilului în găsirea unor căi pozitive de calmare. 
Vârsta școlară mică este caracterizată din punct de vedere al dezvoltării emoționale prin faptul 

că încep să se definească în termenii grupurilor din care fac parte și încep să vorbească despre ei înșiși 
în termeni de tendințe sociale (sunt timid, prietenos, drăguț). Statisticile arată că 20-25% din copii de 
vârstă școlară suferă de tulburări emoționale care pot lua forma comportamentului acting-out (reacții 
agresive, minciună, furt, sfidarea regulilor , care sunt expresia exterioară a furtunii emoționale), a 
anxietății sau depresiei 

Competența emoțională este determinantă în reușita școlară. Elementele cheie ale succesului 
școlar sunt:încredere, curiozitate, perseverență, control de sine, implicare alături de ceilalți copii, 
empatie, capacitatea de a comunica, încredere în ceilalți, cooperare, echilibrarea nevoilor proprii cu 
ale celorlalți. 

La această vârstă o mare importanță o au prietenii : sunt o sursă de comparație, de valori 
alternative, de securitate emoțională, de îmbogățire a performanțelor cognitive. 

Folosirea nemonitorizată a calculatorului poate avea urmări grave. Pot dezvolta probleme ale 
stimei de sine, mai ales în cazul celor care suferă deja de neîncredere sau pot dezvolta tendințe 
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narcisiste. Consumul excesiv poate duce la izolare, probleme de relaționare și de reglare a emoțiilor. 
Poate apărea dependența de tehnologie, pentru că experiențele digitale cresc nivelul de dopamină( 
neurotransmițător responsabil de plăcere), alterând sistemul de procesare a recompenselor. 

Folosirea tehnologiei poate contribui la dezvoltarea emoțională armonioasă dacă presupune 
comunicarea despre lucrurile pe care le vede, cum se simt personajele pe care le văd, pentru a le 
dezvolta abilitățile socio-emoționale și a-i ajuta să recunoască emoțiile proprii și ale celorlalți . 

 
Bibliografie 
Piaget J, Psihologia copilului, Ed. Cartier, 2004 
Verza E., Psihologia vârstelor, EDP, 1981  
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SISTEMUL DE EDUCAȚIE ESTONIAN 

 
PROF. STOIAN DANIELA  

LICEUL TEORETIC AMĂRĂȘTII DE JOS 
 
În Estonia, învățământul online exista dinainte de pandemie, fiind considerată cea mai 

digitalizată țară din lume. O zi pe săptămână, copiii învățau și părinții lucrau de acasă. Când a venit 
pandemia, aveau deja platformele de pe care să lucreze și chiar au oferit resursele lor educaționale, la 
liber, oricărei țări dorește. În toate școlile estoniene, de la cel mai depărtat sătuc până la cele din 
buricul Tallinnului, există aceleași dotări și profesori la fel de buni.  

Există grădinița și școală electronică de 15 ani, nu doar din pandemie. Primul lucru pe care îl 
fac profesorii dimineața este să înregistreze copilul în sistemul electronic. Părinții pot să vădă online 
ce se întâmplă zilnic, știu când se culcă și se trezește copilul, știu ce mănâncă, știu dacă meniul are 
sau nu fructe, lapte, carne. Totul e acolo. 

Sistemul educațional estonian este făcut în așa fel încât să se plieze pe necesitățile pieței muncii. 
Unicul criteriu de performanță a majorității universităților și școlilor vocaționale din Estonia este: 
câți dintre absolvenți și-au găsit jobul favorit în primul an de la absolvire. Nu iau în seamă notele la 
examene, diploma de bacalaureat. Poți să ai o sută de diplome, dar dacă nu ți-ai găsit jobul potrivit, 
atunci instituția educațională a greșit undeva. 

Școala are o libertate foarte mare de a-și alege curriculumul, însă părinții au posibilitatea de 
a influența deciziile școlii. Ei pot modifica curriculumul sau alte detalii tehnice pe care le observă: 
dacă e prea puțin spațiu, dacă copiii călătoresc prea puțin sau mâncarea nu e potrivită, pot să spună 
și să schimbe lucrurile.  

Statul estonian a înțeles că nu poți face un curriculum super strict pe care să-l pliezi pe 
necesitățile tuturor școlilor. Sunt școli care au 30-40% din curriculum flexibil. Toți învață estoniană, 
matematică, geografie, istorie, dar în rest au flexibilitate. Școala este cea împuternicită să selecteze 
ce-i mai bun pentru elevii săi și pentru comunitate. 

Învățământul este pe deplin gratuit și nu există așteptarea ca părinții să contribuie financiar. 
Elevii beneficiază de mese gratuite, materiale de studii, transport gratuit între școală și casă, 
îngrijire medicală gratuită și activități de tip hobby gratuite. Există o serie de scheme de suport 
– logopezi, psihologi, specialiști în învățământ social și special, sprijin în funcție de diverse nevoi. 

 Școlile și educația în Estonia sunt foarte avansate din punct de vedere tehnologic: există 
materiale digitale de învățare, evaluări și examinări digitale, jurnal al clasei digital, instrumente 
de rețea socială pentru comunicarea părinți-școală-elevi etc… Există o inițiativă a guvernului, numită 
“Digital Focus“, ce urmărește să transforme digital școala: infrastructură digitală la zi, materiale de 
învățare digitale și, în beneficiul larg al societății, dezvoltarea abilităților digitale ale oamenilor. 

 
Bibliografie: 
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ro-cum-functioneaza-scoala-in-tara-europeana-cu-cele-mai-bune-rezultate-pisa-2018-examinarile-
sunt-digitale-invatamantul-este-pe-depli/ 

2. https://scoala9.ro/sistemul-de-educatie-din-estonia-tara-pe-primul-loc-in-europa-la-
testarile/910/?fbclid=IwAR15OU39DJl0gkVU5KwIOxze5kaa-fxmmFIf6QGB-
hu9odOVqAAL6ilhEhI  
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CUM ESTE ORGANIZAT ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPANIOL? 

 
PROF. STOIAN FELICIA 

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ “VASILE CRISTOFOREANU”  
RM. SĂRAT/BUZĂU 

 
 
În Spania, grădiniţa este considerată etapa pregatitoare în care 

copiii se pregătesc pentru începerea şcolii primare. Acolo învaţă 
alfabetul, încep să studieze noţiuni de engleză şi să facă operaţiuni 
matematice uşoare. Unii copii ştiu deja să scrie înainte să ajungă în 
clasa I. Şcoala primară începe de la 6 ani. Învățământul primar 
durează șase ani și este structurat în trei module, iar primul modul 
este pentru copii cu vârste cuprinse între șase și opt ani. 

învățământul obligatoriu durează de la 6 la 16 ani, este gratuit, 
iar de la vârsta de 3 ani copiii pot fi înscriși în învățământul 
preșcolar, care, în anumite comunități autonome este gratuit. Există 
și centre educative pentru copiii mai mici de 3 ani, corespondente ale creșelor, în care cei mici sunt 
acceptați de la minimum 4 luni. 

Familiile care au copii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani au dreptul și obligația să solicite 
înscrierea acestora într-o unitate școlară. Pot alege între instituții de învățământ public, privat și semi-
privat. În cazul învățământului privat și semi-privat se achită taxele stabilite de fiecare școală.  

Copiii de 3, 4 și 5 ani sunt încadrați în învățământul preșcolar. Acesta este structurat pe 3 nivele. 
Deși nu este obligatorie, integrarea cât mai de timpuriu a preșcolarilor într-un mediu instituționalizat 
pregătește copilul pentru învățământul primar. Pentru copiii de până la 3 ani există centre educative, 
echivalentul creșelor românești. 

De la 6 la 12 ani, copilul frecventează școala primară. Această etapă este gratuită și obligatorie. 
Este structurată pe 3 nivele, fiecare cuprinzând câte două cursuri. Un curs se poate repeta o singură 
dată. Așadar există: 

- primul nivel, cu două cursuri: pentru 6 - 8 ani 
- al doilea nivel, cu două cursuri: pentru 8 - 10 ani 
- al treilea nivel, cu două cursuri: pentru 10 - 12 ani 
Învățământul gimnazial sau secundar obligatoriu (cum este numit în Spania) are 4 nivele și 

cuprinde grupa de vârstă 12 - 16 ani. La finalizarea acestuia, elevul primește o diplomă ce atestă 
absolvirea studiilor obligatorii. Aceasta pemite elevului, după opțiune, accesul la cursurile de Formare 
Tehnică Profesională sau la cele de pregătire pentru Bacalaureat (clasele XI-XII). Cei care nu obțin 
această diplomă se pot orienta către Școli Profesionale. 

Absolvirea examenului de Bacalaureat dă elevului drept de înscriere la Universitate sau la 
Cursurile de Formare Tehnică de nivel superior, anterior elevii trebuind să susțină un examen național 
- La Selectividad, al cărui rezultat are pondere în admiterea la Universitate. 

Cum sunt evaluați elevii? 
La sfârșitul fiecărui trimestru, părinții primesc informații despre evoluția școlară a copiilor lor. 

În funcție de nivelul școlar, evaluarea se realizează prin intermediul notelor, al unor calificative sau 
printr-o descriere, în scris, a gradului de acumulare a cunoștințelor și deprinderilor. 

În învățământul preșcolar, părinții primesc o caracterizare în scris, în care li se indică progresele 
copilului și aspectele ce trebuie îmbunătățite. 

În învățământul primar, începând din anul școlar 2007-2008, părinții primesc o înștiințare 
școlară, în care sunt trecute disciplinele studiate și calificativele obținute: Insuficiente, Suficiente, 
Bien, Notable, Sobresaliente. 
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Până în anul școlar 2006-2007, elevii de școală primară primeau doar două calificative: NM ( 
sunt necesare ameliorări, îmbunătățiri ) sau PA (pregătire adecvată). 

În învățământul gimnazial, părinții primesc lista disciplinelor studiate, iar pentru fiecare dintre 
ele, calificativul obținut, însoțit și de o notă. Notele sunt de la 1 la 10. 

- de la 1 la 4 și ”insuficiente”: nu s-a obținut nivelul minim necesar 
- 5 și ”suficiente” : nivelul obținut este cel minim admis 
- 6 și ”bien” : elevul deține cunoștințele la un nivel acceptabil 
- 7, 8 și ”notable” : nivelul elevului este considerat bun 
- 9, 10 și ”sobresaliente”: elevul a ajuns la un nivel foarte bun de pregătire 
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ROLUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE ŞI A CADRELOR DIDACTICE  

ÎN VIAŢA COPILULUI CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE,  
ÎN PERIOADA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ONLINE 

 
PROF. ALEXANDRU VASILICA 

PROF. ÎNV. PRIMAR, STOIAN MIHAELA-GEORGETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI, JUDEŢ DÂMBOVIŢA 

 
 Educaţia incluzivă constă în extinderea rolului unei organizaţii şcolare, pentru a răspunde 

diversităţii grupurilor de elevi, în special a celor cu probleme educaţionale speciale, a celor proveniţi 
din medii defavorizate, marginalizate sau private de actul educaţional, dintr-un motiv sau altlul. 
Conceptul care stă la baza educaţiei incluzive are ca scop principiul egalităţii de şanse sau egalitate 
în ceea ce presupune dreptul la o educaţie egală, pentru toţi copiii, indiferent de mediul social sau 
cultural din care aceştia provin, indiferent de înclinaţiile religioase pe care le au, etnie sau de limba 
pe care o vorbesc. Această diversitate pe care cadrele didactice o întâlnesc permanent în activitatea 
didactică, îi pune în situaţia, de cele mai multe ori extrem de dificilă, de a căuta permanent soluţii 
absolut necesare unei adaptabilităţi generale şi în beneficiul educabililor. Având în vedere faptul că 
fiecare copil este special prin natura existenţei lui umane, este imperios necesar ca modul abordării 
educaţiei să se facă personalizat, în funcţie de nevoile fiecăruia, astfel încât să se relecte reuşită în 
toate programele realizate şi aplicate, în raport cu necesităţile de formare ale acestora. În situaţia 
posibilă în care întâlnim dificultăţi în soluţionarea problemelor pe care le putem experimenta la orice 
pas în activitatea educaţională cu copiii cu CES, copii proveniţi din medii dezavantajate, familii 
monoparentale sau alte categorii de elevi, este nevoie să ne adaptăm perfecţionându-ne permanent, 
inclusiv pentru a putea fi un liant vizibil între aceştia şi linia succesului. Totodată, pentru a putea oferi 
ajutorul necesar integrării şi formării acestor categorii de elevi, atunci când nu găsim soluţiile cele 
mai eficiente, este moral şi profesional să cerem ajutorul unor instituţii specializate şi abilitate în acest 
sens şi care pot concretiza prin experienţe şi bune practici procesul total sau parţial de integrare a 
unor astfel de categorii de elevi speciali, dar egali. Acest lucru se bazează pe faptul că principiul 
fundamental al educaţiei incluzive constă într-un învăţământ egal pentru toţi, raportat şi la serviciile 
profesionale ale altor instituţii ce pot oferi servicii educaţionale de calitate şi pentru categoriile sociale 
de copii, greu adaptabile, din cauza unor probleme existente indiferent de dorinţa acestora, lucru care 
constituie o realitate susţinută din ce în ce mai mult de majoritatea factorilor decizionali. Educaţia 
incluzivă obligă instituţiile şcolare şi pe cele colaboaratoare, la susţinerea şi existenţa unui proces 
continuu de îmbunătăţire şi la existenţa uni plan de angajare a unei resurse umane bine pregătită, în 
raport cu necesităţile actuale ale elevilor şi societăţii, pentru a putea susţine participarea tuturor 
copiilor veniţi din comunităţi diferite şi cu necesităţi educaţionale speciale, la o educaţie şi un proces 
de învăţământ de calitate şi în beneficiul necesităţii acestora. Schimbările organizaţionale şi 
metodologice realizate într-o unitate de învăţământ, ca reacţie la dificultăţile de învăţare ale unor 
copii proveniţi din diferite medii sociale şi familiale, pot conduce la ameliorarea şi chiar îmbunătăţirea 
procesului educaţional de predare-învăţare-evaluare pentru toţii copiii, indiferent de mediul din care 
provin. Pentru ca o instituţie şcolară incluzivă să funcţioneze în favoarea tuturor elevilor, indiferent 
de gradul de probleme al acestora, este absolut necesară pregătirea acesteia din toate punctele de 
vedere, investiţia în toate departamentele acesteia constituind baza reuşitei. Pregătirea resursei 
materiale este cea care ajută foarte mult la transformarea unui învăţământ obişnuit într-un învăţământ 
incluziv de calitate, cât se poate de diversificat şi adaptat diferitelor cerinţe educaţionale ale 
beneficiarilor direcţi ai educaţiei sau ai copiilor cu necesităţi diverse. De asemenea, pregătirea resursei 
umane sau perfecţionarea resursei umane, în ton cu necesităţile actuale ale unui învăţământ incluziv, 
constituie una dintre cele mai importante etape de reuşită ale unei instituţii educaţionale incluzive. 
Totodată, centrarea pe necesităţile actuale ale elevilor adaptate la nevoile unei societăţi moderne, într-
o continuuă schimbare, luând în calcul şi situaţia pandemică existentă, trebuie să facă dintr-o instituţie 
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incluzivă, o unitate prietenoasă, orientată către schimbare, adaptată la mediul online, o unitate 
democratică, primitoare, care să răspundă la situaţii educaţionale diversificate, şi totodată, o unitate 
şcolară flexibilă, care are rolul suprem de a adapta, a învăţa, a forma şi a orienta educabilii către 
schimbare. În acest sens, educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a 
istituţiei şcolare, având ca scop explorarea resurselor umane, pentru a putea susţine participarea 
frecventă la procesul educaţional a tuturor copiior proveniţi dntr-o comunitate cu anumite nevoi. 
Învăţarea centrată pe învăţământul online din ultima perioadă, a fost pentru cadrele didactice şi elevi, 
o adevărată provocare, oferind posibilitatea unei abordări diferenţiate din prisma elevilor, inclusiv a 
celor pentru care s-a realizat o educaţie incluzivă, aceştia fiind incluşi în învăţământul de masă, 
cadrele didactice fiind nevoite în acest sens să-şi cunoască foarte bine colectivul de elevi, să le 
cunoască foarte bine potenţialul intelectual, să reuşească să le stimuleze dorinţa de învăţare, să le 
accentueze latura de a conlucra cu ceilalţi, de a le pune în valoare calităţile educaţionale, priceperile, 
deprinderile şi aptitudinile. Pentru a putea realiza o educaţie incluzivă de calitate, pe perioda 
pandemică, cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze din mers, să-şi dezvolte abilităţi necesare 
folosirii tehnologiei actuale, să analizeze permanent progresele înregistrate de colectivul de elevi, să 
fie continuu preocupaţi de implicarea tuturor elevilor în cardul lecţiilor, să contribuie la crearea unor 
resurse RED accesibile tuturor, să individualizeze sarcinilor de lucru cu ajutorul aplicaţiilor existente 
pe anumite platforme educaţionale, să păstreze o permanentă legătură cu elevii fiecărei clase, să 
solicite sprijinul părinţilor sau tutorilor legali, să-i ajute pe elevi să fie distraşi de la capcanele unui 
învăţământ ,,de-acasă”, chiar dacă pentru majoritatea profesorilor toate aceste sarcini suplimentare 
au dus la o lentoare vizibilă în desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi a întregului demers 
didactic. Marea problemă a perioadei arondate învăţământului online, cu toate eforturile susţinute ale 
cadrelor didactice, rămâne totuşi educaţia incluzivă, deoarece elevii care ar fi trebuit să beneficieze 
de ea, au rămas cei care au avut cel mai mult de suferit. Conţinuturile activităţilor educaţiei incluzive 
online, chiar dacă au fost susţinute de cadrele didactice, putem afirma cu obiectivism că nu au putut 
ajunge în totalitate la toţi beneficiarii. Cu toate eforturile depuse de profesorii de sprijin, de logopezi, 
profesori intineranţi, părinţi, profesori, învăţători, educatori, activitatea didactică realizată online a 
lăsat lacune greu de recuperat pentru toţi beneficiarii care au avut deficienţe de percepere a mesajului, 
deficienţe generate de afecţiuni fizice, probleme de vedere, de auz, de cei cu o dezvolatre intelectuală 
lentă etc. Cu siguranţă că, perioada dedicată activităţilor remediale, inclusiv pe timpul vacanţelor 
şcolare, va contribui la ridicarea educaţiei incluzive şi va constitui un avantaj şi un plus de recuperare 
pentru toţi elevii încadraţi într-o formă de învăţământ, inclusiv pentru acele categorii de elevi supuse 
riscului, eşecului şi abandonului educaţional. În concluzie, în afară de toate aceste încercări, nu 
trebuie să uităm faptul că, educaţia incluzivă înseamnă şi un respect faţă de fiinţa umană, şi în special 
faţă de copil, iar prin aceeptarea acestei forme de învăţământ înseamnă, de fapt, să acceptăm 
diversitatea ca sursă a propriei dezvoltări, educaţia incluzivă dând valoare fiinţei umane, indiferent 
de probleme, deoarece societatea actuală are nevoie de toţi membri acesteia, fiecare fiind important 
prin felul lui de a fi, valoarea umană venind chiar din străfundurile esenţei sale, motiv pentru care 
societatea trebuie să accepte şi să identifice nevoile de formare ale fiecărui membru ca fiind daturi 
fireşti. Educaţia incluzivă, prin natura acesteia, asigură o educaţie egală şi valabilă pentru toţi 
reprezentanţii acesteia, chiar dacă de cele mai multe ori, aceasta este şi o adevărată provocare pentru 
şcoală şi pentru noi toţi.  
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PREZENȚA PĂRINȚILOR ÎN VIAȚA ȘI EDUCAȚIA COPILULUI – O 

NEVOIE DE BAZĂ 
 

STOICA ANCA MINODORA, PROF. ÎNV. PRIMAR  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ” – CLUJ-NAPOCA 

 
Studiile din ultimii ani dovedesc că atunci când un copil îşi vede părinţii interesaţi de el şi se 

implică în viaţa sa şcolară, rezultatele lui sunt mai bune și beneficiile evidente.  
Au existat întotdeauna educatori excelenți si părinți iubitori, care nu și-au pus probabil atâtea 

probleme și totuși au reușit foarte bine; dar poate că acest lucru era mai ușor într-o lume foarte 
statornică, în care tradiția avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generație 
sau două, relațiile dintre părinți si copii, dintre adulți si tineri, apare mai vădită în considerația pentru 
copil ce "are semnificația de recunoaștere intimă si profundă a valorii persoanei copilului si de 
încredere în potențialul lui de dezvoltare" (Osterrieth, P., 1973, p.70). 

Şcoala și familia urmăresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalităţi 
multilateral dezvoltate care să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde şi alese din 
societate. Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de acţiune, concordaţa dintre 
mijloacele specifice de influenţare folosite în aceste două instituţii sociale. În cadrul acestei 
colaborări, rolul conducător îl are şcoala. 

 Colaborarea dintre cadrele didactice şi părinţi se realizează potrivit obiectivelor şi nevoilor 
educative ale unei perioade anumite din viaţa copiilor şi a grupului de elevi. Experienţa noastră oferă 
învăţăminte valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu părinţii. Ele 
sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa desfăşurării unei 
activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre valorificarea lor sunt 
însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia elaborării unei noi programe a 
muncii educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor de colaborare a şcolii cu familia. 

 La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu 
părinţii, apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane 
fundamentate din punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această 
activitate. Printre cele mai frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se impun atenţiei 
noastre următoarele: - unele dintre obiectivele stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care 
decurge activitatea colectivului de elevi, de particularităţile lor de vârstă; - persistă acţiunile 
sporadice, izolate, al căror efect se pierde pe parcurs, deoarece nu sunt integrate într-o strategie şi nu 
sunt întărite prin alte activităţi necesare; - se repetă, an de an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi formă 
rutinieră, cu un conţinut precar şi cu rezultate nesemnificative pe plan educaţional.Asemenea carenţe 
influenţează negativ rezultatele muncii educative, dăunează integrării colectivului de elevi şi îi 
stânjeneşte dezvoltarea, atât sub aspect global, cât şi al formării individuale a elevilor, ca membri ai 
grupului. 
 Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină rezultate 
foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele superioare 
ale învaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 

 Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 
educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj 
bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în organizarea şi desfăşurarea 
activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională 
sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

 În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element 
esenţial în cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte 
competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică profesională. 
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 Problemele cele mai spinoase par a fi cele legate de particularităţile de vârstă ale copiilor, de 
aprecierile părinţilor faţă de situaţia şcolară, de gradul supravegherii copiilor în familie şi, în general, 
de atmosfera creată în colectivul familiei, în sistemul măsurilor comune ale şcolii cu familia trebuie 
avute în vedere toate aceste aspecte. Este necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi familie, 
între familie şi şcoală, care să ducă la realizarea scopului final al activităţii educative, de formare a 
unei personalităţi creative şi autonome. 

Aș încheia cu câteva versuri ce reprezinta strigătul mut al oricărui copil, pe care orice părinte 
ar trebui să-și facă timp să-l audă cu atât mai mult, în aceste vremuri de tranziție. 

 
Scrisoare pentru părinți – Romulus Chelbegeanu 
 
Dac-ar avea părinții ochi să vadă 
Și sufletul le-ar fi mereu atent,  
În ochii pruncilor cu viață fadă 
Ar descifra mesajul lor urgent: 
“Vă rog, iubiți-mă inteligent!” 
Nu glume, nici minciuni – bomboane-amare; 
Nu vreau bunici și nici televizor,  
Nu-mi trebuie nici lux, nici îmbuibare … 
Puțin îmi pasă de trăiesc sau mor 
Dar vreau să fiu al vostru, nu al lor! 
Eu știu c-aveți profesii elevate,  
Că sunteți la curent cu date noi,  
C-aveți servicii ca eu să am de toate 
Dar fiindcă vă iubesc pe amândoi,  
Vă spun:“Eu am nevoie doar de voi!” 
Aș vrea ca jucșrie OCHII MAMEI 
Nu ochii-ndepartați ai vreunui unchi. 
Când ne-ntâlnim atrași de glasul foamei 
Și nu pot sta la TATA pe genunchi,  
Mă simt ca o mlădiță fără trunchi. 
Nu vreau să fiu un deget ce acuză,  
Găsind olarul singur vinovat. 
Am gând curat, și inima refuză 
O bombă cu efect întârziat: 
Vreau să devin un OM adevărat! 
De-aceea vreau părintii mei să vadă,  
Să aibă sufletul mereu atent,  
Ca-n ochii mei umbriți de viață fadă 
Sa descifreze strigătul urgent: 
“Vă rog, iubiți-mă inteligent!” 
 
 
Bibliografie: 
1.Pescaru, Băran, Adina, Parteneriat în educaţie , Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
2.Anghel, Elena, Psihologia educatiei pe tot parcursul vieţii, Editura Renaissance, Bucuresti, 

2010. 
3.Popescu, Neveanu Paul, Psihologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990. 
4.https://mugureinflorit.wordpress.com/2010/10/16/scrisoare-pentru-parinti-de-romulus-

chelbegeanu/ 
5. Osterrieth, P., 1973, p.70. 
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DESCRIEREA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL DIN FINLANDA. 

PRINCIPII ŞI VALORI 
 

PROF. STOICA CLAUDIA-ELENA,  
GRADINITA CU P.P. NR. 23 PLOIESTI, JUD. PRAHOVA 

 
Sistemul este unul egalitarist, oferind şanse egale pentru oricine, indiferent de mediul socio-

economic din care provin, sau de zona în care locuiesc, au acelaşi potenţial de a învăţa şi trebuie să 
aibă aceleaşi şanse la o educaţie de calitate. În Finlanda nu există şcoli mai bune şi şcoli mai proaste. 
Nu există învăţământ privat. Întregul sistem universitar este de stat. Sunt permise liceele private, dar 
perceperea de taxe de studiu este interzisă. 

Această ţară consideră pur şi simplu că absolut toţi copiii trebuie să beneficieze de acelaşi 
tratament. Copiii cu dizabilităţi învaţă în şcolile normale. Copiii cu cerinţe educaţionale speciale nu 
studiază la domiciliu, nu sunt excluşi sau izolaţi în şcoli speciale, ci participă la ore în clase normale, 
indiferent dacă au handicapuri grave. 

În Finlanda, şcoala pune preţ pe calitatea profesorilor, investind doar în cei care realizează 
performanţe. Calitatea profesorilor finlandezi este, pur şi 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 şi un masterat în pedagogie. Poziţia de profesor 
este drept una cu o mare responsabilitate şi, în consecinţă, nu oricine poate intra în sistem. În Finlanda 
este mai uşor să devii medic sau avocat decât profesor. Salariile pe care le primesc sunt printre cele 
mai mari din Europa, alături de Germania, Marea Britanie şi Franţa. Profesorilor care nu îşi dovedesc 
competenţa nu li se prelungeşte 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, şi 
cu multe feluri de salate şi fructe. Dacă orele se prelungesc până după-amiază, şcoala are obligaţia de 
a oferi o gustare elevilor. 

De asemenea, introducerea sistematică a limbilor străine este frapantă şi foarte eficientă. De 
cele mai multe ori, elevii vor începe să înveţe o a treia limbă la 11 ani, iar unii încep să o înveţe pe 
cea de-a patra la 13 ani. 

Copiii încep şcoala la 7 ani şi nu se confruntă cu examene până la vârsta de 16 ani, când susţin 
singurul examen important în sistemul lor educaţional. Orele sunt scurte (45 min), intense şi, mai 
ales, foarte participative. Au foarte puţine teme pentru acasă, se stimulează raţionamentul 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.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 învăţământ viabil, capabil să motiveze elevii. 
Sistemul educativ este foarte bine gândit şi 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 acelaşi timp, diferenţa dintre cei mai slabi şi cei mai buni elevi este cea mai mică din lume. 
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Sistemul de valori al finlandezilor are la bază educaţia nu acumularea de bunuri. Acest lucru 
este valabil pe tot parcursul vieţii, când, arată statisticile, adulţii preferă să dea bani pe un program de 
educaţie continuă decât pe ultimul telefon scos pe piaţă. Este un sistem de valori format în familie, 
consolidat în şcoală, pus apoi în slujba ţării. 

 
Bibliografie: 
1. Herineanu D.L., Erdei A. “Exemple de bune practici din şcolile finlandeze şi estoniene” , 

Developing International Dimension and Digital Learning, din cadrul programului ERASMUS+, 
2014; 

2. www.finland.ro 
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SISTEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT ALTERNATIVE- PEDAGOGIA 

WALDORF 
 

STOICA ELENA CĂTĂLINA, PROF. ÎNV, PREȘC. LA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORRNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA 

 
 Fundamentul pedagogiei Waldorf îl reprezintă antropologia şi psihologia dezvoltării, aşa cum 

au fost prezentate pentru prima oară de către Rudolf Steiner (1861-1925), în ciclul de conferinţe 
„Antropologia generală ca bază a pedagogiei” (1919). De atunci au fost elaborate lucrări variate 
despre fiziologia şi psihologia dezvoltării, despre metodică şi didactică, precum şi despre noi 
discipline de învăţământ, iar aceste lucrări constituie şi ele baza pedagogiei Waldorf.  

Pedagogia Waldorf porneşte de la copil şi are ca obiectiv dezvoltarea potenţialului individual 
al fiecărui copil. Această pedagogie ţine cont de diversitatea culturală şi îşi asumă principiile etice 
general-umane Ea reprezintă fundamentul pentru diferite instituţii de educaţie, de învăţământ şi de 
formare (de ex., unităţi de educaţie preşcolară, şcoli, instituţii de formare profesională, şcoli speciale 
şi multe altele).  

Caracteristici esenţiale ale educaţiei Waldorf  
În primii şapte ani, dezvoltarea sănătoasă a copilului are loc într-o atmosferă de căldură şi 

îndrumare, care produce bucurie, uimire şi respect. Cel mai important aspect al lucrului cu copilul 
mic îl reprezintă atitudinea lăuntrică a educatorului, care este modelul pe care copiii îl imită. Prin 
urmare, această activitate solicită o continuă autoeducaţie. În grădiniţele Waldorf, în grupele 
preşcolare, în programele părinţi-copii şi în alte unităţi pentru educaţie ante-preşcolară şi preşcolară, 
se pun bazele sănătăţii fizice şi vitalităţii, uimirii şi interesului pentru lume, dispoziţiei lăuntrice de a 
învăţa şi de a cunoaşte lumea prin trăiri personale, aptitudinii de a relaţiona, precum şi ale dezvoltării 
fizice, emoţionale, intelectuale şi spirituale pe tot parcursul vieţii.  

Baza educaţiei şi predării în şcolile Waldorf este un curriculum-cadru care stimulează cadrele 
didactice în a-şi elabora individual predarea. Predarea ţine cont de liniile directoare menţionate. 
Fiecare cadru didactic este responsabil pentru orele sale şi răspunzător în faţa comunităţii.  

Curriculumul-cadru al şcolii Waldorf este corelat la nivelul claselor şi al disciplinelor de 
învăţământ şi, datorită adecvării sale la etapele de dezvoltare a copiilor şi adolescenţilor, oferă fiecărui 
copil/elev multiple posibilităţi de dezvoltare, potrivite vârstei sale. Acestea constau, printre altele, în 
dobândirea de cunoştinţe, de competenţe culturale, de aptitudini sociale şi emoţionale, de diferite 
deprinderi practice şi de aptitudini artistice (v. şi inteligenţe multiple). Obiectivul cadrului didactic 
este de a se forma pe el însuşi ca „artist al educaţiei”, astfel încât elevul să devină creativ din punct 
de vedere intelectual, responsabil din punct de vedere social şi apt de a acţiona. Autoeducaţia cadrului 
didactic, formarea şi perfecţionarea sa în specialitate sunt premise esenţiale pentru realizarea acestui 
obiectiv.  

 Principii metodico-didactice  
Metodele de predare diferă în funcţie de vârsta copiilor şi a adolescenţilor. Toate activităţile 

pornesc de la necesităţile de dezvoltare specifice vârstei respective, de la dezvoltarea orientată 
preponderent spre activarea voinţei, în primii trei ani de viaţă, la jocul imaginativ şi la activităţi 
cognitive a căror pondere creşte odată cu trecerea de la grădiniţă la şcoală. Copilul mic imită şi este 
educat prin modele şi exemple.  

Caracteristicile esenţiale ale educaţiei timpurii sunt jocul liber, nedirijat, precum şi experienţele 
motrice şi senzoriale. Printre altele, prin organizarea ritmică a zilei, a săptămânii, a anului, 
educatoarea se îngrijeşte de dezvoltarea fizică şi psihică a copilului şi pune astfel baza rezilienţei 
acestuia. Elevul învaţă de la cadrul didactic, care are la dispoziţie o multitudine de metode, care îşi 
elaborează creativ predarea şi care îşi iniţiază copiii în toate marile domenii ale cunoaşterii (predarea 
în epoci). Cadrul didactic, mai ales învăţătorul-diriginte, clădeşte cu elevii (şi cu responsabilii pentru 
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educaţia acestora) o relaţie autentică şi păstrează caracterul creativ al predării, care devine tot mai 
formală pe măsură ce copiii cresc.  

Standardele de performanţă reprezintă pentru învăţătorul-diriginte formularea şi realizarea unor 
obiective de învăţare raportate la toate tipurile de inteligenţă din clasa sa (diferenţiere internă).  

O şcoală Waldorf are următoarele caracteristici particulare:  
- Educaţia preşcolară nu este supusă unor cerinţe intelectuale inadecvate vârstei  
- De regulă, un cadru didactic conduce clasa ca învăţător-diriginte până la clasa a VI-a – a VIII-

a - Predarea euritmiei  
- Predarea în epoci, predarea orelor de specialitate şi alte forme de predare  
- Orare alcătuite pe cât posibil în funcţie de criterii psihologico-igienice  
- Colectivul clasei este păstrat, indiferent de performanţele individuale ale elevilor  
- Certificate şcolare care, pe lângă aprecierea performanţelor realizate, descriu şi apreciază mai 

ales evoluţia elevului şi îi oferă sugestii pentru activitatea ulterioară.  
- Soluţii pedagogice la probleme de disciplină  
- Activităţi care formează şi întăresc comunitatea, cum ar fi serbările lunare, serbarea de an, 

excursiile, stagiile de practică, piesele de teatru etc  
 
De ce alternative educaționale? Deoarece trăim într-o lume în care trebuie să fim creativi, 

independenți, plini de inițiativă și extrem de flexibili iar învățământul trebuie să țină pasul cu 
schimbările permanente ale societății actuale. 

 
Bibliografie:  
Forumul Internaţional al Şcolilor Waldorf/Steiner (Cercul de la Haga), Dornach, 2009 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

983



 
EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE ! 

 
PROFESOR: STOICA LENUȚA CORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLĂDEȘTI, ARGEȘ 
 
În ultima vreme am experimentat, pe nepusă masă, o “altfel” de școală, o realitate care s-a 

transformat văzând cu ochii, cu viteza luminii și într-o direcție la care nu ne-am fi gândit niciodată. 
Nimic din ce credeam că e normal nu a mai fost valabil. Am fost “obligați” să fim cu toții o parte 
componentă a unui PUZZLE uriaș care era în continuă construcție. Trăiam cu toții, dintr-o dată, ca 
într-o ecuație cu multe necunoscute în care singura fărâmă de bucurie era aceea că elevii păreau a fi 
oarecum la « adăpost » deoarece COVID-ul nu se manifesta în forme grave la copii. 

Așa că, deodată, fără niciun preaviz, orele de școală s-au mutat în online. Nimeni nu era pregătit 
pentru asta. Copiii nu aveau dispozitive, nici Internet. Totul părea imposibil. Profesorii nu aveau 
habar de unde să înceapă, cum să-i monitorizeze pe copii de acasă sau cum să țină legătura cu părinții. 
Totă lumea se confrunta cu o situație nouă, cu un dușman necunoscut care începuse să ia vieți, să 
răspândescă frică, să pună tot felul de reguli și să schimbe comportamente. 

Cu toții am renunțat la ce era firesc, ne-am schimbat modul de lucru, ne-am adaptat continuu la 
un nou stil de viață. Dar copiii și școala au suferit într-un mod cu totul diferit din cauza acestei 
pandemii. De-a lungul unui an, școlile s-au închis și s-au deschis de mai multe ori. Elevii noștri însă 
au stat foarte mult izolați de școală. Spuneau mereu în cadrul orelor online că vor la școală, că vor să 
se întâlnească și să fie împreună chiar dacă asta înseamnă să stea la distanță și să poarte mască.  

Consider că lipsa socializării, pe care doar școala o poate oferi, va avea un impact profund 
asupra acestor generații de copii. Școala noastră a întâmpinat diverse probleme legate de învățământul 
online. Mulți profesori și-au cumpărat un dispozitiv (laptop/telefon/tabletă grafică) special pentru a 
putea desfășura cât mai bine lecțiile online. Unii dintre ei nu știau ce este o platformă educațională și 
nici ce presupune lucrul pe o astfel de platformă. A urmat în școala noastră o perioadă în care toți ne-
am canalizat atenția și energia pentru a ne învăța să lucrăm pe platformă. Este de admirat că toți ne-
am mobilizat încetul cu încetul, ne-am ajutat unii pe alții și am reușit în final să facem în așa fel încât 
copiii să nu aibă de pierdut din cauza noastră. 

Ne-am lovit apoi de o altă problemă: copiii fără dispozitive și fără Internet. Am încercat să-i 
ajutăm cum am putut. Pe lângă tabletele date de la stat, am mers și noi la ei acasă și le-am dus o serie 
de tablete obținute din diverse proiecte pe care școala noastră le-a desfășurat (Digitaliada, Adapt), 
riscându-ne astfel sănătatea și poate chiar viața. A fost foarte greu, și chiar dacă am fost deseori 
criticați în media, sunt sigură că fiecare dintre noi a procedat cum a crezut că este mai bine. 

Sistemul de învățământ online pare a avea și unele calități: ne-a dat posibilitatea de a face lecții 
mai interactive folosindu-ne de tehnologia de care în școala fizică nu dispuneam, iar unii dintre părinți 
au participat alături de copii la lecții și au descoperit o serie de probleme cu care profesorul se 
confruntă zilnic. Să nu uităm totuși că școala fizică, socializarea „face to face” și faptul că suntem 
împreună în sala de clasă nu pot fi înlocuite de nimic. Interacțiunea dintre copii le dezvoltă psihicul, 
îi eliberează și îi face să fie deschiși.  

Odată reveniți la școală, copiii au mărturisit că lipseau de la ore pentru că nu se trezeau, că 
ascultau muzică ori se jucau pe telefon în timpul orelor online. La întrebarea de ce nu-și deschideau 
camerele în timpul orelor online, elevii au răspuns că, fie nu doreau să-i vadă profesorii în pijamale 
sau pentru că făceau altceva, fie că erau mai mulți frați în aceeași cameră și le era rușine. Să nu uităm 
că fiecare dintre noi și-a transformat casa proprie în săli de clasă care erau văzute prin intermediul 
camerelor de toți participanții. Asta presupune sacrificarea intimității și expunerea vieții personale în 
fața comunității. Profesorul nu poate avea control prea mare asupra clasei online, iar elevii au profitat 
din plin de acest lucru, detașându-se de școală și de lecții. 

Copiii au mărturisit că, uneori, lecția se auzea întrerupt din cauza conexiunii la Internet, că 
înțelegeau frânturi din lecție. Chiar fetița mea de clasa a II-a venea plângând că nu a înțeles ce indicații 
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le-a dat doamna învățătoare și nu știe ce trebuie să facă la matematică. Cine să o ajute? Mama ei era 
online, cu alte clase! Fetița mea din clasa a V-a a scris „vizibilitate” în loc de divizibilitate la 
matematică, pentru că așa a văzut ea pe ecranul mic al telefonului mobil. Întorși la școală, am observat 
cu toții cu ce greșeli au scris copiii în caiete sau că unii nu și-au scris nimic la orele online. 

Am observat la televizor și pe rețelele de socializare că și alte state s-au confruntat cu aceste 
probleme ale școlii online. Poate că sunt țări care au trecut mai ușor peste această pandemie, dar eu 
consider că școala online, oricum ar fi ea, nu poate înlocui niciodată școala fizică. Interacțiunea din 
oerele online este departe de a fi asociată cu interacțiunea din școala fizică. Ar fi multe de spus încă 
despre învățământul online, iar rezultatele acestei pandemii se vor vedea peste câțiva ani, când copiii 
de azi vor deveni adulți. 
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DESPRE ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR STOICA MARIANA  

 ȘC. GIMNAZ. IOAN SLAVICI SIBIU  
 
Noi, oamenii, simpli actori pe scena lumii...imensă 
Uităm că încrederea se răsplătește cu respect 
Ne schimbăm brusc, total atitudinea intensă 
Acuzănd cu vehemență modul verbului imperfect. 
Sfera vieții noastre treptat, treptat s-a modernizat 
Tehnologia a avansat devenind un trend 
O sabie cu două tăișuri cu evoluție de neimaginat 
O provocare în procesul de creare al experienței unice de brand. 
 Din păcate, tehnologia ne face să devenim mai impersonali 
 Să comunicăm din ce în ce mai mult prin site-uri... neobosiți 
Copiii nu mai ies afară să se joace făcând acest lucru pe computerul personal 
Devin de mici sedentari , cu probleme de adaptare la societate., amorțiți. 
În acest context (tehnologie- copil),  
 Pământul e lovit de-o pandemie 
Lumea întreagă se luptă cu disperare cu un inamic invizibil 
Eforturile noastre asupra măsurilor de evitare Covid se zbat în anemie. 
Am așteptat mai multă coordonare din partea Ministerului Educației și inspectoratului 
Efortul de a învăța cum să folosesc instrumentele online au fost mai degrabă individuale,  
 Am apelat la tutoriale sau webinarii organizate de specialiști în domeniul învățământului 
Aceste eforturi necesitând un timp de învățare, confuzie, stress, oboseală-stări torențiale. 

Cea mai mare provocare a fost obținerea de feedback și conexiunea cu elevii ...reală 
 Aceștia simțind nevoia de a se vedea offline și de a interacționa 
Unii dintre ei nu au reușit să se conecteze la lecții având o situație precară materială 
Iar părinții altora nu aveau cunoștințele necesare de a-i ajuta!  
Eu am simțit că am responsabilitatea de-a fi alături de elevii mei  
De a-i sustine și de a-i ghida prin această perioadă dificilă. 
M-am conformat situației imprevizibile, m-am conectat la rezolvarea problemei 
Am combinat munca online cu cea individuală, am căutat calea facilă.  
Am prioritizat suportul emoțional  
Le-am cerut feedback micuților mei 
Pe locul doi a fost suportul informațional 
Încercând să fac lecțiile altfel, am căutat alte idei. 
M-au interesat starea și trăirile lor 
Am ales activități care să-i țină pe copii antrenați 
Am lăsat libertate de alegere a activităților 
Astfel încât să fie optimiști și cât mai interesați. 
Am utilizat resurse educaționale deschise și conținut digital 
Am lucrat pe Google Classroom , Intuitext, WhatsApp,  
Apeluri telefonice, Messenger, aplicații simple, soft educațional 
Pentru o bună colaborare atât cu clasa cât și cu elevul cu handicap. 
Am încercat să compensez inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale 
Prin creativitate didactică, proiectare minuțioasă, instruire personalizată 
Având senzația unui compromis și o încercare de aface tot posibilul cu ajutoare parentale  
Într-un context de educație atipic și incomod mai ales pentru o clasă „ miniaturizată”.  
Dificultățile cu care m-am confruntat: 
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• Lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar  
 Pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.  
• Pentru activități de învățare atractive pentru toți elevii nu a existat un suport pedagogic 

extraordinar 
• Dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți tehnice (și 

chiar sentimentale). 
•  Lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul tehnologiilor moderne 
• Lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor 
•  Lipsa de interes/ interdicții din partea adulților...probleme de familie, interne 
• Disfuncții -feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea achizițiilor. 
 Această perioadă incertă și grea m-a afectat emoțional... 
Am multe întrebări nelămurite, sunt sceptică și dezorientată 
Deoarece în sistemul românesc șubred educațional 
Nu există o direcție clară la activitatea didactică în viitor...(cum va fi continuată?!) 
Se caută păreri, idei , soluții cât mai bune... 
Ascultați românii experți în educația copiilor, devotați  
Nu e nevoie...neapărat să căutați alții prin lume 
Avem oameni remarcabili, implicați și minunați! 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: STOICAN GEORGE BOGDAN 

 
Cu ce ne ajută tehnologia să avansăm în educatie? Ce avantaje și dezavantaje are? Acestea sunt 

doar câteva întrebări de care ne lovim adesea. 
 Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem și cateva dezavantaje.  
 Avantaje: 
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice 
 Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui 

informațiile. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic și nimeni 
nu va pierde nimic pentru ca informatiile rămân online. 

2. elevii intră în posesia materialelor printr-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 usurință 
 Daca s-a transmis o informatie gresit sau se doreste o actualizare, se poate face acest lucru 

oriunde si 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 indreptate spre o persoana 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, nu numai învățare individuală. 

 Limite și dificultăți / Dezavantaje 
1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 
 Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu noutătțle. De aceea de multe 

ori sunt intâmpinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor 
proiecte sau teme. De asemenea sunt intâlnite situații de confuzie si dezorientare, de unde apare și 
lipsa de motivație. Dar aceasta problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video. 

2. lipsa comunicării reale/ fizice 
 Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci cand oamenii se întâlnesc 

nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces 
ne robotizează! 

 Concluzii 
 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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ÎNVĂȚǍMÂNTUL ONLINE ȘI TRADIŢIONAL 

 
 PROFESOR ÎNVǍȚǍMÂNT PRIMAR: STOICHESCU IRINA 

 COLEGIUL TEHNIC MǍTǍSARI, JUDEȚUL GORJ 
 
Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 

până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este, în acest moment, mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text.  

În încercarea de a ţine pasul cu schimbările survenite în ultimul an, şcoala, prin intermediul 
cadrelor didactice, aduce o serie de activităţi realizate online ce vor ajuta la promovarea ei, la crearea 
unui cadru propice construirii unei imagini de ansamblu pozitive. Acest lucru se poate realiza prin 
deschiderea către nou a cadrelor didactice care au acum posibilitatea să-şi etaleze abilităţile ce ţin de 
domeniul tehnologiei informaţionale, abilităţi dobândite în cadrul cursurilor de formare la care au 
participat.  

Învățământul online este modern și rapid, are o plajă largă de aplicabilitate, dar lipsesc 
sentimentele, empatia, socializarea, sunetul făcut de cretă pe tablă sau sunetul clopoțelului care 
vestește terminarea unei ore. Astfel, profesorul de azi trebuie să se plieze pe dorințele și necesitățile 
elevilor și ale societății. Necesitatea unei astfel de abordări în munca cu elevii a fost evidentă în 
această perioadă când predarea s-a mutat online la nivel global, iar profesorii au fost nevoiți să se 
bazeze în totalitate pe tehnologie pentru a-și putea desfășura activitatea. Internetul ne permite accesul 
la un mare număr de platforme educaționale gratuite cu ajutorul cărora orele de curs pot deveni mai 
captivante.  

Realizarea procesului educațional în mediul online vine cu o provocare majoră, respectiv aceea 
de a găsi noi metode prin care elevul să beneficieze de orientarea constantă oferită de profesor în 
învățare. Prin urmare, eficacitatea diferitelor instrumente online depinde într-o mare măsură de 
capacitatea profesorului de a ghida elevul și în mediul digital, dar și de a-l învăța să se auto-regleze 
în învățare, prin stabilirea clară a obiectivelor de studiu, reflectarea asupra materialelor de studiu, 
monitorizarea progresului, gestionarea emoțiilor legate de sarcinile de lucru etc.  

Una dintre provocările majore ale predării în mediul virtual privește în mod direct atașamentul 
și climatul educațional. Capacitatea cadrului didactic de a construi un climat pozitiv și de acceptare a 
elevilor are un impact major în motivația și efortul pe care elevii îl depun pentru învățare. 

Posibilitățile multiple de susținere a procesului educațional, pe care le oferă instrumentele 
online, pot dezvolta autonomia în învățare, creativitatea și flexibilitatea cognitivă. Desigur, o condiție 
esențială pentru ca aceste competențe să se dezvolte este ca profesorul să încorporeze în proiectarea 
didactică cele mai eficiente instrumente în raport cu obiectivele didactice și, totodată, să încurajeze 
colaborarea, căutarea susținerii din partea cadrului didactic sau a colegilor, stabilirea obiectivelor, 
gestionarea efortului și a timpului. Această abordare poate spori încrederea elevilor în capacitatea lor 
de a-și gestiona propriul proces de învățare, astfel contribuind și la un angajament mai ridicat în raport 
cu sarcinile de lucru.  

 Un alt aspect pozitiv al predării și învățării online este că accesul la resursele de învățare se 
face mai facil și oferă elevului un control ridicat asupra conținutului pe care dorește să îl parcurgă, 
precum și asupra timpului sau locului în care studiază. 
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 Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru 
între inovație și convenționalitate. În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste 
instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.  

 Utilizarea noilor tehnologii în activități de învățare i-a determinat pe profesori să regândească 
procesul didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua modalitate de comunicare facilitată de 
platformele digitale. Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit profesorilor să 
salveze informația cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. Acest tip de 
organizare automată permite profesorului să-și concentreze timpul asupra aspectelor muncii care 
necesită mai multă atenție, precum planificarea lecțiilor și comunicarea cu elevii lor. Unele platforme 
ajută chiar la notarea activității elevului - acesta este un beneficiu evident și extrem de eficient, 
deoarece mulți profesori consideră că petrec o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate 
lăsa să se simtă epuizați după o zi de lecții. 

Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către 
noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă 
nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați.  

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice, precum și a elevilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, 
lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. 

Cert este cǎ integrarea tehnologiei informației în educație va fi accelerată în continuare și că 
educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației școlare. Strategia de 
combinare a învățării online cu instruirea școlară față în față este utilă pentru a adapta diversele stiluri 
de învățare ale elevilor. Cu toate acestea, şcoala online şi-a urmat cursul, iar mulţi dintre profesorii 
cu vocaţie au descoperit şi beneficiile acesteia: utilizarea RED-urilor, o mulţime de aplicaţii şi 
platforme educaţionale menite să transforme actul didactic în unul mai atractiv, oferind diversitate şi 
posibilităţi nelimitate de a accesa orice informaţie care în zilele noastre se află la un clic distanţă. 

 
Bibliografia:  
• Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 2007 
• Jinga I., Istrate E., „Manual de pedagogie”, Editura All, Bucureşti 2006 
• https://narada.ro/educatia-nonformala-si-mediul-digital/ 
• https://copilcreativ.ro/15-activitati-online-pentru-copii-mari-si-mici-in-perioada-izolarii/ 
• https://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-fac-copiii-cand-nu-sunt-la-scoala/ 
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SUCCESUL ŞI INSUCCESUL ŞCOLAR – ASPECTE ALE 

ÎNVĂŢAMĂNTULUI CONTEMPORAN TRADIŢIONAL ŞI ONLINE 
 

STOICHICESCU LORENA 
COLEGIUL NAŢIONAL ION MINULESCU SLATINA 

 
 Reuşita sau nereuşita în activitatea de învăţare este produsul unui complex de factori. Succesul 

sau insuccesul şcolar reprezintă un ,,rezultat temporar” din evoluţia şcolară a elevului, eşecul şcolar 
nefiind o fatalitate. Valorizarea maximală a resurselor personale ale fiecărui individ este reperul 
oricărei educaţii bine organizate.  

Chiar dacă, în ultimii doi ani şcolari, am asistat la schimbarea paradigmei educative, procesul 
educativ tradiţional fiind completat şi chiar înlocuit cu învăţarea online, continuăm să avem aceeaşi 
raportare vis-à-vis de cele două noţiuni succes-insucces. 

 Succesul şcolar este un indicator sintetic al randamentului şcolar, o relaţie de concordanţă între 
solicitări (,,ceea ce se cere”, exigenţele şcolare în vigoare)- capacităţi (resursele psihoindividuale, 
,,ceea ce se poate face efectiv”)- realizări (rezultate, note, performanţe). I se asociază, de obicei, 
recunoaşterea, confirmarea, sancţionarea pozitivă în sistemul şcolar curent. Este reuşita la nivelul 
maxim al posibilităţilor individuale, un rezultat al unui dublu proces de adaptare: a elevului la 
exigenţele şcolii şi a şcolii la resursele psihologice ale elevului. 

 Înţelegerea succesului şcolar conduce la cel puţin două concluzii importante pentru practica 
şcolară. Prima subliniază faptul că succesul şcolar reprezintă o realitate şcolară complexă, incluzând 
deopotrivă: cunoştinţele însuşite, capacităţile intelectuale formate, abilităţile de aplicare a 
cunoştinţelor în rezolvarea unor probleme teoretice şi trăsături de personalitate. A doua concluzie 
pune în evidenţă faptul că, privit în perspectiva succesului tinerilor pe treptele superioare ale 
sistemului şcolar şi integrării lor în viaţa socială şi în activitatea profesională, succesul şcolar 
înglobează şi reuşita acestora în activitatea postşcolară. Aceasta face necesară punerea stării de reuşită 
a elevilor în relaţie nu numai cu exigenţele şcolii ci, şi cu posibilitatea de a accede pe treptele 
următoare de învăţământ. Reuşita şcolară înseamnă atât realizarea unor calificative şi deci a unor 
performanţe superioare, oglindite în note mari( randament şcolar superior), cât şi reuşita în planul 
integrării sociale, în cadrul grupului socio-educaţional, asimilarea unor valori şi modele de 
comportament social etc.  

 Insuccesul este simptomul unei discordanţe între exigenţe-posibilităţi-realizări; include forme 
de inadaptare şcolară, fenomenul mediocrităţii şi subrealizării şcolare (performanţe şcolare inferioare 
posibilităţilor intelectuale), abandonul şcolar. O problemă psihopedagogică importantă o constituie 
sancţionarea insuccesului prin repetarea clasei. Această opinie îşi are originea în caracterul selectiv 
al mediului şcolar, dominant în învăţământul deceniilor trecute. În teoria pedagogică contemporană 
sunt adoptate poziţii divergente, fie susţinându-se oportunitatea repetării clasei, fie eliminarea 
acesteia prin promovarea automată a tuturor elevilor, independent de nivelul performanţelor acestora. 
Sunt amintite argumente prin care se consideră că repetarea clasei: constituie un remediu la 
randamentul nesatisfăcător al unor elevi; reprezintă un ajutor pentru elevii care nu pot progresa în 
ritmul colegilor, diminuează dificultăţile pe care le provoacă eterogenitatea accentuată a clasei; evită 
perpetuarea rămânerii în urmă a elevilor în cauză faţă de colegi şi instalarea sentimentului de 
neîncredere în capacităţile lor de a îndeplini cerinţele şcolii; poate constitui o modalitate de înlăturare 
a permanentizării dificultăţilor şi situaţiilor care provoacă insuccesul. În sprijinul renunţării la 
repetarea clasei, deci al promovării automate, se aduc mai multe argumente: se previne scăderea 
interesului şi motivaţiei elevilor faţă de învăţătură provocat de repetenţie; simpla repetare a clasei nu 
diminuează dificultăţile de învăţare, mai ales în absenţa unui ajutor special; repetarea clasei este 
nejustificată atunci când ea se decide, cum se întâmplă adesea, în urma rezultatelor nesatisfăcătoare 
la un singur obiect de învăţământ; ”omogenizarea”clasei obţinută prin repetenţie este numai relativă; 
poate fi nejustificată dacă se are în vedere că evaluarea rezultatelor şcolare este imprecisă, din care 
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cauză nu sunt eliminate erorile în decizia de repetare a clasei. Reuşita/nereuşita elevilor poate fi 
explicată prin natura şi acţiunea factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea activităţii şcolare. 
Unii dintre aceştia acţionează ca factori interni şi privesc condiţia biopsihică a subiecţilor, iar alţii 
sunt externi, referindu-se la cadrul în care se realizează activitatea de instruire/învăţare. Reuşita 
şcolară a elevului ţine de: factorii interni şi factorii externi:  

1)Factorii interni pot fi: a).factori biologic - vârsta, dezvoltarea fizică; - starea de sănătate, 
potenţialul de muncă. b) factori psihologici - cognitivi (dezvoltarea intelectuală); - non-cognitivi 
(atitudini, interese, aspiraţii). 

2) Factorii externi pot fi: 
a) factori sociali - mediul familial; - grupul şcolar. 
b)factori pedagogici - organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ; 
- resursele activităţii şcolare (echipamente, mijloace de învăţământ); 
- metode, procedee; 
- pregătirea educatorului. 
 Principiul metodologic potrivit căruia factorii externi acţionează prin intermediul condiţiilor 

interne îşi conservă întreaga putere explicativă a stării de reuşită\nereuşită şcolară. Din aceasta 
decurge concluzia potrivit căreia însuşirile psihice ale elevilor pot fi îmbunătăţite prin acţiunea eficace 
a factorilor externi, în primul rând a acţiunii organizate de instrucţie şi educaţie. 

În timpul şcolarităţii, factorii psihopedagogici au un rol hotărâtor asupra randamentului muncii 
şcolare, generând climatul de muncă, emulaţia în cadrul grupului, nivelul aspiraţiilor şi 
performanţelor, motivaţia elevilor faţă de învăţătură. Înţelegerea relaţiei dintre factorii interni şi cei 
externi ai învăţării şi dezvoltării şi a mecanismelor care declanşează aceste procese reprezintă 
fundamentul metodologic pentru dirijarea acţiunilor care stau la baza performanţelor şcolare. Uneori 
eşecurile se dovedesc mai fecunde decât izbânzile, pentru că pe fondul unei nereuşite se pot produce 
încordări de voinţă şi se manifestă forţa compensatoare a ambiţiei. Aceasta în timp ce reuşita 
monotonă, succesul invariabil pot conduce la automulţumire şi la stgnare. 

 Aşadar, succes total nu există aşa cum nu există nici insucces definitiv, echivalat cu situaţia în 
care nu se mai poate face nimic pentru un elev anume, din perspectiva şcolii, a educatorului, a 
părinţilor şi a tuturor factorilor interesaţi.  
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Volunteering can be defined as an activity performed willingly and without expecting to be 

paid, performed by a person in the benefit of other people, groups of people or communities.  

The volunteering activities can take place in different areas, such as social, cultural or 

environmental.  

The benefits that students can derive from such activities are numerous. The students who take 

part in these events learn how to negotiate, how to prevent and solve conflicts, how to organize events 

and work in a team. Volunteering helps the youth to develop their leadership abilities, which will 

prove beneficial both on a personal and on a professional level. As a matter of fact, it can be easily 

stated that being involved in volunteering activities represents the beginning of the students’ 

professional careers. Article 1 (2) of the Volunteering Act indicates the fact that volunteering is a 

gateway not only to career development, but also to the development of the community the students 

perform their volunteering activities in.  

Being a volunteer means more than being just a student; it means to be willing to work with 

others, to show a pro-active spirit and to put passion in everything. During the volunteering activities, 

the students learn how to count on one another so that they come to a positive outcome; they learn 

how to organize, how to plan, work, promote or coordinate. In this way, the students become more 

responsible, more receptive, more optimistic and more oriented on finding solutions. 

In the current context, in which the Coronavirus pandemic has changed a lot, students of all 

ages have to deal with being isolated from their familiar school environment; they cannot 

communicate as easily with their classmates and teacher and they cannot make new friends. This is 

why, in this day and age, so difficult from many points of view, it more important than ever for 

schools to provide the students with the possibility of participating in volunteering programs. Taking 

into account the restrictions that are being applied, a lot of activities could be organized outdoors; for 

example, cleaning around the school or in the forest, planting or creating gardens, either urban or 

rural.  
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Interacting with other students of similar age, working outdoors away from the technology, 

without which, sometimes, classes cannot be held, the feeling of satisfaction and pride when results 

are visible, all of these contribute to the reduction of stress, anxiety and depression among young 

people.  

To sum it all up, volunteering activities have numerous benefits for students, both personally 

and professionally; volunteering helps them to overcome easier those difficult steps in transitioning 

from being a child to becoming an adult, it contributes to a harmonious development and it motivates 

them to take part in different areas of activity, from social to ecological, and from cultural to medical.  
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EDUCAȚIA DIGITALĂ- O NECESITATE A ZILELOR NOASTRE 

 
PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR STREIANU ANIŞOARA 

 GRĂDINIŢA P.P. ”FLOAREA-SOARELUI” REŞIȚA 
 
Lucrarea de față se referă la activitatea desfășurată cu preșcolarii în perioada pandemiei de 

COVID-19, bazată pe învățarea online ca urmare a închiderii unităților școlare. În această perioadă, 
educația online a căpătat statut prioritar față de învățământul clasic și a reprezentat o provocare pentru 
tot sistemul de învățământ, dar în special pentru aplicarea la nivelul preșcolar. Noi, educatoarele ne-
am adaptat rapid și cu ajutorul părinților, am desfășurat activități online cu preșcolarii.  

Cu toții ne întrebăm ce se va întâmpla în viitorul apropiat, oare la grădiniță tehnologia o să 
evolueze cu pași repezi, făcându-și loc în toate domeniile experiențiale, facilitându-ne astfel o bună 
parte din muncă, în detrimentul interacțiunii educatoare- copil, interacțiune atât de necesară la nivelul 
învățământului preșcolar. 

Suntem conștiente că există diferențe între predarea în sala de clasă și învățarea la distanță, în 
special interacțiunile sociale și medierea dintre educatoare - copil.  

Astfel, dacă învățarea digitală va înlocui din ce în ce mai mult metodele educaționale 
tradiționale, trebuie să ne gândim la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe 
instrumente și tehnologii digitale. Includerea învățării digitale poate varia de la utilizarea pur și simplu 
a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente software elaborate, precum 
platforme educaționale, dar și pe grupuri de WhatsApp sau Facebook. 

Ca urmare, în perioada provocată de pandemia COVID-19, pentru a contribui la asigurarea 
continuității în activitățile de educație am accesat online diverse informații, folosind tehnici și 
strategii digitale specifice pentru activitățile didactice cu preșcolarii. Deși la început a fost mai greu, 
deoarece nu am avut abilităţile necesare de lucru cu preșcolarii în mediul online, treptat ne-am dat 
seama că învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație. Cum? Prin faptul că i-a 
determinat pe preșcolari alături de părinți să fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile. 

Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă copiilor abilități auto-didactice eficiente de 
învățare. Aceștia, ajutați de părinți devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, 
găsesc și utilizează resursele online, explorează întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație 
și logică, sunt mai implicați în acest proces și sunt mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, 
poate fără să-și dea seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat. 

Instrumentele și tehnologia digitală oferă bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii în 
ceea ce privește dezvoltarea cognitivă. Toată lumea are de câștigat în acest proces al digitalizării 
procesului de învățare. Pe lângă educatoare, și părinții pot folosi activitățile interactive pentru a 
încuraja interesul copilului în procesul de învățare. Aceștia pot explora activități de învățare online 
cu copiii lor, activități care pot servi drept reper a ceea ce învață copiii în sălile de clasă.  

Spre exemplu, jocurile interactive și de îndemânare transmise pe Facebook, pe grupul privat al 
părinților, au fost instrumente excelente care i-a învățat pe copii să se disciplineze, pentru că în astfel 
de jocuri a fost nevoie să se respecte regulile și îndrumările de participare.  

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 extrem de 
necesară la adaptarea vieții de adult. 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.  

Prin intermediul unor instrumente inovative vârstei lor: PC-ul sau tableta, materialele didactice 
pe care le-am pus la dispoziția preșcolarilor, create de mine sau preluate de pe internet (Youtube, 
Pinterest, diverse site-uri: cutiuța muzicală, didactic, roli.ro, matematică distractivă.net, primiiani.ro) 
le-am dat posibilitatea să îşi extindă cunoştinţele şi abilităţile. 
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Prin intermediul acestor site-uri au luat contact cu o colecţie bogată de poveşti disponibile în 
varianta video sau audio, cu poezii, ghicitori, fabule, scenete, filmulețe educative, jocuri interactive, 
jocuri motrice, povesti online, materiale informative, cântecele şi alte resurse educaţionale: planşe de 
colorat, resurse care să-i înveţe matematică într-un mod distractiv şi interactiv, diverse desene care 
au putut fi printate. Internetul poate fi aşadar un bun furnizor de resurse educaţionale, cu condiţia ca 
selecţia acestora să fie una foarte riguroasă.  

De aceea, pentru parcurgerea procesului instructiv-educativ, mi-am adaptat planificarea, m-am 
documentat temeinic pentru a îndruma corect copiii spre acele resurse valoroase, capabile să le 
completeze cu succes cunoştinţele primite în sistemul educaţional convenţional și am întocmit o 
planificare online. Copiii au primit zilnic teme online și-n acest mod au fost ghidați să parcurgă 
diverse teme legate de: anotimpuri, meserii, animale, copilărie, povești, mijloace de transport, etc. 

Exemplific câteva teme transmise online copiilor în perioada evaluării finale. Astfel, copiii 
ajutați de părinți au reușit să parcurgă cu interes temele abordate, iar feedback-ul primit în fiecare zi 
a fost unul pozitiv.  

ALA 1- Alfabetizare:„Ce anotimp este? ‖ Cele 4 anotimpuri ” – citire de imagini 
https://www.youtube.com/watch?v=BkzJ4TR1fKo 
ALA 1- Manipulative:” Anotimpurile”; ” Vara” – puzzle online 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0509294b5ba1 
ALA 1- Știință:„ Recunoaște anotimpurile” – jocuri online 
 ”Știați că ? - Despre Meserii”- filmuleț educativ 
https://wordwall.net/ro/resource/2424883/anotimpuri 
https://www.youtube.com/watch?v=U0vXwKlQnOs- 
ALA 2 - Joc motric: „Baby shark”– activități motrice video 
https://youtu.be/j8z7UjET1Is 
ALA 2- Desene animate ”Invățăm despre: mașinuțe și profesii” 

https://www.youtube.com/watch?v=vV0v_OJnlIc 
DȘ- Cunoașterea Mediului: „Povestea Anotimpurilor” – poveste online 
https://www.youtube.com/watch?v=Xqe6ub1kbwo 
 DȘ - Activitate matematică:” Probleme ilustrate” 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1536262723200215&set 
” Ne distrăm, matematică învățăm !- filmuleț educative 

https://www.youtube.com/watch?v=rK_ehatmhxc-poziții spațiale 
DOS- Activitate practică:,, Copacul anotimpurilor”- colaj 
https://ro.pinterest.com/pin/AVSyOdRzYsHuKFHM6B6yfNJBh97lex0yrEpNTFT1Jt5fgKpS

XrKo_Kw/ 
DLC – Educarea limbajului:” Banul muncit”-poveste online educativă 
https://www.youtube.com/watch?v=dVIOJd_Vo6w- 
”Ne jucăm citind pe silabe”- joc online 
https://www.youtube.com/watch?v=up6mscGyla8- 
DOS- Educație pentru societate:” Coada vulpii”- poveste PSI online 
https://www.youtube.com/watch?v=VoWJdY-  
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. Trebuie să recunoaștem că 
tehnologia este un dat al vremii noastre și nu putem face abstracție de ea, însă calculatorul și internetul 
nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul constructiv al acestuia neputând fi ignorat. 
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EDUCATIE FARA FRONTIERA 

 
 EDUCATOARE STROE MARIA 

 LICEUL TEORETIC EFTIMIE MURGU BOZOVICI 
 
„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l castigam!”(Victor Hugo). 
 
 Cuvinte care exprima limpede esenta umanitatii, transmiterea bogatiei spirituale de la o 

generatie la alta. 
 Fiecare parinte, fiecare natiune isi canalizeaza eforturile in vederea acestui tel. Dincolo de 

actiunile dictate, de instinctul de supravietuire, omul si-a infrumusetat viata potrivit vremurilor in 
care traia, a pictat scene, decorat vase, a ridicat catedrale. Educatia nu se face numai in gradinite , 
scoli, universitati. Familia are un rol definitoriu, complementar, adica educatia oferita aici o 
complementeaza pe cea primita in institutiile de invatamant. S-a vorbit despre igiena personala, am 
aplicat reguli la gradinita(spalarea mainilor de cate ori este nevoie), cu toate acestea, daca deprinderile 
nu erau exersate si acasa lucrurile ramaneau neschimbate. 

 Un om educat, castiga mai mult, este mai sanatos, se descurca in orice situatie, insufla copiilor 
sai valorile autentice, se bucura de increderea in sine, invata mai mult din greseli, are mai multe 
oportunitati. 

 Fiecare copil din lume are dreptul la educatie, are dreptul de a se bucura de tot ce-l inconjoara. 
Voluntar, involuntar rolul important in educatia copiilor il joaca adultul, membrii familiei cu rol de 
educator. Familia ofera sprijin individului pe parcursul intregii vieti, pe cand ceilalti educatori au un 
rol pasager. Nu conteaza ce faci, desing vestimentar, frizerie, munca este utila si innobileaza viata. 

 S-a afirmat mereu despre scoala ca formeaza oameni neadaptati nevoilor sociale, oameni care 
poseda multe cunostinte, dar carora le lipsesc abilitatile de a le pune in practica, de a se descurca si 
in situatii critice. 

 Trebuie ca, scoala, gradinita sa ajute elevul sa inteleaga legatura dintre ceea ce invata in cadrul 
formal si ce se petrece dincolo de acest mediu, cum poate folosi frecvent ceea ce a invatat, schimband 
in acest mod perceptia pe care elevul o are asupra scolii. De exemplu, un prescolar care invata despre 
anumite comportamente in cadrul grupului de copii va extinde aceste cunostinte si in viata de zi cu 
zi. Spontaneitatea si creativitatea capata diferite semnificatii, decat sa ramana la nivelul unor simple 
date, informatii. 

 Copiii au nevoie de abilitati care sa le puna in valoare adevaratul potential si atitudini care sa 
le confere o folosire corecta a cunostintelor asimilate, in situatii reale de viata. 

 Cand ne referim la dezvoltarea abilitatilor de viata ale prescolarului , acestea ar trebui sa vizeze 
dezvoltarea personalitatii copilului , a inteligentei emotionale , a abilitatilor sociale si cele de gandire 
, toate acestea pun bazele pe care se vor construi adevaratele competente care vor defini omul mai 
tarziu 

 Pentru un copil prescolar „ a fi eficient” in viata de zi cu zi inseamna a exersa cunostintele in 
diferite contexte , a face fata unor situatii problema care pot aparea in secventele reale din viata. 

 Cei care pun in practica proiecte , programe de dezvoltare a abilitatilor de viata la prescolari , 
sunt cadre didactice deschise spre nou , spre modern care se preocupa sa gaseasca legatura intre ceea 
ce se invata in gradinita si ceea ce copiii au nevoie in viata de zi cu zi, care sunt dispuse sa ofere 
copiilor o sansa la o dezvoltare armonioasa prin implicarea creativa in intreg demersul educational. 

 Astazi toate acestea constituie o provocare , dar maine? 
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LECTIA ONLINE 

 
STROE STELUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHU DRAGOMIR” BRĂILA 
 
Lectia este considerata astăzi unitatea didactică fundamentala în procesul de învățământ. Deși, 

de-a lungul timpului au fost testate diferite forme de organizare a procesului de învățămînt, pedagogul 
ceh Ian Amos Commenius a pus bazele acestui sistem care a trecut proba timpului și și-a dovedit 
eficiența de-a lungul anilor în toate sistemele de învățământ ale popoarelor, dovedindu-şi eficacitatea 
în realizarea obiectivelor instructiv – educative, ceea ce face să reprezinte forma de organizare 
dominantă în învăţământul contemporan. 

Supusă periodic unui proces de imbunatațire, perfecționare și rafinare, lecţia este definită azi ca 
forma de bază a organizării procesului de învăţământ în care se desfăşoară activitatea elevilor sub 
îndrumarea profesorului în vederea asimilării cunoştinţelor şi formării deprinderilor prevăzute de o 
temă din programa şcolară;  

Chiar din această definiție se poate înțelege rolul primordial al profesorului în pregătirea, 
proiectarea și conducerea activităților prevăzute pe parcursul lecției. Măiestria didactică joacă un rol 
definitoriu în succesul unei lecții și acest nivel de maturitate didactică poate fi atins printr-o bună 
pregatire științifică de specialitate, prin dobândirea unor competențe psihopedagogice temeinice din 
partea cadrului didactic, cunoștințe și competențe pe care experiența didactică le desăvârșește și le 
șlefuiește permanent. Un dascăl experimentat și pregătit va face din fiecare lecție ‘un succes‘ de 
neuitat pentru fiecare elev din colectivul clasei.  

Dar, ultimii ani au adus în vocabular cuvinte noi care oglindesc realități noi, inedite: pandemie... 
școală online... Profesori și copii, deopotrivă, s-au aflat în fața unei noi provocări: să transpună ora 
clasică, cea fizică, într-o altă dimensiune, în spațiul virtual , acolo unde nu a fost până acum.  

Agreată sau blamată, educația online a ajuns să facă parte din realitatea școlii de azi. Prin 
urmare, profesorii au trebuit să înfrunte provocările, să-și adapteze metodele și să dea din nou dovadă 
de măiestrie. Elevii au trebuit să accepte realitatea, să-și recalibreze atenția și să se implice ăn procesul 
didactic. 

Pentru atingerea unui astfel de standard profesorul debutant, și nu doar el, are nevoie de dăruire 
și de o bună pregătire în proiectarea unei lecții. Fiecare lecție, chiar și cea online, este unică în felul 
ei; chiar dacă aceleași conținuturi sunt predate la clase paralele, nu există doua lecții identic 
desfășurate. Această unicitate este dată de dinamica fiecarui colectiv de elevi, de particularitățile 
psihologice ale acestora și de interacțiunea spontană care se crează pe parcursul lecției. Astfel, de la 
refuz s-a trecut la acceptare și apoi la perfecționare, experiență și artă. 

In pregătirea sa, în functie de conținuturi și obiectivele propuse, fiecare cadru didactic urmărește 
o structură, o succesiune de evenimente ce se vor desfășura pe parcursul orei. În general acestea sunt 
aceleași ca și în cazul lecției în format fizic: 

-captarea şi păstrarea atenţiei. Urmăreşte şi stimulează interesul, curiozitatea elevilor în raport 
cu materia ce urmează a fi însuşită. La ora online un accent mai mare se acordă acestui moment 
întrucât aceasta presupune pregătirea psihologică a copiilor pentru oră, motivarea lor să dea drumul 
camerei video și să se implice în ora. Nu este lucru usor cu acei copii timorați și rezervți chiar și la 
orele cu prezență fizică. 

 -enunţarea (comunicarea) obiectivelor. Vizează conştientizarea de către elevi a ceea ce se 
aşteaptă de la ei în încheierea lecţiei, a schimbărilor ce trebuie să se producă la nivelul personalităţii;  

- reactualizarea cunoştinţelor învăţate anterior, prin care urmează a se asigura baza experienţială 
pentru asimilarea noilor cunoştinţe; acest lucru se poate face de multe ori prin verificarea temei sau a 
unor proiecte la care elevii au lucrat individual sau in echipe.  

 -prezentarea noului conţinut de informații care ocupă de regulă ponderea cea mai mare de tim 
în cadrul orei. Aceasta se poate face în diferite moduri în funcție de disciplina predată, de specificul 
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subiectului, nivelul clasei. Arta cadrului didactic se observă în capacitatea cu care dirijează acest 
moment important al lecției. 

-fixarea notiunilor predate si asigurarea feed-backului sunt etape prin care cadrul didactic poate 
constata în ce măsură și-a atins obiectivele propuse la începutul lecției; îi transmite cadrului didactic 
un fel de autoevaluare a activității sale și , lucru foarte important, îl ajută mult în proiectarea lecției 
următoare, când va dori să insiste pe achizițiile nedobândite și în ce măsură să meargă mai departe cu 
materia. 

- evaluarea rezultatelor (performanţelor) este acea parte a lecției mult așteptată de elevi. Aceasta 
se poate face prin calificative/note, dar și prin laude, aprecieri sau alte tipuri de recompense. Toate 
aceste „recompense” au impact puternic asupra copiilor, constitue un stimul pentru viitoarele reușite 
școlare. 

 Deși în această perioadă a pandemiei lecțiile au îmbracat pentru prima dată o altă formă, una 
inedită atât pentru elevi cât și pentru profesori - lectia online. Au fost o provocare pentru cadrele 
didactice dar, pregătirea profesională și măiestria didactică au depășit aceste limite, astfel încât și 
învățarea online s-a dovedit destul de eficientă acolo unde au existat mijloace informatice necesare. 

Dacă un cadru didactic, fie el și la început de drum, va ține cont de sugestiile oferite în lucrările 
de specialitate sau va învăța și din experiența colegilor va reuși să fie un „dascăl”, adică nu doar un 
transmițător de informații ci un modelator de atitudini și comportamente. Va reusși să facă acest lucru 
prin lectiile deosebite pe care le pregatește și le sustine...toate acestea nu doar pentru a-și face o 
reputație, ci pentru a lucra în armonie cu obiectivele generale stabilite de Legea Educației Naționale. 
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ȘCOALA ONLINE 

 
DANIELA STROICĂ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 142 

 
 Sistemul de învățământ românesc, în ultimul an, preponderent tradițional, a trebuit să facă 

forțat o schimbare de perspectivă și să se axeze doar pe învățarea de acasă, în sistemul denumit online. 
Noua situație i-a obligat pe toți cei implicați în sistemul de învățământ – elevi, profesori, părinți – să 
folosească tehnologia cu care erau familiarizați doar parțial.  

 Pentru elev, această situație pare inițial atractivă: are permisiunea de a sta în fața telefonului / 
tabletei / calculatorului, fără să fie mustrat de părinți sau sancționat de profesor. Chiar dacă elevii par 
a fi experți în utilizarea noii tehnologii, apare problema selectării conținutului adecvat în fața 
volumului mare de informații virtuale la care are acces. De asemenea, căutând ”ceva” pentru școală, 
ei pot accesa materiale cu conținut dăunător sau ilegal, universul informatic putând fi periculos. În 
unele cazuri învățarea online dezvăluie neimplicarea elevilor nu atât din cauza că nu au avut 
posibilitate tehnică, ci pentru că nu au fost motivați, au beneficiat de alt mediu de învățare.  

 Se pot enumera următoarele avantaje ale învățării online: 
- utilizarea de manuale școlare digitale, de resurse suplimentare care să-i ajute să recupereze 

noțiunile neînsușite;  
- cursurile online sunt preponderent vizuale, dinamice și ușor de înțeles;  
- se evită plictiseala din cadrul orelor clasice de la școală;  
- informațiile pot fi reluate ori de câte ori este necesar și se pot căuta explicații suplimentare 

sau cere ajutorul colegilor ”virtuali” ori profesorului care predă cursul online; 
 - există o diversivitate a cursurilor, mai adaptabile prezentului decât materiile din școală; 
 - accesul la informații este facil, există biblioteci online și specialiști care pot fi abordați pentru 

solicitarea de informații suplimentare; 
 - creșterea motivației pentru învățare ca urmare a schimbului de idei și informații cu alți elevi 

interesați de același domeniu de studiu / arie curriculară . 
 Printre elementele pozitive care au ieșit la iveală în această perioadă se mai pot enumera: 
 - accent pe motivația mai înaltă a elevilor și valorificarea inteligențelor lor;  
- implicarea mai activă a elevilor în organizarea procesului de învățare cu caracter interactiv;  
- utilizarea unor instrumente digitale eficiente de învățare online și în cadrul învățământului 

tradițional; 
- folosirea multitudinilor de materiale și produse digitale, alături de manuale și ghiduri 

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 

democratic și participativ;  
- studierea și valorificarea bunelor practici din țară și de peste hotare;  
- accentul este pus nu atât pe evaluare și notare, cât pe procesul de învățare, propunând sarcini 

mai puține și adaptate pe înțelesul copiilor, unora cu caracter personalizat etc. 
 De asemenea, pot fi identificate și puncte slabe ale acestei metode:  
- lipsa manualelor și altor resurse educaționale;  
- elevii au simțit lipsa cadrului didactic;  
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- lipsa conectării la internet sau viteza redusă, mai ales când mai mulți membri din familie au 
nevoie de comunicarea online;  

- lipsa unui sistem de autoorganizare din partea elevilor;  
- surmenajul (prea multe sarcini la unele obiecte);  
- apariția unor goluri în cunoașterea şi practicarea platformelor online;  
- formularea prea teoretizată a sarcinilor de către unii profesori pentru învățarea online etc. 
 Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, este nevoie ca școala să fie 

pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească 
caractere, într-un context valoric.   
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 ”ARTA TRANZIENTĂ” 

 PROF. ÎNV. PREȘ. STROIE NICOLETA-
ALINA  GPN CÂRSTĂNEȘTI, OTEȘANI 

 Arta tranzientă este un concept folosit în cadrul pedagogiilor de inspirație Reggio Emilia sau 
care promovează conectarea copiilor cu natura.Este o artă cu caracter non-permanent, cunoscută și 
sub numele de ”no glue art” (fără lipici). 

 Surorile ”loose parts” (piesele libere) și arta tranzientă
Arta tranzientă se bazează mult pe lucrul cu elemente ale naturii, dar și cu ”loose parts” – așa

numitele piese libere, care pot fi și obiecte care nu aparțin naturii. 
 Arta tranzientă – ce zice teoria, pe scurt
Nu contează rezultatul final, ci mai degrabă procesul prin care copilul ajunge să creeze ceva.

Cu atât mai mult cu cât această artă este non-permanentă, nu ai foarte multe motive să te agăți de 
rezultat. La final copilul rămâne cu creativitatea stimulată, iar părintele eventual cu o poză. 

 Așadar, focusul este pe proces, nu pe produs! 
 Arta tranzientă are finalul deschis 
 ”Loose parts” și arta tranzientă reprezintă tipuri de joacă și de creație cu final deschis (open 

ended play). 
 Așadar, e necesar să le permitem copiilor să creeze și să se joace fix cum vor, fără a pune vreo 

presiune în acest sens. Important este să le asigurăm mediul necesar și să le facilităm ”invitații la 
explorare”.Arta tranzientă le poate stimula enorm creativitatea copiilor și îi poate conecta cu natura. 
Dacă ei ajung să vadă în natură o sursă de distracție, de joacă, de creație, atunci este excelent, pentru 
că își vor găsi de lucru oriunde ar fi. 

 Arta tranzientă are capacitatea de a acționa la un nivel profund în mintea, sufletul și 
spiritul unui copil. Deși în aparență poate părea o chestiune simplistă și banală, în realitate sunt 
multe tipuri de activități implicate în generarea unei ”bucăți” de artă tranzientă: 

• Sortarea și gruparea materialelor
• Combinarea creativă a culorilor
• Crearea unui pattern sau a unei geometrii a elementelor (adeseori se întâmplă intuitiv)
• Aranjarea și rearanjarea elementelor
• Munca de concept, identificarea unei idei și mai bune sau îmbunătățirea ideii inițiale
• Explorarea texturilor materialelor
• Conectarea simultană cu toate procesele de mai sus
• Artă tranzientă – exemple, idei și surse de inspiratie
• Cărțile de joacă ”naturale” – sau ”transient story telling”
• Sunt un exemplu excelent, după părerea mea. Poveștile nu au cuvinte, fiind formate doar din

imagini. La rândul lor, imaginile sunt realizate doar din elemente naturale asamblate cu ingeniozitate. 
Alternativ, copiii pot realiza o carte din foi sau cartoane pe care lipesc materiale naturale, unite 

într-o poveste.Dezvoltarea liberă, integral și armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul 
propriu și de trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creative a acestuia. 

Bibliografie: 
1.Asociația pentru Apărarea Familiei și copilului , ”Efectele micului ecran asupra minții

copilului”, Editura Prodromos, București, 2013. 
2.Resurse educaționale pentru învățământ preșcolar-www.isigiurgiu.ro
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ȘCOALA ÎN TIMPUL PANDEMIE 

 
ÎNV. STRUȚĂ DIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI 
LOC. TICHILEȘTI, JUD. BRĂILA 

 
După mult timp de stat acasă, în care brațele ni se întinseseră de dor, dorind să cuprindă în ele 

ceva, care până mai ieri, era firesc, iată că ne revedem cuminți, fiecare la locul lui, respectând regulile. 
Dar ne revedem... acesta este cel mai important lucru. 

Ne revedem cu sufletul plin de emoție, de bucurie că sunt împreună, că zidim, împreună, 
cărămidă cu cărămidă, succesul nostru. 

Școala în pandemie ne-a dat tuturor o lecție, aceea că putem. Vin momente când societatea 
întâmpină probleme, când normalul este dezechilibrat, iar atunci, singura modalitate de reușită este 
adaptarea. Vă invităm să aflați cum se defășoară o zi din viața elevilor de clasa I. Cu toate că au lipsit 
îmbrățișările, strângerile de mână și apropierea atât de importantă în procesul de învățare, elevii au 
dobândit puteri speciale: au înțeles că ne putem îmbrățișa și din priviri și au învățat să citească 
zâmbetul prin mască. 

Activitatea de comunicare s-a desfășurat ca un joc de scrisori între elevi și două personaje (un 
băiat și o fată – manechin- îmbrăcați în straie populare, doi românași, de la care am pornit o discuție 
despre sunetul „i”. Am scris, am citit, ne-am jucat cu propozițiile, iar pentru fiecare această provocare 
primită, elevii au aflat informații noi despre cei doi „copii” veniți în vizită. La matematică, activitatea 
s-a bazat pe rezolvarea de probleme, fiecare cerință rezolvată corect fiind recompensată cu piese din 
costumul popular. Aceste piese au fost folosite ulterior la ora de arte vizuale și abilități practice pentru 
a forma costumul popular, prin lipire și decorare cu elemente tradiționale. În finalul activității, la ora 
de muzică și mișcare, elevii au învățat cântecul „Românașului îi place sus la munte, la izvor”, însoțit 
de mișcări de dans popular. 

 În altă zi, după ce au învățat să scriem litera k mic de mână la comunicare, elevii au învățat să 
folosească kilogramul și leul în cadrul orei de matematică și explorarea mediului, jucându-se de-a 
piața. Clasa a fost amenajată cu lădițe de fructe și legume, cu prețuri, iar elevii au interpretat rolurile 
de vânzător – cumpărător. A fost o încântare pentru ei să cântărească, să folosească bancnote (de 
hârtie), să calculeze, să dea rest... și, mai ales... să respecte normele de distanțare la piață. La arte 
vizuale și abilități practice, sensul cuvântului „leu” ca bancnotă a fost transpus în sensul omonim 
(animal sălbatic) și a devenit punct de plecare pentru crearea unui leu din figuri geometrice, folosind 
tehnica tangram. 

Activitatea creativă „Zâmbet de copil”, din cadrul proiectului „Educație fără frontiere” a fost 
plină de culoare, de zâmbete și voie bună. După ce am identificat lucrurile care ne fac să zâmbim, am 
vorbit despre culori și am ales culorile care ne reprezintă. Apoi, cu multă măiestrie, am adus culoarea 
în viața noastră, pictând una dintre palme. Ampretele tuturor copiilor au fost adunate în lucrarea 
colectivă „Copilăria este inima tuturor vârstelor”. Culorile și-au găsit apoi locul în curcubeie și mai 
mari, și mai mici, iar explozia de culoare a fost premiată cu diplome, dans și baloane de săpun. 

Lecțiile din timpul pandemiei nu sunt mai puțin plăcute decât cele dinainte. Ne distrăm la fel 
de bine, ascultăm muzică de operă în timp ce scriem, pentru a încuraja caligrafia, muzică de dans 
liber în pauze, suntem atenți la propria igienă, menținem clasa mai curată, mai aerisită, ieșim în curtea 
școlii după fiecare oră și chiar folosim mai mult tehnologia în procesul de învățare. Digitalizarea 
învățării a fost benefică atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinți, pentru că s-au 
familiarizat cu anumite aplicații (ZOOM, MEET, GOOGLE CLASSROOM), au învățat să folosească 
singuri computerul, tableta, să-și creeze un cont pe o platformă, ceea ce cu siguranță le va folosi, atât 
timp cât societatea evoluează în această direcție.  

Cât despre a învăța să fii om, pandemia nu ne-a oprit să facem și fapte bune. Părinții și elevii s-
au implicat în activități umanitare, donând haine, jucării, alimente pentru copiii proveniți din medii 
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defavorizate, în cadrul campaniei „Iepurașul cu surprize”. Proiectul Colgate, derulat în cadrul școlii 
noastre, a încurajat elevii, într-un mod plăcut și adaptat vârstei, să mențină o igienă orală adecvată și 
i-a recompensat cu diplome, periuțe și paste de dinți, pentru a-și păstra zâmbetele strălucitoare.  

Concursurile, deși s-au desfășurat în mediul online, au reprezentat o sursă de creativitate și 
bucurie. De Ziua Internațională a Copilului, toți elevii participanți au fost premiați de cotidianul 
„Obiectiv”, în parteneriat cu asociația „Pentru adevăr”, în cadrul concursului „Brăila prin ochi de 
copil”.  

Suntem creativi, suntem dornici de a învăța și de a face lucruri noi, nebănuite. Pandemia ne-a 
făcut să credem în noi și să prețuim fiecare moment petrecut în clasă, împreună. Suntem o echipă! 
Echipa „Românașilor”! 
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PĂRINTELE ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 PROF. SUBA JULIANNA MONICA 
 ȘCOALA GIMN. ,,AL .ȘTEFULESCU,, TG-JIU 

 În funcție de stilul părintelui, întâlnim o serie de consecinte în devoltarea copiilor. 
 Stilul părintelui indulgent Stilul indulgent se caracterizează prin faptul ca părintele îi permite 

copilului să se manifeste cum vrea el, fără să-i impună prea multe restricţii. Filosofia de viaţă a 
părintelui care adoptă acest stil este: ,,Copiii vor înflori singuri la timpul potrivit”. Pentru el, cea mai 
mare valoare o reprezintă libertatea de expresie, atât verbală, cât şi artistică. Părintele indulgent 
manifestă sensibilitate la drepturile altora, se consultă cu copilul atunci când ia o decizie, manifestă 
căldură şi interes faţă de tot ceea ce face copilul, iar cazurile în care îl pedepseşte sunt foarte rare. 

Această atitudine îi permite copilului să-şi dezvolte o identitate proprie şi să aibă o personalitate 
distinctă, marcantă, originală. El se simte important, special, fapt ce determină creşterea nivelului 
stimei de sine (care reprezintă o condiţie esenţială în dezvoltarea armonioasă a personalităţii). Un stil 
parental indulgent mai stă la baza dezvoltării creativităţii şi a capacităţii de a lua decizii. 

Pe de altă parte, copilului crescut într-o manieră indulgentă, îi va fi foarte greu să înţeleagă rolul 
limitelor, al regulilor şi să ţină cont de ele atunci când situaţia o va cere; de aceea, pentru foarte mulţi 
dintre adulţi, el poate fi considerat obraznic sau chiar copil problemă.  

Stilul părintelui autoritar Părintele care adoptă stilul autoritar se caracterizează prin faptul că 
îi cere copilului să respecte cu stricteţe, fără să comenteze, regulile existente. Aceste reguli au o 
valoare absolută, iar cea mai mică greşeală este însoţită de pedeapsă. Filosofia de viaţă a părintelui 
autoritar: ,,Nimic nu este mai presus de lege”. Din această cauză, părintele nu se simte obligat să ofere 
explicaţii suplimentare, justificarea fiind formulată prin expresii de tipul: ,,De ce? Pentru că sunt 
mama/tatăl tău! Nu discutăm!” Intenţia copilului de a-şi manifesta independenţa este interpretată ca 
o formă de rebeliune, fapt care reprezintă o sursă importantă a conflictelor copil-părinte.

De obicei, părintele este rece şi detaşat de copil, impunând respectul muncii şi al efortului. 
Astfel, stilul autoritar îl învaţă pe copil să devină ordonat, disciplinat, respectuos faţă de cei de care 
îi este frică. De asemenea, se dezvoltă spiritul critic al copilului, îl învaţă să devină ,,perfecţionist”  

Din păcate, adoptarea acestui stil, atrage după sine numeroase dezavantaje. În primul rând, 
copilul crescut de părinţi autoritari, va învăţa foarte greu să fie maleabil, sensibil la dorinţele altora, 
el va fi neiertător cu cei care greşesc . De asemenea, acest copil va întâmpina dificultăţi în realizarea 
unei comunicări eficiente, ei vor fi frecvent lipsiţi de iniţiativă, de curaj şi veşnic nemulţumiţi, 
deoarece se tem în permanenţă că vor putea greşi. Pentru ei, ,,a greşi” este sinonim cu ,,a fi un ratat”, 
de aceea preocuparea lor majoră este că vor supăra părinţii, sunt întrebători la cum vor reacţion 
părinţii, ce atitudine vor lua.( Dorina Sălăvăstru, Psihologia Educaţiei, 2004, pg.242-243) 

Stilul părintelui indiferent Părintele indiferent neglijează copilul, nu este preocupat de 
realizările lui şi nici nu manifestă frecvent trăiri emoţionale pozitive pentru el. Mai mult chiar, în 
unele cazuri duse la extrem, lasă de înţeles că acesta este ,,în plus”, reprezintă o povară de care s-ar 
putea lipsi oricând. Filosofia de viaţă pe care o sugerează este: ,,În viaţă nu te poţi baza pe nimeni 
altcineva decât pe tine însuţi”.  

Copilul al cărui părinte se manifestă indiferent, învaţă că părerea lui nu contează prea mult, se 
simte lipsit de importanţă şi uneori absolvit de orice responsabilitate. El îşi poate dezvolta o stimă de 
sine redusă (asemeni copilului crescut autoritar), poate deveni timorat şi urmărit în permanenţă de un 
complex de inferioritate. Lipsa afecţiunii, chiar dacă pe de o parte îl face mai rezistent la greutăţile 
vieţii, copilul crescut indiferent va fi mai rigid, mai insensibil la sentimentele şi la dorinţele celorlalţi, 
mai apatic, mai pragmatic. Unii se grăbesc să-l eticheteze ca fiind un copil ,,fără suflet”, ,,de gheaţă”, 
fără să bănuiască faptul că prejudiciul afectiv pe care îl resimte îl determină să se ghideze pe principiul 
,,Iubirea te face mai vulnerabil, mai slab”. (Dorina Sălăvăstru, Psihologia Educaţiei, 2004, pg.243-
244)
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Stilul părintelui protector Părintele protector este aparent un părinte model: el este extrem de 
atent la nevoile copilului şi se dedică cu toată fiinţa meseriei de părinte. Prioritatea lui este să-i ofere 
acestuia securitate, deoarece conştientizează că un copil este o fiinţă foarte fragilă, care are nevoie în 
permanenţă de sprijin şi de protecţie, educaţia pe care o acordă copilului se clădeşte în jurul ideii că 
,,Nu tot ce zboară se manâncă” şi are grijă să îşi înveţe copilul în primul rând să fie precaut şi rezervat 
faţă de tot ceea ce vine din afara familiei.  

Acest stil parental mai atrage după sine numeroase alte dezavantaje. Atunci când sunt mici, 
copiii care au părinţi exagerat de protectori, pot manifesta tulburări ale somnului şi ale regimului 
alimentar, precum şi stări de frică nejustificate. O dată cu trecerea timpului, copilul se simte din ce în 
ce mai sufocat şi are tendinţa de a se îndepărta de părinte, el găseşte că este dificil să comunice direct 
cu părintele despre problemele personale, de teamă că acesta nu îl va înţelege şi se va îngrijora (,,Mai 
bine nu-i spun mamei, că mama se îngrijorează”). Astfel, copilul va învăţa să ascundă informaţii, va 
avea o viaţă secretă, personală, nebănuită de părinte. De asemenea, atunci când va fi pus în situaţia 
de a-şi exprima frustrarea sau mânia, preferă să se exprime indirect, prin acte de răzbunare sau de 
sabotaj.  

Stilul părintelui democratic Părintele care se comportă democratic are în vedere întotdeauna 
ca drepturile copilului să fie întotdeauna respectate, fără a omite stabilirea unor reguli care să fie 
respectate consecvent şi urmate de toţi membrii familiei (cu excepţia situaţiilor în care este imposibil 
acest lucru). Impunerea de reguli implică o anumită flexibilitate, deoarece pentru el nu legea este cea 
mai importantă (aşa cum este pentru părintele autoritar), ci omul este pe primul loc. Se ghidează după 
principiul ,,Toţi suntem egali în faţa lui Dumnezeu” şi este împotriva ideii ,,Unii sunt mai egali decât 
alţii”.  

 Prin urmare, părintele care îmbrăţişează acest stil parental este suficient de indulgent, flexibil 
şi deschis spre nou pentru a accepta tot ceea ce ar putea ameliora viaţa copilului şi a familiei, însă 
este în acelaşi timp suficient de autoritar pentru a impune o disciplină riguroasă, a-l învăţa pe copil 
să accepte reguli şi să îndeplinească eficient sarcinile care i se dau.  

 Pe de altă parte, părintele care are un stil parental democratic este suficient de protector pentru 
a-i oferi copilului securitatea de care are nevoie pentru a-l sprijini atunci cţnd situaţia o cere, însă este 
suficient de înţelegător şi încrezător în capacităţile copilului de a lua unele decizii personale. El 
încurajează copilul să fie independent, respectându-i opiniile, interesele şi personalitatea. Manifestă 
căldură faţă de copil, îl apreciază, îl consideră un membru responsabil al familiei.  

Ca urmare a acestei atitudini parentale, copilul îşi va dezvolta un echilibru emoţional care va 
sta la baza dezvoltării armonioase a personalităţii, îşi va dezvolta deprinderi de comunicare eficientă, 
va manifesta creativitate, capacitate decizională, autonomie personală. Ca urmare a încurajărilor 
făcute şi a încrederii care i se acordă, copilul va avea un nivel ridicat al stimei de sine, care îi va 
permite să obţină eficienţă şi productivitate în acţiunile întreprinse. 

Respectul pentru om, cultivat de stilul democratic îl va învăţa pe copil să îi respecte pe alţii, să 
ia în considerare opinia celorlalţi, să accepte observaţii, având totodată curajul să îşi exprime punctul 
de vedere. Pe măsură ce va creşte, independenţa care i s-a acordat îl va ajuta să-şi identifice propriile 
atitudini şi să aleagă meseria care i se potriveşte cel mai bine, să îşi îndeplinească propriile vise, nu 
pe cele ale părinţilor. 

 
BIBLIOGRAFIE 
Mihăilescu I.-Schimbări în modelele familiale. Comunicări, studii.– Bucureşti, 1987. 
Miclea , Mircea-Psihologie Cognitivă, Polirom, 2003Ed.a II-a revăzută,  
Stănoiu A., Voinea M.Sociologia familiei – Bucureşti, 1983. 
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INTELIGENŢE MULTIPLE ŞI COPIII DE ASTĂZI 

 
PROF. ȘUCHEA GINA 

ȘC. GIMN. „MIHU DRAGOMIR” BRĂILA 
 
Cum integrăm inteligenţele multiple acasă şi la şcoală? Este important să exersăm inteligenţele 

multiple la şcoală şi acasă, atât timp cât copiii simt nevoia să se antreneze pentru fiecare dintre ele. 
În funcţie de gustul personal şi inteligenţa copilului, profesorii vor furniza materialele necesare. Ar fi 
grozav dacă elevii ar fi evaluaţi în primul lor an de şcoală pentru a afla modalităţile lor de învăţare. 

Trebuie să ţinem minte: 
- că fiecare dintre noi este înzestrat cu toate formele de inteligenţă; 
- fiecare formă de inteligenţă poate fi îmbunătăţită; 
- o evaluare ne prezintă o fotografie a profilului doar pentru că profilul se schimbă permanen; 
- inteligenţele multiple ne ajută să identificăm care ne sunt resursele şi ne încurajează să le 

dezvoltăm, dar ele nu ne etichetează; 
Unelte de predare şi materiale specifice fiecărui tip de învăţare: 
 1.Inteligenţa lingvistică utilizează cărţi, documente, ziare, integrame, scrisori, reviste, poveşti 

scurte, dicţionare. 
- se dă elevilor posibilitatea de a se exprima în timpul unor discuţii, interviuri, programe TV 

sau radio 
- se invită persoane mature pentru a împărtăşi cunoştinţele celorlalţi 
2. Inteligenţa logico-matematică utilizează şah, numărătoare, laboratoare, computere. Astfel, 

copiii experimentează, explorează, gândesc, rezolvă problema şi conduc cercetări pe cont propriu. 
3. Inteligenţa spaţială utilizează artele frumoase, jocuri de construcţie, înregistrări, imagini, 

labirinturi, călătorii, expoziţii. 
Se asigură joaca, timpul de joacă al copiilor, timp să deseneze, să inventeze lucruri, să viseze. 
4. Inteligenta corporal- kinestezică utilizează teatre, gimnastică, studiouri de arte marţiale, 

parcuri multifuncţionale, dansuri tradiţionale. 
 În timpul învăţării copiii au nevoie de mişcare, interacţiune cu mediul, exprimare prin gesturi 

şi cuvinte. Copiii trebuie să experimenteze exerciţiul fizic şi pentru aceasta trebuie să se mişte 
continuu într-o stare creativă. Să le impunem să nu se mişte ar însemna să le intrerupem ritmul şi să 
le aducem o stare negativă. Este valabil şi pentru adulţi. 

5. Inteligenţa muzicală valorifică înregistrări cu muzică şi instrumente. Copiii au nevoie de un 
mediu muzical. Le plac concertele, formaţiile sau corurile. Iubesc să cânte, să asculte muzică, să 
danseze, să compună. 

6. Inteligenţa interpersonală evidențiază lucrul în echipă, cluburi, expoziţii, petreceri. 
 Copiii au nevoie să lucreze în grupuri pentru a se responsabiliza. Le place să aibă prieteni, să 

facă schimburi cu ceilalţi şi să se integreze într-o echipă. Învaţă mai bine când împart lucruri, 
împărtăşesc, cooperează. 

7. Inteligenţa intrapersonală evidențiază locuri secrete, şcoală alternativă, învăţământ la 
distanţă. Copiii au nevoie de spaţiul lor personal şi le place să-şi exploreze propria personalitate prin 
autobiografie sau conceperea unei cărţi proprii. 

8. Inteligenţa naturalistă se manifestă în spaţii în aer liber, echipament de observare a naturii, 
plimbări la ţară, tabere de vară. Se foloseşte observaţia directă ca tehnică de predare pentru 
descoperirea ştiintelor naturale, se urmăresc documentare legate de ecologie, mediu, astronomie. 

 Munca în echipă pe diverse subiecte antrenează în activitate atât elevii capabili de performanță, 
cât și elevii care progresează. 
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JOCURI DE SPARGERE A GHEȚII ADAPTATE PENTRU 

ACTIVITĂȚILE ON-LINE 
 

SUCILEA CĂTĂLINA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIȚA 

 
 Școala on-line ne-a pus pe toți în fața unei situații deosebit de delicate, mai ales pentru cadrele 

didactice a căror abilități în ceea ce privește folosirea tehnicii și a internetului constituia o provocare. 
Dar, volens nolens, ne-am adaptat, am învățat și demersul didactic s-a adaptat pentru mediul on-line. 
Specificul activităților on-line, spre deosebire de cel al activităților față în față este acela că, dacă 
activitatea pe care dorești să o desfășori cu elevii nu este interesantă și atractivă, elevul are 
posibilitatea să se prefacă că participă la oră, dar în același timp să facă altceva, ceva ce îi place. Și 
în această situație, singura modalitate de a muta interesul elevului spre oră este ca acesta să fie 
atractivă și cât mai puțin plictisitoare. 

 În acest context am adaptat anumite jocuri de spargere a gheții pentru mediul on-line, am 
preluat unele și de peinternet de pe diferite site-uri străine, le-am adaptat și rebotezat pentru a putea 
fi folosite la elevii din ciclul primar și cei de gimnaziu. iată, în continuare, câteva dintre ele. 

 1. ”Îndoaie foaia”. Li se cere elevilor să ia o foaie de hârtie A4 și li se oferă două indicații clare, 
fără alte explicații și comentarii. 1. Îndoiți foaia. 2. Rupeți colțul din dreapta. Repetați operația până 
când foaia este așa de mică încât nu se mai poate rupe și îndoi. La finalul acestei activități vor fi tot 
atâtea modele de foi îndoite și rupte câți elevi sunt în clasă, pentru că aceeași instrucțiune oferită mai 
multor persoane poate fi interpretată diferit. Prin acest exercițiu elevii de destind și își reamintesc cât 
de important este să comunicăm clar și corect. 

 2. „Obiecte îmbrăcate”. Profesorul prezintă elevilor o fotografie în care se vede o masă pe care 
au fost așezate mai multe obiecte, acoperite cu o pânză opacă. Lise cere copiiilor să ghicească ce 
obiecte se află sub bucata de pânză. La final, li se prezintă elevilor o fotografie cu obiectele de pe 
care a fost luată pânza. Este un exercițiu de stimulare a creativității și care îi va binedispune pe copii. 

 3. „Arată-mi...”. Li se cere elevilor să arate în monitor un lucru menționat de cadrul didactic. 
Elevii se pot deplasa din fața camerei pentru a aduce obiectul pe care profesorul îl solicită spre a fi 
arătat, cu condiția ca o parte a corpului lor să rîmână vizibilă în cameră. Elevii se vor distra și vor fi 
stimulați să rămână cu camera deschisă. 

 4. „Să deschidă camera cine...” profesorul solicită elevii să închidă camerele și apoi le spune: 
„Să deschidă camera cine ...” și oferă diferite variante care se potrivesc grupului: cine are o pisică, 
cine știe să deseneze, cine are un frate etc. Se vor folosi variante care să stimuleze cât mai mulți elevi 
să deschidă camera. 

 5. „Spune ceva frumos lui...” Elevii sunt încurajați să adreseze câteva cuvinte și gânduri 
frumoase unui coleg de clasă. Cel care primește complimentele preia ștafeta și adresează cuvinte 
frumoase sau mulțumiri unui alt coleg, până ce toți elevii comunică între ei. 

 6. „Mare sau munte?” Profesorul își pregătește o serie de cuvinte care denumesc activități, 
locuri de vacanță, mâncare, dulciuri, hobby-uri etc. Și provoacă elevii să aleagă una dintre două 
variante care le sunt prezentate. De exemplu, elevul provocat la răspuns va alege după ce i se oferă 
varintele: mare sau munte, dulceață sau ciocolată, iarnă sau vară, bicicletă sau înot etc. 

 7. „Ce oferi lui ...?” Elevii sunt rugați să caute prin casă un lucru pe care , în mod virtual, să îl 
ofere cadou unui coleg de clasă, drept mulțumire pentru .... Exercițiul se termină când toți copiii 
prezenți la întâlnire oferă ceva și fiecare primește câte ceva. 

Webografie: icebreakers on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Yv8UyeBogJM, 
https://www.noi-orizonturi.ro/arhitectii-educatiei/resurse/ 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1008

https://www.youtube.com/watch?v=Yv8UyeBogJM
https://www.noi-orizonturi.ro/arhitectii-educatiei/resurse/


 
CLASIC ȘI MODERN ÎN EDUCAȚIE 

 
 SUCITU MARGARETA 

 ȘC. GIM. „OCTAVIAN GOGA” SATU MARE 
 
 MOTTO: 
,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății.” (George Washington Carver) 
 
 Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, 

a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de articulare. 
Concepția tradițională este considerată externalistă și pasiv-imitativă, întrucât funcția elevului este de 
a asimila și reproduce influențele primite de la profesor. Ca subsistem al macrosistemului de educaţie, 
sistemul şcolar, prin oferta educativă, contribuie la structurarea traiectelor de (auto)formare şi 
(auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar pretenţios al 
educaţiei permanente. Trăim într-un context în care informația este foarte importantă. Cele mai bine 
plătite jburi nu sunt cele în care muncești fizic, ci cele în care muncești mental, în care îți folosești 
inteligența, creativitatea și mintea.  

 Pedagogia postmodernistă are în vedere nişte educatori care să fie aceia care uşurează 
cunoaşterea şi participă la construirea cunoaşterii. Cunoaşterea se realizează pentru că este utilă. 
Relaţile educator-educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv şi pe 
cooperare. Această viziune promovează colaborări stânse ale şcolii cu comunitatea educativă 
presupunând reîntoarcerea elevilor către lume, promovând investigaţiile, interogaţiile, discuţiile. Se 
renunţă la control, punându-se accent pe proces. Profesorul este animator, moderator. Educația este 
foarte importantă deoarece deschide mintea și joacă un rol vital în societate.  

 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 realizat o mulțime de lecții cu activități 
predate diferit față de cum eram obișnuită.  

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. 
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- 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.  

• 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 probleme 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! 

 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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SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN PORTUGALIA 

 
PROF. SUCIU MARIA-DOINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ, JUD. ALBA  
  

 Educația în Portugalia este gratuită și obligatorie până la vârsta de 18 ani, când elevii își încheie 
anul 12.  

 Educația este reglementată de stat prin Ministerul Educației. Există un sistem de educație 
publică și, de asemenea, multe școli private la toate nivelurile educației. 

 Rata de alfabetizare de bază a populației portugheze este de 99, 44%. Conform Programului 
Internațional de Evaluare a Studenților (PISA) 2015, studentul portughez mediu de 15 ani, evaluat în 
ceea ce privește cunoștințele în materie de citire, matematică și știință, este plasat semnificativ peste 
media OECD ( Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) , la un nivel similar la fel ca 
acei studenți din Norvegia, Polonia, Danemarca și Belgia, cu 501 puncte (493 este media). Rezultatele 
PISA ale studenților portughezi s-au îmbunătățit continuu, depășind cele ale altor țări occidentale 
foarte dezvoltate, cum ar fi SUA, Austria, Franța și Suedia.  

 Structura anului şcolar 
 Fiecare an școlar începe la mijlocul lunii septembrie și se termină la mijlocul lunii iunie. Există 

trei pauze de vacanță pe parcursul anului: vacanță de Crăciun (2 săptămâni), vacanță de Carnaval (3 
zile) și vacanță de Paște (2 săptămâni).  

 Anul școlar este împărțit în trei termeni, de obicei limitați la următoarele date: 
 - Primul mandat - în perioada 15-21 septembrie - 15 decembrie  
 - Al doilea termen - de la 3 ianuarie până la două săptămâni înainte de Paște  
 - Al treilea trimestru - de marți după Paște până la 15 iunie  
 După sfârșitul celui de-al treilea trimestru, există examene naționale în lunile iunie și iulie 

pentru studenții din anii 9, 11 și 12 și examene de măsurare în anii 2, 5 și 8.  
 Structura sistemului de educație 
 1. Învățământul preșcolar 
 Pepiniera- Copiii de la 4 luni până la vârsta de 3 ani pot frecventa o creșă. Marea majoritate a 

creșelor sunt private. Alte creșe sunt conduse de securitatea socială portugheză și sunt parțial finanțate 
de stat. În aceste creșe părinții plătesc în funcție de venit.  

 Grădiniţa- Învățământul preșcolar este opțional cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani și este oferit 
atât în școlile de stat, cât și în cele private. Prevederea grădinițelor administrate de stat este gratuită.  

 2. Învățământul presuperior 
 a) În Portugalia, educația de bază constă în 9 ani de școlarizare, împărțiți în 3 cicluri secvențiale 

de educație de 4, 2 și 3 ani. 
 Primul ciclu de învățământ obligatoriu de bază acoperă anii 1-4, al doilea ciclu anii 5-6, iar al 

treilea ciclu anii 7, 8 și 9..  
 Școlile de stat sunt gratuite, iar școlarizarea școlii private este rambursată parțial sau integral 

de stat, când școlile administrate de stat din zonă sunt pline la capacitate.  
 Curriculumul conține doar învățământ general până în anul 9, moment în care sunt introduse 

materiile profesionale.  
 La sfârșitul fiecărui ciclu, elevii susțin examene naționale de evaluare pentru disciplinele de 

limba portugheză și matematică 
 b) Învățământul secundar- public, privat sau cooperativ- este obligatoriu din anul școlar 

2012/2013 și constă dintr-un ciclu de trei ani după învățământul de bază. 
 Accesul la învățământul secundar se face prin Certificatul de învățământ de bază. Există trei 

tipuri de programe: programe generale, programe tehnice / profesionale și programe artistice, care 
oferă instruire în domeniile tehnic, tehnologic, profesional și în limba și cultura portugheză. 
Permeabilitatea între programe este garantată. Predarea și practicarea programelor tehnice, 
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tehnologice sau artistice sunt asigurate de școlile profesionale și școlile speciale pentru educație în 
arte. Programele sunt sancționate de Certificatul de Habilitații do Ensino Secundário / Diploma de 
Ensino Secundário (acreditare școlară secundară / diplomă), care este condiția prealabilă pentru 
accesul la învățământul superior prin examen de acces național .  

 3. Educație înaltă- Învățămâtul superior 
 La sfârșitul clasei a XI-a, elevii au examene naționale la cele două materii specifice cursului 

lor. La sfârșitul clasei a XII-a, examenele sunt în limba portugheză și subiectul principal al cursului. 
Accesul la învățământul superior se face printr-un proces național online, în care studenții intră în 
universitate prin prioritate în funcție de notele lor. Media notelor obținute la toate disciplinele 
(incluzând acum Educația fizică) reprezintă o parte a calificării cererii de intrare la universitate. 
Cealaltă parte se bazează pe nota examenelor specifice solicitate de universitate, care sunt legate de 
cursul la care solicită studentul. Media ambelor medii este gradul de aplicare la universitate. Acest 
număr este între zero și 20; cu cât este mai mare, cu atât sunt mai mari șansele de a intra la universitate.  

 Portugalia are două sisteme principale de învățământ superior : universitate și politehnică.  
 Subsistemul universitar este destinat să aibă o bază teoretică puternică și să fie foarte orientat 

spre cercetare. Subsistemul politehnic este destinat să ofere o pregătire mai practică și este orientat 
spre profesie.  

 Instituțiile private de învățământ superior nu pot funcționa dacă nu sunt recunoscute de 
Ministerul Educației. Accesul este reglementat de aceleași proceduri ca și cele pentru instituțiile de 
învățământ superior de stat. Cele două sisteme de învățământ superior (universitate și politehnică) 
sunt legate și este posibil să se transfere de la unul la altul prin concurență extraordinară.  

 Admiterea la studii la nivel de învățământ superior de stat necesită fie o acreditare de școală 
secundară, Diploma de Ensino Secundário , acordată după ce a trecut 12 ani de studiu, precum și 
examenele ENES necesare. Un proces de examinare extraordinar este disponibil oricui are vârsta de 
23 de ani sau mai mult. Admiterea în instituții private este la discreția totală a fiecărei școli. Fiecare 
instituție de învățământ superior are, de asemenea, o serie de alte procese extraordinare de admitere 
pentru sportivi, studenți internaționali , studenți străini din Lusosphere , proprietari de diplome din 
alte instituții, studenți din alte instituții (transfer academic), foști studenți (readmisie) și schimbarea 
cursului, care sunt supuse unor standarde și reglementări specifice stabilite de fiecare instituție sau 
departament de curs.  

 Proces de examinare extraordinar- Chiar și fără un învățământ secundar complet, oricine de 
23 de ani sau mai mult poate aplica la instituția de învățământ superior administrată de stat prin Exame 
Extraordinar de Avaliație a Capacității pentru Acordul pentru Învățământ Superior (examen 
extraordinar pentru a evalua capacitatea de a intra în studii de nivel superior), de asemenea numit 
examenul Ad-Hoc .  

 Procesul constă în examenul general de portugheză, un interviu pentru evaluarea motivației și 
CV-ului și examene suplimentare specifice fiecărei școli și cursuri, în mod obligatoriu scris și oral. 
Candidații aprobați trec printr-un numerus clausus separat sau se înscriu direct la discreția consiliului 
școlii. 

 Ca ceea ce se întâmplă cu Concurso Nacional prin Exames Nacionais do Ensino Secundário 
(ENES), procesul de examinare extraordinară pentru candidații de peste 23 de ani este mai solicitant 
și are o selectivitate mult mai mare în universitățile publice decât în politehnica publică. Științele 
umane și alte domenii non-matematice intensive au, de asemenea, rate de admitere mult mai mari 
decât ingineria clasică universitară, economia sau medicina. Aceasta implică faptul că aproape toți 
studenții noi admiși de acest proces extraordinar intră într-o instituție politehnică , instituție privată 
sau programe umaniste.  

 
 Bibliografie 
 1. Marlow-Ferguson, R, World Education Encyclopedia a survey of educational systems 

worldwidw, Vol 2 I-R. 
 2. Educație în Portugalia- 

https://ro.qaz.wiki/wiki/Education_in_Portugal#Years_of_schooling.   
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIER 

 
ÎNV. SUCIU PAULA 

 
Sistemul de învățământ se află, în momentul actual, într-un tranzit fără precedent. Procesul de 

învățământ nu poate fi stopat brusc dar nici realizat în limitele normalității pe care o cunoaștem cu 
toții. Astfel, devine imperios necesară existența unei componente a adaptabilității. Educația anului 
2020 s-a mutat în online, poate chiar putem spune că trăim o reformă, o tehnologizare a educației. 
Realizăm acum, mai mult decât oricând, faptul că e important ca educația să se muleze pe 
descoperirile tehnologice și științifice, să uzeze de acestea pentru facilitarea progresului individual al 
elevilor. O parte a personalului didactic, utiliza noile tehnologii în activitățile școlare și înainte de 
apariția acestui context. Dar acum, ceea ce părea să fie un moft al celor ce mizează pentru inovație în 
educație, a devenit o normalitate alternativă. 

Pentru a fi eficiente din perspectiva educațională, lecțiile realizate cu sprijinul noilor tehnologii 
trebuie să se supună unor condiții esențiale iar cadrele didactice au nevoie de o instruire temeinică în 
acest sens. Din păcate, în momentul actual nu putem vorbi în mod general despre eficiența educației 
tehnologizate, ci despre încercare, inovare și descoperire a unui nou univers educațional tehnologizat. 
Limitele implementării noilor tehnologii în sistemul educațional sunt: pregătirea limitată sau 
inexistentă a profesorilor, reticența din partea personalului didactic inadaptabil, condițiile precare de 
trai ce există în diferite localități, diferențele culturale și materiale dintre elevi.  

În timp ce cadrele didactice tinere, care dispun de materialele necesare, explorează mai mult 
utilizarea noilor tehnologii în educație, există paradigma comunităților în care nivelul de trai este 
centrat pe necesitățile de la baza piramidei lui Maslow sau problematica profesorilor care refuză 
adaptarea la nou. În cadrul unor comunități cărora le lipsește hrana, apa curentă sau conectarea la 
lumea înconjurătoare prin intermediul televizorului, radio-ului, internetului, este dificil să discutăm 
despre realizarea unei educații eficiente, bazată pe noile tehnologii. O primă condiție pentru 
asigurarea eficienței educaționale a noilor tehnologii, este așadar, accesul tuturor la noile tehnologii 
și formarea, la cadrele didactice, a competențelor necesare utilizării acestora.  

Așa cum am menționat, o altă condiție de care depinde asigurarea eficienței, în cazul dat, e 
reprezentată de nivelul adaptabilității cadrului didactic. Dacă profesorul nu se informează suficient, 
atunci când își propune să utilizeze la clasă noile tehnologii, riscă să nu poată beneficia la maxim de 
pe urmele utilizării acestora. Să luăm drept exemplu utilizarea ochelarilor VR (ochelari pentru 
realitată virtuală – permit transpunerea purtătorului într-un univers inaccesibil în condițiile prezente). 
Folosirea acestora în cadrul unei lecții de științe despre Oceane, depinde nu doar de aducerea în clasă 
a ochelarilor ci și de alegerea temeinică, riguroasă a aplicațiilor folosite, a cadrelor pe care dorim să 
le prezentăm elevilor. Realizarea unui instructaj, anterior activității concrete, este și ea însăși o 
condiție deoarece elevilor trebuie să li se explice cum să folosească noile tehnologii, de ce acestea 
sunt folositoare, cum trebuie să procedăm astfel încât învățarea cu ajutorul lor să devină plăcută. 

Pentru generațiile anului 2020, prelegerea nu mai este o soluție educațională, aceasta nu 
corespunde nevoii elevului de a fi parte implicată a propriei deveniri. Studierea diferitelor teme devine 
interesantă, actuală, chiar haioasă prin utilizarea la clasă a noilor tehnologii. Elevii se simt implicați, 
învățarea se transformă în joc și jocul în educație.  

Consider că pentru a asigura eficiența educațională, este necesar ca utilizarea noilor tehnologii 
să fie personalizată, particularizată, în funcție de nivelul clasei, de scopurile activității și de interesele 
copiilor. De exemplu, la clasele primare e indicat să afișăm imagini animate, simplificate cu corpul 
uman și cu organele interne spre deosebire de clasele gimnaziale și liceale unde putem aborda mai 
intens problematici științifice și putem prezenta imagini reale, explicite. În acest sens, putem lua în 
considerare și folosirea adaptată a diferitelor platforme și aplicații educaționale.  

La clasele mici, de pildă, e necesar ca marea parte a muncii cu noile tehnologii (accesarea 
diferitelor aplicații și platforme, proiectarea conținuturilor, realizarea conturilor cu ajutorul cărora se 
poate accesa o anumită unealtă) să fie făcută de către cadrul didactic, elevii fiind observatori, 
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beneficiari. În învățământul gimazial și mai mult în cel liceal, elevul poate, treptat, să primească 
sarcini în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii, în context educațional (acesta poate realiza 
prezentări, poate atașa teme sau trimite scrisori electronice). Important de reținut este faptul că suntem 
îndatorați să îl învățăm pe elev cum să realizeze aceste acțiuni sau să îl îndrumăm spre descoperirea 
metodelor de lucru cu noile tehnologii, iar nu doar să solicităm rezolvarea diferitelor sarcini. 

Am discutat până acum despre utilizarea noilor tehnologii în cadrul școlii însă consider că 
acestea pot să fie utilizate într-un mod eficient și la nivel preșcolar. De exemplu, atunci când realizăm 
o lecție despre dinozauri, putem afișa cu ajutorul realității augumentate (AR), diferite specii de 
dinozauri (cu sprijinul aplicației Expeditions, de pildă). Preșcolarii se pot apropia de proiecția 
realizată (cu telefonul, tableta), pot observa de aproape dinții sau picioarele dinozaurului, iar în cazul 
unora dintre aplicații, pot chiar să audă diferite sunete emise de aceștia. O condiție necesară pentru 
realizarea unei asemenea activități, e reprezentată de impunerea unor reguli clare și de manifestarea 
unei prezențe de spirit din partea a educatoarei, pentru a evita crearea unui haos, datorat entuziasmului 
copiilor. 

În concluzie, utilizarea noilor tehnologii în educație este un pas în față pentru dezvoltarea 
sistemului educațional și implicit a societății, o punte spre un învățământ al viitorului. Asigurarea 
eficienței educaționale este, însă, condiționată de existența acestor noi tehnologii, la toate nivelurile 
de învățământ și de pregătirea temeinică a parsonalului didactic în ceea ce privește utilizarea acestora 
la clasă/grupă.  
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School:  
Teacher:  
Date:  

 
LESSON PLAN 

 
SUDUREAC IULIANA-LOREDANA 

 
Class: 8th A 
Textbook: Limba modernă 1 Engleză clasa a VIII-a, Art Klett 
Lesson: Types of films  
Time allowed: 50 minutes 
Type of lesson: Mixed 
Previous work: Revision Unit 2 
Skills: speaking, writing, reading, listening 
Organization: online, individual & pair work 
Aids: student’s book, online worksheets, laptop, mobile phones, audio material, notebooks, 

Jamboard, Google Classroom, Google Meet 
Aims: 
• Students will learn to speak/write about types of film 
• Students will learn to read for specific information 
• Students will learn to listen for specific information 
Objectives: - At the end of the lesson students will be able to: 
• Speak/write about types of films 
• Read for specific information 
• Listen for specific information 
Warm-up 
Objectives: to introduce the Ss into the proper atmosphere. 
Procedure: The T greets the Ss and asks who is absent. Ss answer. T establishes a warm 

relationship with the Ss. T asks some Ss to present their homework, comments upon it and corrects 
the mistakes if there are any.  

Time: 5 min 
Activity 1 
Objectives: 
- to introduce the new vocabulary items 
- to use the new vocabulary items in context 
Aids: laptops, mobile phones, Google Classroom, Google Meet, www.wordwall.net; 
Procedure: T introduces Ss in the subject of the new lesson, asking them some questions. After 

having guessed that the subject of the new lesson is Types of films, Ss are invited to solve an online 
interactive exercise on Wordwall posted on Classroom (Worksheet 1). They have to match the type 
of film with its description (https://wordwall.net/resource/4523057/types-films). When they finish, 
they check their answers with the T. Then T asks them to give an example of each kind of film. 

 
Time: 15 min. 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1015

https://wordwall.net/resource/4523057/types-films


 
Activity 2 
Objectives: 
- to read for specific information 
- to use the new vocabulary items in context 
Aids: laptops, mobile phones, Google Classroom, Google Meet, www.liveworksheets.com, 

Jamboard 
Procedure: Ss are invited to solve a live worksheet posted on Classroom (Worksheet 2: 

https://www.liveworksheets.com/gu1208092ba ). The worksheet contains a fill in exercise and a 
reading comprehension exercise. When they finish, they post it on Classroom, in the Assignment: 
Types of films – Shrek. Then, they check their answers with the T. T may write some answers on the 
Jamboard, for everybody to see them. 

Time: 10 min. 
Activity 3 
Objectives: 
- to listen for specific information; 
- to speak about films; 
Aids: laptops, mobile phones, Google Classroom, Google Meet, www.liveworksheets.com, 

www.wordwall.net.  
Procedure: Ss are asked to access the live worksheet “Worksheet 3” posted on Classroom. 

They have to solve a listening exercise (https://www.liveworksheets.com/kk683623qs ). When they 
finish, they check their answers with the T. Then, Ss are invited to play an “Open the box” game. T 
will share it on the screen (https://wordwall.net/resource/678401 ). Ss will ask and answer questions. 
T helps Ss if they need it. Next, Ss will play a Kahoot game about types of films. 

Time: 15 min. 
 
Evaluation and homework 
Ss are asked to post a thumb up or a thumb down, depending if they liked or not the lesson, on 

the chat. Ss are given exercise 1 / page 29 from the Ss’ book.  
Time: 5 min 
Up-sleeve activity: ex. 1 and 2 / page 29 from the Ss’ book. 
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DELIMITĂRI TERMINOLOGICE:  

PLURILINGVISM / MULTILINGVISM / GLOBALIZARE /  
GLOBALIZARE LINGVISTICĂ 

 
SURDEANU VASILICA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,, MATEI BASARAB” 
LOCALITATEA MĂXINENI 

JUDEȚUL BRĂILA 
 
 Integrarea în Uniunea Europeană a adus cu sine și diversitatea culturală și lingvistică, ceea ce 

a impus adoptarea unor politici lingvistice de integrare pentru a ameliora comunicarea între cetățenii 
Europei.  

 Astfel, Carta Europeană a Limbilor are rolul de a opri declinul limbilor, acolo unde numărul 
vorbitorilor scade, și de a proteja și promova aceste limbi care au o prezență tradițională. Carta 
Europeană recunoașțe limbile regionale sau minoritare ca o bogăție culturală și nu vine în conflict cu 
limba oficială a țării respective. De asemenea, Carta Europeană a Plurilingvismului afirmă legătura 
inseparabilă dintre plurilingvism și o Europă politică. 

 Plurilingvismul se referă la folosirea mai multor limbi de către același vorbitor, în timp ce 
multilingvismul înseamnă coexistența mai multor limbi în cadrul unui grup social. Plurilingvismul 
este o expresie a toleranței, a acceptării diferențelor și a minorităților. Se respinge ideea de a alege o 
singură limbă ca limbă de comunicare internatională, deoarece poate deveni o limbă dominantă, fără 
a avea garanția înțelegerii reciproce și a cunoașterii celuilalt. 

 Fiecare limbă este purtătoare a unei culturi, iar diversitatea limbilor asigură pluralitatea și 
bogăția reprezentărilor, cunoașterea și recunoașterea celuilalt, deschiderea către ceilalți în toate 
domeniile, interculturalitatea. Potrivit Cartei Europene a Plurilingvismului, toate limbile trebuie 
studiate folosite, predate, ca sisteme intelectuale și culturale de referință deschise spre lume, prin 
urmare sistemele educative trebuie să ofere alegerea unei educații plurilingve. 

 Multilingvismul este o oglindă a diversității culturale și lingvistice și este definit ca folosire 
alternativă a mai multor limbi. Termenul include conceptele de bilingvism și trilingvism 

 Multilingvismul se poate clasifica după criterii variate, de natură sociologică, psihologică şi 
lingvistică : 

 a) în funcţie de geneză, multilingvismul poate fi succesiv (secvenţial- limba a doua este învăţată 
după fixarea primei limbi ) sau multilingvism tardiv ; 

 b) în funcţie de gradul de cuprindere socială a fenomenului, multilingvismul poate fi social , 
multilingvism de grup sau multilingvism individual; 

c) în funcţie de gradul de cunoaştere, multilingvismul poate fi simetric ( când toate limbile sunt 
cunoscute în egală măsură ), multilingvism asimetric(când există diferenţe de cunoaştere), 
multilingvism receptor (când una dintre limbi este înţeleasă, dar nu este vorbită), multilingvism scris 
( când una dintre limbi este înţeleasă la lectură, dar nu şi la audiţie), multilingvism tehnic(când una 
dintre limbi este cunoscută numai atât cât o cer necesităţile strict profesionale); 

d) în funcţie de relaţia dintre limbi reflectată de uz, multilingvismul poate fi compus(atunci 
când limbile sunt privite ca similare funcţional, unităţile lor aflându-se într-o relaţie de corespondenţă 
, de exemplu cazul limbilor învăţate la şcoală), multilingvism coordonat (atunci când limbile sunt 
separate funcţional, considerându-se că unităţile lor exprimă semnificaţii parţial sau total distincte , 
de exemplu o limbă este folosită în situaţii oficiale: administraţie, şcoală etc., cealaltă - în familie, 
între prieteni ); 

 e) în funcţie de situaţia politică dintr-un stat sau o comunitate supra-statală, multilingvismul 
poate fi impersonal ( caracteristic sistemului de guvernare dintr-un stat ai cărui cetăţeni sunt 
monolingvi - cazul Belgiei), multilingvism personal ( caracteristic pentru un stat al cărui sistem de 
guvernare este monolingv, dar ai cărui cetăţeni sunt plurilingvi) . 
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 Studiul multilingvismului permite identificarea și descrierea mecanismului și a consecințelor 
structurale ale contactului dintre limbi. Politica Comisiei Europene în domeniul multilingvismului își 
propune să încurajeze învățarea limbilor străine și să promoveze diversitatea lingvistică în societate. 

 Potrivit Wikipedia , ,,globalizarea este, procesul de integrare internațională care rezultă din 
schimbul de opinii, produse, idei și alte aspect ale culturii la nivel mondial.1” Conceptul de globalizare 
a fost recunoscut de lumea academică la începutul anilor 80.  

 Termenul de ,,globalizare” e derivat de la radicalul ,,glob/globel” după modele străine ca 
,,globalization(franceză), ,,globalisierung”(germană) și a apărut mai întâi în domeniul economic. 

 Globalizarea se referă la momentul , epoca, în care statele nu mai sunt închise, în afara 
mecanismului relațional mondial, ci interacționează cu lumea exterioară datorită temerilor pe care le 
ridică politicile lor naționale.. Globalizarea contemporană nu exclude și nu permite ca nimeni să se 
excludă, este planificată și orientată prin instrumente instituționale și tinde să cuprindă toate 
sectoarele vieții sociale. Globalizare exprimă procesul de extindere a activităților sociale, economice 
și politice peste granite naționale, regionale. 

 În lingvistică, apariția termenului se datorează situației din economie, conceptul de globalizare 
lingvistică fiind înțeles ca o acceptare deliberate a unui mijloc de comunicare comun/unic în relațiile 
economice internaționale. Astfel, limba aleasă pentru comunicarea în relațiile economice, în acest 
proces de mondializare, trebuie să nu conțină elemente de expresivitate, iar lexicul trebuie să fie 
specializat, bazat pe monosemantism, selectat din vocabularul economic, dar și din cel 
abstract/standard. O astfel de limbă necesară în comunicarea din procesul de mondializare întârzie să 
apară. Acceptarea deliberate a unei limbi naturale poate induce ideea de supremație lingvistică, fapt 
care ar atrage după sine lezarea anumitor orgolii naționale. 

 Până acum limba acceptată ca limbă a globalizării a fost engleza, iar acest lucru a avut loc din 
rațiuni pur conjuncturale , create în procesul de evoluție economică, socială și tehnico-științifică a 
societății. De exemplu, Japonia, interesată după 1945 de refacerea economică, a inițiat studierea 
limbii engleze în școli și a reușit să treacă peste orgoliile lingvistice și culturale naționale. România 
a cărei limbă s-a modernizat în secolul al XIX-lea după modelul celei franceze, și a fost acceptată, 
după 1989, în grupul Țărilor francofone, a utilizat , mai târziu, limba engleză ca instrument de 
accelerare a sincronizării și participării la economia mondială, fenomen receptat și susținut și de 
sistemul de educație românesc ce a permis studierea acesteia în școli. Datele oferite de Institutul 
Național de Statistică , în legătură cu locul ocupat de limbile de circulație internațională în sistemul 
nostru educativ, indică faptul că opțiunile elevilor plasează pe primul loc limba engleză, urmată de 
franceză, germană, rusă, spaniolă și italiană. 

 Așadar, globalizarea lingvistică este determinată strict de interese economice și trebuie privită 
fără prejudecăți, deoarece este nevoie de o limbă comună, chiar dacă strategiile de apărare și 
dezvoltare a plurilingvismului au ca sop conservarea status-quo-ului lingvistic. 

 
Siteografie: 
https://rm.coe.int/16806c7486 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare 

  

1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. SURDU CRISTINA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION HAULICĂ” IPATELE, JUD. IAȘI 
 
Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în 

față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este 
integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia de combinare a învățării online cu 
instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale elevilor şi pentru 
a le permite fiecărui elev să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. 

Avantajele învățării online sunt: 
a. distribuirea rapidă a materialelor didactice: Profesorii sau administratorii 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 online. 

b. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare: Orice persoană din grupul țintă 
are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

c. existența conținuturilor multimedia: Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, 
fișiere și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

d. 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. 

e. 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. 

f. 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. 

Limitele și dificultățile / Dezavantajele învățării online sunt: 
a. 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. 

b. 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.  

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: sincronă, în care instructorul 
controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educaţionala; 
sincronă, 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 
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adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional; materialele pot fi 
personalizate; posibilitatea modificării informației difuzate; accesibilitate, 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; 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; 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. 

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. 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. Pentru cei mici 
tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza 
în mod eficient. 

 Pot fi numite 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 nu pot fi controlate. 
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EDUCAȚIA STEM 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘUT ADRIANA OTILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION BĂRNUȚIU” ZALĂU 
 
STEM este un curriculum bazat pe ideea de educare a elevilor cu ajutorul a patru discipline 

diferite: știință, tehnologie, inginerie și matematică – într-o abordare interdisciplinară și aplicată. 
Aceste activități STEM își propun să-i învețe pe copii să facă o conexiune între ceea ce studiază la 
materiile școlare și lumea înconjurătoare. 

Popularizată mai întâi în Statele Unite, educația STEM a devenit un subiect important peste tot 
în lume. În zilele de azi, sistemul educațional românesc are nevoie de noi provocări și abordări STEM 
care ar putea reînvia interesul pentru studierea disciplinelor precum știință, tehnologie, inginerie și 
matematică. Este necesar ca aceste discipline să devină mai provocatoare, să stârnească imaginația și 
inspirația elevilor de azi. 

Cele patru discipline nu sunt studiate în mod diferit și separate, ci modelul STEM le integrează 
într-o paradigmă de învățare coezivă, pe baza cererilor din lumea reală. Ceea ce diferențiază modelul 
STEM de educația tradițională este învățarea coerentă, care le arată elevilor modul în care metoda 
științifică poate fi aplicată în viața de zi cu zi, prin dezvoltarea tipului de gândire bazată pe rezolvarea 
problemelor prin aplicarea soluțiilor din viața reală. 

STEM este, în același timp, o nouă abordare în educație, aplicat de la cele mai mici vârste, bazat 
pe observație directă, experiment, logică, înțelegerea lucrurilor și fenomenelor ca făcând parte dintr-
un sistem. Astfel, sunt incluse în categoria competențelor STEM: gândirea critică, argumentarea, 
gândirea creativă, analiza sistemică. 

Prin activitățile STEM copiilor li se ”predă” creativitatea, rezolvarea problemelor, abilitățile de 
viață, ingeniozitatea, inventivitatea, răbdarea, curiozitatea. STEM este ceea ce modelează viitorul pe 
măsură ce lumea noastră crește și se schimbă. STEM este peste tot și în tot ceea ce facem și modul în 
care trăim. STEM construiește inventatori! 

Copiii prosperă atunci când au parte de activități STEM. Indiferent dacă este vorba despre 
succesele sau eșecurile, activitățile STEM îi împing pe copii să își extindă orizontul, să 
experimenteze, să rezolve probleme și să accepte eșecul ca mijloc de reușită.  

Am aplicat la clasă activități de tip STEM. Chiar dacă efectuarea unor astfel de lecții presupune 
din partea cadrului didactic un efort în ceea ce privește pregătirea materialelor necesare și regândirea 
modului de parcurgere a programei școlare, implementarea activităților STEM are efecte pozitive 
asupra elevilor. Am observant că acestora le place să exploreze, să exerseze, să își asume roluri în 
echipă. Au învățat să colaboreze, să asculte activ și să implementeze ideilor altora. Copiii sunt curioși 
cum funcționează lumea din jurul lor. Pe acestă curiozitate se pot organiza activități în care să-i 
învățăm concepte științifice, abstracte, prin proiecte atractive. Pentru copii educația STEM este 
distractivă. 
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 FOLOSIREA APLICAŢIEI QUIZIZZ ÎN EVALUAREA 

CUNOŞTINŢELOR ELEVILOR 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR SVINȚI VICTORIA 
 PROF. ÎNV. PRIMAR BOR MARIANA FLOAREA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIȚA 
 

 
 A evalua înseamnă a găsi dovezi că elevii au învăţat. Părinţii doresc să ştie despre copii lor că 

trec ştacheta. Profesorii vor să ştie cât de bine merge clasa ca întreg şi fiecare elev în parte. Punctajele 
obţinute la testări sunt considerate indicatori pentru ce şi cât se învaţă. Pe măsură ce profesorii 
încurajează învăţarea mai activă şi gândirea critică în orele lor, descoperă că trebuie să trateze 
evaluarea în maniere noi. 

 Provocarea din această perioadă o reprezintă procesul de evaluare online. Este foarte important 
dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare și schimbă evaluarea 
rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de evaluare este și 
un act de învățare. 

 Evaluarea facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor rezultate 
instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul 
lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica 
domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune 
de învățare. Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele 
de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

 În continuare, voi prezenta o aplicație foarte des folosită de către mine în evaluarea elevilor și 
anume aplicația QUIZIZZ 

Ce este QUIZIZZ? 
 Quizizz este un instrument de evaluare gratuit, interactiv, o platformă pe placul elevilor. 
 Quizizz înseamnă: 
 un mediu de testare complet functional;  
 evaluare rapidă; 
 feedback instantaneu; 
 lecții interactive, interesante; 
 elevi mai implicați și mai fericiți; 
 profesori mai creativi. 
 Despre QUIZIZZ 
 
 Quizizz -o platformă foarte îndrăgită și cerută de elevii mei, este instrument gratuit de evaluare 

care permite tuturor elevilor să învețe împreună. 
 -Constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;  
 - Aplicația are o interfață extrem de prietenoasă, tocmai prin simplitatea și ușurința cu care și 

un cadru didactic mai puțin experimentat poate să creeze teste și să le aplice. 
 - Se poate folosi atât în lectiile de predare-învățare, deoarece are posibilitatea inserării de slide-

uri cu explicații, cât si în cele de fixare, sistematizare sau de evaluare a cunoștințelor. De asemenea, 
poate fi folosit în diferite momente ale lecției. 

 - Odată creat, testul poate fi rezolvat de elevi: Live Game (în timp real, în clasă, cu toţi elevii), 
Homework (temă), Solo Game (fiecare independent de ceilalţi).  

 -Are avatare haioase, meme-uri interesante, muzică, etc. 
 -Are o bază de date care cuprinde foarte multe teste create. 
 -Poate fi folosită cu ușurință pe laptop, tabletă, smartphone. 
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 -La finalul testului, platforma generează rapoarte individuale pentru fiecare elev si pentru 
fiecare întrebare, arătând procentul de răspunsuri corecte, dar si la ce întrebări s-a răspuns greșit. 

 
Avantajele acestui tip de evaluare din perspectiva elevului: 
• Elevii nu trebuie să descarce aplicația sau să-și facă cont. Ei au primesc acces prin linkul 

trimis de profesor. 
•  Prin transformarea evaluărilor în oportunități de joc, Quizizz îi motivează pe elevi să 

împărtășească ceea ce știu. 
• Faptul că răspunsurile lor sunt ,,live” îi motivează să se concentreze asupra evaluării cu mai 

multă responsabilitate . 
• Elevii sunt evaluați fără să simtă presiunea evaluării. 
• Este prezent caracterul ludic care diminuează factorul de stres în fața evaluării 
•  La finalul testului primesc scorul/nota pe loc, aplicația afișând pentru fiecare participant la 

test răspunsurile corecte și pe cele incorecte (acestea din urmă fiind marcate distinct prin culoarea 
roșie).  

 
 Avantajele acestui tip de evaluare din perspectiva profesorului: 
• Își poate formula propriile întrebări, decide asupra numărului de întrebări, asupra tipului de 

răspuns, poate adăuga imagini pe baza cărora va formula întrebări. 
• Are posibilitatea de a importa întrebări din multitudinea de teste deja făcute de alți colegi 

profesori.  
• Evaluarea poate fi aplicată în mai multe momente ale lecției ( reactualizarea cunoștințelor, 

obținerea performanței) , dar și în multe tipuri de evaluare. 
• Notele finale, precum și răspunsurile elevilor la fiecare întrebare, sunt stocate într-un tabel 

care poate fi exportat în Excel, pentru ca aceste date să poată fi prelucrate ulterior sau stocate. Acestea 
sunt arhivate în cadrul aplicației si pot fi accesate usor.  

• Generarea rapoartelor pentru fiecare elev vine în sprijinul cadrului didactic, profesorul poate 
vedea cât s-a înțeles si unde anume trebuie să mai insiste.  

• Rezultatele testelor pot fi trimise părinților prin email. 
 
 În concluzie, atât învățarea online sau hibrid, cât și evaluarea online, poate fi chiar ceea ce au 

nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și 
de încredere, de reziliență. Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în 
experiențe pozitive pentru fiecare dintre noi.  

  
Bibliografie 
1. Cucoș, C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare și grade didactice, Editura 

Polirom. 
2. Stoica A., 2000, Reforma evaluării în învățământ, Editura Sigma 
3. www didactic.ro 
4. https://www.edupedu.ro/bookmark-toate-resursele-de-predare-si-invatare-la-distanta-

publicate-pana-acum-de-edupedu-ro-la-un-loc-aplicatii-platforme-online-solutii-software-
telescoala-webinarii-tutoriale-programe-de/ 
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 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI PENTRU EDUCATIA COPILULUI 
PREŞCOLAR 

 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: SZABO LIVIA  
GRĂDINIȚA P.N. BAȚA 

 Omul este în permanentă interacţiune cu factorii sociali ai existenţei sale. 
În această interacţiune, el asimilează normele şi valorile societăţii, modelele sociale de 

comportament, mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta, el este pregătit pentru viaţa 
socială, pentru asumarea unor roluri şi responsabilităţi. Acest proces se realizează de-a lungul 
diferitelor etape de viaţă, în cadrul unor forme specifice de activitate socială şi în cadrul specific al 
unor instituţii sociale: familia, grădiniţa, şcoala, instituţiile culturale, dar şi împreună cu întregul 
sistem al mijloacelor moderne de informare şi influenţare.  

 Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin 
primele contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi 
continuă de-a lungul vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive (socializare 
continuă sau secundară).  

Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi 
igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun 
amprenta asupra întregii personalităţi. Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea 
vocabularului, corectitudinea exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia 
interacţionează şi îi solicită pe copii.  

 Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de 
colaborare a părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi 
manifestă deschidere, dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca 
realizarea unui parteneriat să fie împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei 
implicaţi.  

 Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori 
între toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact. Acest lucru presupune ca 
parteneriatul educaţional dintre familie şi grădiniţă să se extindă şi către comunitatea care le include.  

 Parteneriatul educaţional se realizează între: 
- Agenţii educaţionali (copii, părinţi, personalul grădiniţei, specialişti în probleme de educaţie:

psihologi, consilieri psiho-pedagogi, logopezi, terapeuţi etc.); 
 Instituţii ale educaţiei (familie, grădiniţă, şcoală, centre comunitare, cluburi sportive, cluburi 

ale copiilor etc.);  
- Membrii ai comunităţii cu influenţă asupra dezvoltării copilului (medici, reprezentanţii

primăriilor, ai Poliţiei, ai bisericii, ai Direcţiilor regionale de protecţie a copilului etc.); În orice 
parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile desfăşurate să fie în 
beneficiul acestora.  

În funcţie de specificul comunităţii în care se află grădiniţa, se pot realiza parteneriate cu: 
instituţii sanitare, în susţinerea unor activităţi care au ca scop creşterea şi dezvoltarea tuturor 
membrilor comunităţii;  

- asociaţiile nonguvernamentale , pentru rezolvarea unor probleme de ordin social;
- parteneri privaţi care pot sprijini grădiniţa cu fonduri materiale sau prin activităţi de

voluntariat;  
- mass-media, pentru promovarea imaginii grădiniţei, pentru promovarea ideilor noi, valorilor

etc. 
Prin crearea parteneriatului grădiniţă - școală- familie - comunitate copiii câştigă un mediu de 

dezvoltare mai bogat, între participanţi se creează relaţiile pozitive şi fiecare îşi va dezvolta 
sentimentul coeziunii sociale.  
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 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă 
această acţiune. Referitor la acţiunea educativă a familiei, ea este eficientă numai atunci când scopul 
său se înscrie pe aceeaşi linie cu a şcolii, când între cei doi factori există o concordanţă în ceea ce 
priveşte obiectivele urmărite, subordonate idealului social şi educaţional.  

 În centrul acestei relaţii stă, desigur, copilul-elev, ca beneficiar al actului educaţional promovat 
de cei trei factori deopotrivă.În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite 
părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele  

medicale, juridice etc. Se cunosc următoarele forme mai importante de organizare 
instituţionalizată a educaţiei părinţilor şi a colaborării şcoală-familie:  

• asociaţii ale părinţilor şi cadrelor didactice, care au o largă libertate de iniţiativă (au apărut pentru 
prima oară în Statele Unite ale Americii în secolul trecut);  

• şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa în perioada interbelică) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în 
Germania);  

• consilii de administraţie şcolară formate (exclusiv sau în majoritate) din părinţi, cu rol 
informaţional, consultativ şi decizional (fiinţează în Belgia, Danemarca, Olanda şi în alte ţări 
occidentale);  

• comitete de părinţi pe clase şi şcoli, fără rol decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor 
probleme (în ţările est-europene).  

 Din păcate, în România, deşi s-au făcut paşi semnificativi în acest sens, implicarea părinţilor în 
astfel de instituţii este destul de redusă. Îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie implică informarea şi 
formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului şi presupune, cel puţin, ca fiecare părinte 
să cunoască:  

- obligaţiile legale privind educaţia copilului;  
- drepturile de care dispune pentru educaţia copilului;  
- importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului;  
- metodele de colaborare cu şcoala.  
În acest scop este necesar un dialog între cadre didactice şi părinţi. Cadrele didactice trebuie să 

primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenta lor în aceasta materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională. Pe de altă parte, părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca 
rolul lor educativ în cooperare cu învăţătorii şi profesorii iar şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa 
necesară 

 Parteneriatul grădiniţă - școală - familie - comunitate se referă la construirea unor relaţii 
pozitive între familie, grădiniţă, școală şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate 
avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi 
membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în 
programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, 
încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Copiii caută modele în părinţii lor şi în membrii 
societăţii (actori, sportivi, etc), iar aceştia, la rândul lor vor să crească mici genii. 

  
Bibliografie: 
,,Educatia timpurie si specificul dezvoltarii copilului prescolar”- 2008 
 www. didactic.ro 
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DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ A COPIILOR PRIN ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE ŞI VOLUNTARIAT  
 

PROF. SZABO SZEMIDA,  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ I.G. DUCA PETROŞANI 

 
Prin educaţie se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu cerinţele obiective ale 

societăţii, dar şi ale individului. Ca orice fenomen social, educaţia are în mod implicit şi un caracter 
istoric. Ea a aparut odată cu societatea, evoluează şi se schimbă în funcţie de transformările ce se 
produc în cadrul societăţii.  

Educaţia ca proces de modelare a personalităţii, realizat de familie, şcoală, societate și are ca 
scop pregătirea copilului pentru viaţă. Autoeducaţia evidenţiează faptul că omul nu reprezintă un 
produs inert al unor forţe externe sau interne. Fiinţa umană este în mare măsură rezultatul voinţei 
proprii. Pregătirea pentru educaţie se realizează prin întreg procesul educaţional. Începând cu primit 
ani de viaţă, se pun bazele prin formarea în familie a unor deprinderi de autoservire, igienico-sanitare, 
de comportare civilizată şi a celor legate de activităţile şcolare.  

 Educaţia permanentă este un sistem educaţional deschis, compus din obiective, conţinuturi, 
forme şi tehnici educaţionale, care asigură întreţinerea şi dezvoltarea continua a potenţialului 
cognitiv, afectiv şi acţional al personalităţii, al capacităţilor şi deprinderilor de autoeducaţie, formarea 
de personalităţi independente şi creative.  

 “Folosirea înţeleaptă a timpului liber este un produs al culturii şi al educaţiei”, afirma Bertrand 
Russel. 

 Trei factori pot influenţa pozitiv modul prin care îşi petrece copilul timpul liber: familia, şcoala 
prin profesori şi colegi şi societatea, prin mijloacele materiale aferente; precum şi mijloacele mass-
media, inernetul, care sunt cele mai indrăgite de elevi. 

 Dintre mijloacele educaţiei pentru timpul liber se evidenţiază exemplul părinţilor, al 
profesorilor si colegilor, al personajelor pozitive din operele literare, filme, organizarea de competiţii, 
orele de dirigentie, cercurile de elevi, serbările şcolare, excursiile, drumeţiile, vizite la muzee, case 
memorile, vizionari de spectacole, turismul. 

 Rolul de esenţă în înţelegerea folosirii utile a timpului liber de către elev îl are familia, 
profesorul sau învăţătorul care trebuie să ştie să îmbine munca şi distracţia, acţiunile în masă cu cele 
de grup şi individuale, inoculând elevului experienţa necesară formării şi dezvoltării fizice şi 
spirituale pentru a avea succes şcolar şi pentru a-şi atinge aspiraţiile profesionale. 

 Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul activităţilor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţia setei de investigare şi cutezanţa creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le largească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să 
cuprindă masa de copii. Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este 
continuată la şcoală. 

 Activităţile extraşcolare care contribuie la formarea şi educarea elevilor sunt: 
 Jocul care este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. El socializează, umanizează, realizează 

cunoaşterea realităţii. Jocul are rolul de a bucura, destinde, delecta, de a crea confort spiritual, de a 
compensa terapeutic neimplinirile individuale.Concursurile pe diferite teme sunt deosebit de atractive 
pentru cei mici. Ele demonstrează practic ce au învăţat copiii la şcoală, acasă, dezvoltă creativitatea 
şi presupun o cunoaştere aprofundată a materiei învăţate. Întrebările pot cuprinde interpretare, 
recitare, priceperi şi deprinderi practice 

Serbarea şcolară – evalueaza talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în 
plăcere străduinţele acestuia şi ale fiecărui copil în parte. Elevul trebuie să aibă un loc bine definit în 
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cadrul programului pentru a se simţi parte integrantă din el, să fie conştient că de participarea lui 
depinde reuţinta serbării. 

 Serbările şcolare se desfasoară cu diferite ocazii: la începutul şi sfârşitul anului şcolar, de Moş 
Crăciun, 8 Martie, 1Iunie, zile omagiale etc. 

 Repertoriul serbărilor trebuie să aibă conţinut acccesibil vârstei elevilor şi să cuprindă diverse 
forme de manifestare artistică, într-o concepţie echilibrată. Versul, muzica vocală cea instrumentală, 
gimnastica ritmică, scenetele scurte, pline de haz, armonios îmbinate asigură varietatea şi dinamismul 
spectacolului. 

 Excursia este o altă activitate deosebit de placută. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică 
a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Îl reconfortează pe elev, îi prilejuieşte însuşirea 
unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţeşte orizontul cultural-ştiinţific. Prin excursii elevii 
îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară prin însuşirea de noi cunoşti. Ea reprezintă 
finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor care trebuie să înţeleagă prin 
excursie nu numai evadarea din atmosfera de muncă ci şi un act de ridicare a nivelului cultural. 

Filmul – este o activitate foarte indrăgită de copii nu numai datorită fascinaţiei ci şi a dorinţei 
de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu care să facă schimb de impresii. Trebuie să avem mare 
grijă atît ca părinţi dar şi ca dascăli ce filme vizionează ei şi cu cine merg. Emisiunile tv constituie un 
aport substanţial la lărgirea orizontului cultural-ştiinţific al elevului. Dacă în clasele mici sunt mult 
mai atraşi de „desene animate”, pe măsura înaintării lor în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu 
caracter istoric, emisiuni legate de viaţa plantelor, a animalelor, divertisment, muzică). 

Biblioteca şcolară – stimulează creativitatea şi îl pune pe copil în contact cu cărţi pe care nu le 
poate procura. Lectura îl ajută mult la dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii 
frumoase pe care le poate folosi oriunde. 

 Trebuie avut în vedere că în ultimul timp elevii citesc mult mai puţin decât citeam noi sau decât 
cei care au terminat şcoala. Să facem în aşa fel încât să-i determinăm pe elevi să citească pentru 
dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire 
aproape toată viaţa şi îl influenţează asupra dezvoltării ulterioare a personalităţii lui. 

 Ca o concluzie pot afirma ca activităţile extracurriculare îşi au rădăcinile în orele de curs, 
contribuind la adâncirea şi completarea procesului de învăţamânt, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, E.D.P, Bucureşti, 1980 
Popescu, Pelaghia, Lecţii în spiritul metodelor active, E.D.P., Bucureşti, 1980 
Călin, M. Educarea creativităţii, Ed. All, Bucureşti, 1996 
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ACTIVITĂȚILE ONLINE O PROVOCARE PENTRU GRĂDINIȚĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: SZASZ PETRUȚA 

GRĂDINIȚA „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ 
 
Învățământul preșcolar românesc, mai mult ca oricând, a fost supus unor noi provocări în 

perioada actuală a pandemiei. Activitatea didactică a fost transferată în mediul virtual unde 
comunicarea primește cu totul alte conotații.Preșcolarul are nevoie de contact direct, iar în contextul 
actual relațiile interpersonale au primit noi atribuții, au devenit indirecte. 

Comunicarea educatoare-copil se realizează momentan în mediul on-line, nemaifiind limitată 
de spațiul fizic al sălii de grupă și nici de programul din grădiniță. Chiar dacă oferă mai multă libertate 
de accesare, în funcție de disponibilitatea părinților, presupune eforturi considerabile din partea 
tuturor celor implicați. 

Cu toate acestea, am descoperit avantajele acestei noi căi de a păstra contactul cu toți preșcolarii 
grupei. Educatoarei i se atribui un nou rol, acela de a crea conținut didactic digitalizat și adaptat 
nivelului preșcolarilor, de a se conforma noilor cerințe educaționale și de a-și folosi competențele 
digitale. 

A realiza activități didactice on-line impune respectarea unor deziderate referitoare la modul de 
structurare a informațiilor, la selectarea conținuturilor adecvate formării și consolidării 
comportamentelor preșcolarilor, la planificarea activităților, la selectarea surselor informaționale 
(adrese url, soft educațional), la realizarea proiectării activităților on-line, la selectarea unor teme 
interesante, atractive pentru copii, care să îndemne la implicare, conectare și interes crescut din partea 
lor, la păstrarea legăturii cu preșcolarii și familiile lor, consilierea acestora, stabilirea unor modalități 
de a se asigura feed-back-ul de către toți cei implicați (educatoare-copii-familii), analiza activităților 
on-line. 

Beneficiile sunt nenumărate, însă absența contactului direct este resimțită acut în aceste zile. 
Emoțiile se transmit prin imagini foto sau video înregistrate de educatoare, respectiv de către părinți, 
în spațiul virtual al grupului închis pe rețeua de socializare.Tocmai de aceea, este imperios ca 
materialele concepute de educatoare să respecte câteva cerințe: să fie atractive atât din punct de vedere 
estetic, cât și al dinamicii imaginilor și sunetelor, să conțină fotografii, imagini, filme adaptate 
nivelului de înțelegere al preșcolarului, să aibă o durată acceptabilă (5-10 minute), să cuprindă 
elemente de joc care să-l stimuleze pe copil, personaje-surpriză, care să-i capteze atenția și să-l 
motiveze în realizarea sarcinilor. 

 Îi simțeam la început pe părinți debusolați, iar pe copii într-o derivă fantastică. Timpul a 
avansat, la fel și sentimentele de inutilitate s-au risipit deoarece am concluzionat că vom găsi metode 
şi soluţii din mers. Ce poate să fie mai folositor decat: ,,Să fim creative!” Creativitatea nu doar că ne 
ajută să găsim soluții în diverse momente mai mult sau mai puțin dificile, dar în mare măsură 
stimulează starea de bine a copiilor prin ceea ce le propunem să realizeze , chiar dacă suntem la 
distanţă . 

 Educatoarele ,,trebuie,, mai mult decat oricând să fie creative reușind să ţină pasul cu noua 
provocare pe care am primit-o; chiar dacă dorinţa noastră arzătoare este să privim copilaşii cum se 
bucură de această etapă numită ,, copilăria la grădiniţă”, urmărindu-le zâmbetul, dăruirea, dragostea, 
apropierea şi sclipirile din privirile lor. 

 Cadrele didactice specializate în a lucra cu preșcolarii au la îndemână pentru realizarea 
activităților instructiv-educative o serie de materiale, precum: curriculum, ghiduri, metodici, reviste, 
fără manuale… cu toate acestea, în fiecare demers didactic este prezentă creativitatea. Fără a fi 
creativă, educatoarea se găsește în imposibilitatea de a organiza mediul educațional, activitățile și de 
a interacționa cu cei mici. 

 Interacțiunea cu preșcolarii are la bază apropierea sufletească. Copilul dar şi părintele în 
situaţia de faţă, cu cât se va atașa mai mult de educatoare, cu atât va fi mai doritor să participe la 
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activitățile organizate chiar şi online. Îmbrățișările în diverse momente din zi erau adevărate 
destinderi, atât pentru copii dar și pentru educatoare, acest sentiment lipsind cu desăvârşire în această 
perioadă. 

 Creativitatea educatoarei intervine și în modalitățile prin care creează un climat psiho-afectiv 
pozitiv, ajutând preșcolarii să își însușescă deprinderi morale şi de dezvoltare emoțională chiar şi în 
această perioadă mai mult decă înainte. 

 În acest sens, ea nu va uita niciodată de încurajări, de aprecieri pozitive sau mici recompense, 
cu care preșcolarii pot fi convinși să realizeze diverse sarcini mai mult sau mai puțin dorite, primite 
sub formă de sugestii în fiecare dimineaţă astfel reuşind să ţinem copiii captati până la finalizarea 
activităţilor. 

Sigur, multe din cele amintite nu sunt posibile în situaţia de faţă dar noi am încercat şi ,,reuşit” 
să îi ţinem foarte aproape de noi pe copii şi pe părinţi, să le oferim sugestii de activităţi cât mai 
interesante, atractive, care să nu implice costuri suplimentare în familie, inventând jocuri, oferindu-
le diverse link-uri ajutătoare, filmulețe create, fișe și activități pe platforme educaţionale, diverse 
activităţi pe site-urile educaţionale, modele de activităţi practice doar folosind materiale avute în 
gospodărie. 

Aici amintim diverse materiale reciclabile şi totodată oferind reţete de fabricarea materialelor ( 
precum plastelină , slime, chiar şi lipici, baloane de săpun), coasem, rupem, mototolim hârtia, tăiem, 
coacem, modelăm, frământăm, gătim, pictăm, dansăm, unii au participat la numeroase concursuri de 
talente online etc.) 

 Copiii şi părinţii au fost receptivi la această schimbare necesară dar nedorită de către noi toţi , 
colaborând foarte bine , oferindu-ne feedback-uri pozitive zilnic, astfel bucârându-ne de roadele 
muncii noastre în comun. 

 Trist este că ne amintesc zilnic de dorinţa de a ne revedea şi de dorul nespus de mare de 
grădiniţă dar punctul sfâşietor este când postează pe grup imagini tinându-se cu mânuţele de poarta 
grădiniţei dorind cu toată puterea şi tăria lor să intre în curtea grădiniţei. 

Pentru lecţiile în online, am creat grupul clasei, pe What’sApp. Pe grup am trimis fişe de lucru, 
ce cuprind exerciţii diverse la matematică şi română, precum şi materiale cât mai inedite, colorate şi 
atractive, pentru a fi vizualizate şi rezolvate, de către copii. 

 Aceştia trimit pe grupul creat fotografii realizate de părinţi, iar eu le trimit feedbackul repede, 
pe aceeaşi cale. Acest mod de a comunica i-a încântat mult pe preşcolari, ei fiind la vârsta când iau 
totul ca pe o joacă frumoasă. 

Motivaţia a venit din dorinţa de a fi alături de copiii din grupa mea. Mi-am dorit mult ca aceştia 
să nu regreseze în toată această perioadă, să menţinem o permanentă comunicare între noi, inclusiv 
între mine şi părinţii lor, care sunt foarte implicaţi în toate demersurile didactice. Un alt aspect este 
dat de dorinţa de a progresa, alături de dascălii din ţară, de a mă plia rapid pe noul stil de predare/ 
învăţare. 

Din punctul meu de vedere, tehnologia oferă mult suport informaţional, dar oarecum şi 
distanţează. Prin preocupările zilnice, realizate cu sârg, din vocaţie, împrăştiem cunoaștere, frumos, 
bucurie, încântare, entuziasm în societatea atât de încercată, în aceste zile! 

Experimentând în această perioadă activitatea didactică în spațiul virtual, aș putea enumera, 
pentru cadrul didactic și pentru copii, câteva avantaje și dezavantaje ale acesteia. Avantaje pentru 
cadrul didactic: 

• diversificarea demersului didactic;
• atribuirea de noi roluri pentru cadrul didactic;
• abordarea creativă a conținuturilor;
• diversificarea competențelor profesorului;
• adaptarea conținuturilor și metodologiilor didactice la noi cerințe;
• selectarea critică a materialelor;
• oportunități privind varietatea largă a instrumentelor de lucru online;
• conexiune cu alte cadre didactice;
• împărtășirea noilor experiențe cu ceilalți profesori;
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• creșterea nivelului interactivității; 
• îmbogățirea instrumentelor și metodelor de evaluare; 
• abordarea integrată, transdisciplinară și interdisciplinară a conținuturilor. 
Dezavantajele folosirii, pentru cadrul didactic: 
• lipsa dotării corespunzătoare (dispozitive, acces internet, etc.); 
• pregătire deficitară în utilizarea tehnologiilor digitale; 
• impedimente în cooptarea tuturor preșcolarilor pentru participare; 
• colaborare ineficientă cadru didactic-familia preșcolarului (preșcolarii nu pot accesa 

materialele fără sprijinul părinților); 
• lipsa contactului interpersonal direct cu preșcolarii. 
Avantaje pentru preșcolari: 
• accesarea materialelor, cu ajutorul părinților, în funcție de disponibilitate, fără limitări 

temporale; 
• interesul și curiozitatea față de tehnologiile digitale; 
• activizarea preșcolarilor pentru a învăța noi abilități de comunicare; 
• participarea la noi experiențe de învățare; 
• păstrarea contactului cu colegii prin vizualizarea feed-back-ului oferit de fiecare participant; 
• flexibilitate în realizarea sarcinilor propuse; 
• unele avantaje pentru copiii cu dificultăți de învățare; 
• învățare individualizată; 
• formarea unor abilități de învățare inovatoare și de investigare ştiinţifică. 
Dezavantajele folosirii, pentru preșcolar: 
• slaba dotare cu tehnologii digitale a familiilor copiilor sau chiar lipsa acestora; 
• competențele digitale sunt abia la început în formarea la preșcolari; 
• limitarea participării la activități în grupul de învățare datorită presiunii exercitate asupra 

părinților de alți factori (locul de muncă, alte probleme generate de pandemie); 
• imposibilitatea preșcolarilor de a accesa singuri adresa grupului pe internet; 
• dezinteres din partea copiilor/ familiilor datorită unor caracteristici singulare ale 

învățământului preprimar; 
• lipsa materialelor necesare realizării unor activități on-line (hârtie colorată, acuarele, 

imprimantă, etc.). 
 
 
Bibliografie: 
•programareliceu.files.wordpress.com/2014/07/suport_de_curs_integrare-tic-in-

informatica.pdf. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI –IDEI DE ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI 

ADAPTATE ON-LINE UTILE ÎN LUCRUL CU ELEVUL CES 
 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV 
PROF. SZEKELY KRISZTINA 

 
1. ,,Să învățăm vocalele cu Martinel,, 
 
• Tip resursă: Activitate de asociere imagine-literă inițială 
• Clasa: I-a / 4 elevi diagnosticați cu diferite grade de dizabilitate intelectuală și nedezvoltarea 

limbajului 
• Competență specifică: 
 Valorificarea cunoștințelor/ deprinderilor dobandite și manifestarea unor conduite 

independente în comunicare prin exerciții de consolidare a vocalelor A, E, I, O, U 
• Resurse educaționale digitale: 
 platformă digitală pentru realizarea orelor online -Google Classroom /Meet,  
  https://wordwall.net/resource/1888053 
 https://youtu.be/lk41oRTXDtE 
• Modalitate de desfășurare: pe echipe părinte –copil 
• Loc de desfășurare: online, în fața dispozitivului 
• Captarea si orientarea atenţiei: 
 Captarea atentiei se va face cu ajutorul ursulețului de pluș Matinel, care ar fi tare bucuros să 

învețe vocalele alături de părinți și copii. Martinel se prezintă și le oferă copiilor un cadou ,,muzical,,  
 Se dă share cânteculului educativ ,,Să învățăm vocalele,,https://youtu.be/lk41oRTXDtE 
• Desfasurarea jocului: se accesează și se dă share link-ului- Wordwallwheet ,,Vocalele,, 

https://wordwall.net/resource/1888053 
 Regulile jocului  
-Se apasă tasta ,,Start,,  
-Pe ecran vor apărea pe rând imagini ce reprezintă elemente cunoscute din mediul apropiat. 
-Se identifică/ denumesc imaginile de pe ecran și se face asocierea potrivită-imagine-cuvânt-

literă inițială. 
-Se apasă pe imaginea a cărei denumire începe cu litera indicată –ex. A-avion, E-elefant, etc. 
-Se continuă până la epuizarea vocalelor şi finalizarea jocului. Echipa care răspunde corect la 

mai multe întrebări este câştigator, primind aplauzele binemeritate şi titlul de « Cel mai bun jucător»  
• Elemente de joc: surpriza, aplauzele, întrecerea 
• Evaluarea și aprecierea jocului : invitatul activității, Martinel , va aplauda și lăuda atât 

elevii cât și părinții pentru modul de implicare în joc. Prof.imparte recompense sociale și ,,virtuale,, 
2. ,,De-a familia!,, 
• Tip resursă: Activitate de identificare/ denumire membrii familiei 
• Clasa: I-a / 4 elevi diagnosticați cu diferite grade de dizabilitate intelectuală și nedezvoltarea 

limbajului 
• Competențe specifice: 
 Autocunoașterea, cunoașterea celorlalți și a mediului înconjurător 
 Formarea și dezvoltarea comunicării și relaționării sociale 
• Resurse educaționale digitale: 
 platformă digitală pentru realizarea orelor online -Google Classroom /Meet,  
 https://youtu.be/8j2BmGTSvaA 
 https://wordwall.net/ro/resource/6775575 
• Modalitate de desfășurare: pe echipe părinte –copil 
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• Loc de desfășurare: online, în fața dispozitivului 
• Captarea si orientarea atenţiei: 
 Se va face prin mânuirea de către prof. a unei ,,mănuși-familie,, însoțită de un cântecel 

tematic ,,Familia Degetelor,, https://youtu.be/8j2BmGTSvaA 
• Desfasurarea jocului: se accesează și se dă share link-ului- Wordwallwheet ,,Familia,, 

https://wordwall.net/ro/resource/6775575 
 Regulile jocului : 
 -Se apasă tasta ,,Învârte,,  
 -Roata va începe să se învârtă, oprindu-se în dreptul unui membru al familiei.  
 -Se citește întrebarea din dreptul imaginii la care s-a oprit roata, iar elevul, ajutat de părinte 

răspunde în manieră proprie, identificând fiecare membru al familiei, cu caracteristicile şi activitățile 
specifice. În paralel, elevii vor fi solicitați să imite cu ajutor gesturi simple reprezentate în imaginile 
din joc. 

 -Elevii nonverbali vor arăta cu degetul imaginea indicată de către părinte pe roata familiei. 
 -Dacă se răspunde corect, întrebarea este eliminată, urmând să se răspundă la întrebările 

rămase. 
 -Se continuă până la epuizarea întrebărilor şi finalizarea jocului.  
 -Echipa care răspunde corect la mai multe întrebări este câştigator, primind aplauzele 

binemeritate şi titlul de « Cea mai pricepută familie»  
• Elemente de joc: surpriza, aplauzele, întrecerea 
• Evaluarea și aprecierea jocului: prof. va desemna echipa/ echipele părinte-copil 

câștigătoare, după criteriile prestabilite mai sus. Aceștia vor fi recompensați cu aplauze din partea 
colegilor. Toți copii vor primi recompense simbolice și ,,virtuale ,, 

 
În învățământul on-line am oferit copiiilor jocuri atractive, dintre care am să vă prezint una, cu 

mare succes în rândul copiilor mei:  
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JOC ÎN PANDEMIE 

DESEN DIN AMINTIRE ÎN ADVENT 
 

SZENTES RÉKA 
G.P.P. CSIPIKE, SFÂNTU-GHEORGHE 

 
Titul jocului: DESEN DIN AMINTIRE ÎN ADVENT 
Categoria de activitate: ALA – ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 
Domeniul de dezvoltare: 
A. Domeniul: Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale 
Dimensiuni ale dezvoltării:  
A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiară 
Obiectivele de referință al jocului – copiii să fie capabili:  
- de a observa, de a pipăi și de a enumera principalele însușiri , trăsături ale obictelor: formă, 

culoare, miros, mărime, etc. 
- de a defini obiectele exclusiv prin pipăire 
- de a reda obiectele prin desen , numai din amintire 
Mijloacele necesare:  
- portocale, scorțișoară, mere, turtă dulce în diferite forme, lumânare, spiriduși de crăciun, 

eșarfă, hârtie, creioane colorate 
Timpul alocat jocului: 15 de minute 
Numărul copiilor participanți: 1 copil 
Vârsta copiilor participanți: 4-5 ani 
Desfășurarea jocului: În preajma sărbătorii Crăciunului petrecem mult timp în bucătărie, cu 

muzică adecvată sărbătorii, preparând turtă dulce și obiecte decorative. Este de dorit, ca părinții să 
coopteze copiii la aceste activități, sau să propună alte activități în bucătărie, pe care copiii îl acceptă 
cu plăcere.  

Într-un coș adunăm obiecte, ce au legătură cu sărbătoarea Crăciunului: portocale, mere, 
scorțișoare, turtă dulce, lumânare, spiriduși de crăciun. Se va atrage atenția copilului asupra formei, 
culorii, mirosului, suprafeței și mărimea obiectelor. După ce copilul a examinat toate obiectele, se 
întroduc în coș, și se acoperă cu o eșarfă. Copilul stă cu ochii închiși, sau legat la ochi pentru a evita 
contactul vizual cu obiectele din coș. Din coș copilul extrage un obiect, pe care îl predă părintelui, 
după ce le-a examinat prin pipăire și eventual miros, fără să deschidă ochii. Părintele ascunde obiectul, 
după care copilul deschide ochii, și desenează obiectul respectiv. Nu grăbiți desenatul, pentru a fi 
redat cât mai fidel, chiar și în detaliu. Se repetă aceeași procedură cu fiecare obiect din coș.  

Apoi se confruntă obiectele cu desenele în ordinea extragerii lor. Se va vedea, dacă copilul a 
recunoscut obiectul și l-a desenat corect.  

Nu are importanță, dacă copilul a recunoscut și desenat corect toate obiectele, important este 
buna dispoziție, încurajarea, umorul, și să se repete ori de câte ori îi face plăcere copilului.  

Jocul a fost conceput pentru perioada Crăciunului, dar poate fi adaptat oricărei situații, cu orice 
obiect, iar dacă sunt frați și surori în familie, se poate face și competiție, concurs între copiii. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SZIGYARTO KORNELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” TUROCZI MOZES” TG. SECUIESC 

 
 Dacă anul școlar precedent ne-a găsit mai puțin pregătiți în folosirea instrumentelor digitale, 

anul școlar în care ne aflăm ne-a oferit posibilitaea urmării unor cursuri de perfecționare în domeniul 
utilizării instrumentelor IT, astfel încât asigurarea prezenței în on line alături de elevii noștri să se 
facă în cele mai bune condiții. Actul didactic a devenit mai transparent, activitățile desfășurate în 
online pot fi găsite și accesate de cei interesați. În acest mod activitățile creative, inedite și țintite pe 
obiective, anterior formulate, fac din unitatea școlara în care activăm un spatiu deschis care se 
mândrește cu cadre didactice bine pregătite, interesate în permanență de inovație, formare continuă 
și nu în ultimul rând de achizițiile copiilor noștri, care sunt în centrul atenției noastre, a comunității 
locale și al unitatii școlare în ansamblu. 

 În perioada desfășurării școlii online, trebuie să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot 
aplica și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale: 

 Orarul școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru online 
 Timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit (ciclul primar- 90 min., 

ciclul gimnazial- 120/150 min., ciclul liceal- 180/210 min.) 
 Pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, 

aplicații, ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare. 
 Toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine 
 Este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de 

lucru cu aplicațiile. 
 Avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, 

regularitate, sprijin și comunicare continuă între elevi, părinți, colegi. 
 Avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o 

personalizare a sarcinilor. 
 Feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru 

didactic/ părinți. 
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.  

 Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 
sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare 
și evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, 
cadrele didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc învăţarea: prin 
întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate şi prin relaţii umane care să 
transmită încredere şi susţinere astfel încât procesul educaţional să aibă reultatele aşteptate. 

 
Bibliografie: 
• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon 

Vela, „Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!  

ȘCOALA DE ACASĂ, ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROF. SZŐCS ILDIKÓ 
EDUCATOARE LA GRĂDINIŢA DE COPII CIMBORA- BARAOLT, 

JUD. COVASNA 
 
„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi.” John Dewey 
 Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, copii și 
educatori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile 
familiei și ale școlii, în educația copiilor? Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă 
cât și conceptul de școală online pot fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta 
nevoie pentru viitorul copiilor.  

Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională și au lăsat 
puțin timp părinților să se pregătească pentru a susține educația copiilor lor acasă”. 

Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care le 
întâmpină se numără: 

-Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre educator-copil sau dintre copii 
-Pot dezvolta un program neregulat de odihnă  
-Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu 
-Evaluarea online poate fi subiectivă.  
-Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la grădiniță 
-Sunt izolați de colegi și de prieteni 
-Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale 
-Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 
Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, 

comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct de 
vedere social, cât şi economic. 

Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în 
timpul serviciului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă 
se adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel ca copii, principiile învățării online. 

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 
de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au 
putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, nevoile 
preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare 
și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare. În 
contextul în care o mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii acasă, ce 
funcționează pentru preșcolari? 

 Noi, educacatorii, am învățat foarte mult în această perioadă. Majoritatea cadrelor didactice 
din învățământul preșcolar au organizat activitățile mixt, adică atât sincron, cât și asincron. 

În grupa noastră părinții au fost receptivi, foarte mulți (dar nu în totalitate) au trimis feedbackuri 
la activitățile propuse de noi. S-a pierdut mult în perioada online la abilitatea de cooperare și 
colaborare a copiilor, care este un indice al securității financiare și emoționale pe termen lung. Noi, 
în grupa noastră, am făcut propuneri de activități și jocuri pentru fiecare săptămână pe grupul nostru 
închis de facebook, axat pe o temă. Noi, educatorrii am învățat să lucrăm pe diferite platforme, am 
folosit aplicația Padlet pentru colectarea materialelor, ideilor. Părerea mea este că această perioadă 
nefastă ne/a dat și multe lucruri pozitive. Ne/am ajutat reciproc cu idei pentru diferite activități, am 
văzut multe idei bune pe care putem să le folosim și în predarea față în față. Trebuie să fim optimiști 
întotdeauna, să căutăm partea pozitivă a tot ceea ce ne iese în cale, numai așa putem să răzbim în tot 
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ceea ce facem. Am consiliat și părinții tot în acest fel, să le vadă și ei partea pozitivă. Perioada izolării 
este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă schimbările de rutină care 
apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice și cele de la muncă în 
același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. 

Părinții cu ajutorul nostru au putut face cu copiii activități și jocuri atât distractive cât și 
educative. Au putut observa evoluția copiilor lor prin prisma acestor activități. Sunt multe lucruri care 
se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive pentru fiecare dintre noi. Cheia nu e să 
facem mai mult, ci să facem ce putem, cu îngăduință și ajutor.  

 Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: 
de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.  

 Educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea 
întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de 
menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este 
necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. 

 
Bibliografie: 
Abrujdan, Anamaria Bianca, Jitariu, Alina Codruţa „Dezvoltarea copilului de la întrebări şi 

nelinişti, la sprijin”, Editura Diana, Piteşti, 2010 
Dolean, Ioan; Dolean, Dacian Dorin „Meseria de părinte”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
Littauer, Florence „Personalitate plus – Cum să-i înţelegi pe ceilalţi  
înţelegându-te pe tine însuţi”, Editura „Business Tech International Press, Bucureşti, 2004 
„Personalitate plus – Ghid pentru părinţi”, Editura „Business Tech International Press, 

Bucureşti, 2007 
Linvigstone, Tessa „Copilul vremurilor noastre – Învăţarea timpurie”, Editura Didactica 

Publishing House, Bucureşti, 2009 
Minulescu, Mihaela „Relaţia psihologică cu copilul tău” Editura Psyche, Bucureşti, 2006  
Preda, Viorica „Grădiniţa altfel”, Editura V & I INTEGRAL, Bucureşti, 2003  
Tătaru, Lolica-Lenuţa, Glava Adina, Pocol Maria „Educaţia timpurie” – ghid metodic pentru 

aplicarea curriculumului preşcolar Editura „Paralela 45”, Piteşti, 2009 
Educatia copiilor: Rolul parintilor și al scolii in dezvoltarea lor ... 
https://www.logiscool.com › blog › ghid 
Grădiniță - Edupedu.ro 
https://www.edupedu.ro › gradinita 
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EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PRIN UTILIZAREA 
INSTRUMENTELOR DIGITALE  

 
PROF. ÎNV PRIMAR TĂBĂTAȘ ALINA GEORGETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU”  

COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL PRAHOVA 
 
Trăim în secolul în care tehnologiii, e acaparează din ce în ce mai mult spațiul în viața de zi cu 

zi, iar noi, profesorii, suntem cei care trebuie să ne învățăm elevii să folosească tehnologia pentru a-
și dezvolta anumite competențe și să reziste tentației de a petrece foarte mult timp în fața 
calculatorului, în detrimentul socializării cu colegii de vârsta lor. 

În ultimii ani se vorbește tot mai des 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. Eu cred însă, că 
procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de 
învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Învățământul preuniversitar trebuie mereu să se adapteze noilor cerințe ale societății noastre, 
care parcurge un salt tehnologic destul de înalt către o nouă eră a tehnologiilor. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

În ultima perioadă, școala românească s-a confruntat cu o provocare uriașă; activitățile 
educaționale tradiționale, desfășurate în sălile de curs, față în față cu elevii au fost suspendate și 
cadrele didactice s-au văzut nevoite să se adapteze rapid, să găsească resurse atât legate de propriile 
competențe profesionale, cât și de instrumentele digitale, care să le ajute și care să înlocuiască 
educația formal cu care cadrele didactice erau obișnuite. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 
de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele 
stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune 
resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au 
nevoie pentru o lecţie bună. 

 Avantajele învățării online: 
1. distribuirea rapida a materialelor didactice 
 Profesorii sau administratorii pot 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. 

2. elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 
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 Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 
3. existenta continuturilor multimedia 
 Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale 

care intotdeauna au eficientizat invatarea. 
4. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 
 Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit 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. 

5. 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. 
6. 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. 

 Limite și dificultăți / Dezavantaje 
1. 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. 

2. 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! 

 Concluzii 
 S-au putut expune cateva idei, insa 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. 

 Pot fi numite 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. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
 Bernat, Simona, 2003, Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară clujeană, Cluj-Napoca  
 Cerghit, I, 2006, Metode de învăţământ,, editura Polirom, Iaşi 
 Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
 Moise, C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Iaşi 
 Văideanu, G., 1986, Pedagogie- ghid pentru profesori, ed. Universitpţii Al. I. Cuza, Iaşi 
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”ABORDAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A PREȘCOLARULUI  

ÎN CONTEXTUL ACTUAL EPIDEMIOLOGIC”- 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. TABLĂ MIHAELA 
GRĂDINIȚA NR. 53 

 
 Bolile infecțioase, pot perturba mediul în care copiii cresc și se dezvoltă. Perturbările care 

afectează familiile, prieteniile, rutina zilnică și comunitatea largă pot avea consecințe negative asupra 
bunăstării, dezvoltării și protecției copiilor. În plus, măsurile întreprinse pentru prevenirea și controlul 
răspândirii virusului pot expune copiii riscurilor de protecție.  

 Carantina și măsurile de izolare la domiciliu, la nivel de instituție sau regiune, pot avea impact 
negativ asupra copiilor și familiilor acestora, pot schimba rapid condițiile de viață ale copiilor. 
Măsurile de carantină, cum ar fi închiderea școlilor și restricționarea deplasărilor, întrerup rutina 
copiilor și sprijinul social, totodată generând stres suplimentar pentru părinții și îngrijitorii care ar 
trebui să găsească alte opțiuni pentru îngrijirea copiilor sau să nu mai meargă la muncă. Stigmatizarea 
și discriminarea în legătură cu COVID-19 i-ar putea face pe copii mai vulnerabili la violență și 
perturbări de ordin psihologic. 

 Pandemia a afectat profund educaţia şi a agravat inechităţile sociale existente în regiune. Copiii 
din familii cu venituri reduse, copiii care locuiesc în zonele rurale cu infrastructură deficitară, copiii 
din cadrul minorităţilor etnice şi lingvistice, copiii cu dizabilităţi, copiii migranţi şi refugiaţi, copiii 
aflaţi în conflict cu legea, copiii şi tinerii care nu frecventează instituţiile educaţionale, băieţii şi fetele 
care locuiesc în condiţii dificile sau în cămine abuzive se confruntau deja cu bariere semnificative 
pentru participarea la educaţie şi învăţare şi aveau parte de educaţie şi de avantaje sociale mai reduse 
decât cei de aceeaşi vârstă. 

Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilitățilorsociale 
şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de 
educaţie a copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii s, sprijin pentru bunăstare şi referire 
la servicii medicale şi sociale de bază. 

 Bunăstarea psihologică a copiilor, profesorilor și părinților trebuie să fie în centrul atenției. Nu 
există suficient sprijin psihologic și psihosocial pentru copii și tineri, precum și pentru profesori și 
părinți pentru a reacționa la incertitudinile privind viitorul și frica de necunoscut. Prin absența de la 
școala, copiii suferă pierderi majore la nivel socio-emoțional. 

„Competențele socio-emoționale, de exemplu, capacitatea de a interacționa, de a comunica, de 
a argumenta, de a face față unui conflict și de a-l gestiona, de a fi empatic sunt esențiale pentru 
performanțele și bunul echilibru al vieții de adult. Ele se formează doar prin interacțiune directă și 
pierderile la nivelul lor vor atârna extrem de mult în dezvoltarea emoțională, psihologică a copiilor”,  

 Este un fapt demonstrat că primii ani ai copilăriei de la zero la șase ani reprezintă o perioadă 
de formare extrem de importantă pentru dezvoltarea neurologică și bunăstarea vieții. În această 
perioadă, relațiile pozitive, semnificative, jocul activ și explorarea sunt esențiale pentru bunăstarea și 
dezvoltarea copiilor. 

 Deja, studiile din ultimii ani efectuate de cercetători din întreaga lume demonstrează că timpul 
petrecut în fața ecranelor afectează rezultatele dezvoltării copiilor mici. Organizația Mondială a 
Sănătății recomandă offcial nu mai mult de o oră pe zi de stat în fața unui ecran pentru copiii între 2-
4 ani și cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Cu toate acestea, în prezent programele pentru copii mici 
sunt închise și mulți dintre ei sunt acum expuși la mult mai mult decât aceste limite recomandate. 

 În timp ce învățarea online poate fi o opțiune viabilă pentru copiii mai mari care sunt capabili 
să lucreze relativ independent, în mod clar nu este o opțiune adecvată din punct de vedere al 
dezvoltării pentru primii ani. Acestea pot duce la un scor redus în ceea ce privește limbajul și 
abilitățile cognitive, iar în cazul copiilor care petrec mai mult de șapte ore zilnic experimentează o 
subțiere a cortexului creierului, care este legat de gândirea și raționamentul critic.  
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 Un alt factor care nu poate fi neglijat este efectul extrem de captivant, stimulând dopamina, al 
jocurilor care au bucle scurte de feedback de tip recompensă care dăunează capacității neurologice a 
copiilor de a dezvolta răbdarea, le reduce capacitatea de atenție și abilitățile de autoreglare. 

 În concluzie, cadrul didactic trebuie să fie într-o continua adaptare la situațiile sociale; 
adaptează modul de interacționare cu copii, găsește teme și material potrivite situației create, găsește 
mijloace și metode de a ajunge la sufletul copilului și de a veni în întâmpinarea nevoilor educaționale, 
emoționale și sociale ale familiei. 

 Cadrului didactic nu îi rămâne decât, atunci când primește o sarcină de lucru, rezolvarea ei 
trebuie să țină de două lucruri: de cât de valoroasă este pentru tine și de cât de clar îți este ceea ce ai 
de făcut. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. TĂBLEȚ SIMONA CARMEN 

ȘC.GIMN ”ÎNV. CLEMENȚA BEȘCHEA” CĂPĂȚÂNEȘTI 
 
 Intrarea în pandemie în martie 2021 a fost un moment dificil pentru întregul sistem 

educațional.Ceea ce era dorit să se întâmple(digitalizarea educației ) într-un viitor mai apropiat sau 
mai îndepărtat a devenit obligatoriu în termeni de zile/săptămâni.În acest context procesul de predare 
–învățare –evaluare a căpătat forme noi. 

 Constatăm astăzi, dincolo de dificultățile și neajunsurile sale, că mediul online este o 
extraordinară cale de comunicare și conexiune între partenerii sistemului de educație și nu numai.Este 
un mediu accesibil oriunde te-ai afla, e un mediu eficient de comunicare și în plus îți dă posibilitatea 
de a gestiona mai bine timpul pe care îl ai la dispoziție pentru activitățile tale. 

 Cadrele didactice alături de partenerii săi din educație au reușit să facă pași uriași, rapid, 
eficient în multe cazuri, trecând de la statutul de necunoscător la amator și apoi la avansat în direcția 
folosirii resurselor digitale de comunicare, de predare/învățare/evaluare. Un prim pas l-a constituit 
investigarea tipurilor de resurse materiale existente, urmat de discutarea cu părinții și elevii (pentru 
adaptarea orarului acolo unde a fost cazul-elevii de vârstă mică), de stabilire a orarului adaptat, de 
stabilire a regulilor de desfășurare a activităților în mediul online . 

 Lipsa competențelor digitale a multor cadre didactice nu a fost un obstacol ci mai degrabă a 
determinat mobilizarea acestora în plan personal dar mai ales a stimulat apariția colectivelor de lucru 
și a învățării colaborative.De asemenea un lucru interesant a fost sprijinul pe care unii profesori l-au 
primit chiar de la elevii cărora urmau să le livreze corespunzător informații . 

 Învățarea online, la fel ca și cea clasică (face to face) are ca premisă a succesului o eficientă și 
atentă proiectare și planificare a procesului de instruire .Acestea presupun nu doar atenția asupra 
conținuturilor ci și asupra tipurilor de interacțiune, a tipurilor de dispozitive disponibile la elevi, a 
duratei orei de curs, a programului de lucru, a temelor propuse, a vârstei elevilor, etc. 

 Cadrele didactice cu mare respect față de profesie, față de beneficiarii de educație (direcți sau 
indirecți) au făcut eforturi uriașe pentru formare/perfecționare, achiziționând din resurse proprii 
echipamente și dispozitive electronice necesare realizării unui proces de predare-învățare-evaluare 
eficient și chiar de succes .  

 Ceea ce trebuie remarcat însă, dincolo de blocajele care de cele mai multe ori au fost depășite 
în timp, sunt avantajele pe care majoritatea partenerilor din educației le-au descoperit la acest tip de 
instruire : 

-menținerea interacțiunii între profesor și elevi dar și în interiorul grupului de elevi, 
menținându-se astfel comunitatea școlară; 

-accesibilitatea (de oriunde și oricând); 
-flexibilitatea programului; 
-multitudinea de aplicații și platforme adaptabile majorității formelor de instruire (sincron și 

asincron ); 
-atractivitatea lecțiilor prin folosirea de variate resurse (filme, videoclipuri, animații, 

experimente virtuale, jocuri, chestionare, teste, etc); 
-desfășurarea în siguranță și confort (acasă, fără mască ); 
-eficiența și rapiditatea transmiterii informațiilor către receptor ; 
-creșterea învățării colaborative; 
-păstrarea conținuturilor și/sau editarea și chiar modificarea acestora ; 
-distribuirea rapidă a materialelor didactice atât pentru cei prezenți cât și pentru cei absenți; 
-personalizarea învățării, aceasta fiind adaptată tuturor stilurilor și ritmurilor de învățare; 
-dezvoltarea competenței digitale; 
-creearea de grupuri de lucru; 
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-obținerea rapidă a rezultatelor evaluării și a feed-backului. 
 Ca orice situație ce presupune noutate au apărut și mici blocaje sau dezavantaje:  
-inexistența de dispozitive/conexiune de internet în cazul unor elevi; 
-existența de dispozitive neperformante (pe care elevii să poată redacta, completa, scrie, etc.) 

în cazul unor elevi; 
-conexiuni slabe de internet; 
-orar adaptat pentru elevii de anumite vârste care depindeau de părinți pentru stabilirea 

conexiunilor digitale; 
-inexistența unor platforme la nivelul unor unități de învățământ; 
-inexistența unui spațiu de lucru liniștit, individual în cazul unor elevi; 
-existența unui singur dispozitiv pentru elevi ai aceleiași familii și care au același orar de lucru;  
-lipsa socializării elevilor ce poate produce uneori anxietate, blocaje de exprimare; 
-dificultatea cadrului didactic de a verifica activitatea elevului pe parcursul lecției/activității; 
-dificultăți de concentrare la privitul continuu al ecranului ; 
-probleme oftalmologice. 
 Cu toate acestea, procesul de instruire în forma digitală a continuat și s-a adaptat condițiilor 

punctuale, s-a dezvoltat și a devenit nu doar atractiv și eficient ci a dus la o comunicare bună și evident 
la dezvoltarea de competențe generale/specifice . 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

 
 PROF. TACHE ANETA 

 
Școala online, fie că vrem sau nu, a fost soluția cea mai potrivită pentru situația creată de 

nefericitul Coronavirus. Mutarea școlii în online a fost o decizie drastică dar necesară pentru a ne 
continua studiile si de a ne pastra în același timp sănătatea. 

 Desigur, ca orice concept nou și intr-o oarecare măsură improvizat, a avut parte de păreri 
împartite din partea oamenilor.Unii spun că a fost o pierdere de timp, altii spun că a fost un pas înainte 
pentru educatie. Adevărul este însa undeva la mijloc. Cert este faptul că profesorii și-au dat toată 
silința sa faca un învățământ de calitate cu mijloacele mai mult sau mai puțin performante pe care le-
au avut la dispoziție. 

Iată căteva platforme și aplicații pe care profesorii le pot folosi in cadrul orelor online pentu o 
îmbunătățire a procesului educativ: 

• GOOGLE FORMS  
 Este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora 

în timp real folosind smartphone-uri, tablete, laptopuri și calculatoare. Se pot adăuga tipuri de 
întrebări, imagini, videoclipuri. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza 
formularul cu teme simple de fotografii sau culori. Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, 
Google Sheets, fiind ușor de urmărit.  

• ASQ (another smart question) 
Este o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. În contul profesorului se 

specifică unitatea de învățământ din care face parte, se adaugă disciplina și clasele la care predă. 
Profesorul vede în timp real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Se poate lucra 
diferențiat cu elevii. Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească 
anumite conținuturi. Părinții au și ei acces la această aplicație.  

Cadrul didactic: își creează un cont (se poate accesa și printr-un cont demo pentru a vedea cum 
funcționează). Poate realiza și conturile elevilor, transmitându-le ulterior contul și parola.  

• LIVEWORKSHEETS 
 Această platformă este utilizată pentru a construi activitați de învațare, care se pot efectua 

online interactiv, pentru evaluare, cu feedback imediat.Profesorii au posibilitatea sa își înregistreze 
elevii, să le creeze conturi, sa le verifice temele în timp real. 

 Elevii pot rezolva fișele de lucru online și pot trimite răspunsurile profesorului. Fișele pot 
include sunete, videoclipuri, exerciții de drag and drop, unire cu săgeti, alegere multiplă si chiar 
exerciții de vorbire, pe care elevii trebuie să le facă folosind microfonul. 

• WORDWALL  
Este o platformă care permite profesorilor să creeze cu ușurință activități pentru clasa lor. 

Activitățile Wordwall pot fi redate pe orice dispozitiv activat pe web, iar profesorii au opțiunea de a 
crea materiale tipărite pe baza acelor activități. 

• KAHOOT!  
Este o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se poate 

folosi Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-
ul prin slide-uri animate.  
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Kahoot-urile se joacă cel mai bine în grup, de exemplu, o clasă. Jucătorii răspund întrebărilor 
de pe propriile dispozitive, în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru 
a uni lecţia. Jocul creaza un "moment-foc de tabără", încurajând jucătorii să interacţioneze. 
Pe lângă puterea de a creea propriul kahoot, jucătorii pot să caute prin milioanele de jocuri deja 
existente.  

 
BIBLIOGRAFIE  
• Florina Vișan:”Strategii de evaluare in mediul online” 
• Ioan Ioja:” Ghid de utilizare a instrumentelor digitale pentru activitatea didactică 

online”  
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GRĂDINIȚA ONLINE 

 
 TAKACS MARIA TEREZIA 

GRĂDINIȚA CU P.P ”LICURICI” – TG - MUREȘ 
 
 Lumea în care trăiesc familiile în prezent s-a schimbat considerant, așadar și mediul în care se 

dezvoltă personalitatea copiilor diferă foarte mult de mediul în care au crescut părinții, respectiv 
bunicii acestora. O diferență mare care este prezentă în viața de zi cu zi a familiilor, este utilizarea 
aparatelor inteligente cum ar fi tableta, telefonul, calculatorul și folosirea internetului. Copiii de obicei 
se familiarizează cu aceste obiecte de la vârste fragede, de la 2- 3 ani. La început micuții se uită la 
desene animate, la povești, la cântece pentru copii, după care urmează diferite jocuri și aplicații 
concepute special pentru ei. În utilizarea internetului o mare responsabilitate îi revine părinților în 
alegerea conținutului potrivit pentru preșcolari. 

 Odată ce am început activitatea didactică online, copiii de la grădiniță s-au adaptat destul de 
repede noilor cerințe, știind să utilizeze aparatele smart, sigur sub supravegherea strictă a părinților. 
După câteva zile de ”Grădiniță on-line” am avut o întâlnire pe platforma Teams, și copiii și-au spus 
părerea despre această situație. Ei erau mulțumiți, entuziasmați de exercițiile, materialele, poveștile 
primite, dar erau afectați de lipsa întâlnirilor fizice cu colegii, cu educatoarele. Așadar, ca să facilităm 
un pic situația, am organizat mai multe întâlniri live (2, 3 pe săptămână). Aceste întâlniri erau foarte 
benefice pentru toată lumea, copiii s-au bucurat că și-au văzut colegii. În mod normal am beneficiat 
de tot sprijinul părinților, am planificat întâlnirile în funcție de programul acestora. Dificultățile și 
provocările erau nenumărate, dar felul în care au răspuns copiii și adulții a fost impresionant, fedd-
back-ul a fost unul pozitiv, demonstrând că merită tot efortul depus.  

 Resursele utile cu ajutorul cărora am realizat exerciții, jocuri, fișe atractive, distractive, 
educative au fost un mare ajutor în perfecționarea personală. 

 Copiii au apreciat activitățile în care am folosit următoarele resurse, aplicații: 
-wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea cunoștințelor despre 

vocabulary, matematică, științe etc.) 
-jigsawplanet.com (jocuri online) 
-learningapps.org (module de învățare multimedia într-o formă atrăgătoare pentru a crea și 

gestiona online) 
-Jamboard (tablă interactivă) 
-Paint by number ( aplicație de colorant după un tipar prestabilit) 
 Această perioadă ne-a demonstrat că predarea online la grădiniță cu toate dificultățile ei, poate 

fi atractivă cu multe activități creative, ținând cont de nevoile copiilor, astfel toată lumea beneficiază 
de o experiență plăcută. 
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TRADIȚII ROMÂNEȘTI LA GRĂDINIȚELE CU GRUPE DE LIMBA 

MAGHIARĂ 
 

TAKÁCS-KAJÓ BRIGITTA,  
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SZENT LÁSZLÓ” 

ORADEA 
 
 Fiind cadru didactic la grupă de preșcolari la secția maghiară, am avut ocazia dealungul anilor 

să observ asemănările și diferențele la copiii preșcolari de etnie maghiară, română. 
Luna decembrie este una specială în viața copiilor. Ei așteaptă cu nerăbdare și cu multă dragoste 

sosirea Moșului Nicolae, sau sosirea Moșului Gerilă, sau Moșului Iarna, sau Domnului Iisus sau cine 
știe câte variante mai există, însă scopul este unul: să fie cuminți și să fie dăruiți cu cadouri.  

Comunitatea maghiară începe sărbătorile încă din 5 seara din decembrie, când copiii sunt 
vizitați de Moș Nicolae. Ei trebuie să-și lustruiască cizmulițele sau ghetuțele și să le pregătească la 
geam sau la ușă. Dacă au fost cuminți pe tot parcursului anului, acești copii sunt premiați cu daruri 
precum nuci de aur, mere, alune, iar cei neastâmpărați primesc doar nuie, cu care părinții „îi ajută” să 
fie mai cuminți, ca la anul să poată primi și ei cadouri. Legenda Moșului Nicolae provine de la 
episcopul Sfântul Nicolae, care cu ani în urmă s-a îmbrăcat în haină lungă, roșie cu care umbla prin 
străzile orașului și lăsa cadouri celor nevoiași. Moșul ajunge într-o singură noapte la toți copiii, acesta 
putând să se realizeze printr-o magie specială datorită renilor, care trag sania Moșului. Dealungul 
anilor această tradiție s-a transformat în una mai materialistă, ceea ce înseamnă, că copiii sunt 
suprastocați cu cadouri imense și scumpe, majoritatea acestara fiind jucării. 

Următoarea sărbătoare este cea a Crăciunului. După obiceiurile maghiare, bradul împodobit de 
Crăciun este adus de nounăscutul, micuțul Iisus în ajunul de Crăciun împreună cu cadourile sub brad. 
Cadourile pot fi descopoerite chiar în seara de 24 decembrie, sau dacă ajunge pe parcursul nopții, 
atunci în dimineața de 25 decembrie. Această sărbătoare este doar despre naștera Domnului Iisus. 
Toate cântecele și poezioarele au tematica despre minunea întâmplată de la Betleem. Aici Moșul nu 
mar are loc.  

Ceea ce se poate denumi la asemănările între grupele de română și maghiară la grădiniță, este 
faptul că la ambii vine Moșul. Diferența însă este la data sosirii Moșului: la minoritățile maghiare 
Moșul vine chiar la începutul decembriei, și copiii nici nu-și mai amintesc de el cu ocazia Crăciunului. 
În schimb, la copiii români Moșul vine cu bradul și cu cadourile, el le face surpriză de ajunul 
Crăciunului. Din această cauză este că la serbările de la minoritățile maghiare Moșul nu apare în 
același poză cu bradul împodobit. La organizarea serbărilor din Decembrie, educatoarele de la secțiile 
maghaire au două variante la dispoziție: ori respectă obiceiurile maghiare și organizează două serbări 
– una pentru primirea Moșului Nicolae, una de Crăciun -, ori organizează serbări asemănătoare 
colegelor de la secțiile române, introducând tradiții românești la serbări și organizează doar una 
singură, la care apare Moșul împreună cu bradul împodobit. 

Oricare variantă optează, copiii sunt vrăjiți de apariția Moșului atât la începutul Decembriei, 
cât și la mijlocul lunii, aproape de Crăciun., iar părinții sunt entiziasmați văzând bucuria prichindeilor. 
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PREDAREA ONLINE ȘI MOTIVAREA ELEVILOR 

 
 PROF. ALINA MIHAELA TALAPAN 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 149, BUCUREȘTI 
 
Educația este un fenomen apărut odată cu societatea umană și are funția de informare și formare 

a omului din punct de vedere intelectual, moral, artistic, social. 
În ultimul an și mai bine, educația a avut de depășit un obstacol nevăzut, un virus care ne-a ținut 

pe toți în case, ne-a închis școlile și ne-a obligat, profesori, elevi, părinți, deopotrivă, să ne adaptăm 
la o educația realizată online. Sisteme educaționale din lumea întregă au trecut prin nevoia de a se 
reinventa. Ne-am pus cu toții multe întrebări : Ce putem face ca să continuăm să învățăm și actul 
educațional să continue ? Cum ne adaptam la învățarea online ? Cum ne poate ajuta tehnologia să 
continuăm predarea – învățarea – evaluarea ? Cum să facem din instrumentele de predare online un 
atuu al învățării ? Cum să captăm atenția elevilor ? 

Cu toții ne-am dat seama că e important să ținem copiii aproape de școală și de rolul ei. Un 
actor important pe scena predării online a fost părintele. Colaborarea dintre profesori și părinți a 
devenit mai importantă ca niciodată. Părinții au putut înțelege mai ușor și au putut empatiza cu 
eforturile unui cadru didactic. Ei au putut explora împreună cu copii diferite platforme și instrumente 
online și astfel învățarea s-a putut petrece pe toate cele 3 laturi ale triunghiului educațional.  

Adaptarea la predarea onlinea a obligat profesorii să învețe extrem de multe într-un timp scurt, 
să colaboreze între ei, să-și împărtășească metode și practici pedagogice.  

Mutarea cursurilor în mediul online a încurajat elevii să aibă mai multă autonomie în învățare 
făcand appel la o creativitate debordantă, le-a crescut încrederea în forțele proprii de învățare 
îndreptându-se spre a fi autodidacți, iar « a fi autodidact » este apanajul învățării continue pe tot 
parcursul vieții pentru că procesul de învățare definește oamenii la orice vârstă și existența umană 
este condiționată de învățare pentru a supraviețui, pentru a se autodepăși. 

Pe langă cele câteva caracteristici ale predării online, multă « cerneală » a curs deja vorbindu-
se despre avantajele și dezavantajele acestei forme de predare care nu este chiar nouă. 

Refuz să cred că dezvoltarea personală și învățarea tradițională sunt istorie, pentru că 
relaționarea față în față favorizează comunicarea, colaborarea, închegarea relațiilor interumane, jocul, 
joaca, experiențele personale și de grup atât de importante în dezvoltarea personalității copilului. 

Sunt de acord cu o îmbinare a modelului tradițional cu « e-learning » sau cu « e-education ». 
Resursele educaționale deschise erau prezente într-o oarecare măsură în procesul de învățare – 
predare – evaluare, iar dacă vor fi tot mai prezente, nu trebuie să sperie pe nimeni, trebuie doar să să 
ne adaptăm cu toții și să reușim o bună motivare a elevilor. Și am putea vorbi aici despre motivarea 
prin setarea obiectivelor orei, adică acelea prin care se face o introducere ușoară în atmosfera orei, 
acelea care reflectă așteptările pe care trebuie să le avem la sfărșitul orei. Apoi, putem vorbi despre 
obiectivele personale concepute pentru a informa despre progresul și cunoștințele individuale ale 
fiecărui elev și oferă elevilor un motiv de a se implica în procesul de învățare.  

Motivarea prin recompense și laude care este evident, mai eficientă decât pedepsele și se poate 
realiza foarte simplu prin mesaje pozitive de feedback (gif-uri, imagini distractive, emoticoane, etc). 
Chiar și un simplu sau un singur comentariu pozitiv contează pentru că, dat atent și la timp, are o 
putere motivatoare semnificativă. 

Motivarea de a se implica reprezintă o adevărată provocare. Nivelul de interes poate oscila de 
la o zi la alta și este influențat de mai mulți factori : cunoașterea subiectului predat, dificultăți de 
învățare și reținere a informației predate, lipsa încurajării, metodă de predare neadaptată stilului de 
învățare, experiențe anterioare neplăcute (critici, note mic, etc), relevanța subiectului sau a 
activităților raportate la viața de zi cu zi. Pentru a cerște nivelul de interes și implicare e nevoie de 
apreciere colectivă, de înțelegerea și împărtășirea sarcinilor și activităților, de ajutor și sprijin în 
asumarea responsabilităților în procesul lor de învățare.  
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Implicarea autentică se manifestă la 3 niveluri : implicarea cognitivă, atunci când elevul depune 
efort activ pentru a înțelege mai bine : implicarea emoțională atunci când elevul apreciează activitatea 
la care ia parte și îi face plăcere să participre ; implicarea comportamentală, atunci când se 
înregistrează un bun comportament la oră prin stabilirea unui set de reguli foarte clare. 

Ce anume îi motivează pe elevi să se implice în activitatea de învățare ? Este nevoia fiecăruia 
de a fi văzut și apreciat, de a aparține unui grup, nevoia copilului de « a da » și de « a primi », de a fi 
iubit și apreciat pentru ceea ce este și pentru ceea ce face. Apoi, nevoia de a lua decizii, nevoia de a 
învăța (care apare în copilărie și rămâne pe tot parcursul vieții), nevoia de a descoperi și de a înțelege, 
fiind vorba de curiozitatea sa de copil, nevoia de exprimare, nevoia de cooperare. Întâlnim aceste 
nevoi în orice mediu de educație, dar în cel online a fost o adevărată provocare să le putem cultiva și 
să putem calibra motivația elevului.  

Indiferent unde se desfășoară procesul de predare – învățare – evaluare, acesta trebuie să aibă 
în centru elevul, nevoiele lui și ritmul propriu de învățare.  

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 
educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de 
cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 
 PROF. INV. PR. TĂLPEANU RAMONA 

GRĂDINIȚA P.P. BOCȘA  
 
 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 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 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 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1049



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.. 

 
Bibliografie: 
1. Agabrian, Mircea, Scoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iasi, 2006.. 
2. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan, Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, 

Iaşi, 2001 
3. Nicola, Ioan, „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2000. 
4. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON- LINE 

 
PROF. RAMONA TĂMÂIAN 

  
În planul de acțiune pentru 2021- 2027 al Comisiei Europene apar două priorități strategice: 
1. Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță. 
2. Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală. 
Prin urmare, obiectivul Comisiei Europene este unul de resetare al educației. 
Pandemia a fost și este o ocazie de „trezire” pentru educație, de transformare a crizei actuale 

într-o oportunitate pentru învățământ, privit atât ca sistem, cât și ca proces. 
În România au existat o pluralitate de experiențe didactice la distanță: de la soluții ad-hoc până 

la cele profesioniste. 
Învățământul on-line a trezit în ultimele luni multe opinii pro și contra și întrebări diverse:  
- Este eficientă educația „la distanță”? 
- Poate înlocui educația on- line educația face- to face? 
- E-learning-ul si m-learning-ul sunt benefice?  
- Afecteaza mediul on-line capacitățile cognitive ale unei persoane?  
- Se poate comuta total educația în registrul virtual? 
- Sunt pregătite unitățile școlare/ cadrele didactice pentru un învățământ la distanță?  
- Este mediul on- line mai sigur pentru elevi comparativ cu mediul din școlile unde există 

violență, droguri, țigări, alcool? Ș.a.m.d. 
Ceea ce este cert este că: 
- educația nu este doar predare, învățare și evaluare; 
- rezultatele sistemului sunt date de rezultatele fiecărui elev în parte; 
- există o rată crescută de analfabetism funcțional în cadrul elevilor ; 
- multe cadre didactice consideră că mediile virtuale sunt greoaie; 
- unii elevi consideră că unii profesori sunt depășiți; 
- copiii nativ digital învață într-un ritm rapid și accesează informația foarte repede;  
- este o urgentă nevoie de cursuri de competență digitală în special pentru profesorii seniori; 
- adaptarea profesorului la noile tehnologii necesită disponibilitate și timp; 
- puterea schimbării se află în dascălii adevărați; 
- rezistența mare la schimbare, o schimbare impusă, a generat nemulţumiri din partea celor 

afectaţi ; 
- inexistența unei selecții corecte, exigente, transparente a resursei umane din învățământ; 
- deprofesionalizarea profesiei de dascăl; 
- subfinanțarea sistemului de învățământ; 
- inexistența unei direcții actualizate contextului de evoluție în cariera directă; 
- corupția la toate nivelurile din învățământ; 
- inexistența unei motivări reale a profesioniștilor din educație; 
- existența plagiatului; 
- promovarea unor ,,clienți politici” în funcții de răspundere; 
- învățământului on- line este o probă - de etapă - a modului în care umanitatea se va adapta 

la tehnologie, inclusiv în domeniul educației. 
Este din ce în ce mai evidentă diferența între ,,profesorii adevărați” (cu vocație, conștiință, 

caracter, preocupați pentru schimbarea/ adaptarea/ dezvoltarea educație) și ,,clienții sistemului.”  
Educația spune multe despre o țară.  
În concluzie schimbarea sistemului educațional românesc este o necesitate, o urgență și o 

realitate, pe care deja o trăim, deși, poate, nu în ritmul dorit de unii.  
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METODA R. FEUERSTEIN 

 
TAMAȘ ANCUȚA CORNELIA 

LICEUL TEHNOLOGIC VINGA/GRĂDINIȚA PP VINGA 
 
 Concepția indusă de metoda Feuerstein, aceea că inteligența este dinamică și flexibilă, că orice 

ființă umană este capabilă să își modifice structura cognitivă și că poate fi ajutată să realizeze aceasta 
prin procesul medierii reprezintă o viziune deosebit de optimistă asupra învățării.  

 Această nouă viziune pornește de la o reinterpretare a modelului lui Piaget referitor la 
interacțiunea dintre ceea ce el numește ORGANISM (om/copil) și lume. Schemei originare: S 
(stimul) – O (organism) – R (răspuns) i se adaugă M – medierea, cea care ajută copilul să înțeleagă 
stimulul sau să își configureze mai bine răspunsul : S – M – O – M – R (Stimul – Mediere – 
ORGANISM – Mediere – Răspuns). 

 Baza metodei dezvoltate pe parcursul a peste jumătate de secol de Reuven Feuerstein este 
reprezentată de cercetări clinice începute după al Doilea Război Mondial cu acei copii care 
supraviețuiseră lagărelor de concentrare, numiți de el ”copiii de cenușă”. Incapacitatea orientării în 
spațiu și în timp, a percepției corecte, imposibilitatea găsirii datelor necesare pentru organizarea vieții, 
a recunoașterii elementelor realității concrete observate la acești copii erau considerate probleme 
dovedind deficiențe aproape imposibil de recuperat. Medierea Feuerstein le-a corectat. 

Cele trei etape ale medierii sunt: intenționalitate – reciprocitate, semnificație, transcendență. 
Rolul principal al mediatorului în utilizarea metodei Feuerstein este acela de a-l face pe subiect 

să devină conștient de felul în care își utilizează funcțiile cognitive, să gândească cu glas tare, să își 
autoanalizeze performanța, să descopere felul în care o poate îmbunătăți. 

 Totul se realizează folosind Instrumentele de Îmbogățire (FIE – Feuerstein`s Instrumental 
Enrichment), care sunt instrumente de lucru goale de conținut, aceasta înseamnă că nu se referă la un 
domeniu anume (geografie, matematică, biologie etc.), ele servesc la formarea sau dezvoltarea unor 
abilități de învățare, orientare, percepție, rezolvare de probleme. De altfel, una dintre primele întrebări 
cărora copilul sau adultul le răspunde la începutul unei ședințe de mediere FIE se referă la deducerea 
sarcinii pe care o are de rezolvat. 

Instrumentele sunt în fapt reprezentări grafice de diferite tipuri, orientate către rezolvarea unor 
deficiențe ale funcțiilor cognitive.  

Obiectivele derivate sunt : 
Corectarea deficiențelor funcțiilor cognitive ; 
Achiziția unor concepte de bază, a stabilirii etichetelor și a recunoașterii operațiilor ; 
Realizarea unei motivații intrinsece în formarea unor deprinderi de lucru, cunoaștere, percepție; 
Crearea unei motivații intrinsece față de rezolvarea de teste ; 
Formarea unei gândiri autoreflexive, introspective, obiective ; 
Dezvoltarea unei atitudini de învățare activă. 
 Așadar, utilizarea medierii prin folosirea Instrumentelor de Îmbogățire pune accentul pe 

dezvoltarea unei motivații intrinsece, susținută de faptul că îndeplinirea sarcinilor este resimțită 
asemenea unui joc, dar care devine din ce în ce mai complicat, fără să obosească și fără să 
dezamăgească. Mediatorul este acceptat ca un partener și aici se naște și un al doilea tip de motivație, 
care ar putea fi numită de tip social, pentru că fiecare se compară cu ceilalți și dorește să reușească, 
dorește să arate colegilor și mediatorului că poate rezolva sarcina. Nu în ultimul rând, mediatorul este 
și el flexibil, este și el într-un permanent proces de reconfigurare, alături de elevii săi. 

 Concepția indusă de metoda Feuerstein, aceea că inteligența este dinamică și flexibilă, că orice 
ființă umană este capabilă să își modifice structura cognitivă și că poate fi ajutată să realizeze aceasta 
prin procesul medierii mi se pare o viziune deosebit de optimistă asupra învățării și rezultatele 
deosebite obținute prin aplicarea ei, dovedite și de numărul foarte mare de Institute Feuerstein care 
funcționează în întreaga lume (ultimul, inaugurat chiar în perioada desfășurării cursului, fiind cel din 
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Paris) reprezintă o abordare optimistă a învățării, despre care sper să pot vorbi cu mai multe exemple 
peste un interval de câteva luni. 

 Aș vrea să închei cu o afirmație a lui Reuven Feuerstein : ”Omul este singura ființă capabilă 
să decidă ce direcție va lua viața sa”. 

 
Bibliografie: 
http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/ccocd/consiliere/documente/metoda_reuven_feuerstein.pdf 
http://iteach.ro/experientedidactice/abordarea-optimista-a-invatarii-prin-medierea-feuerstein 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. TAMAȘ MARIA-MIRELA 

 PROF. LOGHIN ANTUZA MALINA 
 C.N. ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RM. VÂLCEA 

 
Experiențe online 
 Și acum ce fac? Aceasta a fost întrebarea zilei de 11 martie 2020. La această dată deși nu știam 

cum voi face ca instruirea și învățarea să continue, știam că ele vor continua cu orice preț. Desigur, 
anunțul suspendării cursurilor ne-a obligat să iesim din zona de confort, dar am tras aer în piept și am 
început un surprinzător proces de redresare. 

Școala de acasă, o altfel de școală, a devenit realitate imediat, pentru că nu puteam aștepta să-
mi construiască altcineva un alt spațiu educațional. Era timpul acțiunii, era prezentul care trebuia trăit, 
nu abandonat în spaime și neputințe 

Lecțiile on-line au fost adevărate provocări pentru care am învățat „din mers” ce am de făcut. 
Contextul actual, stările de urgență și de alertă mi s-au părut asemănătoare cu un război.  

Migrarea procesului instructiv-educativ în mediul on-line a fost o provocare pentru elevi și 
profesori în egală măsură, și unii și ceilalți aflându-ne în fața unei situații nemaiexperimentate.  

Inițial, am ales să utilizez o aplicație care îmi permitea să am acces în tip real la reacțiile elevilor, 
așa că le-am trimis câteva quizz-uri create folosind Kahoot, apoi am inițiat o întâlnire pe Zoom. În 
cele din urmă, după ce școala a creat conturi pentru G-Suite, am ales Google Classroom pentru 
activitățile asincrone (inserând și Jamboard, Kahoot, VideoAnt, Wordwall, Miro etc.) și Zoom pentru 
cele sincrone, datorită opțiunilor integrate (Breakout Rooms, Polling).  

Școala on-line a însemnat o reconfigurare atât a stilului didactic al profesorului, cât și a stilului 
de învățare a elevului și a profesorului. Profesori și elevi, împreună, au coborât în Valea Plângerii 
sau, dimpotrivă, au urcat, pas cu pas, pe Muntele Autodisciplinei. Sensul învățării a fost radiografiat 
cu mai multă atenție, oferind o imagine mai clară asupra relevanței conținuturilor într-o perioadă în 
care implicarea elevilor în procesul de învățare a fost opțională. 

 Trebuie sa recunoastem ca cea mai mare problema identificata de noi a fost cea de 
(auto)gestionare eficientă a timpului (am descoperit că motivația elevilor mei pentru învățare este 
diferită față de ce știam din formările adulților; că elevii mei nu au deprins o autonomie a învățării; 
că nu i-am învățat să reflecteze asupra învățării, că nu au strategii de gestionare eficientă a timpului 
– pentru că, oarecum, toți profesorii ne predăm părticica noastră de materie, lăsând aceste subtilități 
pentru diriginți/părinți...). Și mie mi-a fost greu cu gestionarea eficientă a timpului: a trebuit să 
regândesc demersurile, astfel încât fiecare secvență, fiecare activitate să fie relevantă pentru elevii 
mei 

Totodată am constatat că trebuie să îi motivez pe elevi mult mai mult pentru a-i păstra conectați 
și pentru a-i determina să intre on-line. Am observat familii în care părinții au oferit sprijin copilului 
mult mai mult decât în perioada școlii tradiționale (au fost acasă și au putut să îi verifice mai mult), 
poate chiar să pună presiune mai mare asupra acestora din postura de asistenți la ore... (la început, 
până ne-am obișnuit cu tehnologia, le auzeam pe mămici impulsionându-și copiii: „Ridică mâna și 
răspunde!”). Concluzia mea și a elevilor a fost că învățarea s-a produs mai bine atunci când am avut 
întâlniri sincron (pe Zoom). I-a ajutat rutina, faptul că știau că urmează să ne întâlnim, dar tot simt că 
nu am făcut (nici eu, nici noi) suficient pentru a-i înzestra pe acești copii cu strategii de învățare și de 
planificare eficientă a timpului. Cred că va trebui să ne concentrăm mai mult pe dezvoltarea de 
competențe de învățare, pe dezvoltarea de competențe, în general.  

 Trebuie sa recunoaștem ca, cel putin în gimnaziu, elevii mei au apreciat mult aplicația Zoom 
pentru videoconferințe (a obținut 75% din partea lor la criteriul utilitate), urmată de Kahoot, 
Formative și Google Classroom. Cel mai mult au apreciat activitățile ludice (jocurile pe care le-am 
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creat pe Quizizz și Kahoot), precum și sarcinile de lucru asincron (sceneta), și, nu în ultimul rând, 
faptul că aceste activități au fost utile, conectate la nevoile și interesele lor. 

Dezavantajul orei de geografie in online este lipsa interactiunii directe dintre elevi si professor, 
timpul enorm dedicate planificăarii și să pregătirii materialelor(am ținut cont de faptul că elevii cu 
cerințe educative speciale au nevoie și de suport audio pentru a înțelege, au nevoie de sarcini de lucru 
diferențiate, așadar, am încercat să le inserez în suporturile oferite). Am comunicat mai mult, mi-am 
făcut mai mult timp pentru a asculta, pentru că nu m-am concentrat pe conținuturi, ci pe emoții, pe 
legăturile pe care le pot face dincolo de acestea, pe implicarea fiecărui elev în sarcinile de lucru.  

 Cred că învățarea on-line sau blended-learning va deveni o constantă a viitorului nostru (mai 
apropiat sau mai îndepărtat), cred că această pandemie ne-a făcut să conștientizăm că trebuie să 
învățăm continuu, să ne adaptăm, să fim mai deschiși spre colaborare (profesor-profesor, profesor-
elevi).  

 La o distanță de zece luni de la declanșarea pandemiei, departe de scepticismul primelor zile, 
cred că experiența aceasta a avut mai multe avantaje decât dezavantaje:  

• am constatat cât de eficient este sistemul în care funcționez; 
 • am realizat cât de important este să ai o comunicare cu alte școli/sisteme cu care să schimbi 

informații despre experiențe inedite ca aceasta;  
• am tânjit după prezența celorlalți și la nivel uman, și tactil, și psihologic; 
 • elevii au început să-și valorizeze diferit și pozitiv profesorii;  
• profesorii care aveau reticențe tehnologice a trebuit să și le chestioneze și să-și gestioneze 

inhibițiile, învingându-le; 
 • am înțeles că mai puțin nu înseamnă și mai rău, în termeni de educație;  
• mi-am imaginat cum ar fi învățământul cu mască și am realizat că imposibil;  
 Pentru a susține activități de învățare la distanță, folosesc mai multe mijloace specifice, dintre 

care cel mai frecvent:  
• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, 

Facebook messenger. 
 • apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev;  
 • utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații 

și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, 
Digitaliada, LearningApps ;  

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass ;  
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum 

Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype.  
• instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, 

Dotstorming, Wordwall etc. 

 

 
Bibliografie: 
1. Geografia-de-acasa.pdf (palatulcopiiloriasi.ro) 
2. https://www.academia.edu/26159157/42._isbn_978-606-8222-16-5 
3. NEGUȚ, S., IELENICZ, M., APOSTOL, G., BĂLTEANU, D., - ”Geografie fizică generală 

- manual pentru clasa a IX a“, Editura Humanitas Educațional, București, 2015. 
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ȘCOALA DE ACASĂ-O NOUĂ PROVOCARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

ROMÂNESC 
 

 TĂMAȘ TEODORA ANCA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RECEA-MARAMUREȘ 

 
Școala de acasă, o asociere de termeni, considerată aproape ininteligibilă în urmă cu 

aproximativ doi-trei ani, este acum un concept vehiculat în toate domeniile, referindu-se, în concepția 
unora, la predarea online. Ce ar fi putut oare sugera această construcție înainte de declanșarea 
pandemiei? Poate fiecare dintre noi am fi dat la vremea respectivă propria definiție, o explicație 
diferită, în funcție de imaginația fiecăruia. 

Conceptul Școala acasă (Homeschool) există de mai mulți ani, inclusiv în țara noastră. Acest 
concept reprezintă o alternativă a școlarizării tradiționale, fiind îmbrățișat de părinții care au preluat 
în totalitate responsabilitatea educării propriilor copii. În unele țări, fenomenul „școala acasă” a 
cunoscut o dezvoltare mai accentuată, pe când în altele, precum țara noastră, există o reticență din 
partea părinților față de acest tip de educație.  

Multe țări europene au legalizat acest tip de educație, printre care se numără Austria, Marea 
Britanie, Franța, Finlanda, Slovenia, Ungaria, Irlanda, Belgia, Danemarca, Lituania, Italia, Norvegia, 
Portugalia, Rusia, Elveția, Polonia. Fiecare țară și-a impus propriile reguli și legi. Astfel, în Marea 
Britanie nu există obligativitatea ca elevii să fie înscriși la școală sau să urmeze un curriculum 
național, să treacă anumite examene impuse, pe când în țara vecină, Ungaria, copiii sunt testați de 
două ori pe an. Ucraina a fixat niște reguli foarte drastice părinților care aleg să-și educe acasă copiii. 

Conceptul Școala acasă se bazează pe crearea independenței copiilor în procesul de învățare, 
părinții fiind doar îndrumători care oferă sprijin și încurajare. Părinții fac eforturi pentru a descoperi 
talentele copiilor, preferințele și în funcție de acestea vor fi fixate sursele de informare, programul 
zilnic, iar dacă se va impune, vor angaja inclusiv meditatori particulari. Copiii învață astfel în contexte 
variate, prin exerciții, lectură, socializând cu persoane din medii diferite. Nu sunt excluse nici sportul, 
hobby-urile, activitățile recreative. Acest sistem este preferat de familiile ai căror copii manifestă 
probleme de integrare în colectivitatea școlară, care călătoresc mult în afara țării, care pot investi timp 
și resurse materiale în școlarizarea acasă. 

Recenta pandemie a introdus în societate o nouă interpretare a conceptului de școală acasă. 
Cursurile au trecut online, părinții, elevii și profesorii fiind puși în fața unor provocări nemaiîntâlnite 
până acum. Rolurile familiei și ale școlii, atât de bine stabilite până acum, au fost practic inversate, 
oferind, printre multe neajunsuri și o oportunitate, consolidarea relației familie-școală. Atât părinții, 
copiii, cât și profesorii au fost implicați activ în gestionarea perioadei în care predarea și evaluarea s-
au desfășurat exclusiv online. 

Educația a fost afectată, iar inechitățile sociale au fost și mai mult adâncite, afectați fiind elevii 
care se confruntau deja cu unele dificultăți în învățare, cum ar fi cei din medii defavorizate, cu 
dizabilități sau din cadrul minorităților etnice și lingvistice. Închiderea școlilor a reprezentat, pentru 
acești copii, perturbarea procesului educațional, dar și întreruperea accesului la serviciile sociale și 
medicale de care aveau atâta nevoie. 

Pentru profesori și părinți, provocarea a constat în adaptarea la stiluri de predare și învățare 
nemaiîntâlnite până acum, conștienți fiind că dacă nu vor face față acesteia, impactul asupra copiilor, 
familiilor acestora și chiar asupra societății va fi resimțit pe termen lung. Predarea online a presupus 
activități diferite față de cele întâlnite în predarea clasică, evaluarea creând reale probleme 
profesorilor. Lipsa unor platforme securizate, care să asigure obiectivitatea necesară evaluărilor 
online, a obligat profesorii să utilizeze diferite metode, lăsând la aprecierea lor modalitatea de 
desfășurare a evaluărilor. 

Școala online nu și-a dovedit eficiența, fiind mai mult un compromis de moment, un substitut 
al învățământului tradițional, impus de situația creată. Ineficiența a fost cauzată și de diferențele 
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existente între anumite zone geografice, de lipsa echipamentelor necesare, de conectivitate. Cu toate 
acestea, important este că procesul de învățământ nu a fost întrerupt, asigurându-se o continuitate 
necesară, care a presupus eforturi considerabile din partea profesorilor, elevilor, dar și a părinților. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE, AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. ANAMARIA MIHAELA TĂNASE, 

 ȘCOALA GIMN. MIHAI EMINESCU, ZALĂU 
 
 Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, este cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit 

de până acum, și anume învăţământul on-line. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-
education”, conceptul de învăţământ on-line (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre 
procesul de predare – învăţare și tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai 
mult decât un concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin 
economia de timp pe care o implică.  

Oportunitățile de învățare on-line și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată, care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare on-line.. Strategia de combinare a 
învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare 
ale elevilor şi pentru a le permite fiecărui elev să studieze în ritmul propriu. 

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. 

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 e-learning au o serie de 

avantaje, precum: accesul la noi 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, 
costuri sunt mai reduse de distribuție a materialelor, există o capacitate mare de stocare, internetul 
având 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, elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la 
cursurile online. 

 Există din păcate posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare 
verbală a celui examinat, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-
contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care 
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tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea 
interumană. 

Observând numărul mai mare de avantaje, putem spune că utilizarea platformelor e-learning 
pot fi 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 
indicat a se realiza o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor e-learning pentru 
a putea obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 
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„VALOAREA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE PENTRU DEZVOLTAREA 

EMOȚIONALĂ A COPILULUI” 
 

PROFESOR, TĂNASE TEODORA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPLACA 

 
Dezvoltarea corectă a copilului începe din familie, părinții având un rol de bază în acest proces 

de lungă durată. Educația, valorile morale, spirituale și culturale, bunele maniere, puterea exemplului 
personal al părinților (dar și al bunicilor, fraților și al tuturor persoanelor cu care relaționează) oferit 
copilului de-a lungul primilor șapte ani de existență, în principal, reprezintă piatra de temelie a vieții 
acestuia, cheia către adaptarea și integrarea lui în societate! În această perioadă, copilul își formează 
personalitatea şi comportamentul care sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să mănânce, să vorbească, să se îmbrace, să 
scrie, să citească și să devină un bun exemplu la școală. Aceasta se reflectă în toate domeniile de 
dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă ș.a.m.d.  

Cei șapte ani de acasă sunt, adesea, caracterizați prin cât de manierat este copilul în 
interacțiunile cu cei din jur! De părinţi depinde ca adolescentul şi adultul de mâine să-şi asume în 
aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Printre principalele “ingrediente” 
care formează ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil “bine crescut” regăsim:  

- salutul (e prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care 
prichindelul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă cu “Bună ziua!”),  

- comportamentul în public (un copil “bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, 
la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte),  

- comportamentul cu prietenii (jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc 
destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Un copil “bine crescut” îşi 
respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.),  

- recunoaşterea greşelilor (în felul acesta, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate),  

- manierele la masă, înțelegerea normelor sociale. 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

Iubirea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe! Copilul iubit de părinţi se simte protejat, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de 
părinţi, percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia.  

Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca 
regulile să nu se transforme în disciplină de fier. La doi ani, de exemplu, copilul nu realizează ceea 
ce este bine şi rău. Este necesar ca părinții să fixeze limite, întrucât el trebuie să înveţe ce înseamnă 
aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă, îl pot învăţa formulele de politeţe. Îi arată cum şi 
când se spune: “Bună ziua!”, “Te rog!”, “Mulţumesc!”, iar copilul învaţă prin imitaţie, întrucât nu are 
puterea raționamentului și-n consecință, după cum am subliniat, nu poate distinge binele de rău. De 
la trei la cinci ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar 
conştientizează şi semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, în perioada aceasta este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine 
şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă etc. A-l învăţa să fie manierat este, însă, un proces 
de durată, care va prinde contur zilnic, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia 
corectă, realmente potrivită pentru el sunt întâmplările curente din spaţiul familial! 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, hăinuțe, 
bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună! De 
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aceea, este important ca aceștia să îl laude de fiecare dată când se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, 
ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă! Părinţii trebuie să îi explice clar copilului 
ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va 
întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în instruirea 
copilului! 

Este imperativă nevoia ca acesta să fie educat în mod responsabil, empatic, etic, cu dedicație, 
să primească, așadar, exemplul viu al unor mentalități și atitudini corecte, puternice, sprijinite pe o 
bază temeinică! Pentru a putea creste sănătos, normele de conduită învățate de copil în familie trebuie 
să se afle, categoric, în concordanță cu principiile Adevărului, cu valorile veritabile, universal 
valabile, generate de și pentru Creatorul întregii existențe! Şcoala şi alte medii educaționale nu pot 
ulterior decât să confirme şi să consolideze aceste norme deja deprinse din familie. 

Întrucât vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia unui comportament social 
adecvat, copilul trebuie să fie în mod constant ajutat de ambii părinți să-și formeze o busolă morală 
internă strașnică, care să îl ghideze corect, să îl ajute realmente în toate provocările cu care va fi nevoit 
să se confrunte în viață! Trebuie susținut să devină om în toată puterea cuvântului! 
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EDUCAȚIA MEA DE ACASĂ 

 
PROFESOR TĂNĂSESCU ORTENZIA 

PROFESOR PÎRVOAICĂ GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”, 

 TÂRGU JIU, JUD. GORJ 
 
Sistemul educațional românesc nu a fost pregătit pentru un proces educativ de predare online. 

Învătământul online are o largă aplicabilitate, se pot înlocui metodele clasice de predare cu unele 
inovative, atractive, ceea ce face ca noțiunile predate să fie mai ușor de înțeles de către unii elevi  

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 sau momentul în care elevul dă un test. 

A fost și încă este dificilă experiența predării online. Deși mi-am îmbunătățit cunoștințele 
digitale, faptul că a trebuit să mă bazez în întregime pe tehnologie pentru a putea să îmi desfășor 
activitatea nu a fost simplu și consider că mai am multe de învățat pentru a avea lecții mai reușite. De 
asemenea am devenit mai înțelegătoare, mai tolerantă și mai flexibilă în relația cu elevii mei. 

Ca profesor de matematică consider că în predarea online nu am avut aceleași rezultate ca în 
sistemul fizic. Am scăzut gradul de dificultate al aplicațiilor, a scăzut nivelul de achiziții al elevilor, 
nici evaluarea nu pot spune că este foarte obiectivă, lipsește o notare eficientă, o testare adecvată. 

Trecerea de la învățarea față în față la învățarea online nu a fost simplă nici pentru noi ca 
profesori, dar nici pentru elevi și părinți. Înainte de a trece la acest sistem, în cadrul orelor de 
consiliere, dar și a discuțiilor cu părinții aveam mereu teme privind necesitatea reducerii timpului 
petrecut în fața calculatorului.  

Aproape tot ceea ce făceam înainte de apariția acestei situații a trebuit să se schimbe din temelie. 
Am pierdut acea interacțiune pe care o aveam cu elevii, acele activități pe care le făceam ocazional 
împreună. Îmi lipsesc empatia și socializarea cu elevii. 

Mi-am desfășurat orele pe Zoom, deoarece oferă o interacțiune video cu elevii și o transmitere 
ușoară a materialelor de lucru. Am avut dorința de a-i ajuta pe elevi, dar acest tip de comunicare nu 
are eficiența celei fizice, nu pot fi înțelese noțiunile tot atît de bine ca în sala de clasă. În timpul orelor 
online a fost dificil să identific elevii care au nevoie de sprijin suplimentar, elevii cu dificultăți de 
învățare. De asemenea, în timpul orelor online este dificil să ai un control permanent, o eficiență 
foarte mare, existând factori perturbatori: un semnal slab la internet, cu întreruperi, elevii nu pot fi 
permanent supravegheați de profesor (opresc camera, nu participă la ore). 

Am constatat că și elevii au păreri împărțite în ceea ce privește învățarea online. Unii au fost 
fericiți că au putut participa la ore de acasă, pentru ei a fost mai comod astfel. Alții susțin că au 
câștigat timp, deoarece îl pierdeau pe traseul casă-școală. Având și o clasă de a-VIII-a am constatat 
că o mare parte din elevii acestei clase susțin că sistemul online le oferă timp mai mult pentru a se 
pregăti la disciplinele de examen. 

Nu există școală online perfectă, dar am încercat să le formez elevilor un minim de competențe. 
Pentru un învățământ online de calitate trebuie să determinăm elevul să devină mai responsabil decât 
în cazul învățării față în față, lucru care nu este foarte simplu. Am observat că elevii care aveau înainte 
rezultate slabe la școală se descurcă mai greu online, asimilează mai greu cunoștințele dacă nu au un 
sprijin în cadrul familiei. 
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Consider că acest sistem de învățare online trebuie să alterneze cu învățarea față în față și nu 
trebuie să devină un înlocuitor al învățării în clasă. Cele două modalități trebuie combinate pentru un 
învățământ de bună calitate. Orele desfășurate în clasă pot fi mai atractive, mai captivante folosind 
platformele educaționale. Dacă toți elevii dispun de tehnologie se poate face doar predarea 
cunoștințelor noi la clasă, iar aplicațiile să se facă în sistem online. 

Consider că în cadrul învățării în clasă comunicarea profesor-elev este mai bună, evaluarea este 
mai obiectivă, feedbackul e mai rapid, pot observa în timp optim punctele lor tari și slabe. În cadrul 
orei fizice elevii comunică mai bine, interacționează continuu și obțin răspunsuri mai repede la 
întrebările lor. Printr-o interacțiune față în față consider că pot ajuta elevii să își crească respectul de 
sine și încrederea în propriile forțe.  
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FIȘĂ DE ACTIVITATE  

 
PROFESOR ÎNV. PRESCOLAR TĂNASIE ELENA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE MIHĂESCU, VLĂDESTI 
 
Disciplina: Învăţământ preşcolar 
Responsabil/Coordonator: Tănasie Elena Alina 
(Clasa/data/ora): Grupa Mica 
Titlul/Tema activității ,,Legume vesele de primavara” 
Tipul activității:formare de priceperi si deprinderi 
Saptamana:4 - 8.05.2020 
Nr. elevi participanți: 13 
Efectiv elevi: 28  
Aplicație utilizata:WhatsApp 
Surse on line utilizate (link-uri) 
https://youtu.be/Qyx1lXrUJzE 
https://www.youtube.com/watch?v=CYdlXbvlBNs 
https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY 
https://www.youtube.com/watch?v=VzHy-NO5NrE 
https://youtu.be/XqZsoesa55w 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4234322429927378&id=100000489892402&_

rdr 
https://youtu.be/RwNSHqZ9O1M 
https://youtu.be/HwoXD_RVETg 
https://youtu.be/kMTVWAWC7Qc 
 
Desfășurarea activităților : 
Luni:04.05.2020 
DS (CUNOASTEREA MEDIULUI):,,Legume vesele de primavara”-Observam salată, ridichi, 

ceapă verde, usturoi verde - culoare, formă, textură, miros, gust. -
https://youtu.be/Qyx1lXrUJzE?fbclid=IwAR0djc3p4TpH-
kCf4iDo0gu28JiejJTn_bvlf1pc5AA5LVehekEtN01nZuk 

DEC: ,,Legume de primavara”-desen/pictura 
JOC SENZORIAL: Legați-vă, pe rând ( părinte /copil) la ochi; gustați legume sau fructe, ce 

aveți la îndemână și ghiciți ce ați gustat) 
MM: ,,Daca vesel se traieste" https://www.youtube.com/watch?v=CYdlXbvlBNs 
Marti:05.05.2020 
Tema activitatii:,,Ridichia uriasa” 
Domeniul experiential:DLC (lectura educatoarei)+ DOS( lipire ) 
Tipul activitatii:activitate integrata 
MM ( Moment de miscare ): ,, Danseaza bughi-bughi„ 
https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY 
Miercuri:06.05.2020 
Activitate integrată - DOS+DȘ - "Meșterii cifrelor" (modelarea cifrelor 1-3 din plastilină 

făcută de copii). Copiii vor face, cu ajutorul parintilor, o plastilină divers colorată din apă, sare, făină 
și colorant. Apoi, cu mânuțele deja încălzite de frământat, vor modela din această plastilină cifrele de 
la 1la3;cifre pe care le vor așeza în ordine crescătoare pe masă de lucru;folosind aceste cifre vor face 
scara numerică, așezând deasupra fiecărei cifre tot atâtea elemente( boabe de fasole, cuburi de aceeași 
culoare, piese lego, etc) câte arată cifra. 
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https://youtu.be/Qyx1lXrUJzE
https://www.youtube.com/watch?v=CYdlXbvlBNs
https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY
https://www.youtube.com/watch?v=VzHy-NO5NrE
https://youtu.be/XqZsoesa55w
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4234322429927378&id=100000489892402&_rdr
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4234322429927378&id=100000489892402&_rdr
https://youtu.be/RwNSHqZ9O1M
https://youtu.be/HwoXD_RVETg
https://youtu.be/kMTVWAWC7Qc
https://www.youtube.com/watch?v=CYdlXbvlBNs&fbclid=IwAR3aVKtuJDuatjeppe6THGkMWBELuQ8L0WVWZ9gn6lVz4RV7wHRfByhY6hk


Rețeta plastilina; 1 ceașcă sare, 2 cești făină, 1 ceașcă apă, 4 linguri ulei, colorant natural 
(turmeric-galben, suc sfeclă roșie - roșu), sau colorant alimentar. 

2. Fișă de lucru individual - poate fi realizată ușor cu mâna liberă .  
SARCINA DE LUCRU - Lipește tot atâtea buline câte îți arată cifra. 
Bulinele vor fi conturate si decupate de părinți. 
MM ( MOMENT DE MISCARE): ,,Baby Shark Dance!”- https://youtu.be/XqZsoesa55w 
MP (MOMENTUL POVESTII ):,,Mananca-ti legumele, Balauco! - 

https://www.youtube.com/watch?v=VzHy-NO5NrE 
Joi:07.05.2020 
1. Domeniul Estetic și Creativ 
Titlul activității: "Ridichea" - pictura 
2. Domeniul Om și Societate- "Salata de legume de primăvară" -activitate gospodareasca 
1.Pentru activitatea de pictură va rog sa le prezentați copiilor acest filmuleț de pe YouTube și 

să respectați procedeul de realizare 
https://youtu.be/RwNSHqZ9O1M 
2. Pentru activitatea gospodărească sarcina este ca, cei mici sa pregătească alaturi de părinți o 

salata de legume de primăvară, și nu invers. Indrumati-i pe copii sa folosească doar legume de 
primăvară, amintiti-le că trebuiesc spalate foarte bine înainte de a le pregăti, lasati-i sa rupă așa cum 
pot ei legumele care pot fi rupte (nu au voie sa folosească cuțitul) și ajutati-i sa finalizeze salata. 

MM:(moment de miscare) ,,A ram sam sam” https://youtu.be/HwoXD_RVETg 
Vineri:08.05.2020 
Gimnastica de inviorare:,,Dansul prieteniei” 
https://www.youtube.com/watch?v=kMTVWAWC7Qc 
Cred că prietenia copilului cu natura este benefică, terapeutică, molipsitoare! 
Astazi, vom desfasura activitati la alegere, in natura. 
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O COMUNITATE BUNĂ DE PĂRINȚI 

 
TÁNCOS MÓNIKA 

PROF. ÎN ÎNV. PRIMAR 
ȘC. GIM. „PETŐFI SÁNDOR”, CRISTURU SECUIESC 

 
O comunitate bună de clasă este susținută întotdeauna de o comunitate bună de părinți. Printre 

îndatoririle profesorului se numără menținerea unor relații bune cu părinții și, în același timp, 
încercarea de a forma o comunitate de părinți în spatele comunității clasei. 

Succesul co-educației depinde de modul în care părinții și educatorii pot lucra împreună, găsind 
principii comune de educație care ajută copilul să se dezvolte. Prin intermediul copilului, profesorul 
poate observa principiile educaționale ale familiei, atitudinea lor față de predare și, eventual, 
deficiențele. Pentru o cooperare bună părintele are nevoie, de asemenea, de cât mai multe oportunități 
pentru a obține o perspectivă asupra vieții școlare și pentru a învăța despre principiile parentale ale 
profesorului. Comunicarea corespunzătoare, clădirea încrederii este cel mai important lucru de 
realizat dar în acelaș timp cel mai complex. 

Organizarea de programe comune și comuniunea semnificativă care necesită prezența părinților 
și a copiilor facilitează cooperarea de succes. Ședințele cu părinții sunt doar o șansă de a discuta 
problemele școlare, nu sunt suficiente pentru a modela comunitatea părintească. Profesorul joacă un 
rol major în crearea bunelor relații și cooperări între părinți. În acest scop, putem organiza programe 
școlare pentru a implica părinții și pentru a fi participanți activi. 

Mai jos o să prezint câteva opțiuni pentru programe școlare cu părinții. 
 Programe de formare 
Profesorul poate promova programe de formare pentru părinți, ca sprijin pentru părinți și 

familii, cu scopul de a ajuta părinții să-și îndeplinească sarcinile lor de bază, să dezvolte competențele 
de părinte. Aceste programe pot fi prezentări ale profesioniștilor în legătură cu crearea condițiilor 
potrivite pentru învățarea copilului, despre nevoile școlarilor sau chiar sfaturi parentale, educative. 
Este important ca părintele să fie pozitiv cu privire la sarcinile școlare și să-și ajute copilul să învețe 
și să se dezvolte. Să nu proiecteze experiența școlară negativă din copilărie asupra copilului tău. 
Prezentările și sfaturile profesioniștilor pot juca un rol major în schimbarea atitudinilor părintești. 

Exemple de teme : comunicarea cu copii; disciplinarea copiilor - strategii de disciplinare 
pozitivă; agresivitatea la copii; conflictul dintre generații; nevoile care motivează comportamentul 
copiilor; rolul jocului în dezvoltarea copilului; rolul mass-media în formarea copiilor etc. 

Munca voluntară a părinților 
Viața școlară este fluidă atunci când părinții participă activ și susțin diverse activități de 

dezvoltare. Prin munca lor voluntară, ei intervin și avansează dezvoltarea celei de-a doua case a 
copiilor lor, ceea ce îmbunătățește condițiile de învățare. Munca comună de voluntariat reunește 
părinții iar lucrul pentru comunitate este un proces pozitiv. Ajutorul poate fi material, fizic și mental, 
dar în același timp părinții pot fi ajutori, voluntari în organizarea programelor școlare.  

Proiecte comune cu părinții 
Folosirea metodei proiectului în activitatea didactică necesită, de asemenea, coooperare din 

partea părinților. Părinții sunt implicați în activitatea de cercetare, în implementare. Produsele create 
la finalul proiectului pot fi prezentate de către copii comunității clasei părinților. Putem realiza un 
productum comun cu părinții. În partea de cercetare a proiectului putem cere ajutor din partea 
părinților, astfel părinții fiind învățătorii, informatorii copiilor. 

 O după amiază de joacă  
Jocul între copil - părinte – învățător este cel mai eficient creator, dezvoltator de comunitate. 

Învățătorul poate organiza cu ocazii speciale sau legate de zile de sărbători (ex. Ziua Femeii, Ziua 
Copiilor) activități cu jocuri comune. Copiii au puține ocazii de a juca împreună cu părinții, jocul 
comun este întotdeauna o experiență de neuitat pentru ei. La început trebuie să se joace numai jocuri 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1066



mai ușoare, dar din moment ce toată lumea are o dragoste pentru joc în sine, jocul comun, de neuitat 
va ajunge în cele din urmă la îndeplinire. La început, profesorul poate începe cu un joc de grup, la 
care părinții trebuie să participe cu toții și apoi să joace jocuri competitive. Ei pot concura cu copiii 
lor împotriva altor părinți-copii sau chiar părinții împotriva copiilor. 

Putem observa că, pe de o parte, părinții încearcă, în general, să aibă un impact pozitiv asupra 
copiilor prin jocul împreună: fie că ne gândim la socializare, la joc, la jocuri de rol sau la desen 
împreună, aproape întotdeauna încearcă să inspire creativitate, rezolvare eficientă și independentă a 
problemelor, comunicare nuanțată, flexibilitate și ingeniozitate, iar dacă fac acest lucru, acest lucru 
ar trebui să îi afecteze în mod pozitiv pe participanții adulți și copii în acelaș timp.  

Timpul semnificativ petrecut împreună are doar un rezultat pozitiv, astfel încât profesorului i 
se recomandă să profite de cât mai multe oportunități de a organizare astfel de activități. 
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EDUCAȚIA ONLINE – O NOUĂ PROVOCARE 

 
 TANISLAV DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4, RÂMNICU VÂLCEA 
 
Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 

diverse programe și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar 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. 

Pandemia de SARS-CoV-2 a generat școli închise în întreaga lume. Și în România, începând 
cu data de 11 martie 2020, s-a adoptat măsura trecerii de la activitățile de învățare din clasa 
tradițională la învățarea mediată de tehnologie și internet. Astfel, situația pandemică ne-a arătat că în 
sistemul de învățământ sunt absolut necesare modificări și practic, fără să conștientizăm imediat, am 
fost conduși spre progres. 

Procesul de tranziție de la învățarea clasică la cea în mediul online a fost condiționat de accesul 
la resurse proprii (tehnologie educațională, infrastructură digitală, etc) atât al cadrelor didactice, cât 
și al elevilor și familiilor acestora, precum și de nivelul de competențe digitale deținut de aceștia. 
Pentru mulți, această schimbare a fost o schimbare considerabilă atât pentru educatori, cât și pentru 
elevi în furnizarea de educație. 

Atât educația online, cât și omologul său tradițional au argumente pro și contra, deci este 
important ca elevii să înțeleagă la ce să se aștepte înainte de a se conecta sau de a intra în sala de 
clasă. În timp ce unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare 
digitalizată, tehnologie, resurse și ghiduri suport), alții susțin avantaje precum apariția unui nou model 
hibrid de educație, cu beneficii semnificative, cum ar fi integrarea tehnologiei informației în educație, 
educația online devenind astfel o componentă integrală a educației școlare. 

Atât educația tradițională, cât și cea online necesită cu siguranță o anumită disciplină pentru a 
reuși, dar pot exista diferențe semnificative în modul în care este structurată învățarea. De obicei, 
învățarea online tinde să favorizeze stilurile de învățare independente. În ciuda acestui fapt, 
majoritatea programelor de educație online au adoptat medii active de învățare care încorporează 
activități, comunicare de la egal la egal și interacțiuni elev-profesor. Acest lucru poate fi util pentru 
persoanele care învață mai bine atunci când lucrează cu alții. 

Când vine vorba de disciplină și motivație, educația tradițională are un avantaj în ochii multora. 
Programul structurat de a participa la ore și de a avea interacțiuni de rutină față în față cu profesorii 
poate ajuta la menținerea elevilor în sarcină. Cu toate acestea, cursurile tradiționale se adresează 
adesea mai ales elevilor cu stiluri de învățare colaborativă, oferind totodată și oportunități de 
interacțiune față în față și în afara clasei. Astfel, pentru acest tip de elevi, orele online nu sunt la fel 
de eficiente ca și orele față în față. 

Este bine cunoscut faptul că educația are un impact mai puternic dacă se realizează în grup, 
deoarece elevul are acces la informație aici și acum, poate fi instruit și educat sub atenta supraveghere 
a educatorului, are acces la exemple de bună practică comportamentală, este stimulat permanent să 
gândească, să simtă, să trăiască, poate să își facă prieteni și să fie parte dintr-o clasă. 

În ceea ce privește cursurile online, acestea au nevoie de un curriculum puternic și de practici 
pedagogice puternice. Profesorii trebuie să înțeleagă ce știu elevii și cum ar putea să-i ajute să învețe 
o lecție nouă. Studiile au relevat faptul că învățarea electronică necesită cu 40-60% mai puțin timp 
pentru a învăța decât într-un cadru tradițional de clasă, deoarece elevii pot învăța în ritmul lor propriu, 
mergând înapoi și recitind, sărind sau accelerând conceptele după cum aleg. Ceea ce diferă în cadrul 
mediului online este că elevii pot avea mai multe distrageri și mai puține supravegheri, ceea ce le 
poate reduce motivația. 

Spre exemplu, școala online nu oferă puterea exemplului pozitiv sau negativ pe care îl vedem 
la școală, nu stimulează formarea unor prietenii fizice și nu asigură menținerea unui contact vizual 
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permanent între emițător și receptor. Jocul din pauze nu va fi niciodată la fel, în mediul online. Ar 
mai fi situația supravegherii copiilor. Mulți părinți lucrează, iar procesul instructiv-educativ 
desfășurat în mediul online nu beneficiază de atenta supraveghere a unui adult.  

Profesorul trebuie să stabilească norme pentru implicare, jocuri interactive și de stimulare a 
elevilor să intervină în cadrul lecțiilor, să pună în mod regulat întrebări și să răspundă colegilor lor, 
etc. Multe platforme digitale permit cadrelor didactice să salveze informația cu ușurință și să o poată 
accesa şi folosi ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare automată permite acestuia să-și 
concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesită mai multă atenție, precum planificarea 
lecțiilor și comunicarea cu elevii lor.  

Este cunoscut faptul că elevii își folosesc intens simțurile pentru a învăța, iar utilizarea 
tehnologiei poate face învățarea distractivă și eficientă. Astfel, pentru a obține beneficii complete ale 
învățării online, trebuie să existe un efort concertat pentru a oferi această structură, folosind o serie 
de instrumente de colaborare și metode de implicare care promovează incluziunea, creativitatea, 
asertivitatea. Este clar că această pandemie a perturbat complet un sistem de învățământ despre care 
mulți afirmă că și-a pierdut deja relevanța, nu numai în România, dar și la nivel global. 

Am putea vedea trecerea la învățarea online drept catalizatorul pentru crearea unor noi metode 
mai eficiente de educare a elevilor. În timp ce unii se îngrijorează că natura grăbită a tranziției online 
ar fi împiedicat acest obiectiv, alții intenționează să facă din învățarea online „noul lor normal” după 
ce au experimentat beneficiile de primă mână. 
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DEZVOLTAREA COGNITIVĂ A COPILULUI PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC: TARAIVAN ANCUȚA-GEORGIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMINIȘUL PĂDURII, 
PITEȘTI 

 
 Gândirea copilului la această vârstă este strâns legată de dezvoltarea senzaţiilor şi percepţiilor. 

Gândirea copilului începe prin investigaţii practice asupra obiectelor şi fenomenelor din jurul lui, 
bazându-se în continuare pe actul percepţiei. 

 Dezvoltarea cognitivă reflectă abilitatea copilului de a înţelege relaţiile între dintre obiecte, 
fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice.  

 Nivelul senzorial al cunoașterii. La vârsta preșcolară asistăm la o lărgire a spațiului în care 
copilul își desfășoară activitatea, cucerirea „exteriorului locuinței”, locului sau străzii din fața casei, 
interiorului și exteriorului grădiniței; copilul simte o mare nevoie de a cunoaște. În perioada 
preșcolară se dezvoltă sensibilitatea tuturor analizatorilor. Între cunoașterea tactil-chinestezică și 
vizuală se stabilesc legături importante. Obiectele văzute anterior pot fi identificate prin tact și însușiri 
reflectate prin pipăit și invers. Spre vârsta de 6 ani, se dezvoltă auzul fonematic, cel muzical. Începând 
cu această vârsta, copilul este capabil să identifice obiectele după sunetele pe care acestea le produc. 
Sensibilitatea gustului și a mirosului începe sa prindă contur. Percepțiile timpului și ale spațiului se 
dezvoltă la copilul preșcolar în strânsă legatură cu limbajul. Cea mai importantă dezvoltare a 
percepției la copilul preșcolar o presupune însă trecerea acestuia la observație.  

 Percepţiile preşcolarilor se formează ca urmare a acţiunii directe cu obiectele, astfel încât o 
posibilitate mai mare, neîngrădită, de acces la obiecte, manipularea, compunerea şi descompunerea 
lor, conduce la o mai bună cunoaştere şi o mai corectă formare a percepţiilor. Exisă câteva 
caracteristici importante ale percepţiei copiilor de la 3 la 6 ani: sunt stimulate şi susţinute de 
curiozitatea lor foarte mare; saturate emoţional, percepţiile preşcolarilor sunt foarte vii; explorarea 
perceptivă este facilitată de transferurile mai uşoare de la tact şi auz la văz, aşa încât chiar dacă 
preşcolarul doar vede un obiect poate să se refere şi la celelalte calităţi ale lui; pot apărea uneori 
performanţe discriminative surprinzătoare pentru cei din jur, dar în ansamblu percepţia rămâne 
globală, mai ales cea a structurilor verbale; percepţia copilului poate beneficia de experienţa 
anterioară, dar uneori transferurile sunt deformate; astfel, dacă vede un recipient ca un cilindru spune 
că e pahar, dacă vede la grădina zoologică un lup spune că e un câine mare; percepţia copiilor poate 
fi dirijată verbal de către adult, în special de către educatoare Dezvoltarea imaginației. Jocul cu rol 
creează copilului posibilitatea reproducerii întregii game a trăirilor sale afective, cu întreținerea și 
dezvoltarea imaginației. Un fenomen specific imaginației la vârsta preșcolară este fabulația sau falsa 
minciună. Copilul amestecă realitatea cu intențiile și cu dorințele sale. Imaginația copilului preșcolar 
se oglindește în desen: 

 La 3 ani desenează incoerent; 
 La 4 ani desenează liniar cu forme contur tip; 
 La 5-6 ani pastrează formele clișeu, dar îmbogațește desenul cu detalii. 
 Dezvoltarea atenției. Atenția se menține 5-7 minute la preșcolarul mic, 20-25 minute la 

preșcolarul mijlociu, 45-50 minute la preșcolarul mare. 
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 Dezvoltarea memoriei. Pentru copilul preșcolar memoria capătă caracteristici importante, mai 
cu seamă datorită vorbirii, ea se manifestă în special după vârsta de 4 ani, spune Verza. Datorită 
dezvoltării vorbirii și a sistematicii și dinamicii corticale, memoria preșcolarului înregistrează 
progrese importante. Se configureazăși funcția socială a memoriei prin întipărirea și reproducerea 
modalităților fundamentale de conduită (în principal ale părinților). 

 Dezvoltarea gândirii. Gândirea preșcolarului este intuitivă și preoperatorie. Este o gândire 
preconceptuală sau cvasiconceptuală, operează cu o serie de constructe care nu sunt nici noțiuni 
individualizate, dar nici noțiuni generale. Gândirea preconceptuală a preșcolarului este egocentrică 
și magică. Copilul face confuzii între parte și întreg și combină însușirile obiectelor încât acestea își 
pierd identitatea proprie. Alături de noțiuni empirice încep să se contureze operații ale gândirii. La 
vârsta preșcolarității există o perioadă preoperatorie. Lipsesc noțiunile de conservare, greutate, 
volum. Pâna la 7 ani persistă gândirea intuitivă (predomină acțiunile executate mental), 
preșcolaritatea este o perioadă de organizare și pregătire a dezvoltării gândirii operatorii. 

 Dezvoltarea limbajului în perioada preșcolară are loc concomitent cu gândirea, devenind un 
instrument activ și deosebit de complex al relațiilor pe care copilul preșcolar le are cu cei din jurul 
lui. 

 La vârsta de 3 ani, vorbirea copilului este situativă, o etapă primară a vorbirii coerente. Treptat, 
preșcolarul își însușeste o forma mai evoluată a vorbiriii coerente - vorbirea contextuală. De-a lungul 
vieții copilului și adultului, fără ca vorbirea situativă sa dispară, vor evolua amândouă. „Vorbirea 
situativă exprimă gândirea situativă și se caracterizează prin saturație de expresivitate, printr-o 
bogăție, varietate și originalitate deosebită în utilizarea mijloacelor expresive, melodice ale limbii, 
a intonației, a gesturilor, a mimicii. În vorbirea situativă abundă exclamațiile, interjecțiile, repetițiile, 
mijloacele onomatopeice, cuvintele cu sens de propoziție. Vorbirea este încărcată de pronume 
demonstrative (acela, aceasta, iată, aici, acolo etc.), de substantive, de mijloace de enumerație 
simple.” (Șchiopu, 1963, p. 238) 

 În perioada preșcolară există mari diferențe in extinderea vocabularului la copil, cât și diferențe 
în folosirea mijloacelor de redare prin limbaj situativ.Importante pentru învăţarea limbajului sunt cel 
puţin trei secvenţe de dezvoltare interdependente: 

- dezvoltarea cognitivă (capacitatea de a recunoaşte, identifica, discrimina şi manipula); 
- dezvoltarea capacităţii de a discrimina şi înţelege vorbirea pe care o aude de la ceilalţi din 

apropiere; 
- dezvoltarea abilităţii de a produce sunete şi succesiuni de sunete ale vorbirii care corespund 

din ce în ce mai exact structurilor vorbirii adulţilor.  
 Se dezvoltă latura fonetică a limbajului, deşi, datorită unor particularităţi ale aparatului 

fonator, ale analizatorului verbo-motor şi ale celui auditiv, pronunţia nu este încă perfectă. Sunt 
posibile omisiuni (când este vorba de mai multe consoane alăturate), substituiri („loc” în loc de „joc” 
său „sase” în loc de „şase”), inversiuni de sunete (se referă la schimbarea ordini fonemelor din 
cuvinte: „pentru” în loc de „pentru”).  

 Volumul vocabularului creşte de la un vocabular de 700-800 de cuvinte la 3 ani, la 1.000 de 
cuvinte, la 4 ani, până la 2.500 de cuvinte, la 6 ani şi creşte preponderenţa vocabularului activ faţă de 
cel pasiv.  

 Copilul foloseşte intonația chiar din primii ani, pentru a da frazei sensul interogativ, afirmativ 
sau imperativ. Intonaţia ascendentă sugerează o întrebare, cea descendentă un ordin, iar o intonaţie 
egală una informativă. Negarea este exprimată, de asemenea, devreme, prin cuvinte, iar de la 4 ani, 
integrează negaţia în enunţ. Între 3 şi 6 ani, copilul produce fraze din ce în ce mai complexe, începe 
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cu cele construite prin juxtapunere, apoi este achiziţionată subordonarea propoziţiilor şi, în final, 
deprinderea folosirii circumstanţialelor. 

 Indicii ale dezvoltării normale minimale a limbajului pentru această perioadă sunt: 
• 3 ani şi 6 luni - copilul este capabil să redea până la 2 strofe;  
• 4 ani - este uzuală folosirea pluralului în vorbirea curentă şi a pronumelui („eu”, „tu”, „noi”, 

„voi”);  
• 5 ani - sunt folosite cel puţin două adverbe de timp („azi”, „mâine”); este capabil sărelateze 

despre 3 imagini cu detalii;  
• 5 ani şi 6 luni - foloseşte 3 adverbe de timp („ieri”, „azi”, „mâine”); recită poezii lungi cu 

intonaţie; 
• 6 ani - 3 adverbe folosite corect; relatează despre 3 imagini; recunoaşte corect 3, 4 litere.  
 Spre vârsta de 5 ani se dezvoltă şi limbajul intern, acesta este „un limbaj interior, structurat pe 

baza mecanismelor vorbirii sonore, cuprinde componente auditive şi vizuale, kinestezice, precum şi 
componente eferente motorii. Vorbirea interioară are o funcţie cognitivă, dar şi de reglaj.”( Tucicov-
Bogdan, 1973, p. 266)  

Concomitent cu dezvoltarea limbajului are loc şi dezvoltarea celor mai importante funcţii ale 
sale, şi anume: funcţia de comunicare, de fixare a experienţei cognitive şi de organizare a activităţii . 
(Șchiopu, 1963, p.240) 

 Dezvoltarea afectivității. În perioada preșcolară are loc un progres care face ca emoţiile să fie 
mai profunde, mai complexe şi să apară stări emotive deosebite, cum ar fi cea cunoscută sub numele 
„sindromul bomboanei amare” în care se manifestă o stare afectivă complexă, rezultată din primirea 
unui recompense nemeritate deplin. Copilul poate sesiza neconcordanţa între gratificare şi faptele 
proprii. Aceasta pune în evidenţă prezenţa unor elemente constitutive ale unei atitudini critice, corecte 
faţă de şine însuşi, ca şi prezenţa unor normatori morali cu rol de sancţionare în conştiinţa copilului 
perşcolar. (Șchiopu, 1963, p.245) 

 În preşcolaritate, se face trecerea de la emoţii la sentimente, ca stări afective stabile şi 
generalizate. Se conturează mai clar unele sentimente morale (ruşinea, mulţumirea, prietenia şi 
dragostea). Conduita negativistă întră într-un proces de involuţie, devine evidentă adâncirea şi 
nuanţarea trăirilor afective. 

 Imitaţia devine din ce în ce mai pregnant și are rolul de a dezvolta stări afective noi, iar treptat 
se constituie memoria afectivă. Se dezvoltă și capacitatea de a-şi stăpâni reacţiile, cum ar fi situaţia 
când se loveşte, dar reuşeşte să nu plângă. Apariţia sentimentelor este şi un indicator al dezvoltării 
conştiinţei iar curiozitatea manifestată din plin în perioada preşcolarităţii mijlocii facilitează 
dezvoltarea unor sentimente intelectuale reflectate în plăcerea de a descoperi sau de a căuta.  

 În perioada falică se construiește conştiinţa diferenţelor între sexe şi se caracterizează prin 
convingerea eronată a copiilor asuprea existenţei unui singur sex, şi anume, cel ce se prezintă posesor 
al falusului  

 „Relaţiile familiale au un impact major asupra dezvoltării afective a copilului. Constanţa 
atitudinilor, frecvenţa interacţiunilor şi calitatea lor contribuie în primul rând la acest proces. 
Ataşamentele afective ale copilului mic se transformă în relaţiile afective stabile, consistente şi de 
durată. Interrelaţiile din triunghiul copil-mamă-tată plămădesc matriţele afectivităţii pentru întreaga 
viaţă.”(Crețu, 2001, p. 177) 

 Dezvoltarea personalității la copilul preșcolar. După H. Wallon, dezvoltarea personalităţii 
copilului în perioada 3-6 ani corespunde stadiului personalismului. În cursul acestei perioade se pot 
distinge mai multe substadii:  

- perioada de opoziţie, de la 3 la 4 ani; 
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- perioada de graţie, de la 4 la 5 ani; 
- perioada de imitaţie, de la 5 la 6 ani.  
 Caracteristica stadiului este în continuare centripetă, copilul fiind încă centrat pe sine.  
 Perioada de opoziţie face parte din nevoia afirmării personalităţii ce ia naştere în această 

perioadă. Copilul, bazându-se pe relativa independenţă şi autonomie nou cucerită, câştigă prin 
opoziţia faţă de ceilalţi, conştiinţa de sine, ca fiind diferit de ceilalţi.  

 Perioada de graţie este cea în care eu-ul copilului tinde să se valorizeze, el caută acum 
aprobarea. Este o perioadă de narcisism.  

 Perioada imitaţiei corespunde momentelor când copilul dedică mult timp imitaţiei adultului, 
nu doar la nivelul gesturilor, ci şi la nivelul rolurilor, personajelor, atitudinilor. În perioada 
precedentă, imitaţia era aproape simultană producerii atitudinii, acum ea devine progresiv amânată, 
construind imitaţia propriu-zisă. Imitaţia este un concept cheie în gândirea walloniană, ea făcând 
legătura între inteligenţa situaţională şi inteligenţa discursivă. 
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ȘCOALA ONLINE – O PROVOCARE PENTRU TOȚI … 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR ȚĂRAN ALINA-FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE GÂRDA MĂNĂȘTIUR 
 
 O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi 

alternative care să vină în sprijinul elevilor și profesorilor. În școala noastră această provocare a venit 
în luna martie, când toate orele au urmat a se desfășura online. Cadrele didactice au fost provocate să 
se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în practică derularea activităților didactice 
exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația nou creată, neexperimentată și neadaptată s-
a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de 
către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

 Am căutat soluții potrivite pentru a face trecerea la predarea online. Platformele educaționale 
recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online au fost: G Suite for Education. (Google 
Classroom), Microsoft Office 365 for Education, Adservio, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. Varianta 
aleasă a fost G Suite for Education. 

 Beneficiile utilizării acestei platforme pentru școală au fost: - un pachet de instrumente digitale 
pentru colaborare la clasă și o educație în pas cu tehnologia; - folosirea tehnologiei la clasă pentru 
teme și proiecte; - dezvoltarea de abilități digitale necesare în secolul 21; - stimularea gândirii critice 
și a creativității; - siguranța datelor; - disponibilă oricând de pe orice dispozitiv indiferent de sistemul 
de operare; - instrumente intuitive ușor de folosit la clasă care nu necesită o instruire intensivă și oferă 
economie de timp și energie; - o mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real; - 
elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se salvează în mod automat (pregătiți 
pentru lucrul în echipă în viitor); - feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în 
Google Docs, Slides sau Sheets; - modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor 
acțiunilor pentru a vedea contribuțiile elevilor la munca de grup, etc. 

 Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 
sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare 
și evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor.  

 Noi, cadrele didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc 
învățarea: prin întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații 
umane care să transmită încredere și susținere, astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele 
așteptate. 
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PEDAGOGIA WALDORF – ALTERNATIVĂ LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

TRADIȚIONAL 
 

 PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR ŢĂRAN MIHAELA 
 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCŞA,  

JUD. CARAŞ-SEVERIN 
 
 
 Pedagogia Waldorf s-a născut în haosul social și economic ca urmare a primului război mondial 

(1919). Emil Malt, directorul fabricii de ţigări Waldorf Astoria din Stuttgart, Germania s-a adresat lui 
Rudolf Steiner, fondatorul mişcării antropozofice pentru o innoire social, respective constituirea unei 
şcoli pentru copiii muncitorilor din fabrică. Prima şcoală Waldorf a avut 12 profesori şi 256 de copii 
în 8 clase. Se bazează pe teoria pedagogică fundamentată în 1907 de Rudolf Steiner în lucrarea 
“Educaţia copilului din perspectiva ştiinţelor spiritului” şi care propune o adaptare a educaţiei la 
ritmurile biofiziologice ale copilului. Pedagogia Waldorf asigură exprimarea liberă a copiilor în 
activităţi artistice (muzică, dans, desen), lucrări practice (grădinărit, apicultură, silvicultură etc.) şi 
euritmie (gimnastică pătrunsă de suflet). 

 Cum pot fi educaţi copiii în aşa fel încât să pună cu plăcere, interes şi curiozitate întrebările 
care îi frământă? Să înveţe în primul rând să pună întrebări şi nu să ofere răspunsuri gata pregătite? 
Educaţia ar trebui să constea în transformarea cunoştinţelor acumulate în impulsuri către reflecţii 
individuale, percepţii diferenţiate şi acţiuni voluntare. Cu acest punct de vedere este de acord 
majoritatea cercetătorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei. Aceste obiective educaţionale constituie 
la ora actuală un subiect de discuţie generalizat şi sunt parte integrantă a modelului educaţional 
practicat în şcolile Waldorf. Pedagogia Waldorf însă înseamnă mai mult: fundamentul ei îl constituie 
antroposofia lui Rudolf Steiner, care vede omul ca o totalitate formată din trup, suflet şi spirit. Cadrul 
didactic Waldorf îşi pune întrebarea: cum se leagă natura spirituală a omului de cea fizică? Cum poate 
fi ajutată individualitatea omului să găsească ceea ce o caracterizează, propriul proiect existenţial? 
Pedagogia Waldorf nu este o „pedagogie a succesului şcolar”, nu rezolvă toate problemele care apar 
în evoluţia copilului dar este preocupată de aceste probleme şi se străduieşte să găsească soluţii. De 
aceea, formarea dascălilor pentru alternativă nu presupune „înarmarea acestora cu un set de metode 
şi materiale didactice standard, specifice” ci, în primul rând, crearea la fiecare din viitori dascăli 
Waldorf a unei noi deschideri faţă de fiinţa copilului, faţă de misiunea dascălului. Din acest motiv nu 
există nici în sistemul Waldorf din România şi nici în străinătate acele materiale auxiliare atât de 
apreciate în învăţămâtul tradiţional: manuale, îndrumătoare, culegeri de texte literare, etc. Învăţătorul, 
din Şcoala Waldorf este pus în situaţia de a-şi găsi sau crea prin efort propriu cele mai potivite 
mijloace de predare. Până şi în privinţa recomandării unor metode specifice de lucru la clasă, a unor 
strategii didactice prestabilite, există mari rezerve. Eliberată de orice constrângere ideologică, 
pedagogia Waldorf promovează valorile umaniste, subliniind că elevii trebuie să-şi dezvolte 
aptitudinile individuale pentru ca în final să-şi poată forma o judecată liberă şi independentă. Iată o 
sintetizare a câtorva diferenţe importante existente între alternativa educaţională Waldorf şi alte 
sisteme de învăţământ:  

¬ se are în vedere educarea omului în ansamblul său, artisticul împletindu-se cu ştiinţificul, 
armonizându-se în procesul educaţional;  

¬ disciplinele şcolare nu sunt privite ca scop în sine, ci ca mijloace educaţionale;  
¬ elevii primesc la sfârşitul epocilor şi al anului şcolar o caracterizare scrisă de învăţător şi de 

profesori, ce sintetizează evoluţia lor în epoca sau în anul şcolar respectiv, progresele dar şi greutăţile 
întâmpinate la fiecare disciplină de învăţământ;  

¬ se evită folosirea manualului ca unică sursă de informare pentru elevi, uneori renunţându-se 
complet la acesta, în favoarea creării la elevi a obişnuinţei de consultare a unor surse variate de 
informare;  
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¬ disciplinele de învăţământ: limba maternă, matematica, istoria, geografia, biologia, fizica şi 
chimia sunt predate în module/epoci de câte 3-4 săptămâni, câte două ore pe zi, de regulă la începutul 
cursurilor. Limbile străine, educaţia fizică, educaţia muzicală, educaţia artistică şi orele de exerciţiu 
la limba maternă şi matematică apar în orar în ritm obişnuit;  

¬ discipline, activităţi şcolare specifice numai pedagogiei Waldorf sunt: două limbi moderne 
încă din clasa I, euritmia, învăţarea unui instrument muzical încă din clasa I – blockflöte, desenul de 
forme, serbarea lunară - la sfârşit de epocă, ateliere de aplicaţii tehnologice, cuprinzând lucrul în 
lemn, lut, fier, cupru, material textil etc.  

¬ curriculum propriu, aprobat de M.Ed.C. la toate nivelele de învăţământ;  
¬ renunţarea la sistemul piramidal de conducere a unităţilor de învăţământ în favoarea 

conducerii colegiale. 
 Fără a nega aprioric învăţământul tradiţional ci dimpotrivă încercând să preia ceea ce este 

valoros din acesta, Şcolile Waldorf din România îşi propun să ofere părinţilor şi copiilor alternativa, 
pluralismul educaţional.  
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1076



 
ȘCOALA ONLINE-ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRESS 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȚĂRAN OVIDIU -TEODOR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE GÂRDA MĂNĂȘTIUR 
 
 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. 

 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. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 
comunicare și colaborare online este Google. 

 La ciclul primar învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul 
prestabilit cu părinții sau cu elevii 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, ar trebui concepute fișe și activități speciale și discutate 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 
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 iau în calcul deja organizarea unei școli 
de vară de recuperare pentru aceștia. 

 Cu certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial 
abilitățile digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același 
timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii 
constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor 
digitale. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȚĂRANU CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU 

 
Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 

diverse programe și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar 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. 

Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la 
noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul 
online. 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 online. 

Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 
contactul față în față, ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 
de predare-învățare-evaluare realizat la clasă, în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de 
lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. 
Dar, în această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își 
demonstrează utilitatea.  

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 
sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare 
și evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, 
cadrele didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc învățarea: prin 
întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații umane care să 
transmită încredere și susținere, astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele așteptate. 

Din punct de vedere al elevului, beneficiile învăţării online sunt multiple, aceştia pot exersa și 
aprofunda sub formă de jocuri interactive noțiuni predate anterior, se pot bucura de aceste resurse 
educaționale când şi unde doresc. În mediul online elevii sunt mai receptivi la informațiile venite din 
zona digitală, experiența aceasta fiind una pozitivă, oferindu-le oportunitatea de a se distra, fără să își 
dea seama că învață în același timp.  

Învăţarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, provocarea este să 
regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, 
cât și în mediul de acasă.  

Tehnologia îi ajută pe elevi să devină capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, 
găsesc și utilizează resursele online și aplică informațiile la teme și proiecte. Acest lucru le sporește 
eficiența și productivitatea, le dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării 
raționamentului analitic, îi învață să ia decizii mai coerente. Jocurile interactive desfăşurate în mediul 
online sunt instrumente excelente care îi învață pe copiii să se disciplineze, să respecte regulile și 
îndrumările pentru a participa, să aibă răbdare, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței 
emoționale.  

De asemenea, elevii își dezvoltă sentimente pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci când 
dobândesc noi deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai încrezători, mai dornici să 
exploreze și să descopere lucruri noi. 

 Şcoala online îi ajută pe elevi să fie mai implicați în acest proces și mai interesați să-și dezvolte 
baza de cunoștințe, poate fără să-și dea seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat.  

Prin intermediul învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării activității copilului, au 
posibilitatea de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale copilului, de a detecta 
eventualele probleme, de a comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic.  

Desigur, apar și dificultăți în realizarea activităților didactice la distanță, precum:  
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- lipsa conectării la Internet sau viteza redusă, mai cu seamă când mai mulți membri din familie 
au nevoie de comunicarea online; 

- reacții diferite din partea unor părinți, tocmai din cauza faptului că se simt forțați să asigure 
copiilor tehnologia necesară;  

- 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. 
Aşadar, 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, despre elevii care 
își mențin bucuria de a învăța în orice context.  

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre 
către educație, către dezvoltare armonioasă. 

 
Bibliografie: 
Botnariuc P., Cucoş C., Glava C., ŞCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educației, 

Editura Universității din Bucureşti, Bucureşti, 2020. 
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PROVOCĂRILE PREDĂRII ONLINE ȘI SOLUȚII POSIBILE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȚÂRĂU DIANA MARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD, JUD. ALBA  
 
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. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – 
elev. În mod explicabil, sprijinul pe care 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.  

Un alt aspect important, dificil de realizat, îl reprezintă monitorizarea învățării. Vorbim aici 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. În acest sens mai putem adăuga: 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. 

Clasele virtuale nu vor putea niciodată înlocui clasa reală, pot cel mult completa. Pot fi 
complementare, niciodată alternative.  

Suspendarea activităților didactice față-în-față poate să afecteze în mod negativ procesul de 
învățare în general. Profesorii consideră că dedică mai mult timp decât în maniera tradițională și 
reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor. Această perioadă 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. 

Așdar, școlile trebuie să își pregătească o strategie clară în ceea ce privește învățarea la distanță, 
cu tot ce ține de adaptarea curriculumului, organizarea internă, comunicarea la nivelul echipei, 
modalități de monitorizare și evaluare, legătura cu elevii și cu părinții. Aș sugera aici că este nevoie 
de formarea directorilor pe probleme de managementul crizei și de leadership în situații extreme. 

Cu toate că cei mai mulți s-au adaptat prin eforturi proprii acestei schimbări de paradigmă, 
profesorii au nevoie de formare de calitate în domeniul învățării online, care să facă din aceasta un 
proces interactiv, motivant și neobositor pentru elevi, cu folosirea, dincolo de aplicații specifice, a 
unor metode care să permită discuții, dezbateri și dezvoltarea competențelor specificate în 
curriculumul disciplinelor de studiu. 
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E nevoie să se asigure accesul la învățare tuturor copiilor, iar pentru aceasta trebuie să se 
acționeze atât la nivel național, prin programe specifice finanțate de la bugetul de stat, cât și local, 
prin resursele comunităților, acolo unde acestea există.  

Cred că putem folosi criza ca o oportunitate de a schimba modul în care facem educație în școli. 
Noua normalitate, la care sperăm că ne vom întoarce curând, ar putea fi cu un curriculum axat pe 
formarea de competențe pentru secolul XXI și nu pe memorare și reproducere, cu echilibru între 
metodele tradiționale și cele moderne, cu o evaluare a progresului fiecărui copil și mai puțin cu teste 
standardizate, cu o pedagogie a relațiilor la ea acasă în fiecare clasă. E timpul să îi învățăm pe copii 
să fie rezilienți, să învețe independent, să rezolve dileme și să își asume responsabilități. Ușor de spus, 
greu de făcut, dar, există, mereu, speranța. 

 
 
Bibliografie: 
1. Mihaela Brut, Instrumente pentru e-learning – ghidul informatic al profesorului 

modern, Editura Polirom, Iași, 2006. 
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PROIECT DIDACTIC „STIMA DE SINE ȘI IMAGINEA DE SINE” 

 
CADRU DIDACTIC: TARR TÜNDE, 

 PROF. CONSILIER ȘCOLAR CJRAE BIHOR  
  
Obiect: Consiliere de grup 
Grup țintă: Grup de fete (12-15 participanți) 
Clasa: a VIII-a 
Tematica: Stima de sine şi imaginea de sine 
Tipul lecţiei: Lecţie de formare de priceperi şi deprinderi 
Obiective specifice:  
- prevenirea tulburărilor de alimentaţie prin întărirea relaţiei mamă-fiică 
- însuşirea informaţiilor privind tulburările de alimentaţie 
- dezvoltarea imaginii de sine, a schemei corporale prin conştientizarea resurselor  
- formarea unei atitudini sănătoase referitor la frumuseţea feminină şi la idealul feminin 
Obiective operaţionale: elevii:  
- să-şi identifice starea emoţională actuală 
- să şi-o exprime în mod nonverbal, utilizând o coală albă de hârtie 
- să-şi amintească tema orelor trecute: Tulburările de alimentaţie, prevenirea şi combaterea 

acestora 
- să realizeze o schemă sintetizând informaţiile dobândite orele trecute în cadrul vizionării 

unui film documentar despre tulburările de alimentaţie: formele, factorii de protecţie şi de risc 
- să-şi analizeze individual, pe rând, timp de 30 de secunde aspectul fizic la oglindă 
- să-şi împărtăşească experienţele, emoţiile caracterizându-se din punct de vedere fizic 
- să reflecte asupra imaginii de sine, împărtăşindu-şi experienţele conversaţiei cu mama pe 

baza exerciţiilor din cărticica „Eşti frumoasă!”  
-  să identifice factori de risc şi de protecţie referindu-se la propria persoană, în privinţa 

dezvoltării a tulburărilor de alimentaţie 
- să reflecte asupra textului „Declaraţia mea de apreciere personală” (Anexa nr.1) de Virginia 

Satir 
- să identifice un mesaj personal transmis de text 
Metode şi procedee didactice: joc de spargere a gheţii, conversaţie frontală, confruntare, 

ascultare activă, acceptare necondiţionată, schema tablei 
Mijloace de învăţământ: coli albe A4, coli flipchart, markere, oglindă, cărticica cu exerciţii 

pentru mamă şi fiică „Eşti frumoasă!”, textul „Declaraţia mea de apreciere personală” de Virginia 
Satir 

 
Anexa nr. 1 Virginia Satir: Declarația mea de apreciere personală  
Eu sunt EU.  
În toată lumea nu mai este nimeni exact ca mine.  
Există oameni care au niște părți asemănătoare cu ale mele dar nu seamană cu mine perfect. De 

aceea, tot ce vine din mine îmi aparține numai mie, pentru că doar eu am hotarât așa.  
EU îmi aparțin cu totul – corpul meu, cu tot ceea ce face el, mintea mea cu toate gândurile și 

ideile, ochii mei și toate imaginile pe care le văd, sentimentele mele, oricare ar fi ele – furie, bucurie, 
dragoste, frustare, dezamăgire, nerăbdare, buzele mele și toate cuvintele rostite – politicoase, dulci și 
aspre, corecte sau incorecte, glasul meu răspicat sau șoptit, toate faptele mele, fie că includ pe alții 
sau numai pe mine. 

Am propriile mele fantezii, propriile mele vise, speranțe și spaime. 
Am propriile mele triumfuri și succese, dar și propriile eșecuri și greșeli.  
Pentru că EU îmi aparțin mie, mă pot cunoaște îndeaproape. Făcând acest lucru, mă pot iubi și 
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pot fi prietena tuturor părților care mă alcătuiesc. Numai atunci o să pot să le fac pe ele să lucreze 
pentru propriul meu interes.  

Știu că există anumite aspecte legate de mine care mă derutează, iar altele pe care nu le cunosc. 
Dar atâta vreme cât sunt prietenoasă și drăgostoasă cu mine însămi, pot căuta curajoasă și plină de 
speranță modalități de a afla mai multe despre mine.  

Oricum aș arăta și m-aș auzi, orice aș spune și aș face, și orice aș gândi și aș simți la un moment 
dat, mă reprezintă întru totul pe mine. Clipa aceea este autentică și mă arată pe mine cum sunt în acel 
moment.  

Când revăd mai târziu cum am arătat și cum m-am auzit, ce am spus și ce am făcut, cum am 
gândit și ce am simțit, am senzația că multe părți nu mi se potrivesc. Atunci las, trec peste aceste părți, 
păstrându-le doar pe acelea care mi se potrivesc și încercând să inventez altele noi în locul celor 
abandonate.  

Văd, aud, simt, gândesc, spun și fac. Posed instrumentele de a supraviețui, de a fi alături de 
ceilalți, de a realiza ceva bun și de a găsi un rost și o ordine în mulțimea de oameni și de lucruri din 
afara mea.  

EU îmi aparțin mie și de aceea mă pot construi. 
EU sunt EU și mă simt bine.  
http://www.mihaelapuciu.ro/2012/06/19/virginia-satir-declaratia-mea-de-apreciere-personala/ 
 

Momentele 
lecţiei 

 
Conţinutul 
lecţiei 

 
Obiective 
operaţionalizate 

Metode, 
strategii şi 
materiale 

 
Evaluare 

 
Observaţii 

 
Timp 

1. Moment 
organizatoric 

- verificarea 
prezenţei 
- verificarea 
materialelor 
necesare 

- să se aşeze în 
formă de cerc în 
Cabinetul de 
Asistenţă 
Psihopedagogică 
al şcolii 
- să-şi 
pregătească 
materialele 
necesare (Caietul 
de exerciţii a 
Campaniei „Eşti 
frumoasă” 
organizată de 
Dove) 

    3’ 

2. Motivarea 
elevilor  

Sensibilizarea 
elevilor, 
stârnirea 
curiozităţii şi a 
interesului 
pentru 
activitatea ce 
urmează. 
Recapitularea 
informaţiilor 
dobândite în 
urma discuţiilor 
despre 
tulburările de 
alimentaţie şi a 
vizionării unui 
film 
documentar, 
realizând o 
scurtă schemă  
 

- să-şi 
identifice starea 
emoţională 
actuală  
- să şi-o 
exprime în mod 
nonverbal, 
utilizând o coală 
albă de hârtie 
- să-şi 
amintească tema 
orelor trecute: 
Tulburările de 
alimentaţie, 
prevenirea şi 
combaterea 
acestora 
- să realizeze o 
schemă 
sintetizând 
informaţiile 
dobândite orele 

Joc de 
spargere a 
gheţii  
Câte o coală 
albă de hârtie 
A4 
Conversaţie 
frontală 
Schema tablei 
Tablă 
flipchart,  
markere 

Feedback 
nonverbal 

 10’ 
 
 
 
 
 
10’ 
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trecute în cadrul 
vizionării unui 
film documentar 
despre 
tulburările de 
alimentaţie: 
formele, factorii 
de protecţie şi de 
risc 

3. Anunţarea 
obiectivelor 

Consilierul 
anunţă tema:  
Stima de sine şi 
imaginea de 
sine 

- să realizeze 
importanţa 
abordării 
subiectului  

Conversaţie 
frontală 

Feedback non-
verbal 

 2’ 

4. 
Desfăşurarea 
activităţii 

Consilierul le 
cere elevilor să 
vină pe rând la 
oglindă şi să se 
autoanalizeze.  
 
 

- să-şi analizeze 
individual, pe 
rând, timp de 30 
de secunde 
aspectul fizic la 
oglindă 
- să-şi 
împărtăşească 
experienţele, 
emoţiile 
caracterizându-
se din punct de 
vedere fizic 
- să reflecte 
asupra imaginii 
de sine, 
împărtăşindu-şi 
experienţele 
conversaţiei cu 
mama pe baza 
exerciţiilor din 
cărticica „Eşti 
frumoasă!”  
- să identifice 
factori de risc şi 
de protecţie 
referindu-se la 
propria persoană, 
în privinţa 
dezvoltării a 
tulburărilor de 
alimentaţie 
 

Confruntare 
 
Oglindă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feedback 
verbal 
individual şi în 
grup 

 12` 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 

5. 
Consolidarea 
activităţii 

Consilierul 
citeşte textul 
„Declaraţia mea 
de apreciere 
personală” şi le 
cere elevilor să 
reflecte asupra 
acestuia din 
prisma 
experienţelor 
personale şi a 
stării 
emoţionale 
actuale.  

- să reflecte 
asupra textului 
„Declaraţia mea 
de apreciere 
personală” 
(Anexa nr.1) de 
Virginia Satir 
- să identifice 
un mesaj 
personal 
transmis de text 

Ascultare 
activă 
Acceptare 
necondiţionată 
Lectură: 
„Declaraţia 
mea de 
apreciere 
personală” 

  8’ 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1084



6. Feedback 
şi temă 
pentru acasă 

Consilierul 
apreciază oral 
activitatea 
elevelor.  
Le distribuie a 
doua parte a 
broşurilor „Eşti 
frumoasă!”. 

- să-şi exprime 
într-un cuvânt 
sau o expresie 
starea 
emoţională sau o 
idee reflectând la 
activitatea de azi  
- să realizeze 
în ritmul dorit 
sarcinile care au 
ca scop întărirea 
relaţiei mamă-
fiică 

Sumarizare Feedback 
verbal  
Autoevaluare 
Conversaţie 
evaluativă 

 5’ 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
TĂTAR IULIA SIMONA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, BISTRIȚA 
 
Învățarea online este educația care are loc pe internet. Acest concept de învățare online este un 

tip de învățare la distanță. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, foarte multe 
persoane resping astfel de metode, în mare parte datorită situației financiare și a faptului că nu se 
respectă dreptul liber la educație, un drept condiționat de accesul la electricitate, accesul la device-
uri, accesul la internet, etc. În același timp, în ciuda popularității în creștere a cursurilor online, 
formarea tradițională se luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. 
Există întotdeauna doua fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, 
în timp ce pentru alții formarea în clasa este metoda preferată, însă în situația unei pandemii, situație 
pe care o trăim acum în contextul pandemiei de Covid 19, educația on line este cea mai potrivită, însă 
inaccesibilă tuturor. 

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. Într-
o perioadă de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită de 
schimbări și discontinuități. 

În calitate de profesor e necesară concentrarea pe crearea experiențelor utile elevilor care ar 
genera cel mai bine învățarea. Fiecare participant la un curs poate, și ar trebui să fie și profesor și 
elev. Profesia trece de la a fi unica sursă de cunoștințe, la a fi un ghid și un model de rol. Profesorul 
modelează discuțiile și activitățile elevilor pentru a facilita dobândirea obiectivele de învățare ale 
clasei. 

Dimensiunile psihologice și pedagogice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție 
prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să 
respecte trăsăturile beneficiarilor. 

Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru preșcolari și școlarii mici. 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, își formează o 
mulțime de deprinderi, deprinderi de comunicare, ascultare, deprinderi de viață independentă, 
deprinderi de muncă, deprinderi de stil de viață sănătoasă, etc. 

Învățarea în clasa 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 preșcolarul/copilul în atingerea obiectivelor propuse. 

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 cursanți 
si 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 urma, interacțiunile cu profesorii buni contribuie 
la motivația elevilor de a obține note mai mari. 

Pentru copiii de grădiniță, precum și pentru clasele pregătitoare și clasa I, este foarte dificil să 
pornești în procesul de învățare on line, care este condiționat total de disponibilitatea unui adult care 
să ajute copilul atât în mânuirea mijloacelor tehnice, cât în colectarea materialelor de lucru, și apoi 
grădinița înseamnă socializare, interactiunea copiilor, activități în grup, activități în echipă, formarea 
unor deprinderi, deprinderi care se formează în activitățile din grădiniță și nu în fața unui ecran. 

Se știe că educatoarele au fost dintotdeauna tot mai ingenioase. Și în această situație se 
găsesc tot felul de activități, care să nu îi pună în dificultate pe părinții sau pe bunicii cu care 
stau și prin colaborare să se atingă măcar o parte din obiectivele propuse, și apoi odată ușurată 
situația pandemiei, cu ajutorul lui Dumnezeu să se revină la normal și să ne regăsim sănătoși și 
să spunem ,,Prezent!" la strigarea catalogului în sala de grupă.  
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NOILE TEHNOLOGII ȘI ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TECŞA ANDA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR, JUD. ALBA 
 
Educația trebuie să facă față dinamismului accentuat al societății contemporane prin obiective, 

conținuturi, modalități de realizare, utilizând capacitățile sale de reglare și autoreglare.  
Cea mai importantă caracteristică a perioadei școlii on-line este inserția tehnologiei 

informaționale și de comunicare în activitatea instructiv-educativă. Pătrunderea noilor tehnologii se 
datorează atât deschiderii către nou, cât și necesității de a le folosi pe o scară largă, având un rol 
important în dezvoltarea învățământului 

Instruirea asistată de calculator are un rol important, având potențial pedagogic pentru instruirea 
elevului. Aceasta își aduce contribuția la regândirea, reînnoirea modalităților de predare- învățare, dar 
și la creșterea eficienței activității instructiv-educative. Prezintă avantajul tratării in mod 
interdisciplinar a conținuturilor, prin surprinderea legăturilor dintre diferite discipline de învățământ, 
prin deschiderea pe care o oferă spre domenii noi. Cunoștințele noi sunt prezentate în mod interactiv, 
prin diferitele tipuri de întrebări adresate elevilor, contribuind la înțelegerea materiei, la lărgirea sferei 
cunoașterii. Se poate aduce în discuție și dialogul pe care îl facilitează între elev-calculator, adică un 
mod prin excelență conversativ de lucru. Elevul poate să se implice în actul învățării, să înțeleagă și 
să rezolve probleme. Din perspectivă psihologică, se consideră că ajută la analiza și interpretarea 
datelor, la emiterea de ipoteze, la găsirea unor soluții în plan mintal, la formarea conceptelor 
științifice, a gândirii abstracte, a creativității, imaginației, la surprinderea legăturilor de tipul cauză-
efect. Totodată, le dezvoltă elevilor perspicacitatea, inteligența, atenția distributivă, capacitatea de 
concentrare.  

Foarte important este feedbackul imediat pe care îl oferă, evidențiind dificultățile și greșelile 
comise de elevi, ajută la corectarea acestora, menținând astfel motivația pentru învățare. În contextul 
școlii de acasă ajută elevul să învețe cum să învețe, să încerce si-și dezvolte abilitățile cognitive, să-
și formeze capacitatea de autocontrol și autoevaluare. Astfel, elevul devine conștient că trebuie să fie 
responsabil pentru propria învățare. De altfel, aceasta este tendința educației contemporane, de a face 
din elev un participant activ la propria formare, dezvoltare. Se recunoaște faptul că în general, 
softurile educaționale se pliază pe stilul de învățare al fiecărui elev, mențin studiul individual 
independent. Tehnicile de muncă independentă sunt considerate „unelte ale viitorului”. Formele de 
evaluare sunt noi, punând accent pe aplicații tip problemă și pe teste de progres. Posibilitatea de 
control al rezultatelor este evidentă, reducându-se intervenția factorilor perturbatori de natură 
subiectivă care intervin în notare. Utilizarea noilor tehnologii în contextul școlii de acasă contribuie 
și la punerea bazelor educației permanente, a educației extinse pe tot parcursul vieții. Aceasta 
deoarece creează un mediu nou de învățare axat pe comunicarea elev-calculator. De asemenea, 
învățarea electronică (e-learning), ca metodă nouă de lucru, oferă elevilor posibilitatea de a învăța 
oricând și oriunde în contextul educației on-line. Autorul Ioan Cerghit considera că ”asigură o 
comunicare în esență multimedia care îmbină textul cu imaginea și grafica, cu sunetul și cuvântul și 
interactivă sau dialogată, totodată” (2002). Elevii își pot îmbogăți cunoștințele într-un domeniu care 
îi interesează, își dezvoltă modalități de procesare a informației într-un spațiu virtual, trecând uneori 
în imaginar, anticipând în plan mintal strategiile de rezolvare a problemelor.  

Asimilarea informațiilor se realizează în funcție de ritmul propriu al fiecărui elev. Oferă 
elevului un grad ridicat de autonomie și independență, este un sprijin real în actualizarea 
cunoștințelor, sporește deprinderea de a lucra cu calculatorul.  

Învățarea online este o formă de învățământ alternativă pentru a se asigura continuitatea 
procesului educațional prin intermediul instrumentelor informatice de comunicare la distanță. Pentru 
a fi eficientă învățarea online presupune adaptarea tuturor factorilor implicați în acest proces complex, 
la noile condiții. Planificarea atentă a învățării online vizează nu doar identificarea conținutului de 
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parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. 
Deasemenea, 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.  

Există o serie de avantaje ale învățării prin folosirea internetului. Un prim avantaj este acela că 
materialele didactice pot fi distribuite rapid. Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde 
și oricui informațiile pe care le dorește. Activitățile online pot fi accesate oricând și 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 sau încetini procesul de învățare. 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. Avantajele digitalizării școlii, o condiție prioritară pentru 
desfășurarea învățământului online, sunt: facilitarea continuității procesului educativ în condiții de 
siguranță; facilitarea dezvoltării competențelor digitale; facilitarea comunicării nonverbale; 
mobilizarea actorilor implicați în educație pentru achiziția și utilizarea de tehnologie modernă; 
creșterea interacțiunii în domeniul activităților școlare între părinte și copil pentru o implicare 
responsabilă în obținerea performanțelor academice; creșterea gradului de colaborare și întrajutorare 
între cadre didactice.  

Există resurse, se pot face lecții interactive, se verifică teme, se prezintă elevilor materiale care 
să-i ajute să înțeleagă și să asimileze conținuturi, precum: - WordWall -captarea atenției, înțelegerea 
/consolidarea, evaluarea conținuturilor; - Padlet -desfășurarea unor activități interactive cu copiii; - 
Mentimeter – evaluarea gradului de satisfacție; - Educația on-line – site lecții online; - 
Liveworksheets – fișe de lucru care se pot completa on-line; - Youtube – filmulețe cu caracter 
educativ. 

 Printre dezavantaje pot fi enumerate: posibilitatea scăzută de socializare a copiilor, fără 
interacțiune directă, față în față cu profesorii și colegii, chiar dacă în ultimii ani se constată o creștere 
a interacțiunilor tinerilor în mediul online; lipsa mijloacelor tehnice adecvate (laptop, tableta, 
conexiune la internet și chiar curent electric) și fluctuațiile imprevizibile ale rețelelor de internet ; 
pregătirea precară a utilizatorilor – profesori și elevilor / părinți pentru activitatea de predare-învățare-
evaluare online; controlul dificil din partea profesorului asupra activității de învățare a copilului în 
timpul orei. În mediul online elevii pot avea mai multe distrageri și mai puține supravegheri, ceea ce 
le poate reduce motivația. Spațiul de acasă a devenit foarte aglomerat în condițiile telemuncii și școlii 
online. În familiile cu mai mulți copii sau cu un spațiu de locuit restrâns acest lucru se resimte 
puternic. Cursurile online sunt, de obicei, mai puțin eficiente ca orele de lucru față în față, dar probabil 
mai bune decât nimic. 

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.”  

 
BIBLIOGRAFIE:  
- Cerghit Ioan –Sisteme de instruire alternative și complementare, Editura Polirom, Iași, 2008  
- Cucoș Constantin - Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002. 
-(https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-ooportunitate-pentru-

profesori).  
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 GRĂDINIŢA- O POVESTE ON LINE  

 
 PROF. ȊNV. PREŞCOLAR TEGLA GABRIELA AMALIA  

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28 BAIA MARE  
 
 Grădiniţa este povestea fiecărui copil. Aici se scriu primele pagini din cartea vieţii, iar autorul 

şi personajele principale sunt chiar ei, copiii. Intr-o zi, a trebuit să ne oprim din a mai scrie ȋmpreună 
povestea, şi a ne privi şi a vorbi doar printr-un ecran. Covorul fermecat cu poveştile, păpuşile, 
ursuleţii, maşinuţele, toate au ramas la locul lor, la grădiniţă. Cum poţi oare vorbi şi educa nişte copii 
care sunt foarte mici, ce te privesc printr-un ecran? Mai ales că, spre deosebire de ceea ce ȋi atrage pe 
ei, desenele animate sau filmuleţele, educatoarea vine să le provoace atenţia şi imaginaţia, dar ȋi şi 
pune să facă lucruri, aici fiind marea diferenţă dintre percepţia copilului legată de televizor, tabletă, 
telefon. Pentru el, aceste obiecte ȋl ajută să ȋşi satisfacă propriile nevoi, ȋntre care nu intră, din păcate, 
şi executarea unor sarcini.  

 In perioada grădiniţei, copilul ȋnvaţă despre lume, culori, animale. Invaţă să deseneze, să 
picteze, să reproducă texte. Dar asta o poate face dacă se simte supravegheat, ȋndrumat şi lăudat. La 
vârste mici, copilul are nevoie să ȋi fie condusă mâna, să i se arate personal cum să facă anumite 
lucruri, sa vadă ȋmprejur cum fac colegii lui. 

 Din păcate, grădiniţa online nu a reuşit să acopere toate nevoile pe care le poate avea un copil 
ȋn plin proces de dezvoltare, ȋnvăţare, educare. Această formă a privat şi educatoarele de interacţiunea 
directă pe care o au atunci când sunt ȋn grupă, cu preşcolarii. 

 Grădiniţa online este doar o realitate fictivă. La 3 ani, grupa mică, părinţii nu reuşesc să ȋl 
menţină atent şi preferă să facă activităţile propuse de educatoare ȋn afara orarului, pentru a suplini 
lipsa de interacţiune. Preşcolarul e reticent să răspundă la ȋntrebări, nu are răbdare să interacţioneze 
cu ceilalti colegi.  

 Cea mai importantă componentă a activităţii educaţionale, pentru cei mici este partea de 
socializare, ceea ce ȋn online este imposibil de realizat. Imposibilul de data aceasta trebuia șters din 
vocabular pentru a face loc posibilului. Așa că am încercat socializarea online. Cel puțin copiii se 
puteau vedea. La început de abia se recunoașteau într-o fereastră mică a ecranului, urma apoi un 
entuziasm fantastic ca și cum ar fi făcut descoperirea secolului. Pentru ei imposibilul se transformase 
în posibil. Iar noi, educatoarele, ce ne puteam dori mai mult de atât ? Oare am învățat cu toții, cu mic 
cu mare să prețuim ce avem ? Dacă facem inventarul, avem multe. Avem aerul pe care-l respirăm, 
avem soarele care ne luminează și ne trimite căldură, avem păsările care concertează, avem copaci și 
iarbă, vântul, cerul, ploaia, zăpada și multe altele. Ce ne-am face fără ele? Oare suntem conștienți că 
noi avem de fapt totul?  

 Educația copiilor ar trebui să înceapă de la acest tot. Așa vor ști că au tot ce trebuie pentru a fi 
fericiți. E o sarcină nu tocmai ușoară aceea de a-i face pe copii să înțeleagă fericirea, să o țină în 
permanență vie. Odată cu ei ne vom reaminti și noi că fericirea nu înseamnă lucruri sau doar lucruri. 
Fericirea e o stare pe care dacă o atingi înseamnă totul. Să-i învățăm pe copii să fie fericiți pare 
imposibil de realizat dar iarăși trebuie să transformăm imposibilul în posibil.  

 …“Adultul trebuie să-şi ȋnţeleagă misiunea altfel decât şi-a ȋnteles-o până acum, adică să 
ȋnţeleagă că, ȋn educaţie factorul principal este COPILUL, nu el.”( Maria Montessori, 1931) 

 
 
Bibliografie:  
Montessori, M., (1991); Copilul, CEDC, Bucureşti 
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METODE INTERACTIVE DE PREDARE- EVALUARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. TIRLA IOANA- RAMONA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FINIȘ 

 PROF.TEMPELEU CRISTINA - ANDREA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGIU POPA’’ CÂMPANI 

  
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 

tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia 
va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia! 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție 
și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și 
să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare!  

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.  

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare.  
De asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală 

care să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru 
profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de 
învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă 
pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al 
elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui 
proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor : 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare 
amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă 
sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea 
stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai 

multe clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului, apoi puteți 

alege să importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New 
question” și vor apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să 
aleagă un singur răspuns 
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2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având 

variantă de verificare 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se 
găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau 
Facebook. 

• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință 

un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste 
le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii 
vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând click pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează 

adresa următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul 

„Create” și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea 
de jos introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl 
vom distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugându-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba 
în română. În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat. 
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EDUCAȚIA COMBINATĂ – TRADIȚIONAL ȘI ON-LINE 

 
 PROF. ȚENEA ELENA 

LICEUL ”TRAIAN VUIA” CRAIOVA 
 
În ultimii ani procesul pedagogic on-line a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și 

pericole. În același timp, în ciuda popularității în crestere a cursurilor on-line, formarea tradițională 
se luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul elevilor. Exista întotdeauna atât 
avantaje, cât și dezavantaje ale celor două forme de învățare. Pentru unii indivizi, formarea on-line 
este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda preferată. 

Dimensiunile psihologice și pedagogice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție 
prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să 
respecte trăsăturile beneficiarilor. 

În calitate de profesor e necesară concentrarea pe crearea experiențelor utile elevilor care ar 
genera cel mai bine învățarea. Fiecare participant la un curs poate, și ar trebui să fie și profesor și 
elev. Profesia trece de la a fi unica sursă de cunoștințe, la a fi un ghid și un model de rol. Profesorul 
modelează discuțiile și activitățile elevilor pentru a facilita dobândirea abilităților de învățare ale 
clasei. 

Învațarea 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 atingerea competențelor propuse. 

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice 
propriile întrebări cu profesorul, obținând astfel răspunsurile imediat. 

Înțelegând modelul de întrebari și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori, 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 
elevi și profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la evaluări, examene, 
ceea ce rareori se poate întâmpla cu îndrumarea on-line. 

Pe de altă parte, învăţarea on-line are următoarele avantaje faţă de abordarea clasică, 
"tradiţională" a învăţării deoarece: 

-Elevii învaţă în mod independent, în ritmul lor, în locul şi timpul pe care ei îl aleg. La dispoziţia 
acestora stă un număr mare de discipline oferite de diferite instituţii sau persoane fizice - profesori. 

-Posibilitatea de a participa la programe de cea mai ridicată calitate şi prestigiu – elevul poate 
participa la unele cursuri oferite de instituţii de calitate sau ţinute de specialişti, fără să fie nevoiţi să 
plece din localitatea unde trăiesc. 

-Alegerea modalităţii de învăţare – învăţarea activă sau pasivă, nivele diferite de interacţiune: 
clasice, materiale scrise pe lângă notiţele proprii, simulări interactive, discuţii cu alţi cursanţi (e-mail, 
teleconferinţe), mai multe componente multimedia - grafică, animaţii etc. 

-Încercarea practică a diferitelor tehnologii – se pot dobândi nu numai informaţii despre ceea 
ce se învaţă, ci şi cunoştinţe suplimentare şi abilităţi legate de utilizarea diferitelor tehnologii.  

-Învăţarea independentă şi interacţiune – şi profesorii învaţă de la cursanţii care caută individual 
noi surse de informare etc. 

De aceea, educația combinată – tradițional și on-line – poate fi cea mai potrivită abordare. 
Astfel, nu se face trecerea bruscă de la tradițional, la digital, ambele aduc plus valoare dacă sunt 
combinate, iar schimbarea și trecerea numai la educația digitală este mai ușor de asimilat, în special 
de către profesori, care au fost educați și antrenați foarte mulți ani în maniera clasică, tradițională. Iar 
trecerea bruscă la mediul digital poate da naștere la frustrare, dar mai ales la rezistență la schimbare. 

Abordarea mixtă de educație on-line și convențională oferă interacțiune umană. De exemplu în 
cazul temelor și proiectelor on-line, care implică mai multe persoane, toți participanții pot lucra de 
acasă, în ritmul lor, pe același document, fiecare persoană are acces la modificările făcute de ceilalți, 
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iar profesorii pot oferi feedback în timp real. Astfel, se câștigă foarte mult timp, iar alte costuri sunt 
reduse, chiar eliminate. 

Acum, pentru că opțiuni există, depinde numai de elevi și profesori să decidă ce variantă aleg.  
Cu siguranță, procesul de digitalizare a educației este de durată. Singura certitudine este 

schimbarea, aceea că doar într-acolo ne îndreptăm, către tehnologie în toate domeniile, acesta fiind 
parcursul firesc al evoluției. 

 
Bibliografie: 
1. Dumitru, I., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 

2001. 
2.  Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
3. https://www.didactic.ro/materiale/21476_educatia-traditionala-versus-educatia-moderna 
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PREDAREA ONLINE ȘI RESURSELE ONLINE 

 
PIP. ȚEPEȘ-CIUCAN LIVIA-MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ„REGINA MARIA” BICAZ, NEAMȚ 
 
Aplicațiile online se referă la acele instrumente în cloud, independente de conținutul 

curricular, ce pot fi utilizate punctual într-o activitate didactică proiectată de către profesor. 
Sunt adecvate în cazul activităților de învățare mixte, fiind o resursă deosebită și în cazul 

activităților online. Modul de integrare al aplicațiilor online în activitățile didactice depinde în foarte 
mare măsură de competențele digitale și pedagogice ale profesorilor și de creativitatea acestora în 
designul educațional al resurselor și activităților de învățare. Pentru educatori, tehnologiile și 
aplicațiile online gratuite sunt esențiale, ei având în prezent acces la sute de astfel de aplicații online, 
pentru creare de text, lucrul cu imagini, fișiere audio, clipuri video, resurse multimodale, storytelling, 
pagini web, organizarea resurselor, programare, evaluare formative, aplicații pentru videoconferințe 
ș.a. 

Referindu-ne la educația online, aplicațiile online pot fi utilizate pentru a crea diverse tipuri 
de resurse în format digital și totodată stau la baza a diverse activități de învățare online. 
Exemple de câteva astfel de resurse utile în activitatea didactică: 

a) realizarea de prezentări electronice: PowerPoint, Google Prezentări, Prezi 
(https://prezi.com), Canva (https://www.canva.com/), Sway (https:// sway.office.com/); 

b) crearea de aviziere virtuale: Padlet (https://padlet.com/), Symbaloo  
(https://www.symbaloo.com/), Webjets (https://www.webjets.io/); 
c) realizarea planurilor de lecție sau parcursurilor de învățare: Symbaloo  
Lesson Plans (https://symbalooedu.es/lessonplans/); 
d) crearea unor povești: (Little Bird Tales https://littlebirdtales.com/), Storyjumper 

(https://www.storyjumper.com/), Storybird (https://storybird. com/), Mystorybook 
(https://www.mystorybook.com/), Storyboard That  

(https://www.storyboardthat.com/); 
e) crearea de materiale video, desene animate, benzi desenate: Voki (https://l-

www.voki.com/), WeVideo (https://www.wevideo.com/), MakeBeliefsComics 
(https://www.makebeliefscomix.com/), Toondoo (http:// www.toondoo.com/), Toontastic 
(https://toontastic.withgoogle.com/), Pixton  

(https://www.pixton.com/), Edpuzzle (https://edpuzzle.com/); 
f) crearea documentelor colaborative (Documente Google); 
g) crearea unor hărți conceptuale: Coggle (https://coggle.it/), LucidChart 

(https://www.lucidchart.com/), Bubbl.us (https://bubbl.us/), MindMeister  
(https://www.mindmeister.com/); 
h) crearea unor nori de cuvinte: Wordle (http://www.wordle.net/),  
WordArt (https://wordart.com/); 
i) crearea de jocuri educaționale și exerciții interactive: ClassTools  
(https://classtools.net/), Kubbu (http://www.kubbu.com/); 
j) realizarea instrumentelor de evaluare: Google forms, Socrative (https://socrative.com/), 

Kahoot (https://kahoot.com/), Mentimeter (https:// www.mentimeter.com/), SurveyMonkey 
(https://www.surveymonkey.com/). (Crăciun, Holotescu, Bran, & Grosseck Gabriela, February 2021) 

Resurse educaționale în format digital 
Acestea sunt reprezentate de materiale didactice ce vizează diverse media, combinații de text, 

grafică, sunet și video utilizate în procesul de învățare pentru înțelegerea temelor abordate, formarea 
de priceperi și deprind eri, explicarea conceptelor, exersarea unor algoritmi de rezolvare de probleme. 

 Ne referim aici la manuale digitale (https://www.manuale.edu.ro/), dar și la diverse pagini 
web (https://digital.educred.ro/), enciclopedii (https://en.wikipedia.org/wiki/ 
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List_of_online_encyclopedias), dicționare (https://en.wikipedia.org/wiki/ 
List_of_online_dictionaries), atlase (http://www.openculture.com/2016/04/ download-67000-
historic-maps-in-high-resolution-from-the-wonderfuldavid-rumsey-map-collection.html) sau 
videoclipuri (https://www.youtube. com/) ce pot fi integrate într-o metodă sau strategie didactică. 

Accesul la aceste resurse poate fi restrictiv, în virtutea drepturilor de autor, sau poate fi liber, în 
cazul resurselor educaționale deschise – RED (în engl. Open Educational Resources, OER). De 
remarcat că RED presupun nu numai cărți în format digital cu acces liber (în engl. Open Textbooks), 
ci și alte tipuri de resurse, aplicații software, depozite digitale instituționale etc. 

Aceste resurse sunt utile atât pentru instruirea asistată de tehnologie în varianta clasică față în 
față, în clasă, cât și pentru educația la distanță sau mixtă (blended learning). 

Poate cel mai important ajutor în această perioadă de învățare online este manualul digital. 
Acesta constă într-o suită de instrumente și resurse educaționale digitale variate în ce privește 
abordarea pedagogică și conținutul, într-o înlănțuire riguroasă care transpune și mediază programa 
școlară pentru o disciplină și pentru un an de studiu – fiind construit, deci, pentru un parcurs de 
învățare de lungă durată. Dacă o resursă educațională digitală, elaborată pentru a însoți o anumită 
activitate de învățare sau pentru a dezvolta o anumită competență, face apel la un evantai restrâns de 
metode, manualul digital este o resursă interactivă complexă ce însumează caracteristici generice ale 
unui material suport în format digital: 

• posibilitatea de adaptare, corectare, actualizare, completare, îmbogățire facilă; 
• legături între secvențe de conținut; integrarea de exerciții sau conținut de aprofundare și/sau 

opțional; 
• integrarea multimedia: simulări, filme didactice, animație interactivă, clipuri audio; 
• resurse suplimentare integrate; 
• integrare de activități de învățare complexe și de jocuri educative (de tip serious games); 
• posibilitatea de personalizare (de către instituție, profesor sau elev); 
• lucru interactiv și direct pe manual, chiar și colaborativ, ceea ce implică căutare, 

subliniere/evidențiere, adnotări, rezolvarea sarcinilor de lucru etc.; 
• acces online (pentru descărcare, pentru realizarea unor teme, pentru trimiterea rezolvării 

unor sarcini de lucru etc.); 
• sarcini de evaluare/de auto-evaluare – inclusiv posibilitatea construirii unui portofoliu 

electronic al elevului. 
În concluzie, fiecare profesor poate căuta și accesa resurse educaționale în format digital și/sau 

online, sau își poate crea propriile resurse, adaptate grupurilor de elevi și nevoilor lor de învățare, 
resurse în diverse formate (text, video, audio, multimedia etc.) utilizând diverse instrumente online 
sau offline. Aceste resurse le poate partaja cu alți educatori, elevi, părinți sau persoane interesate. 
(Crăciun, Holotescu, Bran, & Grosseck Gabriela, February 2021) 

 
BIBLIOGRAFIE 
 Crăciun, D., Holotescu, C., Bran, R., & Grosseck Gabriela. (February 2021). Ghid practic 

de resurse educationale si digitale pentru instruire online. TImișoara: Editura Universității de Vest 
din Timișoara. Preluat pe 03 29, 2021, de pe 
www.researchgate.net/publication/349394100_Ghid_practic_de_resurse_educationale_si_digitale_p
entru_instruire_online 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR OUTDOOR ÎN PERIOADA DE PANDEMIE 

EXEMPLE ȘI IDEI 
 

PROF. TEUTIȘAN TEODORA ROXANA 
 
Societatea actuală este caracterizată de o explozie tehnologică și informațională fără precedent. 

Acest aspect invadează toate domeniile sociale, culturale și profesionale. Totodată, pandemia 
declanșată la nivel mondial face ca tehnologia să devină cel necesar în desfășurarea activităților din 
majoritatea domeniilor. Tehnologizarea profundă, specifică acestei epoci, duce la modificări 
importante în ceea ce privește și procesul educațional.  

Azi, când spațiul închis al sălilor de clasă reprezintă un dezavantaj în desfășurarea procesului 
de învățare, datorat situației pandemice, activitățile de tip outdoor dețin un rol deosebit de important 
în continuarea și dezvoltarea abilităților și comportamentelor elevilor. În acest sens, deținerea unor 
cunoștințe și abilități necesare desfășurării unor astfel de activități în aer liber va facilita procesul 
instructiv-educativ.  

Activitățile în aer liber sunt direct răspunzătoare de formarea unor deprinderi necesare 
parcurgerii unui demers educațional de tip outdoor. În acest sens, chiar dacă nu avem rigurozitatea 
celor patru pereți ai sălii de clasă, cu regulile de interior, tot va trebui să prelucrăm copiilor un set 
minim de reguli necesare pentru deplasările în aer liber, pentru interacțiunea cu mediul înconjurător, 
pentru mânuirea unor instrumente sau coordonarea unor competiții. 

Chiar dacă nu sunt excluse regulile, deplasările în aer liber reprezintă un mod mai plăcut de 
petrecere a timpului împreună cu grupul-clasă. În cadrul acestor ieșiri, se pot declanșa conversații pe 
teme noi, discuții cu întreg colectivul clasei, colaborări în cadrul unor echipe și, de ce nu 
autodepășirea unor limite. 

Dacă ne dorim copii sănătoși fizic, dar și psihic, trebuie să-i obișnuim de mici cu ieșirile în 
natură, cu interacțiunea directă cu mediul și cu exprimarea reală a emoțiilor. De asemenea, trebuie să 
avem în vedere importanța cunoașterii/autocunoașterii, deoarece numai în urma unei autoanalize reale 
și obiective putem să identificăm anumite limite sau bariere care ni le-am impus sau care ne-au fost 
impuse prin intermediul unui mediu rigid și mai puțin prietenos. Întotdeauna natura ne va da remedii 
naturale, ne va oferi situații care ne vor determina să ne autodepășim anumite limite, să ne exprimăm 
cu mult curaj și să ne asumăm alegerile făcute.  

Activitățile de tip outdoor, prin intermediul unor competiții sau jocuri concurs, ne vor determina 
să colaborăm cu ceilalți, să căutăm soluții eficiente în cel mai scurt timp și să alegem nu doar pentru 
noi, ci și pentru ceilalți. Cooperarea și competitivitatea pozitivă ne vor ajuta să ne formăm noi 
competențe în vederea integrării sociale viitoare cu succes. 

În concluzie, activitățile desfășurate în interiorul sălii de clasă este indicat să fie alternate cu 
cele specifice educației outdoor. Fără a se exclude reciproc, ci mai degrabă a se completa eficient, 
aceste activități dețin aceleași scopuri educaționale precise, și anume se referă la formarea indivizilor 
în vederea integrării sociale viitoare. 

Pornind de la aceste aspecte, am creionat un set de activități sub forma unui opțional de tip 
outdoor intitulat ”Mă joc și învăț în natură”. În cadrul acestuia am ales planificarea unor conținuturi 
în funcție de competențele specifice educației outdoor, structurate pe mai multe unități de învățare.  
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1096



 
 

 
În concluzie, consider că activitățile de tip outdoor dețin un rol important în desfășurarea 

procesului instructiv- educativ, fie că ne referim la un sistem educațional tradițional, fie că trecem 
prin schimbările impuse de situația pandemiei care marchează societatea actuală într-un mod fără 
precedent. Chiar dacă suntem tentați să afirmăm că situația pandemiei mondiale va schimba întru 
totul procesul de învățare, educația outdoor demonstrează încă o dată că reușește să reducă rutina și 
rigiditatea spațiului fizic al școlii, precum și a materialelor, mijloacelor și metodelor de predare, 
învățare și evaluare; aspecte care vor ajuta în mod direct îmbunătățirii demersului educativ și relației 
cadru didactic-elevi. 

 
BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE: 
• Grigg, R., Lewis, H., (2016), A to Z of learning outside the classroom, Bloomsburt 

Education 
• Wattchow, B., Brown, M., (2011), A pedagogy of place. Outdoor education for a changing 

world, Monash University, Clayton, Australia  
• Manual de educație outdoor- Lifelong learning programme, 2010-2012 
• http://www.tribunainvatamantului.ro/educatia-outdoor-o-necesitate-sau-o-provocare-

pentru-actualul-sistem-de-invatamant/ 
• http://documents.tips/documents/educatia-outdoor-56114ae7b0f99.html 
• http://www.scout.ro/wp-content/uploads/2013/10/Manual-100-de-idei-de-educatie-non-

formala.pdf 
• https://doxologia.ro/puncte-de-vedere/este-importanta-educatia-de-dincolo-de-usa-clasei 

  

NR. 
CRT 

UNITATE DE 
ÎNVĂȚARE 

CONȚINUTURI LOC DE DESFĂȘU-
RARE 

MODALI-TĂȚI DE 
EVALUARE 

1. Mă cunoști…te 
cunosc? 

Știința zăpezii Curtea școlii -experiment 
Gheața magică Curtea școlii/sala de clasă -experiment 

2. Natura se trezește… 
primăvara 

Detectivii naturii Parc  -fișă observare 
Păsările furioase Curtea școlii -desene 
Cu foarfeca în natură Parc  -fișă observare 
Pânza de păianjen Teren de sport -traseu aplicativ 
Micii grădinari Curtea școlii -amenajarea colțului 

verde 
3. Misterele naturii În căutarea oaselor de 

dinozauri 
Curtea școlii -realizarea unui schelet 

Vulcanii Teren de sport 
 

-experiment 

4. Zumzetul insectelor Harta sunetelor 
 
 

Curtea școlii -fișă observare 

Ținta insectelor Teren de sport -ținta 
5. Armonie și culoare Vânătoarea de culori Parc  -caserola cu obiecte 

Puterea soarelui Teren de sport -experiment 
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PEDAGOGIA MONTESSORI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȚIC FLOAREA, 

 ȘC. GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS - HONDOL 
 
 Pedagogia Montessori are drept principiu de bază educaţia necesară, adecvată şi continuă-

tendinţe ale reformelor actuale din educaţie care confirmă ideile Mariei Montessori şi le fac aplicabile 
în practică. Ca atare prin pedagogia Montessori se urmăresc promovarea drepturilor copilului, 
extinderea şi intensificarea educaţiei timpurii şi educarea părinţilor, formarea deprinderilor de 
activitate intelectuală intensă şi continuă, de adaptabilitate şi de asumare a schimbărilor; creşterea 
rolului mediului educativ în ansamblul educaţiei, în familie şi în comunitate; educaţia cosmică şi cea 
ecologică care pregătesc generaţiile următoare pentru extinderea relaţiilor cu universul fizic şi pentru 
asumarea unor responsabilităţi de care poate să depindă chiar viaţa umanităţii; educaţia pentru 
libertate, pace, pentru schimbări pozitive asumate responsabil. 

 Într-o clasă Montessori copiii sunt pur şi simplu absorbiţi şi foarte preocupaţi de propria 
activitate. Aproape toate lecţiile sunt individuale, deci fiecare copil are de obicei un plan diferit de 
activităţi pe care educatorul îl gândeşte şi îl pune în practică în funcţie de interesul şi nivelul la care 
se află copilul. Toate materialele din clasă sunt uşor accesibile şi la dispoziţia copiilor, aşezate pe 
rafturi joase. Copilul este liber să aleagă dintre materialele care i s-au prezentat anterior şi după ce 
termină de lucrat cu ele ştie că trebuie să le aşeze pe raft în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii, gata 
pentru următorul copil interesat de aceeaşi activitate. Posibilitatea de a alege este un privilegiu pe 
care, din păcate, copilul din şcoala tradiţională nu îl are. În clasele Montessori copilul se poate mişca 
liber dintr-o parte a clasei în alta, ascultând de propriul lui impuls interior. Cu timpul, exerciţiul 
alegerii devine obişnuinţă, adică se dezvoltă capacitatea copilului de a lua decizii cu privire la propria 
persoană. Mişcarea copiilor obişnuiţi să ia decizii pentru ei înşişi devine o mişcare inteligentă, cu 
scop şi dictată de voinţă, ba mai mult această mişcare merge împreună cu cunoaşterea şi invăţarea, 
fără ea acestea fiind nenaturale la vârsta copilăriei. Structura fizică a clasei Montessori. Într-o clasă 
Montessori există patru arii diferite: 

 1. Viaţa practică (practical life ) care cuprinde activităţi practice legate de viaţa de zi cu zi. 
Toate acestea îl ajută pe copil să se adapteze noului mediu din clasă, să îşi câştige independenţa, să 
îşi coordoneze mişcările şi să exerseze concentrarea atenţiei. 

 2. Activităţile senzoriale care vizează dezvoltarea simţurilor. La această vârstă (3-6 ani) copilul 
explorează prin intermediul simţurilor mediul în care trăieşte. Dezvoltarea lor conduce implicit la o 
cunoaştere mai rafinată şi la ascuţirea inteligenţei. Prin materialul senzorial Maria Montessori a pus 
concepte abstracte în formă concretă. Materialul senzorial vizează dezvoltarea fiecărui simţ în parte 
prin izolarea lui de celelalte. Materialul senzorial pregăteşte copilul pentru observarea sistematică a 
mediului, primul pas care duce la mici descoperiri realizate în mod spontan. 

 3. Activităţile de limbaj care vizează, fireşte. Dezvoltarea limbajului cu aspectele lui esenţiale: 
vorbit, scris şi citit. 

 4. Activităţile de matematică – se bazează pe materiale specifice, care respectă caracteristica 
vârstei, de a opera în plan concret, senzorial. Treptat, spre sfârşitul celui de-al treilea an în aceeaşi 
clasă, se face trecerea la materiale care se eliberează de încărcătura senzorială, nu pentru că aşa spune 
metoda, ci pentru că pur şi simplu copilul realizează că nu mai are nevoie de suportul concret, că şi-
a însuşit ideea. 

 Într-o clasă Montessori copiii sunt pe trei nivele de vârstă, între 3 şi 6 ani. Copiii care au început 
anul acesta grădiniţa la 3 ani vor fi în aceeaşi clasă încă doi ani de acum înainte. Acum sunt cei mai 
mici, peste doi ani vor fi cei mai mari. Un proces de creştere şi dezvoltare pe care ei înşişi îl sesizează 
cu mult entuziasm. În felul acesta relaţiile dintre copii în cadrul orelor de program seamănă mult mai 
mult cu viaţa din afara şcolii, adică cu viaţa reală. Un alt aspect deosebit este faptul că în clasa 
Montessori există un singur exemplar al fiecărui material, ceea ce înseamnă că un singur copil poate 
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desfăşura activitatea care implică acel material. În mod implicit, dacă un alt copil vrea să folosească 
acelaşi material va trebui să aştepte până ce colegul lui termină activitatea şi aşază materialul înapoi 
pe raft. La începutul anului se creează conflicte, dar nu ia mult timp ca acceptarea să devină 
obişnuinţă. În mod indirect, se educă astfel respectul pentru lucrul altuia şi răbdarea de a aştepta să-
ţi vină rândul. 

 Dat fiind faptul că sistemul Montessori este în mod semnificativ diferit de cel tradiţional, se 
impune un anumit plan de educaţie a părinţilor care sunt, fireşte, curioşi să afle la ce anume le este 
expus copilul. În acelaşi timp, o comunicare eficientă şi consistentă cu părinţii uşurează atât evoluţia 
copilului cât şi activitatea educatorului. Părintele şi educatorul sunt ca cele două vâsle ale unei bărci. 
Dacă se mişcă numai una sau dacă acţionează într-o direcţie diferită există riscuri: fie ca barca să se 
învârtă în loc, fie ca în cel mai rău caz să se răstoarne. 
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EDUCAȚIE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 ED. ȚIFREA ANDREA - TEODORA  

 SC. GIMN. SFÂNTU ANDREI, SĂRMAȘ 
 

 În ziua de astăzi, tehnologia ocupă un rol important în viețile oamenilor, fiecare etapă pe care o 
parcurgem în prezent este sprijinită de tehnologie, mai exact de telefoane, calculatoare, tablete. Există, 
de asemenea, multe controverse privind acest subiect, dezbătut de mai bine de câțiva ani, întrucât 
îngrijorările, referitor la cât de benefică este aceasta pentru noi, cresc pe zi ce trece. În plus, în ultimul 
timp, copiii au fost introduși dispozitivelor de ultimă generație de la o vărstă destul de fragedă, așadar 
rămâne întrebarea dacă prezența tehnologiei în viața celor mici este un lucru pozitiv sau negativ. 

Primul argument pro legat de utilizarea tehnologiei de copii este faptul că aceștia au parte de acces 
nelimitat la informație, care în timpul procesului de formare, ar fi un lucru benefic. Există multe aplicații 
în mediul online care îi ajută pe cei tineri să afle mai multe despre mediul înconjurător, despre societatea 
în care trăiesc, să învețe limbi străine și mult mai multe. Aceștia se pot bucura de videoclipăuri 
explicative, poze detaliate însoțite de informații care sunt transmise, astfel încât ei să perceapă fără 
dificultate, ce le este prezentat. 

În plus, fiind dominați de prezența tehnologiei în viețile noastre, familiarizarea copiilor cu 
dispozitivele de ultimă generație și cu mediul online îi va pregăti pentru o carieră în acest domeniu. 

Timpul petrecut în fața dispozitivelor electronice afectează sănătatea copiilor 
Unul dintre principalele argumente contradictorii este faptul că timpul petrecut în exces pe 

dispozitivele electronice nu este prielnic pentru sănătatea copiilor, întrucât pot dezvolta probleme cu 
oftalmologice sau neurologice.  

În plus, un alt motiv pentru care prezența tehnologiei în viața celor mici nu este un aspect preferabil 
este acela că ei fiind cuceriți de mediul virtual, pot avea dificultăți de integrare în mediul real, existând 
posibilitatea ca un copil să nu relaționeze cu ceilalți deoarece este ,,prins” în lumea online.  

În condițiile dezvoltării moderne a societății și a producției, este imposibil să ne imaginăm o lume fără 
resurse informaționale, nu mai puțin importante decât resursele materiale, energetice și de muncă. A priori, 
faptul că spațiul modern de informare necesită cunoștințe de calculator nu numai în școala primară, ci și în 
copilăria preșcolară. 

Astăzi, tehnologia informației extinde semnificativ capacitățile părinților, educatorilor și profesioniștilor 
din educația timpurie. Posibilitățile de utilizare a unui computer modern permit cel mai complet și cu succes 
realizează dezvoltarea abilităților copilului. 

Spre deosebire de mijloacele de învățământ tehnice convenționale, tehnologiile informaționale și de 
comunicare permit nu numai saturarea copilului cu un număr mare de cunoștințe pregătite, strict selectate, 
organizate corespunzător, ci și dezvoltarea abilităților intelectuale, creative și care este foarte importantă în 
copilăria timpurie - capacitatea de a dobândi în mod independent noi cunoștințe. 

Capacitatea unui computer de a reproduce informații simultan sub formă de text, imagini grafice, sunet, 
vorbire, video, de a memora și prelucra date cu viteză mare permite specialiștilor să creeze noi mijloace de 
activitate pentru copii, care sunt fundamental diferite de toate jocurile și jucăriile existente. Toate acestea fac 
cerințe calitativ noi pentru educația preșcolară - prima verigă a educației pe tot parcursul vieții, una dintre 
principalele sarcini a acesteia fiind de a stabili potențial pentru dezvoltarea îmbogățită a personalității 
copilului. 

Prin urmare, este necesar să se introducă tehnologiile informaționale în sistemul de educație și formare 
preșcolară. 

Practica a arătat că, în același timp, interesul copiilor pentru clase crește semnificativ, iar nivelul 
abilităților cognitive crește. 

Utilizarea de noi tehnici neobișnuite de explicație și întărire, în special într-un mod ludic, crește atenția 
involuntară a copiilor, ajută la dezvoltarea atenției voluntare. Tehnologia informației oferă o abordare axată pe 
persoană. Capacitățile computerului vă permit să măriți cantitatea de material oferită spre examinare. În plus, 
la preșcolari, același material al programului ar trebui repetat de multe ori, iar varietatea formelor de prezentare 
are o mare importanță. 
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Programele de calculator învață încrederea în sine, dezvoltă abilități de autocontrol. Copiii mici necesită 
mai mult ajutor în finalizarea sarcinilor și confirmarea pas cu pas a acțiunilor lor, iar controlul automat al 
corectitudinii eliberează timpul profesorului pentru munca paralelă cu ceilalți copii. 

Computerul poate intra în viața unui copil prin joc. Jocul este una dintre formele gândirii practice. În 
joc, copilul operează cu cunoștințele, experiența și impresiile sale, care se reflectă în forma socială a modurilor 
de acțiune de joc, semne de joc care capătă sens în câmpul semantic al jocului. Copilul descoperă abilitatea de 
a înzestra un obiect neutru (până la un anumit nivel) cu o valoare de joc în câmpul semantic de joc. Această 
abilitate este principala bază psihologică pentru introducerea unui computer în jocul preșcolarului ca 
instrument de joc. 

În cursul activității de joacă a unui preșcolar, îmbogățit cu mijloace informatice, apar neoplasme mentale 
(gândire teoretică, imaginație dezvoltată, capacitatea de a prezice rezultatul unei acțiuni, calități de gândire 
etc.), care duc la o creștere bruscă a abilităților creative ale copiilor. 

Comparativ cu formele tradiționale de predare a, un computer are o serie de avantaje: 
• prezentarea informațiilor pe ecranul unui computer într-un mod jucăuș provoacă un imens interes; 
• poartă figurativ tipul de informații pe care preșcolarii îl înțeleg; 
• mișcarea, sunetul, animația atrag permanent atenţie copil; 
• sarcinile problematice, încurajarea copilului atunci când sunt corect rezolvate de computerul în sine 

sunt un stimulent activitatea cognitivă copii; 
• permite individualizareînvăţare; 
 Copilul însuși reglează ritmul și numărul sarcinilor de învățare ; 
• în cursul activităților sale la computer, un elev dobândește încredere în sine, prin faptul că poate face 

multe; 
• permite simularea unor altfel de situații de viață care nu pot fi văzute în viața de zi cu zi (zbor cu 

rachete, inundații, efecte neașteptate și neobișnuite); 
• computerul este foarte răbdător, niciodată nu certă copilul pentru greșeli, dar așteaptă ca el să le 

corecteze singur.  
Cele mai utilizate platforme educaționale în activitatea online sunt Google Classroom sau Google 

Teams. Altă platformă educațională pe care am folosit-o este Kindepedia. 
Învățare sincronă 
Aceasta se referă la un eveniment de învățare în care un grup de studenți se angajează toți în învățare în 

același timp. Înainte ca tehnologia de învățare să permită medii de învățare sincrone, majoritatea educației 
online a avut loc prin metode de învățare asincrone. 

Aceasta înseamnă că colegii de clasă și instructorul dvs. interacționează într-un anumit loc virtual, printr-
un mediu online specific, la un anumit moment. Acest lucru este să spun, nu în mod specific nicăieri, oricum, 
oricând. 

Deci, metodele de învățare sincronă online includ conferințe video, teleconferințe, chat-uri live și 
prelegeri în direct. 

Învățare asincronă 
Aceasta se referă la ideea că elevii învață același material în momente și locații diferite. Învățarea 

asincronă este, de asemenea, numită Învățare independentă a locației și este opusă învățării sincrone, în care 
elevii învață în același timp prin activități precum participarea la o prelegere sau la laborator. Învățarea 
asincronă se întâmplă după propriul program. 

În timpul cursului de studii, instructorul sau programul de licență va oferi materiale pentru lectură, 
prelegeri pentru vizualizare, sarcini pentru finalizare și examene pentru evaluare, aveți capacitatea de a accesa 
și satisface aceste cerințe într-un interval de timp flexibil. 

Cu toate acestea, Metodele de învățare online asincrone implică module de lecție autoguidate, streaming 
de conținut video, biblioteci virtuale, note de prelegere postate și schimburi pe forumuri de discuții sau 
platforme de social media. 

Așa cum am spus mai devreme, învățarea electronică este definită ca învățare și predare online prin 
intermediul tehnologiilor de rețea, care este probabil unul dintre cele mai puternice răspunsuri la nevoia tot 
mai mare de educație și este mai eficient. 

Cu toate acestea, există o mulțime de motive pentru care ar trebui să studiați în învățarea sincronă și 
asincronă, mediile de învățare online devin mai frecvente ca oricând în predare și învățare. 

Pe baza cercetărilor conform cărora tehnologiile asociate învățării sincrone și asincrone pot îmbunătăți 
calitatea interacțiunilor elev-profesor, favorizează o implicare crescută a elevilor și îmbunătățesc rezultatele 
învățării. 
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De asemenea, învățarea electronică sincronă și asincronă este învățarea în clasă și învățarea dinamică 
și, de asemenea, o profunzime instructivă în care poți interacționa regulat și frecvent cu profesorii tăi. 

În plus, a îmbogățit produse și portofolii studenților, colaborarea elevilor și a profesorilor, precum și 
ritmul specific al cursantului, adaptat nevoilor individuale ale elevilor. 

Când ar trebui să folosesc învățare electronică sincronă și asincronă? 
Sistemul sincron de învățare electronică permite studenților să pună întrebări profesorului sau colegilor 

lor prin intermediul mesagerie instantanee. De asemenea, implică studii online care sunt realizate cu ajutorul 
camerelor de chat. Acest tip de învățare se poate întâmpla doar online.  

În timp ce un sistem asincron de e-learning poate fi realizat online și offline, acesta implică, de 
asemenea, lucrări de curs livrate prin web, e-mail și forumuri de mesaje care sunt postate pe forumurile online. 

Cu toate acestea, e-learning-ul asincron și sincron se completează reciproc. Combinația acestor două 
tipuri de e-learning susține mai multe modalități prin care cursanții și profesorii pot face schimb de informații, 
colaborează la muncă și se cunosc. 

Cu alte cuvinte, acestea sunt atunci când puteți utiliza învățarea electronică sincronă și asincronă, cum 
ar fi învățarea electronică sincronă atunci când discutați probleme mai puțin complexe, faceți cunoștință și 
când planificați o sarcină. 

Pentru învățarea electronică asincronă este atunci când te gândești la probleme complexe, când 
întâlnirile sincrone nu pot fi programate din cauza angajamentelor de muncă, familiei și a altor angajamente.  

Învățare electronică sincronă și asincronă este un mediu de învățare online în care elevul participă activ 
la propria învățare și unde activitățile de învățare și așteptările sunt similare cu cele întâlnite într-o clasă 
tradițională. 

Prin urmare, există modalități prin care puteți utiliza învățare electronică sincronă și asincronă, care 
sunt: Pentru învățarea online sincronă, utilizați mijloace asincrone, cum ar fi e-mail, forumuri de discuții și 
bloguri. 

Pentru învățare electronică sincronă, utilizați mijloace sincrone, cum ar fi videoconferință, mesagerie 
instantanee și chat și completați-vă cu întâlniri față în față. 

Pregătirea online a deschis o lume de posibilități pentru companii. Cu toate acestea, ca afacere, va trebui 
să alegeți un lucru atunci când îl efectuați, indiferent dacă învățarea sincronă sau asincronă este cel mai eficient 
mod de a vă susține elevii. 

În funcție de obiectivul de învățare, elevii pot beneficia atât de învățare sincronă, cât și asincronă. 
Atunci când cunoaștem diferența dintre învățarea sincronă și asincronă, ambele au avantaje și 

dezavantaje, ceea ce poate interesa un elev care nu poate interesa altul. 
Totuși, mai jos sunt avantajele și contra de învățare sincronă și asincronă 
Pro pentru învățarea sincronă în educația online 
• Elevii pot interacționa cu ușurință cu instructorii și alți cursanți, ceea ce face posibilă activitățile de 

grup, din cauza naturii sociale a învățării sincrone. 
• Învățarea sincronă are loc în timp real, ceea ce înseamnă că elevii pot primi feedback instantaneu. 

Ideile și opiniile pot fi, de asemenea, împărtășite rapid cu ceilalți cursanți. 
• În mod similar, dacă elevii dvs. au probleme cu conținutul cursului, învățarea sincronă le permite să 

pună întrebări și să obțină răspunsuri instantanee. 
Contra pentru învățarea sincronă în educația online 
• Eficiența cât de bine înțeleg elevii dvs. conținutul cursului depinde mai mult de calitatea instructorului 

decât de elevii înșiși.  
• Elevii sincroni trebuie să fie online la un anumit moment și, prin urmare, învățarea lor trebuie să 

respecte un program de pregătire specific. Studenții nu pot accesa conținut unde și când le place.  
• De asemenea, datorită dinamicii de grup a învățării sincrone în timp real, unii cursanți pot simți că nu 

primesc atenția individuală de care au nevoie. Acest lucru este valabil mai ales dacă există vreo parte a 
pregătirii pe care ei nu o înțeleg pe deplin. 

Pro pentru învățarea asincronă în educația online 
• Învățarea asincronă oferă multă flexibilitate. Deși de obicei există un termen limită la vedere, cursanții 

asincroni pot progresa în ritmul lor propriu și pot accesa cursul lor în orice moment pe care îl aleg și din orice 
loc. 

• Învățarea asincronă înseamnă că elevii dvs. se pot implica în cursuri, indiferent de fusul orar sau locația 
lor. 

• Odată cu învățarea asincronă, elevii au mult mai mult timp pentru a reflecta asupra materialului pe 
care îl învață, ceea ce înseamnă că este probabil să îl înțeleagă mai amănunțit. 
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• În plus, învățarea asincronă se prezintă mai bine unei afaceri cu creștere rapidă. De exemplu, dacă 
aveți sute sau mii de cursanți care să se instruiască în întreaga lume, îi puteți ridica la viteză fără a fi nevoie de 
o pregătire față în față.  

Contra pentru învățarea asincronă în educația online 
• Deși cursanții pot avea acces la un instructor, contactul prin învățare asincronă poate fi limitat. 

Răspunsurile la întrebări nu pot fi date imediat (de exemplu, cursanții pot avea nevoie să aștepte un răspuns la 
un e-mail). 

• Lipsa interacțiunii cu instructorii și colegii care învață lasă unii indivizi să se simtă singuri. Cu alte 
cuvinte, acest lucru ar putea duce la o lipsă de motivație și implicare la cursuri.  

• Învățarea asincronă este centrată pe elev, astfel încât cei care urmează cursuri în acest fel au nevoie de 
autodisciplină și se concentrează pentru a avea succes în finalizarea activității necesare.  

Care este diferența dintre învățarea sincronă și asincronă în educația online? 
Există diferențe între sincron și asincron care ar putea avea un impact imens asupra experienței de 

educație online. În timp ce educația online continuă să crească în popularitate și accesibilitate. 
Pentru învățare sincronă 
• Învățarea sincronă este educația online sau la distanță care se întâmplă în timp real 
• Prin învățare sincronă, elevii pot primi feedback imediat de la colegii sau profesorii lor prin mesagerie 

instantanee. 
• De asemenea, prin învățarea sincronă, nu poți fi ritmul de sine. 
• Lectura sincronă de învățare este oferită online. 
Pentru învățare asincronă 
• Învățarea asincronă are loc prin canale online fără interacțiune în timp real. 
• Însă învățarea asincronă nu permite acel tip de interacțiune a cursanților care primesc feedback imediat 

de la colegii sau profesorii lor. 
• De asemenea, prin învățarea asincronă, puteți fi ritmul de sine. 
• În timp ce lecția de învățare asincronă poate fi oferită offline. 
Concluzie 
Pe baza cercetărilor, este clar că tehnologiile asociate învățării sincrone și asincrone pot îmbunătăți 

calitatea interacțiunilor elev-profesor, pot favoriza creșterea implicării elevilor și pot îmbunătăți rezultatele 
învățării. Cu toate acestea, există avantaje și dezavantaje. 

Unii elevii preferă mediul sincron de învățare online, deoarece au nevoie de instrucțiuni față în față, în 
timp ce altora le place mediul de învățare online asincron, deoarece oferă mai mult timp pentru a lua în 
considerare toate părțile unei probleme înainte de a oferi propriile lor contribuții. 

Care este diferența dintre învățarea sincronă și cea asincronă? 
Învățarea sincronă este educația online sau la distanță care are loc în timp real, în timp ce învățarea 

asincronă are loc prin canale online fără interacțiune în timp real. 
Care este un exemplu pentru învățarea asincronă? 
De exemplu, conferințele video educaționale, seminarii web interactive, discuții online bazate pe chat și 

prelegeri care sunt difuzate în același timp pe care le-au susținut ar fi toate considerate forme de învățare 
sincronă. 

Ce este sincron și asincron 
Sincron înseamnă practic că puteți executa un singur lucru la un moment dat. Asincron înseamnă că 

puteți executa mai multe lucruri la un moment dat și nu trebuie să terminați executarea lucrului curent pentru 
a trece la următorul 

Ce înseamnă învățare asincronă? 
Învățarea asincronă este un termen general folosit pentru a descrie forme de educație, instruire și învățare 

care nu apar în același loc sau în același timp. 
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 Putem face în continuare o analiză SWOT a acestor tipuri activități 
 

 PUNCTE TARI   PUNCTE SLABE   

 relativa flexibilitate a programului  
 desfășurarea aparent „mai comodă” a lecțiilor „de 
acasă”  
 accesul rapid la informații  
 verificarea rapidă a informațiilor  
 acces rapid la numeroase mijloace adiacente necesare 
unei bune desfășurări a lecțiilor, mai ales de literatură: 
fond muzical, imagini, videoclipuri tematice etc.  
 comunicarea online este una dintre formele preferate 
în rândul elevilor  
 școala online ne-a demonstrat că  
 teoretizarea și utilizarea excesivă a conceptelor 
operaționale au pierdut teren în situații de criză!  
  deschiderea către o varietate de formule de predare 
/ evaluare online  

 timpul exagerat petrecut în fața device-urilor  
 lipsa de certitudine... învățăm din mers, ne adaptăm din 
mers... când, de fapt, nu mergem  
 pregătirea lecției online necesită mult mai mult timp, mult 
mai multă imaginație  
 corectarea materialelor este mult mai solicitantă (mai ales 
a celor fotografiate / scanate după „scrisul de mână”)  
 comunicarea poate fi doar aparentă... elevii nu au trimis 
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 etc.  

 OPORTUNITĂȚI   AMENINȚĂRI   

 permanent„update” didactic! căutând formula 
optimă, învățăm permanent, măcar din curiozitate... 
accesăm 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 / trei clase în același timp)  
 șansa de a reevalua competențele specifice! 
Receptarea și analiza textelor ar trebui regândite, în 
sensul în care elevii să nu mai utilizeze (a se citi: să nu 
mai fie obligați să utilizeze!) excesiv metalimbajul critic 
(elemente de compoziție, structură, limbaj...), în favoarea 
analizei și exprimării reflexive!!!  

 pericol pentru sănătate!!! un ins care stă 6 ore 
(presupunând că aceasta ar fi media!, deși se stă mult mai 
mult!) în fața unui device deja e un candidat serios la alienare  
 pericol social în ceea ce privește comunicarea pe viitor a 
elevilor / profesorilor  
 pot fi diluate / eliminate momente importante din proces 
didactic  
 vulnerabilitate fizică mult mai mare decât la ora obișnuită 
(am văzut părinți în spatele elevilor... am văzut elevi care se 
uitau când la profesor, când la părinte)  
 înlocuirea „scrisului de mână” cu cel tehnoredactat... (s-
a demonstrat științific - scrierea tehnoredactată este 
păgubitoare din punct de vedere intelectual!)  
 înregistrările pot fi valorificate / postate și pe alte site-uri  
 pot fi periclitate foarte ușor materialele cu titlu de autor  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA ȘI 

EDUCAȚIA COPIILOR PREȘCOLARI 
 

PROF. ÎNV.PREȘC. ȚIGAN ELENA DANIELA 
 PROF. ÎNV. PREȘC. URITESCU CORNELIA 

ȘC. GIMN. SINGIDAVA/G.P.P. ,,PRICHINDEL,, CUGIR 
 
“Să nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceastalume nu va mai exista cand ei vor 

fi mari si nimic nu ne permite sastim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori-”Descoperirea copilului”) 

 Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul 
bine stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri.Educația unui copil nu se realizează doar într-
un cadru formal (grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

 Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stilde viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ indiferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiiiacumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmaiceea ce ne permite să împăcăm scoala 
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 suportpentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelorpersonale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducănivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prinprocesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente.  

 Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând 
spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt 
subordonate procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; 
se desfăşoară în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea 
elevilor trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de 
posibilităţile de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. Excursiile 
şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a 
elevilor.  
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Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și „Prin conținutul lor se 
deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, cu participare benevolă, 
ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.”  

Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o 
situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în 
funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia.  

Legătura organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa 
educativă a acestor activităţi. Menţionăm că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi 
de caracterul lor variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter 
didactic. 

 Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au drept 
scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării. 

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul 
lecţiilor. Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la 
disciplină, în timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 şi 
foarte variat, cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici 
conţinutul acestor activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

 2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza 
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de 
activitate este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

 3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de 
minute, iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două 
ore. 

 4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au 
forme specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor 
prin intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin 
intermediul calificativelor slab, bine, foarte bine.  

 5. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea 
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a 
aptitudinilor elevilor. 

 
Bibliografie:  
Cernea, Maria, "Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti; 
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EDUCATIA FIZICA IN NOUL CONTEXT CURRICULAR 

 
 CRISTIAN TILVESCU 

COLEGIUL “GHEORGHE TATARESCU” ROVINARI, GORJ 
 
 Învăţarea din perspectiva competenţelor marchează o schimbare strategică dinspre obiectivele 

pedagogice spre competenţele şcolare şi o mutaţie de accent dinspre evaluarea sumativă/ normativă 
spre evaluarea formativă şi formatoare, sugerînd o abordare integratoare a activităţii de formare-
evaluare a competenţelor şcolare şi realizarea acesteia după cerinţele instruirii şi evaluării autentice. 
Curriculumul naţional pentru învăţământul gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe cheie 
care determină profilul de formare a elevului: 

1. competenţa de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor 
naţionale; 

2. competenţe de comunicare în limbi străine; 
3. competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; 
4. competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi 

cunoaştere; 
5. competenţe sociale şi civice; 
6. competenţe antreprenoriale; 
7. competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 
8. competenţa de a învăţa să înveţi. 
 Curriculumul centrat pe competenţe răspunde exigenţelor pieţei muncii, deoarece asigură 

pregătirea absolvenţilor pentru viaţa socială şi profesională. În învăţământul bazat pe competenţe 
instruirea este orientată către rezultatele finale elevii fiind implicaţi în activitatea de învăţare continuă 
şi de autoevaluare a competenţelor. Astfel elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului 
(teoretic şi practic) de dobândire a acestora. Prin evaluarea pe criterii şi indicatori de performanţă, 
fiecare elev înţelege cum este evaluat şi de ce are nevoie pentru câştigarea/dobândirea competenţei. 

 De asemenea cu ajutorul acestui tip de învăţământ profesorii dobândesc competenţe de 
proiectare didactică în baza modelului centrat pe rezultate – reconstruiesc oferta de curs din 
perspectiva competenţelor vizate, fixează nivelurile de complexitate ale competenţelor, asociază teme 
suport care susţin şi asigură formarea competenţelor, creează situaţii practice de învăţare implicând 
activ clasa, stabilesc criterii de evaluare privind dobândirea competenţei, evaluează elevii într-un mod 
complex, precum şi oferta educaţională. 

 Sunt însă competențe ale programei pe care eu în mod personal nu le-am vizat în mod 
sistematic; mi s-a întâmplat uneori să pun accent pe conținuturi. La sala de sport a liceului în care îmi 
desfășor activitatea nu este incalzita si constituie o piedică în consolidarea deprinderilor specifice 
gimnasticii . Mediul familial și social al elevilor, precum și influențele mass-media au un mare aport 
negativ în reușita formării competențelor. De asemenea apar unele probleme legate de identificarea 
acelor modalităţi (tehnologii) ce duc la formarea în realitate a celor opt competenţe. Dificultatea 
pregătirii cadrelor didactice care să predea astfel încât să fie atinse aceste competenţe. Există de 
ademenea imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii specializate precum şi aglomerarea 
de cerinţe şcolare. 
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ANALIZA COMPARATIVĂ A TREI SISTEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

GERMAN, FRANCEZ ȘI CANADIAN 
 

TIMAR ELISABETA-MELANIA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU”, UNIREA 

 
GERMANIA FRANȚA CANADA 
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, 
datorita funcției de control pe 
care statele federale o au asupra 
sectorului educațional. 
 

Rigurozitatea și complexitatea 
sunt două concepte care descriu 
cât se poate de bine sistemul 
francez de învățământ.  
 

În Canada, nu există un sistem 
național de învățământ. 
Conform Constițutiei 
canadiene, guvernele 
provinciale si teritoriale au 
rolul de a reglementa sistemele 
de învățământ si de a stabili 
curriculum-ul.  
Chiar daca există similitudini 
între sistemele de învățământ 
ale diferitelor provincii si 
teritorii, fiecare 
provincie/teritoriu are propriul 
curriculum ce reflectă cultura 
si istoria regiunii respective. 
Fiind o țară bilingvă, în 
Canada există școli cu predare 
în limba engleza și în limba 
franceza. 

GENERALITĂȚI 
STRUCTURA SISTEMULUI ȘCOLAR 
GERMANIA FRANȚA CANADA 
 Grundschule (scoala 
elementara) clasele 1-4 de 
studiu 
Hauptschule (clasele 5-9). 
Realschule (clasele 5-10) 
Gymnasium, in functie de 
land, este oferit până la clasa a 
12-a sau a 13-a 

Învățământul francez este 
compus din patru nivele de 
educație, si anume: grădinița 
(École Maternelle), școala 
primară/elementară (École 
primaire/École élémentaire), 
școala generală (Collège) și liceu 
(Lycée). 

Sistemul canadian de 
învățământ preuniversitar este 
împărțit pe nivele: primar și 
secundar. 

EDUCAȚIA DE BAZĂ 
GERMANIA FRANȚA CANADA 
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 

Școala primară/elementară 
(École primaire/École 
élémentaire) 
Copiii cu vârsta cuprinsa între 2 
si 6 ani frecventează grădinița 
(École Maternelle) sau creșa, 
unde deja încep să învețe să 
citească și să scrie, dar deprind si 
noțiuni de aritmetică. 
Curriculum-ul include, de 

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 aplica copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 6 si 16 ani. 
În unele cazuri, învățământul 
obligatoriu începe la vârsta de 
5 ani si se extinde până la 
vârsta de 18 ani sau până la 
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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. 

asemenea, si studiul unei limbi 
străine si activități recreative. 
Durata scolii primare este de 5 
ani (de la 6 la 11 ani). Programa 
școlară este similară cu cea a 
celorlalte țări, și include ore de 
limba franceza, aritmetica, 
geografie, istorie, arte si o limba 
străina. Cele cinci clase de școală 
primară sunt următoarele: CP 
(Cours préparatoire/Clasa 
pregătitoare), CE1, CE2 (Clasa 
elementara/ Cours élémentaire), 
CM1 si CM2 (Clasa medie/Cours 
moyen). 
Școala generală (Collège) 
De-a lungul celor 4 ani de studiu 
(între 11 si 15 ani) in Collège 
elevii se pregătesc de susținerea 
Brevet-ului, o examinare 
națională esențială pentru 
trecerea în liceu. După luarea 
brevet-ului, elevii pot renunța la 
școlarizare sau pot merge mai 
departe la un liceul tradițional, la 
unul tehnic sau la o școala 
profesională. Clasele 6-9 poarta 
următoarele denumiri: sixième, 
cinquième, quatrième si 
troisième. 

absolvirea învățământului 
secundar. 
În cele mai multe 
provincii/teritorii, 
învățământul primar se 
desfășoară pe durata primilor 6 
sau 8 ani de școlarizare. 
 

CURRICULUM-ul EDUCAȚIEI DE BAZĂ 
GERMANIA FRANȚA CANADA 
limba germană,  
matematică,  
fizică,  
geografie,  
biologie,  
chimie,  
 informatică,  
arte,  
muzică,  
istorie,  
filosofie,  
educație civică,  
o serie de limbi străine. 

 franceză,  
 matematică,  
 istorie,  
geografie,  
arte/muzică  
educație fizică,  
educație civică,  
 științe,  
educație tehnică,  
o limbă străină.  
  
 

 engleza/franceza,  
matematică,  
studii sociale,  
științe,  
sănătate,  
educație fizică,  
arte introductive. 
 Unele provincii/teritorii includ 
învățarea celei de-a doua limbi. 
 

EUCAȚIA LICEALĂ PROFESIONALĂ 
GERMANIA FRANȚA CANADA 
Gymnasium, în funcție de land, 
este oferit până la clasa a 12-a 

Liceu (Lycée) Învățământul secundar 
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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 alta 
instituție de învățământ 
superior.  
Educația oferită în Gymnasium 
este una de tip clasic. Elevii pot 
alege între 6 direcții de studiu: 
științe umaniste si sociale, 
matematica si științe, limbi 
străine și muzică. Fiecare liceu 
oferă una sau două dintre aceste 
programe, copiii pot alege 
minim 2 materii studiate la 
nivel avansat si 7-10 materii 
standard. 
 

Elevii cu vârsta cuprinsă între 
16 si 18 ani pot studia fie la un 
liceu tradițional (Lycée 
Classique) sau la unul tehnic 
(Lycée Technique). 
Curriculum-ul din acești trei 
ani de liceu pregătește elevii 
pentru susținerea examenelor 
finale de bacalaureat, care vor 
asigura intrarea la o 
universitate. In funcție de 
competențele academice si de 
opțiunile personale ale 
elevilor, aceștia pot alege între 
trei profile: “L” specializează 
in limba si literatura; “S” este 
potrivit celor cu inclinații în 
științe și matematica; “ES” 
specializează în economie si 
științe sociale. 
Încă din primul an de liceu 
elevii sunt orientați spre 
anumite domenii – profilul “L” 
pentru bac, atunci va trebui să 
îți alegi si o treia limbă străină 
de studiu. La sfârșitul celui de-
al doilea an (Première), toți 
elevii vor susține probele de 
bacalaureat la limba si 
literatura franceza (atât proba 
orală, cât si cea scrisă). În 
ultimul an (Terminale), tuturor 
elevilor li se va introduce si 
filosofia printre materiile 
studiate, iar la finalul anului, se 
vor susține celelalte probe de 
bacalaureat rămase. 

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 si opționale. 
 

SISTEMUL DE NOTARE 
GERMANIA FRANȚA CANADA 
Sistemul de notare german 
cuprinde note de la 1 pentru 
foarte bine până la 5 pentru 
insuficient. Pentru o mai bună 
diferenţiere a meritelor se pot 
acorda şi note cu zecimale, astfel: 
Nota - Puncte Modul de notare 
1, 0 – 1, 5 excelent 
1, 6 – 2, 5 foarte bine 
2, 6 – 3, 5 bine 
3, 6 – 4, 0 suficient 
4, 1 – 5, 0 insuficient 

 

Sistemul de notare din Franța 
este singurul care nu a fost 
modificat de mai bine de 170 
de ani și nu s-a simțit nevoia 
vreunei schimbări până acum. 
Nota maximă este 20/20, iar 
10/20 este nota de trecere. 
Semnificațiile notelor ar fi 
după cum urmează: 
10-11.99: nota de trecere 
(“passable”) 

Notele sunt de două feluri, 
calificative – de la “F” care e 
insuficient până la “A” care e 
excelent și marks – de la “1” 
care e semnal de alarmă că nu 
s-au înțeles cerințele deloc, 
“2” e sub așteptări, “3” e 
conform așteptărilor și “4” 
care e “peste așteptări”. 
La fiecare lucrare se include 
exact baremul și criteriile 
luate în considerare, depinde 
de tipul muncii. În general 
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12-13.99: nota de trecere cu 
caracter pozitiv (“mention 
assez bien”) 
14-15.99: echivalent cu 
calificativul “bine” (“mention 
bien”) 
16 sau mai mult: echivalent cu 
calificativul “foarte bine” 
(“mention très bien”) 

marks se dau pentru lucrări, 
dar pe echivalentul carnetului 
de note (“report card”) sunt 
trecute calificative. 
 

 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1111



 
ȘCOALA ON-LINE 

 
TIMIS IOANA 

 
Societatea cunoașterii pe care o construim și o trăim parțial și noi datorează enorm digitalizării 

informației care, la rândul ei, a adus la o uriașă revoluție în sfera comunicațiilor, prin utilizarea 
sistemelor multimedia și prin expansiunea spectaculoasă a rețelelor informaționale. O revoluție vitală 
pentru cunoașterea și înțelegerea lumii de azi și, prin urmare, imperios necesară pentru educație și 
învățământ. 

Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste noapte, majoritatea 
unităților de învățământ s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ online, considerând că 
este important să se pregătească pentru școala viitorului - şcoala on-line. 

În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe 
posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și 
modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării. În cadrul 
învățării de la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor elevilor mai apropiate de viață și 
intereselor lor, precum și pe formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate 
și cu persoana însăși. Resurse de predare și învățare digitale sunt foarte multe, însă importantă este 
selectarea celor care sunt captivante și interesante pentru elevi, cunoscute profesorilor, adaptate 
capacităților intelectuale și obiectivelor educaționale. Transferarea activităților de învățare în mediul 
on-line a marcat schimbări majore nu doar pentru elevi, ci pentru întreaga familie, o modalitate de 
depășire a limitelor, căutare de resurse și materiale online care să fie utile, accesibile și să asigure 
conținuturi educative de calitate . 

Cadrele didactice au fost nevoite să-și proiecteze activitățile didactice astfel încât să atingă 
interesele lor, să pună probleme autentice pe care aceștia să le rezolve, să creeze o sală de clasă 
virtuală, atât pentru proiectare cât și pentru a realiza experiențe de învățare, astfel încât aceștia să 
demonstreze gândire critică, flexibilitate, creativitate și perseverență în atingerea obiectivelor. 
Profesorii trebuie 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. Trebuie să vadă că acești copii au daruri diferite și să 
potențeze aceste daruri.Trebuie să creadă că online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând să 
fie creativi și mai ales flexibili cu programul și cu nevoile copiilor. Predarea on-line înseamnă 
interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea sa fie regândită. 

Profesorii au demonstrat înțelegere într-o varietate de moduri, au folosit diverse instrumente 
sau metode pentru a ajunge din spatele ecranului la conținuturile și conceptele pe care elevii trebuie 
să le înțeleagă sau unde mai au nevoie de mai multă practică pentru a le stăpâni. Faptul că trebuie să 
ne readaptăm, am căutat cele mai bune soluții pentru a merge mai departe în acest fel, indiferent de 
unde am plecat, începători sau avansați în mediul digital. 

Un loc important în proiectarea activităților l-a ocupat evaluarea. Cum realizăm evaluarea în 
mediul online? Realizarea evaluării în sistem on-line trebuie să țină cont de perspectiva de formare a 
elevilor, centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să susțină interesul și motivația elevilor pentru 
studiu și să continue învățarea. Evaluarea facilitează dezvoltarea abilităților de auto-reglare . Aceasta 
trebuie să țină seama de particularitățile de vârstă și de nevoile reale ale elevilor. 

Acest demers implică stăpânirea metodelor și instrumentelor de evaluare aplicate în funcție de 
particularitățile clasei de elevi dar și utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor și instrumentelor 
potrivite în on-line, astfel încât să fie pusă în valoare creativitatea, gândirea critică, munca 
colaborativă sau studiul individual. 

Evaluarea formativă are ca scop evaluarea progresului elevilor pe parcursul unei unități de 
învățare. Aceasta îi ajută pe elevi și pe profesori să înțeleagă care concepte mai trebuie reluate, 
explicate sau demonstrate. Un factor important este libertatea de încercare, greșelile, eșuarea, până 
când ajung la o înțelegere adevărată a conținuturilor, libertatea în discuții, opinii, idei care aduc cu 
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sine bucuria de reușită.Evaluarea formativă încurajează mentalitatea de creștere și dezvoltarea 
abilităților de care elevii se pot folosi pe tot parcursul școlii . 

Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu siguranță sunt 
mai bune decât nimic. În prezent, clasele virtuale permit elevilor să acceseze lecții și exerciții și să 
interacționeze cu profesorii în moduri care ar fi fost imposibil dacă o epidemie ar fi închis școlile 
chiar cu un deceniu sau două mai devreme. Așadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce privește 
învățarea on-line, dar este timpul să o îmbrățișăm și să o îmbunătățim. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA 

ARMONIOASĂ A ELEVILOR 
 

 PROF. TIMU MIHAELA CRISTINA 
 
 În contextul actual, al digitalizării sistemului de învăţământ, una dintre preocupări o reprezintă 

adaptarea la noi mijloace de predare online. Mijloacele și soluțiile digitale reprezintă astfel o 
necesitate în activitatea la clasă pentru a asigura un proces educațional modern și actual.  

 Asigurarea caracterului atractiv, divers al activităţilor, au permis consolidarea şi suplimentarea 
cunoştinţelor elevilor, stimularea preocupărilor creatoare ale acestora, cunoaşterea şi preţuirea de 
către ei a valorilor naţionale şi universale, dezvoltarea gustului pentru frumos, a capacităţii de a 
discerne şi aprecia frumosul de pretutindeni. 

 Ca metode de predare on-line am folosit atât metodele tradiționale, cât și pe cele moderne, cum 
ar fi R.A.I, Brainstorming-ul, Pălăriile gânditoare, Inteligențele multiple. A fost bine că am putut 
interacționa prin intermediul grupurilor create, deoarece i-am încurajat mereu, au avut un program 
stabilit și chiar un copil îmi mărturisea că ,,deși am fost departe unii de alții, am fost mai uniți ca 
niciodată”. 

 În scopul promovării lecturii am conceput un blog tematic al cercului de lectură ,,Aspirații”, 
intitulat ,,Aventurile blogobalaurilor fanteziști”, dându-le prilejul copiilor să îmbine plăcutul cu utilul, 
să-și exprime punctul de vedere cu privire la cărțile citite, să-și expună posterele, să-și exprime 
gândurile prin intermediul creațiilor, etc. Blogul ,,Aventurile aspiranților blogobalauri”, înființat în 
anul școlar trecut, conține mai multe pagini, precum recenzii, creații, postere, pagini de jurnal, multe 
fotografii de la activităţile desfăşurate și evenimente în care au fost ancorați membrii cercului de 
lectură ,,Aspirații”.  

 Pornind de la premisa că valorile reprezintă axul pe baza cărora ne construim viața, le-am 
propus copiilor o incursiune în lumea RESPECT. 

 Astfel, ei au încercat să-și arate respectul față de mediul înconjurător, creând PPT-uri inspirate, 
realizând mascota clasei din materiale reciclabile sau trimițându-și scrisori adresate tot lor, celor din 
viitor. 

 Alte activități desfășurate au vizat securitatea personală. Mai întâi au fost informați cu privire 
la fenomenul de bullying/ trafic de persoane, apoi prin exercițiile propuse s-a urmărit formarea unei 
conduite preventive. 

 Nu în ultimul rând, și-au încercat talentul artistic, creând eseuri, caligrame, precum și alte 
mesaje inspiraționale, pornind de la motto-ul acestei campanii. 

Câteva imagini/prt.sc.de la activități: 
 

Mascota clasei: 

 
 
Scrisoare către ,,EU” din viitor: 
http://oscrisoare.ro/m/0qjm640h4ee66hemtqhtp7gst61611954400.html  
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 Impactul activităților extraşcolare este de fiecare dată unul pozitiv. Prin implicarea în 
Campania RESPECT, elevii au prilejul să-ţi exerseze comportamentele și atitudinile civilizate, în 
mediul școlar și în afara acestuia, să fie capabili să-și gestioneze emoțiile, în deplină siguranță, printr-
o atitudine tolerantă, preventivă, comunicând activ, asertiv și nonviolent.  
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RESURSE EDUCATIONALE UTILE IN PROCESUL DE PREDARE –

INVATARE-EVALUARE IN PERIOADA ON-LINE 
 

PROF. INV. PRESCOLAR TINCA IONELA 
GPP LUMEA COPIILOR, TOPOLOVENI 

 
 Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă, 

presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora 
de către profesori la oră, mai ales în această perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a 
fost înlocuit cu cel online. 

 Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul, a transmite, 
şi a manevra elementele unei lecţii. Prin urmare pregătirea cadrelor didactice este un element de bază. 
Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă 
muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele şcolare şi 
manualele, pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei lecţii pe 
calculator.  

 Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul 
educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-
educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.  

 Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educaționale utile în 
procesul de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre 
cadrele didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilităților 
educative ale acestora. 

 Este evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot înlocui pe cele tradiţionale în mod 
radical. Există domenii sau etape ale procesului de învăţământ în care educaţia tradiţională este de 
neînlocuit- faza preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când 
influenţa personală a educatorului rămâne determinantă și de neînlocuit!  

 În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins 
o serie de concluzii interesante cu privire la eficienţa utilizării resurselor educaționale online, dintre 
care amintim:  

 oferă informaţii organizate;  
 chestionează pe cel ce învaţă;  
 stimulează creativitatea;  
 constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;  
 ne determină să găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor; 
 diminuează factorul de stres; 
 este prezent caracterul ludic;  
 reduce timpul de studiu;  
 se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer. 
 
 Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, 

preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin 
cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de 
lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative 
și originale. 

 Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platformă foarte ușor de utilizat de către 
cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii. Adresa web oficială este 
www.JigsawPlanet.com. 
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 Dând un click pe acestă adresă, cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle 
pentru copii după tema dorită sau poate crea propriul cont în vederea personalizării activității. Contul 
se crează prin completarea câtorva informații (alegerea unui nume de utilizator, parolă, adresă de 
email pentru confirmarea și finalizarea înscrierii/creării contului). 

 Apoi, prin alegerea opțiunii ”Crează”, se pot realiza puzzle-uri variate, cu grad diferit de 
dificultate, în funcție de vârsta copilului, de tema săptămânii etc. 

 Atunci când am abordat tema ”Ce fac animalele toamna”, de exemplu, le-am pregătit copiilor 
ghicitori despre viețuitoare...iar răspunsul nu a fost confirmat de către mine, ci a fost ”ascuns” în 
spatele pieselor de puzzle pe care copilul le-a poziționat corect în vederea reîntrgirii imaginii. Jocul 
a fost atât instructiv cât și educativ.  

 Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența 
copiilor și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, 
într-un ambient potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
 AUTOR: TINCU CRISTINA, PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR  

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ STICLĂRIA- G.P.N. STICLĂRIA, IAȘI 
 
 Începând cu luna martie a anului 2020, activitatea școlară a fost afectată de pandemia de 

coronavirus. S-a trecut brusc de la activități desfășurate conform curriculumului, de la activități 
elaborate la conectarea preșcolarului cu educatoarea și cu ceilalți copii în mediul online. Dacă ne 
raportăm la eficiența învățării online, putem spune că activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea 
mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ. Vârsta fragedă, capacitatea mică de concentrare, 
nevoia de a fi în contact direct cu adulții și cu alți copii, precum și nivelul lor de dezvoltare cognitiv 
și emoțional, sunt principalii factori care fac ca această perioadă să fie o adevărată provocare. 

 Învățarea în mediul online a fost o provocare și pentru cadrele didactice de la Grădinița cu 
program normal Sticlăria, grădinița unde îmi desfășor activitatea de 11 ani. Cadrele didactice au reușit 
să se adapteze în scurt timp cerințelor impuse și au planificat, organizat și desfășurat activități 
educative cu preșcolarii în mediul online, sincron și asincron. Am ales această modalitate întrucât am 
avut în vedere următoarele aspecte: 

 limitarea timpului de expunere a copiilor în fața telefonului/tabletei/laptop-ului; 
 nevoia de mișcare a celor mici; 
 disponibilitatea părinților pentru a putea sta alături de copii; 
 familiile cu mai mai mulți copii, părintele fiind nevoit să asigure mijloace tehnice pentru 

toți.  
 Luând în considerare toate aceste aspecte, am hotărât să ne desfășurăm activitatea valorificând 

aplicații și instrumente digitale diverse. Dintre acestea amintim: 
 asigurarea unui pachet educațional pentru fiecare preșcolar. Acest aspect a vizat în primul 

rând copiii care nu s-au putut conecta cu copiii și educatoarea. Am avut în grupă copii care sunt 
îngrijiți de bunici, iar pentru ei folosirea noii tehnologii nu a fost deloc ușoară. Au fost cazuri în care 
copiii de grădiniță au fost puși ,,pe lista de așteptare” pentru a putea folosi telefonul sau tableta, 
întrucât frații/surorile de la învățământul primar și cel gimnazial au fost considerați o prioritate. Copiii 
ai căror părinți lucrează și lăsați în grija fraților/surorilor, nu s-au putut mereu conecta în mediul 
online. De aceea, am ales să pregătim câte un pachet educațional pe săptămână. Într-o zi stabilită 
împreună cu părinții, de obicei ziua de duminică, ne întâlneam la grădiniță, de unde fiecare părinte 
ridica pachetul educațional necesar desfășurării activităților în săptămâna respectivă. Ofer câteva 
exemple în acest sens: 
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 utilizarea platformei zoom. Am considerat că este platforma cel mai ușor de folosit. S-a 
dovedit a fi foarte utilă, ajutându-ne să ne atingem scopul, și anume conectarea cu preșcolarul, 
nicidecum desfășurarea unor activități sofisticate. Preșcolarii au nevoie de oamenii dragi lor aproape, 
de stabilirea conexiunii și adaptarea la noile rutine. În fiecare zi de vineri, la ora 11, ne întâlneam pe 
zoom pentru a ne vedea, pentru a ne ,,îmbrățisa virtual”, pentru a discuta elementele esențiale privind 
tema săptămânii, pentru a schimba impresii și păreri. 

 punerea la dispoziția celor mici a unor jocuri on-line. Aceste aplicații sunt plăcute atât 
copiilor, cât și cadrelor didactice, deoarece își păstrează simțul ludic. Cele mai utilizate de către noi 
au fost puzzle-urile online. Voi oferi câteva exemple în acest sens: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a9e0905cc1b 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c79f54e65ad 
 utilizarea jocurilor didactice. În acest scop am folosit aplicația worldwall. Este un instrument 

digital ușor de utilizat și plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. Voi oferi câteva exemple 
în acest sens: 

https://wordwall.net/ro/resource/9592527/manusa 
https://wordwall.net/.../povesti/cei-trei-purcelu%c8%99i 
 punerea la dispoziție a unor link-uri de pe youtube. În pași de dans, ne învioram în fiecare 

dimineață sau captam atenția celor mici pentru a face trecere la activitate mai ușoară. 
 Acestea au fost cele mai urmărite aspecte în desfășurarea activităților specifice grădiniței acasă. 

Am încurajat copiii să desfășoare jocuri dintre cele mai diverse, să se joace cât mai mult, să se implice 
alături de adult în treburile casnice, să ,,citească” povești, să desfășoare activități dintre cele mai 
plăcute. Am rămas cu speranța că am jucat un rol important de sprijin în această perioadă, atât pentru 
copil, cât și pentru adult.  

 
Bibliografie: 
 https://www.edupedu.ro/ce-este-important-in-educatia-prescolarilor-in-vremea-izolarii/ 
 https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-

invatamantul-prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf 
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RESURSE ȘI MATERIALE UTILIZATE ÎN ÎNVĂȚAREA ON-LINE  

 
AUTOR: PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR ȚINTĂ IRINA LILIANA 

UNITATEA DE ÎNV.: ȘC. GIMN., VIȘINEȘTI - GR. CU P.N.VIȘINEȘTI  
 
 Predarea on-line eficientă, nu înseamnă doar preluarea conținutului lecţiei, ci şi transmiterea 

conținutului, folosind tehnologia. Mediul online de învăţare vine cu provocări şi resurse specifice, 
care presupun ca, atât cadrele didactice, cât şi copiii să se adapteze şi să îşi schimbe modul de lucru. 
Modalitățile de comunicare și învățare online în învățământul preșcolar, facilitează transmiterea de 
informații în timp real și învățarea sincron/ansicron a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute 
platforme de învățare online sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twin-space, Google Classroom, etc.  

Google Classroom este o aplicație din pachetul G Suite for Education, care are o interfață 
prietenoasă și intuitivă și este des utilizată în prezent de foarte mulți profesori și copii din întreaga 
lume. Profesorii își eficientizează timpul, își organizează mai bine lecțiile și comunică în timp real cu 
ei. Aplicația permite crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online. Profesorii pot vedea chiar 
înainte să ajungă în 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. Pentru elevi, cu ajutorul Google Classroom, temele devin mult mai 
interesante și mai plăcute deoarece aplicația le permite să acceseze printr-un singur click toate 
informațiile și materialele aferente acestora. Cu ajutorul Google Classroom elevii pot să inițieze 
conversații cu profesorul și să adreseze întrebări la care pot primi răspuns imediat, iar temele pot fi 
predate mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat de către aceștia (desktop, laptop, tabletă, smartphone). 
Pentru părinți, Google Classroom, oferă posibilitatea de a primi rezumate ale activității copiilor, 
informări permanente privind evoluția și rezultatele avute de aceștia la școală. Pentru a putea 
beneficia pe deplin de obiectele Google, trebuie să avem un cont de gmail. Realizarea unui cont 
implică să apelam la serviciile motorului de căutare Google și să urmăm pașii indicați. O dată cu 
contul creat, obținem acceptul și permisiunea de autentificare/logare la aplicația Google Classroom. 
Cea mai utilizată platformă de ore on-line de către cadrele didactice din România este Zoom-ul. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp, preșcolarilor și părinților 
acestora li se trimite un link de conectare. Se pot partaja ecranul și documentele aflate în 
calculator/laptop. Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video. 

 GoogleMeet, este o aplicație din suita Google for Educațion care poate fi accesată doar dacă 
aveți un cont de gmail. Meet, este aplicația Google de comunicare instant prin video și chat, unde se 
poate 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 de participanți gratuit și oferă 
aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom. Optiuni ce constau în, comunicare cu participanţii, prin 
video și microfon, pe chat, prin partajarea ecranului sau activarea modului silențios pentru anumiți 
participanți, împărtășirea de alte link-uri pe chat. 

 Kinderpedia, este o platformă interactivă care simplifică comunicarea dintre părinți și grădinițe 
în beneficiul copiilor. Utilizatorii platformei sunt: - personalul grădinițelor – educa-tori, manageri și 
părinți, care pot să creeze și să gestioneze profilul copilului, pot să îl atribuie unei grădinițe și pot să 
inițieze dialogul cu personalul calificat al acesteia. Managerii grădinițelor creează și atribuie conturi 
educatorilor, creează și înregistrează grupe de copii sau generează diverse rapoarte de activitate. 
Educatorii pot să își formeze grupe, să creeze evenimente, să adauge imagini și filmulețe, să atribuie 
documente și sarcini individuale sau de grup pentru copii și părinți. Această aplicație menține părinții 
permanent conectați cu activitățile și progresele copiilor lor. Părinții se pot implica și pot interacționa 
cu ușurință prin intermediul mesajelor, chestionarelor și chatului, atat cu educatorii, cât și cu ceilalți 
părinți. Un program detaliat, îi ține la curent pe părinți cu activitățile grădiniței din zilele următoare, 
în timp ce modulul calendar le permite să aleagă dacă vor participa sau nu la evenimentele la care au 
fost invitați, toate acestea cu un singur click. Platforma va emite alerte de reamintire pentru 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1120



evenimentele la care părinții au ales să participe. Resursele educaționale utile în procesul de predare-
învățare-evaluare on-line sunt următoarele:  

Jocurile online - acestea sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de către cadrele didactice, 
doarece îşi păstrează simţul ludic. Cele mai placute și mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-
urile online. 

Jingsawplanet - este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită ( de la 3 la câteva sute de bucaţi). 
Este o aplicaţie gratuită care nu necesită crearea de cont de utilizator, iar aceasta se poate accesa de 
aici: www.jingsawplanet.com 

Jocurile didactice - sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor 
on-line dar și în predarea și evaluarea asincronă. În mod asincron, temele sunt predate on-line, prin 
postare pe pe platforma, iar sincron, prin întâlnire on-line audio și video, profesor - elev.  

Worldwall - este o aplicație utilă pentru crearea de jocuri interactive în susținerea învățării, fiind 
posibile de la 1 la 8 modele, ca exemplu: - Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau 
Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia, etc); Acesta este un instrument digital 
ușor de utilizat, plăcut copiilor, datorită elementelor ludice inserate.  

Chatterkid - este o aplicaţie uşor de folosit. Se descarcă în telefon din Magazin Google Play şi 
are câţiva paşi simpli: Pasul 1: Intri în aplicaţie. Pasul 2: Încarci poza dorită. Pasul 3: Desenezi 
gura. Pasul 4: Înregistrezi ceea ce doreşti să spună personajul. Pasul 5: Adaugi elemente, opţional. 
Pasul 6: Salvezi. 

 Storyjumper, - este o aplicaţie Web ce ajută la elaborarea prezentărilor personalizate. Oferă 
posibilitatea elaborării cărţilor digitale cu text şi imagini proprii şi a cărţilor audio. Paginile sunt 
predefinite, cu casete pentru text şi imagini, se poate modifica conţinutul casetelor, adăugând 
fundaluri din galerie şi imagini, dar și voce sau alte sunete de fundal. Aplicațiile de tip Feed-back - 
sunt instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Printre cele mai 
cunoscute sunt: - Quizizz, Liveworhsheet, etc. 

 Aplicația Quizizz - este un instrument online pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise. Acestea se pot utiliza atât pentru învățarea sincron 
live, cât și pentru cea de acasă. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în 
diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, 
progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc.  

 Cadrele didactice pot folosi resurse sau mijloace de realizare variate, precum și alternative de 
comunicare cu copiii și părinții acestora. De asemenea, 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 vârsta preşcolară, copiii au nevoie de asistența 
adultului în citirea mesajelor scrise, în descrierea activităților, supravegherea utilizării dispozitivelor 
tehnice sau în oferirea materialelor necesare activităților.  

 
 
Bibliografie: 
1. https://zoom.us// 
2. https://meet.google.com/ 
 3. https://www.liveworksheets.com/ 
 4. https://quizizz.com/admin 
 5 https://www.storyjumper.com/book/read/94735226 
 6. https://wordwall.net 
 7. www.jingsawplanet.com 
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ȘCOALA ONLINE -ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRESS 

 
 ÎNV. ŢÎNŢAŞ MARIANA 

 
 Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are 

nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească 
tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală.  

 În ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare 
radicală a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i 
facă mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare 
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. Elevii ar trebui să fie învățați să 
învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, 
valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante pentru 
progresul societății.  

 Ca în orice studiu trebuiesc respectate anumite etape: adunarea unor informații și date statistice 
referitoare la problemele educației, mai ales în perioada organizării învățării de la distanță, analiza 
bunelor practici ale diferitelor actori educaționali, propunerea unor modalități de îmbunătățire a 
sistemului educațional.  

 Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 
brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală.  

 S-a constatat o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, 
managerii școlii, specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost 
și reprezentanți ai societății civile.  

 Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care au fost oferite comunității 
educaționale instrumente eficiente de participare în evaluarea calității educației, inclusiv 
învățământul la distanță.  

 O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale 
pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a resurselor pentru elevi în 
condiții de criză.  

 Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai au valoare teoriile și dogmele însușite 
ani în șir, ci, mai importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, comunicarea eficientă și grija 
față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile care constituie fundamentul noii paradigme 
ale educației .  

 S-a ajuns și la concluzia, că sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte 
rigid, fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor 

 .Cu certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial 
abilitățile digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. 

 În același timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, 
venind cu sugestii constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și 
a instrumentelor digitale. 

 Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare 
eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 
a încrederii și a stării de bine.  

 Totodată, cadrele didactice, precum și elevii, părinții, managerii școlari trebuie să fie 
autodidacți, să învețe din propria experiență dar și a celorlalți. 

 În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe 
posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și 
modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării. 
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ȘCOALA ONLINE 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR, TÎRGOVEȚ AMALIA-MONICA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI, G.P.N NR. 2 
 
 Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 

fața unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și 
părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional 
trebuie să continue în mediul online. 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 online. 

Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are 
nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească 
tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. În ultimul timp, situația de criză a scos la 
iveală anumite probleme care vor impune o schimbare radicală a mentalității oamenilor. Aceste 
schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i facă mai flexibili și mai bine pregătiți 
pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare 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. Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai 
dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale 
inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante pentru viitor. 

Şcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 
înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. Cum reușesc să se adapteze este o revoluție a 
mentalității profesorilor. Sunt profesori care își dau seama că transformarea începe cu ei. Vedem o 
masă critică de profesori cu vocație, care vor să facă saltul spre a devenii profesorii viitorului. 

Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea sa fie 
regandită și să fie pusă întrebarea: Ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în 
mediul de acasă? 

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 
brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate, limite în relaționarea cadru 
didactic-elev. Aceasta are un impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a 
activității didactice față în față nu se poate realiza virtual. În mod explicabil, spriinul 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. 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, utilizarea instrumentelor digitale în diferite domenii ale vieții 
devine o practică comună, inclusiv în mediul educațional. Într-o măsură mai mare, azi tehnologiile 
noi, inclusiv telefoanele mobile, sunt utilizate în formarea competențelor și pentru dobândirea 
cunoștințelor. De altfel, găsim azi o mulțime de resurse online pentru copii/ elevi. Utilizarea 
mijloacelor digitale, a programele și aplicațiilor moderne, introduc o nouă modalitate de a lucra cu 
imagini, sunet, materiale video și text. Influența tehnologiei în educație este inevitabilă, ceea ce 
rămâne de făcut este să fie asimilată și folosită pentru formarea individului ca personalitate modernă 
în societate. Pe perioada desfășurării activităților didactice online, 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. Părinții au primit sarcini de la profesori cu referire la organizarea timpului și a 
activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor . 

Nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică 
de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată 
provocare pentru copii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Instrumentele și strategiile 
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utilizate pentru școala online sunt diferite: video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, 
aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil. Însă, mai important decât metodele 
selectate, este obiectivul educațional al interacțiunii și conectarea directă cu preșcolarul. 

Pentru ca procesul de învățare online să funcționeze bine, părinții sunt implicați de către cadrele 
didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. Părinții 
își dau seama că rolul lor de bază este cel de a acorda un suport emoțional și financiar sau chiar 
educațional, dacă are pregătirea necesară. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 
competențelor, școala trebuie să fie pregătită să se adapteze la noile nevoi.  

Reorganizarea sistemului educațional ar trebui să aibă loc pornind de la necesitățile pieței 
muncii și a cerințelor copilului, familiei și ale comunității. Este nevoie de o schimbare radicală a 
învățământului tradițional, pentru o lume mai conștientă, mai flexibilă și mai responsabilă pentru 
viață.  

 
Bibliografie: Internet – EduPedu.ro 
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MODALITĂȚI DE PREÎNTÂMPINARE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, TIRIM RODICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” GALAȚI 
 
 Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

 Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice 
în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, 
pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon 
şcolar. 

 Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 
studiem câteva cauze: 

* Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților 
de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

 Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 
copiilor resursele necesare educației.Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă 
de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 
față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 
potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi 
din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

* Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita 
sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu 
şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudi-
nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind 
mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 
şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor 
atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera 
şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi 
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şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui 
loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi 
urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial 
de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze 
care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon 
şcolar. 

* Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine 
şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția 
fenomenului de abandon şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine 
sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

 Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
• identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
• implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
• creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 
desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

• psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 
adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

• socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
• psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
• juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
 Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 
gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, 
un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o 
poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie 
plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent 
de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 
şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul 
copiilor. 
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 În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor 
le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit 
prin numeroase teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde comoara 
trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea neamului 
lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la 
izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 
sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, 
cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 
prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

 
Bibliografie: 
Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti. 
Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009). 
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN 

ACTIVITĂȚILE INSTRUCTIV- EDUCATIVE ONLINE ȘI OFFLINE DIN 
GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. TIRONEAC CĂTĂLINA GIANNINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CĂSUȚA PITICILOR” 
-UNITATE STRUCTURĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 

CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
 
 Trăim vremuri în care tehnologia a devenit parte din viața noastră. Se pare că nu mai putem 

supraviețui fără ea: ne ajută să accesăm informații fără prea mult efort, să comunicăm de la distanțe 
foarte mari în câteva clipe, să scriem rapid, să socotim, să aflăm soluții la toate problemele noastre, 
indiferent de natura lor Părerile sunt împărțite: unii condamnă tehnologiile informaționale, 
susținându-și opinia prin acuzații privind ,,robotizarea” omului, pierderea unor abilități, lipsa de 
socializare, evitarea comunicării directe, expunerea la situații posibil periculoase, etc. 

 Pe de altă parte, susținătorii utilizării tehnologiilor informaționale spun că viitorul 
învățământului se bazează pe un sistem de educație informatizat, care se pliază mai bine pe nevoile 
noilor generații de copii. 

 Schimbarea de viziune a curriculumului preșcolar din ultimii ani plasează copilul în centrul 
procesului de învățare, implicându-l activ în toate activitățile. S-a remarcat o schimbare a tipologiei 
copilului preșcolar, în sensul că activitățile tradiționale în care acesta doar ascultă și reține 
informațiile, nu își mai ating scopul. Ne confruntăm cu vremuri noi, în care copiii își doresc altceva 
de la noi, profesorii lor. Tocmai de aceea, este important să ținem pasul cu noile tehnologii, în 
beneficiul preșcolarilor, pentru a-i antrena pe aceștia să se manifeste spontan, să gândească critic, să 
facă asocieri, pentru a fi capabili să facă legătura între ceea ce învață și de ce învață. 

 Ca în cazul oricărui element nou utilizat, calculatorul, ca reprezentant al tehnologiilor 
informaționale utilizate în grădiniță, prezintă atât avantaje cât și dezavantaje. 

 Dintre avantaje, enumăr următoarele. 
- este un mijloc la modă, deosebit de atractiv, cu care copilul dorește să își petreacă timpul; 
- este ușor de folosit; 
- dezvoltă gândirea critică și perspicacitatea; 
- dezvoltă coordonarea creier- mână; 
- stimulează interesul și curiozitatea copiilor; 
- permite utilizatorului identificarea propriului ritm în rezolvarea sarcinilor cerute; 
- oferă variate posibilități de petrecere a timpului,  
- pune la dispoziția copilului o multitudine de activități, într-un spațiu limitat. 
Dintre dezavantaje, enumăr următoarele: 
- petrecerea unui timp îndelungat în fața calculatorului, într-o poziție necorespunzătoare, duce 

la probleme ale coloanei vertebrale și ale ochilor; 
- se pot accesa jocuri violente, care îndeamnă copiii la agresivitate fizică și verbală; 
- demotivează copilul pentru activitățile clasice, de jocuri în aer liber, de scriere, de citire; 
- limitează petrecerea timpului în natură, practicarea unor sporturi și activități menite să 

dezvolte copilul din punct de vedere fizic; 
- limitează socializarea copilului, prin lipsa posibilității de a exersa relațiile sociale. 
- conferă copilului incapacitatea de a izola realitatea virtuală de cea direct înconjurătoare, unii 

utilizatori prelungind și în viața reală acțiunile din mediul virtual; 
- poate crea dependență, lucru care se răsfrânge asupra tuturor aspectelor din viața copilului. 
 Tehnologiile informaționale pot fi utilizate cu succes în activitățile desfășurate cu preșcolarii. 

Oricum, aceștia își petrec mult timp în fața calculatorului, accesând informații care nu întotdeauna 
sunt potrivite vârstei și intereselor lor. Tocmai de aceea, utilizarea tehnologiilor informaționale 
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reprezintă o metodă nouă, atractivă, prin care îi putem motiva să fie mai atenți, mai activi și, totodată, 
orientați spre acele informații care îi pot ajuta să se dezvolte. 

Ca o concluzie a aspectelor prezentate mai sus, pot spune că folosirea tehnologiilor 
informaționale în grădiniță eficientizează procesul de educație, ducând la creșterea calității actului de 
predare și învățare. 

 
 
Bibliografie: 
Alecsa, I., Raileanu, D., Vieriu, D., (2010) Proiectarea pas cu pas- îndrumător pentru cadrele 

didactice din învățământul preșcolar. Editura Diamant; 
Cioflica, S.M., Iliescu, B., ( 2003) „Prietenul meu, calculatorul”- Ghid de utilizare pentru 

preşcolari. Editura Tehno-Art, Petroşani; 
***M.E.C.T., (2008) ,, Curriculum pentru invatamantul prescolar”; 
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O ZI DE ACTIVITATE ONLINE ȊN ȊNVӐȚӐMȂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. TÎRȘOGOIU ALINA MARILENA 
GRĂDINIȚA CU P.P. "ELENA FARAGO",  

GRUPA MIJLOCIE "BUBURUZELOR 
  
„Omul se descoperă pe el însuşi când se măsoară cu obstacolul.” (Antoine de Saint-Exupéry) 
 
 Ziua pe care am ales să o prezint se încadrează în tema anuală de studiu: "Cum este, a fost și 

va fi aici pe Pămȃnt?", proiectul tematic: "Iarna-anotimpul bucuriilor", tema săptămânii: "Mă joc cu 
Iarna". 

 Proiectarea și planificarea activităților se realizează în săptămâna precedentă și se postează pe 
platforma Kinderpedia și pe grupul de WhatsApp al grupei în dimineața tura I/după-amiaza tura a-II-
a a fiecărei zile. 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ – (ADP) 
 Întâlnirea de dimineață (salutul, calendarul naturii, momentul mișcării, tranziții):„ Iarna mă 

îmbrac cu…” https://youtu.be/v9ncdBO6Nr4 .  
Înainte de activitățile de la centre este prezentat "Momentul de mișcare" (MM) 

https://youtu.be/jUNBugrF1iU. 
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE (ALA 1)  
Nisip și apă: Urme pe zapadă / bulgări de zăpadă 
Artă: Oameni de zăpadă (pictură prin decolorare) 
Știință: Puzzle "Omul de zăpadă " 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d6a9afee429&fbclid=IwAR2sN8vyxqnNFIoA1T5N
FP3qTXPAlqKKw8W6VzCKfTCD0TccZ1UYPNphLjM 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENṬIALE – (ADE) 
DLC: Educarea limbajului: "Călătoria unui fulg de nea!"- lectura educatoarei 

https://youtu.be/R5nLAC7TtqI 
DEC: Educaţie muzicală: „Hai la joacă afară” – cântec 

chttps://www.youtube.com/watch?v=pcYe0jggR7s&ab_channel=TraLaLa, repetarea cântecului 
"Știi la noapte cine vine?"- https://youtu.be/I6GHhj_K5BA 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE - (ALA 2)  
Joc distractiv: Cine a dispărut? 
Jocuri de mișcare : Dansul fulgilor de nea. 
Activitățile de după-amiază presupun: Momentul poveștilor (MP), “ Ne culcăm o poveste 

ascultăm!”, pregătirea pentru somn:“Somn ușor!”. 
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE – (ADE) 
DLC: Educarea limbajului: "Călătoria unui fulg de nea!"- repovestirea de către copii; 
DEC:Educaţie muzicală: „Hai la joacă afară” – audierea cântecului 

chttps://www.youtube.com/watch?v=pcYe0jggR7s&ab_channel=TraLaLa, repetarea cântecului 
"Știi la noapte cine vine?"- https://youtu.be/I6GHhj_K5BA, activități de definitivare a lucrărilor și de 
recuperare. 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE – (ALA) 
Construcții: “Omeni de zăpadă” – construcții din material texti sau materialedin natură. 
Jocuri de mișcare în aer liber. 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ – (ADP) 
Iată, ziua s-a sfârșit! 
În stabilirea activităților didactice și a materialelor didactice necesare, am avut în vedere ca 

materialele utilizate de copii să le fie la îndemână, am folosit resurse sau mijloace de realizare variate, 
precum și alternative de comunicare cu copiii și cu părinții acestora. 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1130

https://youtu.be/v9ncdBO6Nr4
https://youtu.be/jUNBugrF1iU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d6a9afee429&fbclid=IwAR2sN8vyxqnNFIoA1T5NFP3qTXPAlqKKw8W6VzCKfTCD0TccZ1UYPNphLjM
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d6a9afee429&fbclid=IwAR2sN8vyxqnNFIoA1T5NFP3qTXPAlqKKw8W6VzCKfTCD0TccZ1UYPNphLjM
https://youtu.be/R5nLAC7TtqI
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Preșcolarii nu trebuie suprasolicitați, au nevoie de asistența adultului ȋn citirea mesajelor scrise, 
în descrierea activităților, de supraveghere a utilizării dispozitivelor tehnice, de oferirea materialelor 
necesare activităților, etc. Cu ajutorul părinților, copiii studiază materialele trimise și împărtășesc 
impresii, poze cu activitățile legate de temă. Activitățile sunt propuneri și nu activități obligatorii. 

Feedback-ul și produsele finale, sub formă de poze și filmulețe sunt trimise de părinți în scopul 
urmăririi progresului individual și sunt postate pe platforma Kinderpedia, în fiecare zi. 

Zilnic realizăm și alte tipuri de activități privind procesul instructiv-educativ derulat în 
învățământul preșcolar: 

- activitatea de pregătire metodico-științifică: (studiu individual, colectare de resurse 
educaționale, realizare de materiale suport sau mijloace de învățământ etc.) 

-  consilierea individuală telefonică cu părinții și copiii.  
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EDUCAŢIA FǍRǍ FRONTIERE 

 
PROF. INV. PRIMAR: TIṬU MARIA 

SCOLA GIMNAZIALA “LUCEAFARUL 
 
 Copilăria este cea mai importantă etapa în dezvoltarea unui individ, atât pe termen scurt, cât și 

pe termen lung, deoarece îi influențează atât parcursul în școală, cât și cariera acestuia. 
 Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educational. Fie ca 

este vorba despre viata de acasa, fie ca vorbim despre educatia de la gradinita sau scoala, copilul 
trebuie invatat sa inteleaga si sa respecte regulilele de comportament sau de interdictiile pe care i le 
stabilesc parintii sau educatorii. 

 Parintii sunt primii care sadesc in interiorul copiilor sistemul de valori la care se vor raporta, 
atunci cand isi vor contura imaginea de sine. 

 Familia este cea care implementează mai mult valori practice, decît teoretice, practici 
educative, construcţii cognitive, avand rolul de a-l introduce pe copil în societate. Este foarte 
importantă educaţia din copilărie, deoarece individul, ia primele impresii din mediul înconjurător, 
care, la vîrsta frageda a copilului, este familia. El este ca un burete care “absoarbe” conduitele şi 
obiceiurile celor din jur.Individul va repeta şi va imita oamenii din jur, va avea aceleaşi păreri, idei, 
concepţii. Copilul va mima, gesticula exact ca persoanele din jur. Copilul își primește educația 
elementară de la părinți. Sunt de părere că aceștia sunt cei mai importanți ani din viața unui copil, 
deoarece copilul poate învăța cum să se comporte în viață, bunele maniere devenind chiar un reflex, 
dacă acesta este învățat să se comporte așa cum se cuvine.  

 Familia este mediul cel mai sănătos şi are o influenţă mare asupra individului. Individul, în 
cadrul familiei se dezvoltă multilateral si il va ajuta sa inteleaga mai bine societatea, aceasta 
favorizand imbogatirea individului cu valori si conceptii noi.  

 Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educational. Fie ca 
este vorba despre viata de acasa, fie ca vorbim despre educatia de la gradinita sau scoala, copilul 
trebuie invatat sa inteleaga si sa respecte regulilele de comportament sau de interdictiile pe care i le 
stabilesc parintii sau educatorii. 

 Rolul pe care si-l asuma parintele in primii ani de viata a copilului, atitudinea si aspiratiile 
acestuia, vor pune amprenta semnificativ asupra dezvoltarii intelectuale si sociale a acestuia. Normele 
de conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme 
si sa consolideze normele deja deprinse din familie. 

 La varsta copilariei, povestile si basmele sunt mai mult decat simple istorisiri. Prin intermediul 
acestora copilul ajungand sa traiasca alaturi de personaje, din punct de vedere afectiv, experientele la 
care acestea sunt supuse si sa invete sa isi exprime propria agenta emotionala in functie de contextul 
si desfasurarea povestirii . Ele reprezinta un instrument foarte important aflat la indemana parintiilor, 
pentru a stimula dragostea de lectura si carti, curiozitatea intelectuala a micutului, dar si un instrument 
pentru a consolida legatura afectiva copil-parinte.  

 Povestile si desenul sunt principalele mijloace de exprimare a vietii afective a copilului. In 
aceasta etapa de varsta se fixeaza principalele valori si modele de viata, iar copilul se identifica cu 
personajul care corespunde cu modelului educational existent. Personajele din basme ofera modele 
pe care se le urmeze in viata .El descopera lumea si se poate plasa in situatii de viata in afara 
contextului familial. Prin lupta dintre bine si rau si situatiile conflictuale intalnite, copilul invata 
strategii de viata, descopera consecintele unor fapte si atitudini si isi insuseste comportamente sociale 
positive si il invata cum sa actionize in diferite situatii de viata.  

 Jocul constituie una dintre cele mai eficiente căi de învăţare şi disciplinare, de educare în 
spiritul valorilor morale şi estetice, este esenţa copilăriei, fiind cea mai importantă activitate a 
individului, indiferent de vârstă. De aceea, consider că e foarte importantă introducerea jocurilor 
didactice în scoli. 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1132



 Joaca il ajuta pe copil sa stabileasca o legatura intre lumea sa interna si cea externa, sa isi 
construiasca propria imagine de sine si sa dezvolte pe viitor strategii de succes pentru rezolvarea 
problemelor si identificarea solutiilor. 

 Deasemenea, lectura ocupă un rol educative la copii si contribuie la educarea și cultivarea 
bunului gust, la îmbogățirea bagajului de cunoștințe și dezvoltarea personalitații tinerilor, tocmai 
datorită diversitații ei. Cărţile de poveşti cu ilustrate ajuta copiii să-şi dezvolte personalitatea, 
gândirea, atenţia, imaginaţia, limbajul şi să descopere lumea minunată a cărţilor. Sunt de părere că 
lectura este foarte importantă în viața copiilor, educându-i pe aceștia din toate punctele de vedere. 

 Scoala este cea care continua consolidarea si implementarea valorilor morale dobandite in 
familie si il pregateste pe copil pentru societate. 

 
Bibliografie: 
1. Eva Monica SZEKELY, “Literatura pentru copii şi tineri”, Editura Universităţii “Petru 

Maior”, Târgu – Mureş, 2006 
2. didactic.ro, Wikipedia 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1133



 
ROLUL POVESTILOR DIGITALE SI DEZVOLTAREA SOCIO-

EMOTIONALA LA PRESCOLARI IN PERIOADA GRADINITEI 
ONLINE 

 
PROF. INV. PRESC. TIVU MARINELA,  

GRADINITA CU PP NR. 23 PLOIESTI, JUD. PRAHOVA 
 
 În era digitalizării putem vorbi despre o reinterpretare a conceptului de poveste, și anume 

de povești digitale/ digital story. Această tehnică este o îmbinare a povestirii clasice cu noile 
tehnologii care permite crearea de prezentări multimedia utilizând o gamă variată de elemente 
de comunicare. Deși conceptul de poveste digitală este strâns legat de utilizarea tehnologiilor 
moderne, trebuie avut în vedere că importantă este povestea în sine și nu tehnologia. 

 Poveștile digitale pot fi folosite pentru a introduce sau reactualiza cunoștințe din diferite 
domenii, principalul rol fiind acela de a facilita discuțiile cu preşcolarii, încurajând ascultarea 
activă și comunicarea. Astfel, poveștile digitale pot deveni o parte integrantă a oricărei activităţi 

Poveștile digitale facilitează procesul de învățare putând fi vizionate de pe mai multe 
dispozitive – laptop-uri, tablete – încurajând astfel preşcolarii să acceseze informația oricând 
doresc. Există numeroase aplicații și platforme care pot fi folosite în mod interactiv și antrenant 
pentru a crea povești, folosind imagini, texte, animații, clipuri video, audio, etc. (ex. Book 
creator, Movie maker). 

Specificul dezvoltării emoționale la vârsta preşcolară 
Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate 

schimbări în viaţa afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate 
manifestăriile lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de 
îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. Ele ocupă un loc important în viaţa copilului şi 
exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui. Competenţa emoţională a preşcolarilor a 
fost definită în mai multe feluri, cea mai cunoscută definiţie fiind cea oferită de Denham 
(1998):,, Competenţa emoţională este abilitatea de a înţelege, exprima şi regla emoţiile.” 
Dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor este importantă din urmatoarele motive: Pentru 
că ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți. 

· Ex.: Interacțiunea de succes a copilului cu celelalte persoane depinde atât de abilitatea 
lui de a întelege ce se întâmpla, cât și de abilitatea de a reacționa adecvat la aceasta. Pentru că 
ajută copiii să se adapteze la grădiniță și la școala. 

· Ex.: Copiii care înțeleg emoțiile și modul în care acestea sunt exprimate vor fi capabili 
să empatizeze cu ceilalți copii și să-i sprijine. Apoi, copiii care înțeleg emoțiile celorlalți sunt 
priviți de colegi ca fiind parteneri de joc mai buni și mai distractivi, sunt capabili să utilizeze 
expresivitatea lor pentru a atinge scopuri sociale, să răspundă adecvat emoțiilor colegilor în 
timpul jocului și să se adapteze mai usor la mediul preșcolar. Pentru că previne apariția 
problemelor emoționale și de comportament. 

· Problemele în dezvoltarea emoționala a copiilor pot conduce către dificultăți de 
comportament, în copilăria timpurie și cea mijlocie. Emoțiile îndeplinesc două funcții esențiale 
în viața copiilor: emoțiile determină comportamentele copiilor (un copil va repeta o experiență 
plăcută sau care a fost valorizată de către părinți/educatoare), copiii utilizează emoțiile pentru 
a-i determina pe cei din mediul apropiat să le satisfacă nevoile (zâmbesc sau plâng când doresc 
să atragă atenția asupra lor).  

Se pot distinge mai multe funcții pe care le îndeplinesc poveștile digitale utilizate în 
perioada grădiniţei online. (Burns, G., 101 healing stories for children and teens): poveștile 
vindecă, poveștile îmbogățesc experiența, poveștile transmit valori, poveștile informează.  
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Poveștile digitale îi pot ajuta pe copii și în problemele sociale, îi pot învăța cum să își 
controleze emoțiile, cum să se comporte pozitiv. 

 
Bibliografie: 
Denham, S., 1998, Emotional Development in Young Children, Guilford Press, New 

York; 
Ghid pentru cadrele didactice din Învăţământul preşcolar. UNICEF, 2007, Despre 

dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale copiilor, fete şi băieţi cu vârsta până în 7 ani; 
Andrew J. Elliot, Carol S. Dweck,, Handbook of competence and motivation, cap 11, 

Lewis M., Margaret Wolan Sullivan, The development of self- conscious emotions, 2005, 
Guillford press; 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITĂȚILE ONLINE 

 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FRASINU-CORNEȘTI 

(DÂMBOVIȚA)  
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:  

TOADER BIANCA-STELUȚA 
 
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. 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. 

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 
Kinderpedia, Microsoft Teams, Platforma Zoom pentru activitățile cu preșcolarii, tutorialele 
de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ îi vedem 
pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi. 

De asemenea, Platforma Kinderpedia și Microsoft Teams ne oferă posibilitatea de a posta 
fișe de lucru, de a posta link-uri și de a ne vede cu copii oricând dorim. Pe când, Zoom, ne 
permite accesul doar la videoconferință. 

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. 

Personal am îmbinat Whatsapp-ul cu Zoom-ul. Pe Zoom ne întâlneam în videoconferință 
și desfășuram activitățile din ziua respectivă, iar pe Whatsapp postam din nou ce am lucrat 
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pentru a lucra și cei care nu au fost prezenți la videoconferință. Am mai folosit Whatsapp pentru 
a posta activitățile (PPT, imagini, fișe de lucru, videoclipuri educațioale, puzzle etc.) în zilele 
în care nu făceam videoconferință. De regulă, intram în videoconferință de două ori pe 
săptămână, timp de 1 oră. 

De obicei, activitățile de matematică și educarea limbajului le desfășurăm prin 
intermediul videoconferinței (Zoom). Mi-am procurat pentru activitățile de matematică o 
tabliță 2 în 1 cu o parte neagră (scriem cu cretă) și o parte albă (scriem cu marker). La tăbliță 
avem atașat un ceas, biluțe pentru calcule și jetoane magnetice cu cifre și litere. 

Recomandări generale pentru cadrele didactice: 
Explorați și exersați înainte de lecție toate funcțiile aplicației online folosite pentru 

interacțiunea cu elevii. 
În cazul lecțiilor live, exersați cel puțin o dată prezentarea acesteia, incluzând eventuale 

prezentări Power Point sau materiale video. 
Nu e nevoie ca ritmul de prezentare a informațiilor să fie mai lent sau mai rapid decât în 

clasă, însă sunt importante momentele în care verificați dacă toți elevii au înțeles și urmăresc 
explicațiile. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: TOADER CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE TITULESCU”- PLOIEȘTI 
 
 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 
bulversat. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dificilă 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 ore 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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 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. 

 Combinarea învățării tradiționale, față în față cu cea prin e-learning este o condiție 
obligatorie pentru a apropia oferta școlară de așteptările generației digitale. Tot mai multe 
cercetări scot in evidență faptul că blended-learning-ul este mai eficient decat e-learningul sau 
învățarea clasică.  

 Pentru ca aceste tehnologii digitale să producă o creștere a calității învățării e nevoie de 
profesori pregătiți, o nouă programă școlară, metode moderne de predare. Școala on-line ar 
putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din sistemul românesc de 
educație. 

 Ne dorim să avem școli cu profesori motivați și pasionați, elevi curioși, ore interactive, 
într-o formulă care să reprezinte noua normalitate în educația din România. 

 
 Bibliografie: 
1. Studiu Open -I Research realizat pentru Uitat Vitsy, Părinții copiilor digitali 
2. Revistă de cultură și gândire strategică, Sinteza 
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ZÂMBET DE COPIL  

 
TOADER LAURA IONELA CATALINA 

 
 Ca în fiecare an, înainte de vacanța de vară mult așteptată de toți copiii, vine o zi plină 

de zâmbete și fericire, o zi dedicată exclusiv copiilor din întreaga lume. Ziua de 1 iunie, sau 
cum o știe toată lumea, ”Ziua Copilului” este sărbătorită atât la școală (împreună cu ceilalți 
colegi și cadrele didactice), cât și acasă (împreună cu familia și cei dragi).  

 Pentru noi, adulții, Ziua Copilului semnifică puritate și inocență. Petrecem alături de 
copiii noștri și ne aducem aminte de vremurile în care eram copii, întorcându-ne la copilăria 
noastră. 

 Anul trecut, 1 iunie nu a fost favoritul elevilor deoarece Pandemia nu ne-a permis să 
desfășurăm activtăți școlare dar am promis ca anul acesta să fie o zi de specială. Zis si făcut! 
Știind că pe data de 1 iunie vom sta acasă, am decis să organizam activități cu o zi înainte.  

 Am hotărât împreună să realizăm o machetă. Dar.....ce să reprezinte această machetă? 
După un scurt timp de gândire, elevii clasei a II a – C au decis : un teren de fotbal cu 

jucători. Am adunat materialele necesare și anume: polistiren, scobitori, lipici, bolduri, hârtie 
creponată, hârtie colorată, coli albe, plasă pentru porți și creioane colorate. Am început să 
realizăm jucătorii, arbitrii, după care ne-am ocupat de terenul de fotbal și porți, iar la final am 
decis să facem și câteva bancuțe pentru spectatori.  

 Ne-am distrat, am ascultat muzică pe tot parcursul orelor de lucru manual și într-un final 
am realizat macheta mult dorită.  

 Pentru a nu lăsa aici doar câteva cuvinte scrise despre activitatea noastră, am decis să vă 
arătam micul nostru proiect în fotografii, care ne-a adus ”Zâmbetul de copil” pe buze și în 
suflete:  
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MARATONUL LECTURII 

MINI JURNAL, PRIETENII LUI ȚUP 
 

PROF. TOADER MONICA DORINA  
CLASA A II A C 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”, ORADEA 
 
 Înainte de pandemie, elevii din clasele primare din școala noastră s-au alăturat campaniei 

naționale,, Toată școala citește", inițiată de Anca Tîrcă, iar din perioada în care lșcoala era 
online în acest an școlar am dat startul unui maraton al cititului pentru a vedea cum stăm spre 
finalul clasei a II a când încheiem ciclul achizițiilor fundamentale-citit, scris, socotit. 

Martie 2021 
 După întâlnirea de pe Zoom din semestrul întâi cu scriitorul Alex Donovici, elevii casei 

a II a C și- au achiziționat cu autograf la unison, cele patru volume din colecția "Țup"și au 
pornit înt- un maraton organizat al lecturii independente . Primul volum l-au citit în luna 
februarie, fiecare în ritm propriu. Azi, a venit momentul discuțiilor pe baza conținutului cărții. 
Am pornit de la vizionarea unor materiale video despre carte.Ne-am oprit asupra titlului, 
dedicației, cuprinsului, mesajelor desprinse. Apoi au completat enunțuri date cu informații din 
carte, au argumentat motivele pentru care le-au plăcut cartea, au găsit asemănări și deosebiri 
între TUP și fiecare dintre ei, au descoperit curiozități despre ciocârlie, au desenat ce momente 
au dorit din carte...si au dat startul volumului al doilea la citit pe luna martie. Cu siguranță, 
fiecare a învățat câte ceva din primul volum și abia asteptăm să aflăm despre alte aventuri ale 
lui Țup și ale prietenilor săi! 

https://jamboard.google.com/d/1TsPQ4YAyECPK2Hfcf8aoTqn76l-
8MXtrBhfn4hpSvz4/edit?usp=sharing 

Aprilie 2021 
 Iată-ne la finalul celui de-al doilea volum din colecția "Țup, salvatoarea iernii" a lui Alex 

Donovici .Fiecare a citit pe parcursul lunii martie cartea, având și o fișă de monitorizare a 
lecturii independente. Azi, folosindu-le de tabla Jamboard am pregătit o activitate integrată 
specială pentru fixarea și verificarea conținutului cărții. 

Astfel; 
*au urmărit un booktrailer de pe youtube cu povestea 
*au enumerat elementele componente ale cărții (coperte, pagini, cuprins, ilustatii, etc) 
*au citit impreuna 5 minute 
*au rezolvat un rebus (pentru care îi mulțumim d -nei prof.Aurica Cozma!) 
*au completat "Harta textului" 
*au făcut câteva exerciții de vocabular 
*au creat un bilet de mulțumire lui Țup 
*au găsit 1-3 lucruri ce i-a impresionat mai mult 
*au enumerat 5 reguli eco de protejare a mediului înconjurător 
*au comparat primele două volume găsind asemănări și deosebiri 
Mulțumim pentru oportunitatea de a- l cunoaște pe autorul acestor cărți deoarece e vizibil 

impactul ce l-a avut asupra elevilor din clasa noastră, plăcerea de a descoperi tainele cititului 
prinzând rădăcini...dăm startul volumului al treilea "Tup și pădurea încremenită" pentru luna 
aprilie. 

https://jamboard.google.com/d/1jrELWIiTOlPzQr6_xf15TZWewqJ8psGu4TkiWBefh
mc/edit?usp=sharing 
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Mai 2021 
 
 Reîntorși la școală după vacanță din luna aprilie, elevii clasei a II a C au pătruns timp de 

două ore ( după activități diverse vechi și noi de la Întâlnirea de dimineață, ce a avut ca scop 
crearea unei stări de bine atât de necesare într- un demers didactic l-anceputul unei zile de 
scoală ) în lumea fascinantă a micii ciocârlii făŕă aripi, Țup. Volumul trei "Țup si pădurea 
încremenită"de Alex Donovici a fost lectura independentă a lunii aprilie. Astfel că după 
modelul primelor două volume și de data aceasta am discutat pe baza conținutului cărții apelând 
la exerciții orale /scrise/ practice variate utilizând resurse ce au legătură cu tema, cu personajele 
și mesajul cărții. Mulțumim încă o dată scriitorului cărții care a insuflat elevilor curiozitatea 
descoperirii aventurilor lui Țup și implicit plăcerea de a citi la intâlnirea avută cu aceștia în 
luna februarie pe Zoom ! 

https://jamboard.google.com/d/1qUGc9XZD5AATHr0Yp69vVZpYQQHWimK8hm2p
ck4rrlA/edit?usp=sharing 

Iunie 2021 
 Iată-ne după 4 luni că am finalizat cu bine maratonul lecturii celor patru cărți din colecția 

"Țup" de Alex Donovici .Așa cum ne-am obișnuit când terminam toată clasa de citit câte un 
volum timp de două ore reciteam, povesteam, răspundem la întrebări, vizionam filmulețe și 
rezolvăm diverse sarcini de lucru integrate pe baza conținutului cărții. Azi, a venit rândul 
ultimei cărti" Țup, nu ai nevoie să ai aripi ca să poți zbura".Temele abordate: bullyingul la 
școală și încălzirea globală au fost de un real folos fiind din păcate tot mai des prezente in viața 
noastră de zi cu zi și abordate și în mass media.La sfârșitul activității fiecare elev și-a așternut 
un gând, o impresie, un sfat, o recomandare copiilor, cititorilor, ce doresc să cunoască aventura 
ciocârliei Țup. Mulțumim încă o dată scriitorului care ne-a îndrumat pe calea cititului 
....datorită celor patru cărți ale sale devenim încet, dar sigur prietenii cărților. 

https://jamboard.google.com/d/1P8k3IB2oQtRv267jnRG4OibRRyKfISBWbuhypba6V
Xw/edit?usp=sharing 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE – ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. INV. PRIMAR TOARNA REGHINA  

 LICEUL TEHNOLOGIC, BAIA DE FIER, JUD. GORJ 
 

 Educatia este cea mai puternica arma pe care o voi putea folosi pentru a schimba lumea 
.( Nelson Mandela ) 

 Educatia reprezinta procesul prin care se realizeaza formarea si dezvoltarea personalitatii 
umane a fiecarui individ, precum si procesul de transmiterea a civilizatie generatiilor anterioare 
realizat in contextul existentei sociale a omului, fiind o conditie utila pentru dezvoltarea si 
perpetuarea si progresul societatii asa cum o stim . Astfel educatia nu se raporteaza doar la 
individ ci la intreaga societate . 

 Educatia incepe de la primele momente ale vietii si se continua pe tot parcursul acestuia. 
 Datori ta  pandemiei de coronavirus, care a dus la inchiderea multor școli pe o perioadă 

care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România au fost nevoiti si 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. 

 Instrumentul 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. În lipsa unui cont G Suite for Education al școlii, am folosit contul 
personal de Google pentru a împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde am 
centralizat 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. 

 Având clase simultane , 2-4, am comunicat pe grupul de Whatsapp și Messenger cu 
părinții sau cu elevii, precizând 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. 

 După o perioadă de acomodare, am utilizat Zoom, care 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 putem invita până la 100 de participanți prin intermediul unui 
link. Elevii nu au avut nevoie de niciun cont, ci au accesat linkul primit, au descărcat aplicația 
Zoom pe calculator sau mobil și s-au conectat cu un microfon și sau/webcam. 

 O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, 
având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Astfel, colegii profesoriau semnalat 
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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 .Există numeroase modele care facilitează crearea acestora într-un timp relativ 
scurt.Copiii au fost încântați mai ales de filmulețe și jocuri online, când au putut rezolva 
exercițiile direct pe laptop/telefon, dar au lucrat conștiincioși și fișele trimise pe 
WhatsApp.Chiar dacă am evoluat, fără să vrem, initial, totuși nimic nu se compară cu 
învățământul față în față, copiii nu înțelegeau de ce nu mai începe odată școala, de ce nu pot să 
se întâlnească cu colegii și învățătoarea lor.  
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EDUCAȚIA ÎN VREME DE PANDEMIE 

 
PROF. TOCMELEA CORINA AURELIA 

G.P.P. LUMEA COPILĂRIEI, RM SĂRAT; 
 
O provocare este și pentru părinții, deoarece sunt foarte stresați și nu fac față pentru că 

fie nu au cu cine lasa copii acasă în timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea 
copiii în același timp, încă se adaptează la invățarea în mediul online, la fel ca și elevii. Tocmai 
de aceea, este foarte important ca rolulile familiei și ale școlii să se completeze în contextul 
actual, fără a se afla în contradicție.  

Prin relația familie- școală, profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și 
înterese, dar și ce stări și emoții resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, 
când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și să fie încurajat pentru a reuși și a dezvolta un 
comportament pozitiv. 

Pentru a susține această relație, acest parteneriat cel mai bine, în contextul învățatului 
acasă, este nevoie de: 

- Comunicare periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii, stări și 
dificultăți acasă, pasiuni, nevoi particulare; 

- Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice, colegi și alți părinți; 
- Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia; 
- Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățarea personalizată a copilului; 
- Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului; 
- Implicarea în activitățile organizate de școală/comunitate; 
- Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online; 
- Solicitarea ajutorului când este nevoie; 
- Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala; 
- Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev(părinți) și cunoașterea elevului în 

mediul său familial (profesori); 
- Colaborarea pentru activitățile extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă, 

ateliere digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni; 
- Consilierea părinților atunci când este nevoie; 
Învățarea online poate dezvolta și unele comportamente, cum ar fi: autonomie, 

responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență. Cheia nu este să facem mai 
mult, ci să facem ce putem, cu îngăduință și ajutor. 

În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure 
dezvoltarea personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională prin diferite căi: consiliere, 
îndrumare spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, etc.  

 Modul în care s-a schimbat școala și educația din România este un subiect foarte 
important pentru familie, cât și pentru școală, de aceea copiii pot fi susținuți în dezvoltarea lor 
educațională, sprijiniți de către părinți și cadrele didactice prin următoarele modalități: 

- Încearcă să le iei pe rând și să nu-ți neglijezi stările; 
- Organizați împreună un birou sau un colț de studiu doar al său; 
- Pentru a ușura procesul de învățare, și a-ți salva energia, e să îndrumi copilul să-și 

exploreze autonomia. 
-  Să-i arăți respect față de ce simte vizavi de educația de acasă, să îi validezi trăirile 

și frustrările, normale în acest context, și să comunicați onest.  
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- De asemenea, pentru că elevii își pierd atenția ușor online, au nevoie de provocări 
noi în timpul învățării: o activitate colaborativă, o întrebare personalizată, un exercițiu, 5-10 
minute de mișcare fizică; 

- Pentru a face un mediu sigur și a-i responsabiliza pas cu pas e să îi asiști în procesul 
de adaptare, cu calm, dar și cu entuziasm; 

- Timpul petrecut pe dispozitive nu mai e o problemă, ci o cale de supraviețuire în 
pandemie. 

- Recunoașterea reușitelor la final de zi sau la începutul zilei următoare, poate da un 
start bun. 

- Rolul familiei este de a creea un mediu pozitiv și calm în care are motivația de a 
învăța și de a face față schimbărilor, dar și de a petrece tmp de calitate cu familia, când are 
nevoie.  

- Jocurile;  
Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive 

pentru fiecare dintre noi. Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la scoală și în 
societate. De aceea, este atât de important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru 
contribuie cu resurse, dar și cu compasiune, pentru același scop. 

 
Bibliografie: 
1. https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor  
2. https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24266689-scoala-vreme-pandemie-cate-

unitati-invatamant-din-romania-cabinete-medicale.htm 
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 DESPRE ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNV. PRIM. TODERAȘC MARIANA 

 
 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. 

 Astfel, analizând demersul de organizare în 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 speciale 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 va fi cel mai important pentru 
asigurarea calității sistemului educațional.  

 Majoritatea discuțiilor și reflecțiilor actorilor educaționali vor fi organizate în jurul 
întrebărilor de tipul: Ce am învățat? Ce produse am creat? Cum ne-am simțit? Ce a mers bine? 
Ce nu a fost clar? Cum am putea să depășim anumite situații dificile? Ce metode am folosit în 
procesul de predare-învățare? Ce am face diferit în caz că va apărea posibilitate să rezolvăm 
încă o dată sarcinile? Cu cine s-a interacționat mai mult în rezolvarea sarcinilor? Ce surse au 
fost utilizate? Ce gânduri avem la moment? Cum apreciezi activitatea proprie? În ce măsură 
suntem deschiși să ajutăm persoanele cu necesități speciale? Cum contribuim la dezvoltarea 
comunității? etc. 

 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 în caz de necesitate. Important este faptul 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. Părinții 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 elevii sunt în vacanță și nu trebuie deranjați de școală  
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 Cadrele didactice care au fost implicate în școala de la distanță au simțit o nouă 
provocare – cea de a avea 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 în a interveni 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. Ca procesul de învățare de la distanță să funcționeze mai bine, părinții au fost 
implicați de către cadrele didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel 
îmbunătățind relația cu familia. Deseori părinții și-au dat seama că rolul lor de bază este de a 
acorda un suport emoțional și financiar sau chiar educațional, dacă au pregătirea necesară. 
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STUDIU, SISTEMUL DE INVATAMANT ELVETIAN 

 
PROF. TODORAN-FER MONICA 

 COLEGIUL NAŢIONAL H.C.C. ALBA-IULIA 
 
Elveția este o republică federală formată din 26 de cantoane autonome. Capitala țării este 

orașul Berna unde au sediul Consiliul Federal (guvernul) și Adunarea Federală (parlamentul 
Tara se situează în partea de vest a Europei Centrale, unde se învecinează cu Germania la nord, 
cu Franța la vest, cu Italia la sud, și cu Austria și Liechtenstein la est. 

Elveția face parte din rândul celor mai muntoase țări europene, având peste 70% din 
suprafața Alpii elvețieni fac parte din cel mai întins lanț muntos al Europei, ”Munții Jura sunt 
mult mai puțin înalți și mai puțin întinși decât Alpii, fiind foarte populari pentru numeroasele 
pârtii de ski. Între cele două sisteme muntoase se întinde platoul elvețian, aflat la o înălțime de 
aprox. 400 m peste nivelul mării. Cele mai importante râuri sunt Rhin, Rhone, Ticino și Inn. 
Elveția este renumita și pentru numeroasele sale lacuri, cele din regiunea Alpina fiind de o 
frumusețe rar întâlnită. 

 Are o populație de peste 8 mil locuitori și patru limbi oficiale: germana, franceza, italiana 
și retroromana, înlesnind astfel comunicarea pentru cei care acceseaza o formă de învățământ 
elvețian. 

 Sistemul de învățământ elvețian are reputația de a fi unul care tinde spre perfecțiune, 
este datorita descentralizării și autonomiei de care se bucură. Elveția este împărțită 
administrativ în cantoane, Constituția Elveției deleagă cantoanelor autoritatea asupra 
sistemului de învățământ, astfel limba de predare în școlile din cantonul respectiv limba care 
se vorbește în cantonul respectiv. 

Învățământul obligatoriu începe odată cu vârsta de 6 ani și durează 9 ani. Învățământul 
obligatoriu cuprinde învățământul primar și învățământul secundar inferior. Structura 
învățământului elvețian cuprinde: 

- învățământprimar,  
- învățământ secundar inferior  
- învățământ secundar superior 
Învățământ primar 
Învățământul primar se desfășoară pe durata primilor 4-6 ani de școlarizare, diferă de la 

un canton la altul. La sfârșitul învățământul primar rezultatele elevilor împreună cu 
recomandările profesorilor și, în unele cazuri, un examen, determină nivelul de performanță al 
elevilor. În funcție de acest nivel de performanță, elevii sunt repartizați în învățământul 
secundar inferior. Trecerea de la învățământul primar la învățământul secundar inferior diferă 
de la un canton la altul. 

Învățământul secundar inferior 
În cadrul mai multor cantoane se ofera mai multe tipuri de educație la nivel secundar 

inferior. Existând de cele mai multe ori, două sau trei secțiuni diferite, cu cerințe diferite. 
Învățământul secundar inferior se desfășoară pe durata a 3-5 ani, în funcție de canton. Pe 

parcursul studiilor, elevii învață să citească, să scrie și să socotească. În această perioadă, ei 
dobândesc cunoștintele de bază a 2 limbi moderne (de obicei, o limbă națională și limba 
engleză) și participă la ore de arta și muzica, geografie și istorie. O diversitate de teme, cum ar 
fi promovarea sănătății, educația pentru o dezvoltare durabilă sau educația civică sunt adesea 
predate ca părți integrante ale altor discipline. 

Învățământul secundar superior 
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Învățământul secundar superior nu este obligătoriu și se desfășoară pe durata a 3-4 ani, 
în difera de la un canton la altul. În cadrul acestui tip de învățământ, elevii pot alege între 
educația și formarea profesională sau învățământul general.  

Învățământul general este oferit de către școlile care se finalizează prin susținerea 
examenelor de bacalaureat, ce pregătesc elevii pentru admiterea la universitate. Swiss Maturité 
Fédérale sau Matura se obține după finalizarea cu succes a examenelor finale și asigura 
posibilitatea de admitere la universități de prestigiu. 

Alte programe de studiu 
Alături de programul de studiu elvețian, Swiss Matura, există și multe alte programe 

educaționale precum: programele britanice GCSE si A-Level, IB, Abitur, High School 
Diploma, French Bacalaureat. 

Concluzie 
Sistemul de învățământ elvețian este unul dintre cele mai scumpe sisteme de învățământ 

din lume dar rezultatele se reflectă în specialistii de înaltă calificare pe care îi formează în 
școlile cu profil exclusivist. 

  
BIBLIOGRAFIE 
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,, ȘCOALA DE ACASĂ-O PROVOCARE PENTRU TOŢI,,  

 
GPN. BUCIUM SAT, JUD. ALBA 

PROF. ÎNV. PREȘC TODORUŢ CLAUDIA MIHAELA  
 
 Peste tot în lume, sistemul de învatamant actual pare sa fie învechit. Asa ca este normal 

sa ne gândim şi la alte opţiuni şi să le punem în balantă cu şcoala tradiţională.. Şcoala de acasă 
(homeschooling) este o altă metodă de predare şi învatare. Homeschooling-ul reprezintă o 
alternativă la „bandă rulantă” pe care sunt invatati copiii.Orice proiect de educaţie, este de bună 
seamă, un demers pedagogic ce presupune redimendionări de conţinut şi de strategie 
comunicaţională, afirmă prof.univ.dr.Constantin Cucoş. 

Avantajele şcolii de acasă din punctul meu de vedre ar fi: 
Educaţia de acasă implică anumite libertăti. Copiii pot alege ce vor sa învete, 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 îsi poate educa copilul conform propriilor convingeri şi valori, într-
un mediu care nu intra în contradictie cu acestea.O alta libertate este cea fizică. Atât copiii, cât 
şi părinţii, nu mai sunt constrânşi de programul grădiniţei şi pot petrece mai mult timp 
împreuna. Astfel, familia poate planifica în orice moment iesiri educative. Nu numai că cei 
mici vor avea parte de o experienta noua de învatare, dar aceste abateri de la program vor 
îmbunatati şi calitatea vieţii de familie..Homeschooling-ul mai oferî şi o libertate emoşionala. 
Prejudecati, copii agresivi, competitivitate, presiunea grupurilor, toate acestea pot fi intalnite . 
Stima de sine a copiilor scade, iar învatatul ocupa locul doi, în favoarea unui „look” mai 
acceptabil din punct de vedere social.Copiii care învata acasă 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. 

Dezavantajele şcolii de acasă ar putea fi:În ceea ce priveşte şcolarizarea de acasă, de 
obicei, dezavantajele sunt reprezentate prin costuri, fie ele de timp, de bani, de emoţii.Din 
punctul de vedere al timpului, este destul de complicat sa înveti în afara şcolii traditionale, mai 
ales preşcolarii. În primul rand, trebuie să ştii care este programa scolara. Ce anume li se cere 
copiilor sa învete? Trebuie să îţi faci loc în programul tău pentru a învata şi tu, la rândul tău.In 
al doilea rând, părinţii sunt plecati de dimineata pana seara la serviciu, asa ca faptul ca poti sa 
înveti „când vrei” este o chestiune limitata. Iar cand un părinte singur decide să îşi învete 
copilul de acasă, lucrurile devin cu mult mai complicate. O alta problema ar fi cea a socializării, 
mai ales în rândul preşcolariilor este o problemă destul de gravă, deoarece în grădiniţă accentul 
cel mai mare se pune pe socializare, aici copiii învaţă ca trebuie sa socializeze unul cu celălalt 
să se accepte aşa cum sunt fiecare, să respecte părerile si deciziile celorlalţi, pe când acasă ei 
socializează doar cu familia şi de cele mai multe ori nu repectă decizile celorlalţi.. Corect, însa, 
la grădiniţă, preşcolarii stau mai mult de o ora/doua împreuna. Experienţele prin care trec îi 
formează ca indivizi şi îi apropie.De asemenea, daca ai un copil mai timid, nu este o decizie 
buna să îl reţii acasă deoarece, în viitor, îi va fi greu sa se integreze în vreo colectivitate, mai 
ales cei care nu frecventează grădiniţa se vor integra foare greu la şcoală.. 

In Romania şcoala de acasă este un program contestat şi poate fi posibil doar în 
cazurile medicale foarte serioase în care copilul nu se poate deplasa. 

. 
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http://www.itsybitsy.ro/greselile-in-educatie-aruncarea-copiilor-in-sistem/
http://www.itsybitsy.ro/cum-iti-ajuti-copilul-la-scoala/
http://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/
http://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/
http://www.itsybitsy.ro/secretul-educatiei-bune-la-scoala-si-acasa/
http://www.itsybitsy.ro/despre-emotiile-copiilor/


 
 DIN PASIUNE PENTRU PESTI 

 
 PROF. TOFAN SIMONA, CSEI SF. ANDREI, GURA HUMORULUI 

  
 Acvariile sunt unele dintre cele mai frumoase, educative și valoroase locuri pe care le-

ar putea vizita oricine. Arhitecturile multora dintre ele sunt opere de artă în sine, aducându-și 
vizitatorii într-o lume submarină pe care personal mi-e greu să o părăsesc. Dar nu numai că 
aceste facilități masive sunt frumoase, ci și funcționale. Multe acvarii mari salvează și 
reabilitează un număr nesfârșit de creaturi marine rănite sau pe cale de dispariție. De asemenea, 
sunt singurul loc pe care mulți copii îl văd, îl aud sau îl învață vreodată despre o mare parte din 
lumea oceanului.  

 Pasiunea pentru aceste animale acvatice ne-a fost insuflata de câțiva elevi ai școlii care 
se declarau fascinați de dansul relaxant, suav al peștisorilor din acvariu. Așa se face că ne-am 
luat inima in dinți și am participat la un concurs cu voturi one-line organizat de revista 
“Aquarium & terrarium” în colaborare cu magazinele “Zoomania” în anul 2011. 

 În urma unei scrisori adresată revistei, de catre o eleva a scolii noastre, am fost selectați 
pentru a participa la concursul prin vot. În urma votului ne-am clasat pe locul 6 și astfel am 
achiziționat un acvcariu – un ocean în miniatură, pe care il găzduim încă și în prezent, cu mult 
drag în școala noastră. 

 Campania a adus o oază de fericire în sufletul acestor copilași. Acvariul a permis elevilor 
cunoașterea unui mediu necunoscut, introducerea într-o lume pe care încet, încet o deslușesc 
cu mare entuziasm și cu mare responsabilitate. 

 Iată că sunt ani buni de când găzduim în școala noastră acest ecosistem artificial, iar 
micii acvariști, înarmați cu multă rabdare au căpătat cunoștințe și pasiune pentru întreținerea 
lui.  
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 Mulți profesori folosesc acvarii în sala de clasă pentru a preda biologie, chimia apei, 
fizică, matematică, geografie și multe altele. În acest proces, elevii învață, de asemenea, să 
lucreze împreună, să țină evidența și să interacționeze social. Copiii care învață despre lumea 
din jur sunt mai conștienți, mai încrezători și mai predispuși să aibă succes în viață. De aceea, 
un acvariu cu peşti este alegerea perfectă pentru copii. Liniştea apei, luminile, culorile 
deosebite ale peştoşorilor şi mişcările lor graţioase le vor atrage atenţia celor mici şi îi vor duce 
într-o lume de basm. Este dovedit ştiinţific faptul că peştii de acvariu pot face minuni asupra 
psihicului şi a întregului organism uman, iar la copii, efectele pot fi de-a dreptul uluitoare. 
Medicii, stomatologii și furnizorii de servicii medicale, în special cei implicați în pediatrie, 
folosesc acvariile pentru a ajuta pacienții să se relaxeze în timp ce așteaptă sau în timpul 
tratamentului. Multe clinici veterinare au acvarii și în zonele lor de așteptare, din același motiv. 
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SCURTE CONSIDERAŢII ASUPRA ŞCOLII ONLINE  

 
 PROF. TOFAN ŞTEFAN,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALAIA, VÂLCEA 
 
Se poate spune că cei mai mulţi dintre noi, profesorii din România anului 2021, am reusit 

să trecem cu brio peste provocările primului an pandemic al noului mileniu. Un an care a adus 
provocări nenumărate si o dorinţă de schimbare în ceea ce priveşte relaţia noastră cu elevii, cu 
colegii, dar si cu părintii. 

A fost necesară, în primul rând o schimbare în ceea ce priveşte comunicarea noastră. 
Faptul că poti fi înregistrat, că poţi fi ascultat de oricine nu ţi-ar trece prin cap (nu doar de către 
elevii tăi) şi nu ai controlul asupra publicului ţintă ne-a făcut pe mulţi profesori să fim la început 
reticenţi faţă de activitătile online, dar în acelaşi timp ne-a şi responsabilizat în adevăratul sens 
al cuvântului, obligându-ne să ne construim un discurs corect, consistent şi fluid. S-a adăugat 
şi o mai bună comunicarea nonverbală şi utilizarea paralimbajului, care completează pardigma 
dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care aceasta se realizează prin chat instant, 
iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru sustinerea 
comunicării verbal sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specific acestor sesiuni sunt 
pierdute prin întreruperi sau blocaje specific acestor sesiuni în condiţii de banda limitată, de 
condiţii meteo nefavorabile sau de trafic încărcat.  

Paradoxal, am putea spune că provocările ridicate de şcoala online erau absolut necesare 
pentru schimbarea din noi si de lângă noi. Inainte de începutul pandemiei ne plângeam de lipsa 
dotărilor, de lipsa mijloacelor moderne şi foloseam destul de puţine materiale interactive. 
Aceasta provocare a adus schimbarea şi pentru noi dar şi pentru elevii noştri. 

Şcoala online a adus după sine o serie de avantaje, unele pentru elevi, altele pentru 
profesori. Din perspectiva elevilor, şcoala online a însemnat: 

• posibilitatea de a face orele “în pijamale”, fără să meargă pe jos distanţe mari, în 
condiţii meteo nefavorabile; 

• posibilitatea de a relua anumite conţinuturi şi concepte şi de a învăţa în ritm propriu; 
• ocazia de a realiza produse originale, calitative, punându-i să analizeze, să gândească 

critic, să ofere soluții, să lucreze în echipă și să colaboreze; 
• consolidarea autonomiei în învățare, dezvoltarea abilităților de muncă independentă, 

promovarea unei culturi a încrederii în sine și a stării de bine; 
• oportunitatea de a participa la proiecte comune cu elevii altor școli fără a fi nevoiți să 

se întâlnească fizic; 
• posibilitatea de realizare a unor proiecte extrașcolare inedite pe baza multitudinii de 

aplicații și instrumente digitale, observându-se o creștere a numărului de elevi implicați, 
precum și o diversitate a proiectelor desfășurate, unele dintre ele chiar la inițiativa acestora; 

• exersarea și dezvoltarea creativității, elevii surprindu-ne cu produse ale activității lor, 
originale și interesante. 

Din perspectiva profesorilor: 
• aceştia au acum la dispoziție resurse și aplicații care le permit crearea unor situații de 

învățare diverse, creative și atractive, prin care pot trezi și menține interesul elevilor pentru 
învățare; 

• modul de organizare a activității didactice este mult eficientizată. Cu numai câteva 
clickuri se crează o clasă, se adaugă elevii, se crează teme, materiale, se oferă feedback, se pun 
la dispoziție resurse educaționale care se stochează și la care elevii au acces oricând; 
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• activitatea devine eficientă și prin practicarea pedagogiei diferențiate în folosul 
elevului, prin distribuirea de materiale și teme, prin aplicarea unor metode de evaluare în 
funcție de particularitățile fiecărui elev. 

Din perspectiva părinţilor: 
• pot oferi feedback imediat, urmărind în timp real activitatea copiilor și a profesorilor; 
• sunt mult mai prezenți în activitatea educativă, mai ales în cazul preșcolarilor și a 

elevilor din ciclul primar, dezvoltându-se astfel relația școală–familie. 
Şcoala online aduce după sine şi o serie de dezavantaje(dificultăţi), printre care am putea 

menţiona: 
• lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback si evaluare; 
• dificultati de ordin tehnic; 
• lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activităţi de învăţare suficient de 

atractive pentru toti elevii; 
• lipsa instrumentelor potrivite pentru predarea-învăţarea – evaluarea la disciplina lor; 
• lipsa resurselor digitale specifice disciplinei lor; 
• lipsa timpului necesar pentru întelegerea şi utilizarea adecvată a instrumentelor şi 

resurselor digitale; 
• pierderea legăturii afective ce se sudează între elevi şi profesori pe parcursul celor 

patru ani de colaborare; 
• dificultatea oferirii sprijinului pentru elevii cu nevoi speciale sau cu dificultăţi de 

învăţare; 
 Se poate spune, peste toate, că şcoala online a fost prilejul potrivit pentru a ne reinventa 

ca profesori și de a ne perfecționa pentru a rămâne modele pentru elevii noştri. Și dacă țelul 
nostru este de a pregăti elevii pentru viitor, consider că, în primul rând, noi trebuie să fim 
pregătiți să facem față oricărei situații. Mutarea interacțiunii didactice în mediul virtual ne 
determină să creăm o școală care să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, în care să 
vorbim despre profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată de tehnologie cu elevii, 
care să ofere încredere și susținere. Învățarea trebuie să continue în orice context, iar pentru noi 
toți cei implicați, profesori, elevi, părinți, școala online trebuie să constituie doar o altă 
oportunitate de a experimenta situații noi de învățare, de colaborare, de comunicare, de unitate. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

”ZÂMBET DE COPIL” 
 

 PROF. ŢOGOE PETRA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ACAD. MARIN VOICULESCU” 

 LOC. GIURGIU, JUD. GIURGIU 
  
DENUMIRE ACTIVITATE: ”ZÂMBET DE COPIL” 
COORDONATOR ACTIVITATE: Prof. ȚOGOE PETRA 
DATA: 31.05.2021 
GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a IV a B  
LOCUL DESFĂŞURĂRII: curtea interioară a școlii, sala de clasă 
COMPETENŢE GENERALE: 
CLR 
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
D P 
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi 
AV/AP 
 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte 

familiare 
MM 
 3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, 

individual sau în grup 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
CLR 
 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile, variate 
DP 
1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple 
 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate 
AV/AP 
1.2. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, 

exprimate vizual 
MM 
 3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical 
PARTICIPANŢI: 
 Elevii și familiile acestora 
RESURSE PROCEDURALE: 
 memorarea; expunerea; învăţarea prin descoperire; exerciţiul. 
 RESURSE MATERIALE : 
 culegeri de poezii; culegeri de cântece; imagini, videoclip; lucrările elevilor. 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
 cântece; recitări; scenete; dans; expoziţie de desene cu tema,, 1 Iunie, Ziua 

Internațională a Copilului” 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 
PROGRAMUL ACTIVITĂŢII 

 
Clasa 

Material 
Power Point, 
film 

 Poezii / 
Lucrări 
artistico-
plastice 

Cântece Dansuri 

a IV- a B -”Copiii 
lumii”, 
”Drepturile 
copiilor pe 
înțelesul lor”, 
materiale 
preluate de 
pe Youtube 

Atelier de 
creație: 
- Poezii dedicate 
zilei de 1 Iunie 
create de elevi 
- Lucrări 
plastice  
realizate de 
elevi 

- Colaj de cântece 
pentru copii: 
”1Iunie, o zi doar 
pentru copii”, ”O 
lume minunată”, 
”Lumea copiilor”,  
”La mulți ani, 
copii!” 

-”Alunelul”, ”Hora”,  
”Samba florilor”, 
”Hai, la joc!” 
 

 
ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII 
Elevii flutură eşarfe roşii, galbene, albastre şi steaguri ale diferitelor țări ale lumii, se 

prind în horă alături de ceilalţi participanţi şi dansează - „Hai, la joc! ” 
 
BENEFICII: Trezirea valenţelor civice prin activităţile artistice 
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EDUCAȚIA FĂRĂ FRONTIERE! 

PĂRERI PRO ȘI CONTRA ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 
 

TOKES EMILIA – EMANUELA 
LICEUL TEORETIC,, SAMUIL MICU’’ SĂRMAȘU 

 
După cum bine am văzut, învățarea online câștigă tot mai mult teren față de învățarea 

tradițională, din cauza pandemiei de coronavirus. Învățarea online trebuie să vină în sprijinul 
elevului, pentru ca acesta să nu acumuleze lipsuri în decursului anului scolar.  

Învățarea online trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât în 
rândul cadrelor didactice cât și în rândul elevilor, fiindcă nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. 

În cadrul orelor online se pot folosi diferite resurse în format electronic, care vin în 
ajutorul elevilor. Se pot realiza cu ușurință fișe de lucru, jocuri didactice educative. Învățarea 
online poate fi pe placul elevilor, dar poate avea și efecte negative. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri online 
spectaculoase, elevii parcurg cu ușurință anumite etape de învățare online. În asimilarea cu 
ușurință a noilor conținuturi se pot utiliza filmulețe aplicative foarte utile. Metodele 
educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori, elevii 
fiind încurajați să aibă o atitudine pozitivă față de învățare.  

Avantaje ale învățării online întâlnite în orele desfășurate: 
• distribuirea rapidă a materilelor didactice; 
• elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 
• existența conținuturilor multimedia; 
• conținuturile pot fi actualizate cu ușurință; 
• folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului. 
Dezavantaje ale învățării online: 
• dificultăți în utilizarea tehnologiei; 
• lipsa comunicării reale / fizice. 
Însă, cu toate aceste dificultăți elevii sunt atrași de orele online. Există diverse materiale 

suport de desfășurare a orelor în mediul online, astfel încât procesul de predare- învățare-
evaluare să fie eficient. Internetul este foarte util în învățare, atât pentru cei mici cât și pentru 
cei mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o 
motivație puternică în a o utiliza în mod eficient. Sunt unele situații în care anumite persoane 
nu pot accesa la timp informații din cauza conexiunii foarte scăzute la internet, astfel se pierde 
informații. 

Argumente pro în învățarea online: 
• se continuă procesul de învățare în cazul unei pandemii; 
• actul didactic poate fi simplu, organizat și la îndemână; 
• îmbogățirea cunoștințelor digitale, învățare personalozată; 
• elevul poate învăța mai rapid online decât prin metoda clasică; 
• elevul poate rămâne activ pe parcursul întregii zile; 
• platforma online poate fi folosită oricând și oriunde. 
Argumente contra în învățarea online: 
• lipsa interacțiunii cu colegii; 
• scade calitatea actului didactic de predare; 
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• poate apărea anumite probleme legate de managementul timpului, unele lecții fiind 
puse mai târziu; 

• lipsa interesului acordat orelor;  
• posibilitatea de a fi încărcat cu teme. 
Școala online este o alternativă bună a celei normale, iar datorită ei, elevii își pot continua 

cursurile de acasă, reușind să parcurgă pas cu pas materia. Desfășurarea cursurilor în mediul 
onlin este o experință nouă pentru viață, trebuie să ne adaptăm noilor situații, să învățăm să 
comunicăm într-un mediu nou, să învățăm să apreciem tot ceea ce ne înconjoară.  
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INVATAMANTUL ONLINE- 

O PROVOCARE A SCOLII ROMANESTI 
 

 PROF. TOMA CARMEN MARIA 
 GRADINITA NR. 1 OCNITA 

 
 Datorita contextului actual prin care trece intreaga lume, situatia medicala mondiala, si 

invatamantul romanesc a trebuit sa se adapteze la noile conditii, sa treaca pas cu pas peste toate 
obstacolele cu care se confrunta, si nu au fost putine:lipsa retelei net, lipsa dispozitivelor, 
parintii nu au avut resurse financiare pentru achizitionarea dispozitivelor si abonamentelor 
pentru retea net. 

 In aceaata perioada am lucrat cu copiii prin intermediul aplicației Whatsapp și cu ajutorul 
părinților, dar acest lucru a fost la inceput, pentru ca ulterior am lucrat pe platforma 
educationala Scoala 365. Înainte de “învățarea obligatorie”, am dorit să cunoasc mai mult copiii 
și situația lor de acasă, prin chestionare online. Am înțeles cât de greu le este și părinților în 
această perioadă, după ce am identificat o serie de provocări în organizarea timpului și a 
activităților celor mici, parintii au serviciu si a trebuit sa ne adaptam programul, sau au mai 
multi copii si nu au dispozitive suficiente, sau lucreaza si ei de acasa..., etc.A m subliniat câteva 
reguli de siguranță pe Internet și i-am învățat cum se pot proteja de pericole în mediul digital. 

Demersul didactic în perioada următoare a vizat cateva aspecte : 
- proiectarea activităților (stabilirea programului, comunicarea programului săptămânal 

părinților și elevilor, documentarea, elaborarea / adaptarea / selectarea de resurse educaționale 
și de platforme educaționale securizate, cooperarea între cadre didactice),  

- desfășurarea activităților pentru continuarea învățării (predarea prin activități online, 
consolidarea cunoștințelor predate, exersarea competențelor cheie, generale și specifice, prin 
activități independente realizate de copii. 

- evaluarea progresului copiilor și oferirea de feedback (elaborarea și aplicarea 
instrumentelor de evaluare, acordarea de feedback constructiv, ca urmare a realizării de către 
aceștia a sarcinilor de lucru primite de la cadrele didactice, colectarea de feedback de la părinți, 
raportarea către director),  

- acordarea de șanse egale la educație prin modalități de conectare cu elevii care nu au 
acces la tehnologie (transmiterea săptămânală de către cadrul didactic a unui set de fișe / 
materiale de lucru, inclusiv prin implicarea autorităților locale pentru distribuirea materialelor 
pregătite de cadrele didactice în unitățile de învățământ),  

- acordarea de suport emoțional copiilor 
-metacogniția devine esențială în această perioadă, . Ei învață în mare parte singuri sau 

asistati de parinti și au nevoie de suport emoțional, de feedback, dar și de consiliere tehnică 
pentru participarea la activitățile de învățare online. 

În ceea ce privește platformele folosite, principala opțiune pentru învățarea online este 
Google Classroom, urmată de Adservio, Școala 365, Digitaliada și Kinderpedia. Pentru 
comunicarea audio-video, cei mai mulți învățători folosesc Zoom, în timp ce comunicarea 
scrisă a fost realizată pe WhatsApp, până la crearea claselor pe platforme sau acolo unde încă 
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nu s-a realizat acest lucru. În majoritatea cazurilor comunicarea audio-video a cadrelor 
didactice cu elevii este de 5 ori pe săptămână. 

Realizarea a cel puțin unei sesiuni online zilnic la clasă în timpul săptămânii, pentru că 
predarea e dificilă în lipsa contactului direct cadru didactic-elevi, durata efectivă a unei sesiuni 
de învățare online trebuie să fie de maximum 20 minute, la care se adaugă activitățile zilnice 
individuale ale elevilor - aplicații transmise de către cadrul didactic pentru exersarea 
competențelor specifice, urmate de sesiunile de feedback către elevi (astfel, ora de școală acasă 
are trei componente: partea online, secțiunea de aplicații realizate individual de către elevi și 
componenta de feedback acordată elevilor de cadrul didactic).  
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ÎNVAȚAMANTUL ONLINE-INTRE PROVOCARE ȘI EXEMPLE 

DE BUNE PRACTICI 
MAI 2021 

 
 TOMA MIHAELA, PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR,  

GRAD.CU P.P. ALBINUȚA 
TG. MUREȘ 

 
Perioada în care educația a fost obligată să treacă cu predarea în online, atât în școli cât 

și în grădințe ne-a adus în fața unor provocări dar și a unor noi oportunități. În ceea ce privește 
predarea și conectarea cu copiii în această perioadă a fost nevoie de mult efort, de identificarea 
unor noi modalități de predare, de realizare de materiale utile si adaptabile predării sincron sau 
asincron. Profesorii au fost obligați să-și dezvolte capacitățiile de muncă cu calculatorul și cu 
o multitudine de noi aplicații pentru a-si face predarea atractivă și aplicabilă noului mediu în 
care s-a desfășurat. 

Pentru învățământul preșcolar, marea provocare a constat în menținerea legăturii 
continue cu părinții copiilor și motivarea acestora pentru a se implica în activități alături de 
copiii lor, găsirea momentelor cheie de disponibilitate a acestora și abia apoi conectarea 
propriu-zisa cu copiii. În acest sens, părinților li s-au prezentat materiale referitoare la 
implicarea lor directă în dezvoltarea copiilor și rolul pe care îl au acasă în dezvoltarea 
emoțională, cognitivă și fizică a copiilor. Implicarea zilnică a părinților a avut ca rezutat 
zambete pe fața copiilor atunci când se întâlneau în clasele online și când reușeau să arate 
rezultatul muncii lor alături de părinți, după propunerile si indicațiile educatoarei. 

Un rol important l-au avut discuțiile cu părinții în particular și adaptarea nevoilor fiecărui 
copil cu disponibilitatea familiei. 

Pentru a-si înțelege rolul important pe care îl are fiecare părinte în perioada online am 
recurs și la ajutorul Asociației Salvați Copiii care au desfășurat cu părinții activități online în 
cadrul Proiectului ”Investim în viitorul celor mici”. Acest proiect s-a desfășurat cu mai multe 
grupe de părinți iar tematica a constat în dezvoltarea unei relații pozitive între părinți și copiii 
lor și cunoașterea unor strategii practice pentru a face față problemelor comportamentale și de 
dezvoltare a copiilor. 

Perioada online pentru preșcolarii de grupă mica a fost o adevărată provocare, părintele 
fiind mereu liantul iar capacitatea de concentrare și implicare a copiilor fiind foarte redusă. 
Pentru acest nivel de vârstă, așteptările au fost reduse si cerințele deasemenea minime. 

Au fost adevărate provocări alegerea unor activități în care părintele să fie dispus să se 
implice iar copilul să aibă răbdare și dispoziție pentru a depune efort. Dar prin colaborarea 
colectivului de educatoare și propunerea unor activități sub formă de proiecte care au fost 
anunțate și promovate părinților am ajuns să avem rezultate la toate nivelele de vârstă. 

Momentele în care participarea și implicarea părinților a dat cele mai mari roade au fost 
in cazul anuntării unor proiecte mai mari la nivel de grupă sau grădiniță. 

 Astfel au fost propuse concursuri de genul: Cel mai frumos brad sau Cel mai arătos om 
de zăpadă. Fiecare copil a trebuit sa trimită fotografii si din timpul realizării podoabelor sau a 
construirii omului de zăpadă pentru a se vedea implicarea atât a copiilor cât și suportul 
părinților.  

Deasemenea prin organizarea Proiectului educational „Noi suntem români”, părinților li 
s-a sugerat să se implice în punerea la dispoziția copiilor de materiale în culorile steagului 
românesc. Astfel au putut folosi orice materiale din gospodărie: semințe, flori, materiale textile, 
dopuri, cuburi, mingi, piese lego, paste colorate, haine din care copiii au realizat steagul 
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României. Rezultatele au întrecut așteptările, copiii au fost încântați și si-au dezvoltat 
imaginația și creativitatea, iar părinții și-au promovat rezultatele în grupurile personale pentru 
a îndemna și pe alții să se implice în educarea propriilor copii. 

O altă activitate cu impact asupra copiilor care a atras o mare implicare în familie a fost 
Parada costumelor reciclabile. Aici materialele necesare au fost ușor de găsit, dar a fost necesar 
să fie îmbinate cu imaginația și timpul pus la dispoziția realizării activității. Copiii au fost ușor 
atrași de realizarea unei costumații deoarece pentru ei să intre în pielea unui personaj sau să 
facă parada modei este și interesant și plăcut. De aceea costumele rezultate au fost făcute din 
pungi de gunoi, cutii de carton, fâșii de hârtie sau plastic, fâșii de perdea de duș, materiale 
textile din plase de cumpărături, accesorii din linguri de lemn, sau alte obiecte de bucătărie, 
pene natural sau artificiale. Rezultatele au fost peste așteptări, buna dispoziție a fost 
ingredientul principal în momentul prezentării. 

O altă modalitate de adapatre la predarea online a fost utilizarea materialelor audio sau 
video cu vocea sau activitatea educatoarei care au fost apropiate de nevoile copiilor și au 
menținut strânsă legătura cu aceștia. 

Deși în această perioadă am învățat să folosim multe aplicații, să ne facem propriile 
materiale audio-video pentru activități, din punctul meu de vedere ca și profesor pentru 
învățământul preșcolar, pentru copiii de vârstă preșcolară activitatea directă la grupă și 
socializarea sunt vitale pentru dezvoltarea normală - fizică, cognitivă si emoțională. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TOMA MIOARA 

 G.P.P. NR. 1 SLATINA, OLT 
 
 Activitatea desfășurată online a fost o provocare atât pentru noi cadrele didactice cât și 

pentru copii și părinți. Am învățat să ne cultivăm răbdarea, să alocăm un timp mai îndelungat 
căutării, analizării și selecției exemplelor online, să ne adaptăm continuu noilor condiții de 
muncă cu copilul, dar și cu părintele cel asupra căruia a fost trecut o parte din coordonarea 
desfășurării activităților în familie. Grădiniţa online nu este pentru a recupera pierderile în plan 
intelectual, de achiziţie, cognitiv, ci pentru a socializa.. Să predea online e o provocare și pentru 
educatori. Trebuie să fie extrem de inventivi să știi cât de repede se plictisesc copiii Grădiniţa 
online reprezintă un sprijin real pentru că, lucrând de acasă, în timpul întâlnirilor părinții au 
posibilitatea de a cunoaște modalitățile de lucru cu copiii.  

 Prin activitățile desfășurate căutam șă dezvoltam atitudinii pozitive faţă de predarea 
online, îmbunătăţirea calitatii relaţiilor părinte – copil, părinte – educatoare, copil - educatoare, 
; desfăşurarea de activităţi comune: copii, părinţi, educatoare; identificarea tuturor familiilor ce 
întâmpină probleme în aplicarea predării online . Platforma pe care am desfășurat activitățile 
este KINDERPEDIA. Acestea acoperă toate funcționalitățile de comunicare și management de 
care o școală are nevoie ca sa funcționeze eficient si să își țină comunitatea aproape. Mă refer 
aici la componenta de clasă virtuală – prezență, orar, predare video, prin Zoom, catalog 
electronic, librărie de documente și resurse pentru educație – dar și la alte funcționalități smart 
care simplifică activitatea profesorilor și comunicarea cu familia – calendar de evenimente, 
galerie multimedia,, chestionare, .  

 O aplicație pe care am folosit-o cu succes atât pentru interacțiunea directă cu preșcolarii 
grupei cât și pentru aplicarea unor probe de evaluare este aplicația ZOOM. Aplicația online 
Zoom este modalitatea prin care poți efectua conferințe video, poți trimite mesaje, expedia 
fișiere și poți participa, în grup, la diferite activități în format digital. Platforma este larg folosită 
pentru predarea online.Astfel această aplicație te poate ajută sa creezi o sală de grupă virtuală 
unde poți să interacționezi online în așa fel încât să poți să-ți duci sarcinile la bun sfârșit .Este 
o aplicație accesibilă deoarece platforma aplicației permite efectuarea de apeluri video de grup 
de pe PC, laptop, smartphone sau tabletă, prin folosirea chat-ului, care împarte ecranul între 
fereastra profesorului și utilizarea unei table virtuale interactive. Pe white board se poate cu 
usurință desena, colora de asemenea se pot face si face operații matematice sau Un lucru inedit 
al apicației este acela că se pot crea camere secundare pentru preşcolar astfel se poate încuraja 
munca în grupuri mici. Putem concluzia prin afirmația că,, cea mai inovativă și cea mai eficentă 
metodă și strategie este cea pe careoamenii o pot folosi’’, iar cel mai important aspect al unei 
reușite este ca să-i încurajăm și să-i stimulăm pe copii să exploreze, permitându-le de fiecare 
dată acest lucru. Produsele copiilor materializate în poze sau filmulțe sunt cea mai bună dovadă 
a calității actului educativ, iar creativitatea pe care tehnologia ne permite să o exprimăm este 
cel mai pozitiv aspect al acestui contex nefavorabil în care ne găsim. 

 Folosind aplicația Jocuri on-line, cadrele didactice pot selecta jocuri educative special 
concepute pentru a-i ajuta pe copii să își dezvolte anumite abilități. Aceste jocuri îi învață pe 
cei mici ce înseamnă obiectivele, îi ajută să înțeleagă importanța respectarii unor reguli, să se 
adapteze la diverse situații neprevăzute, să rezolve anumite probleme și nu în ultimul rând, să 
interacționeze cu cei din jur. Jocurile educative îmbunatățesc latura emoțională a celor mici, 
deoarece scot la iveală sentimente precum bucurie, emoții, creativitate, implicare. Astfel, 
preșcolarii nu resimt nici un fel de presiune, ci iși petrec timpul întrun mod plăcut și constructiv. 
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Pentru evaluare profesorii pot selecta dintr-o gamă foarte variată de jocuri interesante și 
educative precum: jocuri de logică, jocuri matematice, jocuri științifice și lingvistice, astfel 
încât probele pot fi adaptate şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de 
conţinuturile acesteia, de obiectivele propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare și 
în funcţie de specificul domeniului evaluat. Prin intermediul aplicației Jingsawplanet- 
preșcolarii pot rezolva puzzle-uri on-line, fiind o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier 
de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită 

 Toate aceste schimbări majore, care par să bulverseze toate persoanele implicate, vine și 
cu părțile ei bune și mă gândesc la provocările de care avem parte ca profesori și care ne obligă 
să evoluăm și să ne perfecționăm, la părinții care devin parte activă și sunt nevoiți să se implice 
mai mult în educația copiilor, urmărind îndeaproape evoluția lor și formând legături mai 
puternice cu aceștia,  

 
BIBLIOGRAFIE:  
-http://www.e-scoala.ro/  
-Proiectul Şcoala Online etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf  
-www.1educat  
-www.edu.ro 

  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1165



 
SCOALA ON-LINE: AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 
 PROFESOR TOMESCU ALINA ELENA 

 CLUBUL COPIILOR MIOVENI 
 
 Școala on-line ne dă prilejul să exploram 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 scoala 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 probleme 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! 

 Școala on-line ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din 
sistemul românesc de educație. 

 
 Bibliografie: 
1. Pavel Cerbusca,,, Invatamantul in mod online, eficacitate si eficienta” 
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INVATAREA LA DISTANTA IN GRADINITA 

PROF. INV. PRESCOLAR TOMESCU OANA 
GPP LUMEA COPIILOR TOPOLOVENI 

„Omul se descoperă pe el însuşi când se măsoară cu obstacolul.” 
 (Antoine de Saint-Exupéry) 

 Fiecare an școlar vine cu noi provocări, pe diverse nivele, fie că ești elev, cadru didactic 
sau părinte. Provocările pot aduce plus valoare dacă sunt privite cu deschidere, creativitate, 
transformându-se în unelte cu care vom putea modela mintea și sufletul copilului care ne 
pășește cu sfială în clasă. 

 Învățarea la distanță din acest al II-lea semestru este o astfel de provocare și pentru 
cadrele didactice de la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor ” din Topoloveni, care 
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 pe placul preșcolarilor ce frecventează – chiar dacă 
acum doar online – unitatea noastră de învățământ. Comunicarea temelor de studiu a 
săptămânii în curs, sugestiile de activități, de experimente și materialele informaționale pe tema 
de studiu, au constituit la nivel de fiecare grupă de învățare principala preocupare a cadrelor 
didactice. Selecția materialelor și a resurselor prezentate și propuse părinților s-a făcut având 
în vedere specificitatea învățământului preșcolar. Acolo unde a fost cazul, s-au propus 
materiale adaptate nu doar nivelului de vârstă, ci și nevoilor speciale ale copiilor cu CES. 
Activitățile propuse de cadrele didactice au fost însoțite de explicații detaliate, folosindu-se 
imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate tematicilor abordate. Unele 
dintre colege au realizat filmulețe proprii pe care le-au oferit părinților drept model de 
activitate. Sursele de inspirație au fost variate: precum medii colaborative de genul Twinkl, 
Kidibot, Kinderpedia, Kidsopia, Piticlic, Didactic, Pinterest, videoclipuri educative găsite ca 
sugestii în grupurile de discuţii ale educatoarelor la nivel naţional, materiale, aplicații, 
instrumente digitale propuse de digital.educred.ro (portal pus la dispoziție de Ministerul 
Educației și Cercetării). 

 O altă provocare pe care cadrele didactice din grădiniță o au este menținerea unei stări 
de spirit sănătoase a copilului și a familiei cu care își petrece acesta timpul. Activitățile de 
dezvoltare personală, care într-o zi de școală normală păreau o banalitate, s-au transformat în 
jocuri ce au același substrat: menținerea echilibrului emoțional. 

 Feedback-ul și produsele finale, sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de 
părinți, au fost postate pe fiecare grup de discuție a părinților. Unele activități au fost înscrise 
în proiecte educaționale pe temă dată pentru a participa la concursuri inițiate de cadre didactice 
de la alte grădinițe. 

 Diseminarea tuturor activităților se va face atât în mediul online (pe diverse portaluri de 
specialitate) cât și în activitățile educative din comisiile metodice de specialitate, cercuri 
pedagogice. De asemenea, acestea vor constitui suport material pentru realizarea activităților 
din cadrul Zilei porților deschise. 

 Activitățile ce se vor desfășura în același regim online până la sfârșitul anului școlar vor 
fi îmbunătățite și variate și în urma participării unora dintre cadrele didactice din grădinița 
noastră la cursuri online, seminarii și webinarii. Exemplele de resurse educaționale deschise 
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(RED) vor servi la organizarea de activități cel puțin la fel de interesante ca până acum pentru 
preșcolarii noştri în cadrul programului „Școala altfel”. 

 Părinții preșcolarilor noștri au avut întotdeauna un rol important și bine definit atât în 
crearea unui climat prietenos de învățare cât și în dezvoltarea relațiilor parteneriale, aceștia 
fiind permanent implicați în viața grădiniței. Acest parteneriat s-a materializat și de această 
dată prin deschiderea și receptivitatea părinților care au făcut ca în această perioadă 
comunicarea și colaborarea să fie în beneficiul copilului, fiecare implicându-se în măsura 
posibilităţilor, în realizarea a măcar o parte din activităţile sugerate, alături de copii. Unii dintre 
părinți au preluat inițiativa și au desfășurat activități în plus față de cele propuse de colegele 
educatoare, fapt ce dovedește o colaborarea eficientă cu educatoarele și încredere reciprocă. 
Părinții și-au luat în serios rolul de parteneri educaționali și au venit, în această perioadă, în 
sprijinul cadrelor didactice prin tot ceea ce au întreprins, la sugestiile și îndrumările 
educatoarelor. 

 Feedback-ul din partea părinților dă încredere cadrelor didactice de la Grădinița cu 
Program Prelungit „Lumea Copiilor”să continue activitățile cu același entuziasm și dăruire. 
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EDUCAȚIA DE ACASĂ, AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
TOMUȘ MARCELA CLAUDIA, GRĂDINITA NR. 14, ALBA IULIA 
 
Suntem în mijlocul unei situații de sănătate care a avut un impact sub toate aspectele. 

Închiderea școlilor din întreaga lume a afectat milioane de copii și tineri din 185 de țări, 
afectând 89, 4% din populația studențească a planetei, potrivit informațiilor furnizate de 
UNESCO la 31 martie 2020. 

 Știm că epidemia de coronavirus a început în China, de unde a apărut focarul, dar viteza 
a fost atât de rapidă încât în primele săptămâni din martie 2020, atât școlile, cât și universitățile 
și-au închis porțile, fiind un eveniment neobișnuit și istoric. 

 Jacob Kierkegaard de la Peterson Institute for International Economics din Washington 
a spus: „Nu am date de oferit, dar nu mă pot gândi la niciun alt exemplu din alte timpuri 
moderne în care economiile avansate au închis școlile la nivel național pentru perioade foarte 
lungi.” 

 Mii de școli au recurs la utilizarea tehnologiei pentru a face față acestei crize și au 
implementat diverse opțiuni digitale pentru a putea continua procesele de predare de acasă, 
unificând astfel funcțiile școlii în același loc: „casa”. 

 Familia a fost afectată în multe domenii, impactul social al mamelor care muncesc, 
dezavantajele accesului tehnologic la case, ca să menționăm câteva, un subiect extins care va 
fi discutat în altă perioadă. Faptul de astăzi este că majoritatea oamenilor își continuă studiile 
de acasă, așa că voi cita câteva dintre avantajele și dezavantajele acestei realități. 

Avantajele studierii acasă 
Responsabilitatea elevului este crescută, deoarece nu depinde de soneria școlii sau de 

apelul profesorului de a participa la cursurile lor. 
Accesul la rechizite școlare și îmbunătățirea spațiului sunt de obicei mai bune acasă. 

Acasă, pe lângă ocuparea unei mese, puteți avea un spațiu mai mare decât cel alocat în clasă. 
La fel, acasă poți avea acces la carton, rigle, foi pentru a nota temele, pe care le uiți adesea 
pentru clasa ta când mergi la școală. Utilizarea spațiilor alăturate, chiar și la același etaj, este, 
de asemenea, ceva care favorizează predarea. 

Avansarea obiectivelor care are loc la nivel individual, evitând presiunea de a concura cu 
restul clasei lor.Bullying-ul este redus, deoarece nu este supus criticilor din partea colegilor cu 
privire la modul în care se îmbracă, vorbesc și ceilalți.Reducerea alianțelor sau a grupurilor de 
excludere în rândul studenților. 

Părinții se pot implica mai mult în activitățile școlare pentru elevii care necesită sprijin. 
De exemplu, mama care nu și-a dat seama că fiul ei are dificultăți în a ține creionul și, în 
consecință, scrie mai încet, îl poate ajuta să găsească soluții alternative. 

Părinții pot vedea nivelul de stăpânire a conținutului și gestionarea grupului de către 
profesor, precum și pot monitoriza informațiile pe care le primesc de la profesori în anumite 
domenii și pot vorbi cu copiii lor adaptându-le la valorile familiei. 

Părinții pot observa: 
Stil de învățare (student). 
Nivelul de atenție (elev). 
Nivelul de angajament, printre alte aspecte. 
Toate acestea cu un scop de îmbunătățire, deoarece vă puteți ajuta copilul sau, în cazul 

dvs., căutați ajutor specializat. 
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Dezavantaje ale școlii la domiciliu 
Creșterea ratei absenteismului, în cazul în care studentul este lăsat singur acasă fără 

supravegherea unui adult.Alegerea unui loc inadecvat de către elev pentru a urma cursurile 
virtuale, deoarece acestea pot lua cursul din locuri precum camera și chiar din pat. 

Distragerea atenției elevilor de la mișcare acasă, zgomot și așa mai departe, le poate 
afecta nivelul de atenție. 

Limitările în utilizarea tehnicilor ludice pentru învățare. 
Limitările în dezvoltarea și corectarea exercițiului fizic la subiecți care necesită în mod 

necesar acest lucru, cum ar fi dansul, educația fizică etc.Izolare socială. 
Supravegherea simultană de către părinți, în cazul mai multor copii care lucrează. 
Lipsa supravegherii directe a profesorului pentru a detecta elevii distrasi. 
Deși acestea sunt doar câteva dintre avantajele și dezavantajele care pot fi găsite în luarea 

cursurilor de acasă, merită menționat faptul că totul depinde foarte mult de condițiile 
economice, geografice, sociale sau culturale ale familiilor. 

 Deocamdată știm că, după aceasta, ne vom lărgi viziunea, în funcție de rolul trăit, 
părinte, profesor sau elev. 
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 PLIMBARE CU JOCURI PRIN PEDAGOGIA DRAMATICĂ 

 
 TÖRÖK ENIKŐ ANDREA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÁKÓCZI FERENC SATU MARE 
 
Pedagogia dramatică - ca metodă în mâna profesorului - înseamnă cunoașterea modului 

de transfer a cunoștințelor și în același timp, dezvoltă personalitatea la o anumită vârstă. În 
transmiterea limbii române, pedagogia dramatică ne poate ajuta de fapt în predare și învățare, 
precum și în dezvoltarea creativității copilului. Extinde spațiul, există mai multe oportunități 
de a crea o atmosferă mai intimă. În sfârșit, ne putem angaja studenții pentru a percepe nu 
numai dificultățile învățării limbilor străine, ci și farmecul jocului. Între timp, copilul se 
descoperă pe sine însuși, propriile sale calități externe și interne, oferă un spațiu larg imaginației 
și creativității sale, învață să-și exprime emoțiile, își dezvoltă abilitățile de imitație și construire 
a relațiilor. Oare ce este un sentiment mai minunat decât să te ascunzi în pielea animalului tău 
preferat sau a eroului tău de poveste, coleg de clasă, membru al familiei, pentru a deveni ceea 
ce îți dorești pentru câteva clipe? În timp ce dramatizarea înseamnă reproducerea poveștilor și 
a poveștilor prin asumarea de roluri, posibilitatea reală a pieselor dramatice aduce ceva nou 
prin faptul că nu ne agățăm de textul original, ci încurajăm copiii care se joacă să prezinte 
gândurile în spațiul și timpul pe care îl imaginează conform la propriile lor idei.  

 JOCURI DRAMATICE PENTRU PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII LIMBILOR 
STRĂINE  

STATUIA ISTEAȚĂ 
Jucătorii stau într-un cerc și conducătorul jocului le dă patru jetoane cu patru cuvinte 

necunoscute sau imagini care ilustrează un cuvânt. Jucătorii dau mai departe aceste jetoane, 
repetând de fiecare dată cuvântul de pe jeton. Când conducătorul jocului bate din palme, toți 
jucătorii se transformă într-o statuie. Iar cei care au în mână un jeton, trebuie să alcătuiească 
un enunț cu cuvântul sau desenul de pe jeton. 

SCHIMBARE PRIN PLIMBARE 
Fiecare jucător primește un jeton. Pe o parte este scris cuvântul în limba română (străină), 

iar pe cealaltă parte este traducerea cuvântului. Participanții se plimbă în sală pe muzică lentă. 
Citesc cuvântul și traducerea cuvântului, după care fac schimbul. Când muzica se oprește, 
jucătorii trebuie să formeze echipe de 4 persoane. Membrii echipei ori scriu pe o foaie, ori 
redau oral cuvintele reținute. Jocul se repetă. 

ADAUGI O MIȘCARE ALTFEL 
Participanții aleg câte un cartonaș cu un cuvânt cu acțiuni. Cel care dirijează jocul începe 

cu un cuvânt dat, rostind și arătând mișcarea care se potrivește de acțiunea aleasă. Următorul 
jucător repetă și cuvântul și mișcările prezentate și adaugă noua mișcare rostind cuvântul nou. 
Jocul se repetă până când fiecare participant își prezintă cuvântul primit cu mișcarea potrivită. 

 DUEL 
Doi jucători stau față-n față unul cu altul și încearcă cu ajutorul mișcărilor și gesturilor 

să arate o acțiune. Celălalt trebuie să ghicească. Fiecare prezintă 5 acțiuni, care ghicește mai 
multe dintre acestea, acela va fi câștigătorul. 

AVOCATUL IA CUVÂNTUL 
Copii stau în perechi. Fiecare este avocatul aceluia care stă lângă el. Dacă profesorul 

întreabă pe cineva, să formeze un enunț cu un cuvânt dat, sau să răspunde la o anumită 
întrebare, ori să citească, respectivul nu are voie să răspunde, ci numai avocatul lui. 
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PING-PONG CU ENUNȚURI 
Doi jucători sau două echipe participă la joc. Conducătorul jocului propune o temă, de 

exemplu: TOAMNA. Sarcina este alcătuirea a cât mai multe enunțuri prin schimb între jucători 
sau echipe. Fiecare enunț realizat corect, valorează un punct. Se poate îngreuna jocul în așa fel, 
ca jucătorii să formuleze numai întrebări. 

TRONUL FIERBINTE 
Un jucător stă pe tronul fierbinte față-n față cu ceilalți participanți. Primește trei întrebări 

în legătură cu cele învățate. Dacă nu știe răspunsul, tronul fierbinte frige copilul. Dacă știe 
răspunsurile, poate alege urmașul pe tron. 

RĂMÂI ÎN PICIOARE 
Conducătorul jocului rostește cuvinte în limba maghiară. Participanții stau în picioare, și 

au sarcina să traducă și să formuleze enunțuri cu cuvintele date. Dacă știe rămâne în picioare, 
dacă nu trebuie să se așeze. 

 CADOU DE ZIUA TA DE NAȘTERE 
Cel care conduce jocul spune o propoziție, pe care următorul jucător trebuie să repete, și 

să dezvolte cu un cadou nou. 
De exemplu: De ziua ta îți dau un câine. De ziua ta îți dau un câine și un fular. 
Se poate juca cu însușiri.  
De exemplu: De ziua ta îți dau un câine drăgălaș. De ziua ta îți dau un câine drăgălaș și 

jucăuș. 
Folosind jocuri de grup interesante și situații de comunicare interesante pot crea 

oportunități care pot susține interesul copiilor.  
Jocurile din pedagogie dramatică poate avea un efect pozitiv asupra competențelor 

lingvistice și, dacă un copil învață cu ușurință ceva, încrederea în sine este întărită.  
Dacă învață trucurile comunicării în timpul „jocurilor parcă”, vor putea să-și exprime 

opiniile în viața de zi cu zi și să poată conversa cu ușurință în orice limbă străină.  
 
Bibliografie: 
Gabnai Katalin (2001): Introducere în pedagogia dramatică, Editura Helikon, Szekszárd 
Török Enikő (2005): 404 de jocuri din pedagogie dramatică, Editura Hoppá, Târgu Mureș 
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ȘCOALA ALTFEL, ȘCOALA DE ACASĂ - ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ONLINE 
 

AUTOR: TÖRÖK MÁRIA  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETŐFI SÁNDOR  

DIN MIRECUREA CIUC 
 
În timpul pandemiei cu toții ne-am întâlnit cu un fenomen care era nou pentru 

învățământul românesc dar care era ceva obișnuit pentru țările mai dezvoltate și anume 
învățământul on-line. 

Predarea on-line a reprezentat o provocare majoră atât pentru cadrele didactice cât și 
pentru elevii și studenții noștri. Pe de o parte a accentuat inegalitățile existente dintre elevi care 
provin din familii devaforizate (situația finaciară, accesul la internet și dispozitive digitale), pe 
de altă parte ne-a motivat să fim mai creativi și flexibili. 

Față de alte țări unde sunt mai avansați în capitolul de digitalizare, precum Danemarca și 
Estonia, profesorii din România au avut un mare dezavantaj. Majoritatea școlilor din țară nu 
au folosit până la începutul pandemiei instrumente digitale, nu au avut conexiune la internet, 
și probabil cel mai important aspect, nu au avut experiență. În foarte multe cazuri profesorii au 
trebuit să învețe cum să folosească programele și platformele online eficient împreună cu elevii 
și studenții. Pandemia a subliniat faptul că majoritatea cadrelor didactice și majoritatea elevilor 
nu au încă abilitățile IT corespunzătoare pentru o bună predare și învățare digitală. 

Însă această criză poate să ne aducă și multe beneficii. Ne-pus într-o situație unde s-a 
dezvoltat un învățământ mai rezistent și flexibil la schimbări. Pe de o parte profesorii au învățat 
cum să transmită materia prin mediul on-line așa fel încât să nu devină plictisitor, să capteze 
atenția elevilor din fața calculatoarelor. Pe de altă parte elevii au învățat să fie mai independenți, 
să se adapeteze mediului nou de învățare. 

Trebuie să menționăm și impactul stresului şi al anxietăţii asupra nivelurilor de 
concentrare şi de studiu. Pentru unii elevi spațiul online reprezintă un stres, lipsa contactului 
fizic cu colegii și profesorii îngreunează dezvoltarea și capacitatea de a asimila cunoștințele. 
Profesorii de asemenea se confrunt cu anumite factori psihici, precum distanțarea socială de 
colegi, lipsa structurii și spațiul – acasă nu este ca la școală. 

Învățarea online ne-a adus și un concept nou, și anume blended learning sau învățarea 
mixtă. Blended learning înseamnă un stil de învățare/predare mixtă, utilizând atât tehnologia 
cât și metode tradiționale. „Învățarea mixtă este învățarea care este facilitată prin combinarea 
eficientă a diferitelor moduri de livrare, a modelelor de predare și a stilurilor de învățare, și 
fondată pe o comunicare transparentă între toate părțile implicate într-un curs.”1 

În concluzie, învățământul on-line a adus multe schimbări și a avut un impact atât pozitiv 
cât și negativ asupra profesirlor și elevilor. Ce ne aduce viitorul este greu de spus. Poate o 
reforma educațională? Un lucru este cert, încercăm să implementăm tot ce am învățat din 
predarea on-line și în metoda clasică și sperăm un viitor mai vesel.  
  

1 Blended Learning: Using a Learning Management System Live in the Classroom, Tom Worthington, The 
Australian National University, 24 October 2008 
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CONTRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, TORZSA IBOLYA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “KICSI ANTAL” 

LOC. TURIA, JUD. COVASNA 
 
 MOTTO: 
“Educaţia ne-a făcut ceea ce suntem.”  
(Claude Adrien Helvetius) 
 
Educaţia a vizat, de-a lungul timpului, formarea personalităţii omului, în funcţie de 

particularităţile fiecăruia, dar şi în funcţie de dinamica socială, de mobilitatea profesiilor prin 
integrarea dinamică a omului în societate. Tocmai de aceea şcoala a jucat întotdeauna un rol 
esenţial în orice epocă, iar astăzi, în contextul actual al unei societăţi structurate printr-o 
cunoaştere informaţională şi eficienţă tehnicizată, orientate spre pragmatism, relevanţa 
educaţiei este una şi mai mare.  

România este una dintre țările în care educația a fost cea mai afectată de pandemie. « 
Cert este că dintre toate țările din Europa, elevii din România au avut cel mai mult timp în 
care au fost izolați de şcoală. Practic, prezența fizică la școală a fost aproape inexistentă. 
Urmările sunt incalculabile.”, remarcă Simion Hăncescu, preşedintele FSLI.  

Nu toţi elevii cu rezultate bune și foarte bune au reuşit să parcurgă curriculumul de 
trunchi comun conform planificărilor preexistente. Elevii cu rezultate slabe, nu prea au reuşit 
să țină pasul, ei au acumulat în timpul învăţării on-line lacune într-o măsură semnificativ mai 
mare decât elevii cu rezultate bune la învăţătură. 

Școala online a distorsionat imaginea școlii în mintea copiilor și ceea ce trebuia să 
însemne. Imaginați-vă un copil care a a stat cu pantalonii de pijama, iar în sus a avut cămașa 
pentru școală. A stat conectat la laptop, a intra la ore, a vorbit cu învățătoarea. Dar e o 
suprapunere de roluri, pentru că el era și copilul din casă și școlarul care participa la ore. 

O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu s-a putut face online/la distanță, 
având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. S-au semnalat 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. 

Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță/on-line, după 11 martie 
2020, s-au semnalat următoarele: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru 
feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuiau instalate, care n-au 
funcționat, 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 constituiau 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 
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constante a activității lor, acces limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții 
din partea adulților. 

„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. Am fost, într-o bună măsură, pregătiți să facem 
față acestei provocări și să compensăm inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale 
disponibile prin creativitate didactică, proiectare minuțioasă, instruire personalizată. Oricum 
pot vorbi despre un compromis și o încercare de a face tot posibilul într-un context de educație 
atipic și incomod, mai ales pentru clasele mici. 

Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue 
să reprezinte pentru copii o resursă de siguranță și de continuitate. Oricare ar fi contextul 
în care se va derula școala în viitor, educația sigur va continua, iar abordarea, structurarea și 
organizarea acesteia vor depinde foarte mult de inteligența noastră relațională și de cât de bine 
știm să comunicăm.  
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APLICAȚII, INSTRUMENTE, PLATFORME PENTRU 

ÎNVĂȚAREA DE LA DISTANȚĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. TOTH BRIGITTA - ANNA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 - GRĂDINIȚA P.N. NR. 3 

PECICA  
 
Începând din anul 2020 website-urile care pot fi utilizate în învățământul de la distanță 

au devenit foarte căutate și utilizate. Există o mulțime de servicii utile disponibile pe internet. 
Iată câteva dintre ele, grupate pe categorii: 

Examinare, teste 
• Formulare Google - Creați un sondaj sau un test. Este suficient un cont Google din 

partea profesorului. Studenții îl pot accesa fără înregistrare. 
• Microsoft Forms - Utilizați Microsoft Forms pentru a crea, de exemplu, un sondaj, 

votare sau test. Puteți programa alocarea și trimiterea unei sarcini. Potrivit atât pentru evaluarea 
formală, cât și pentru cea sumativă. 

• Quizizz - O aplicație gratuită pentru crearea de teste, teme care le permite elevilor să 
rezolve sarcinile în ritmul propriu. 

• Quizlet - O aplicație care creează o cale de învățare completă cu sarcini închise într-un 
mod ludic. Este foarte eficient pentru învățarea cuvintelor, interpretarea imaginilor. 

• Socrative - Socrative este o aplicație de chestionar online care oferă celor care răspund 
feedback în timp real cu privire la rezultatele lor. 

• Quizalize - Un creator de teste în care profesorul poate obține o mulțime de feedback 
cu privire la progresul elevilor și chiar poate să-i trimită o foaie de lucru cu un termen mai lung 
de rezolvare. Poate fi conectat și la Office 365 și Google Classroom. Învățarea poate fi 
diferențiată, obținem o imagine foarte detaliată a performanței și dificultăților elevilor. 

• Edubase - Un website de testare care poate ajuta foarte mult în orice parte a procesului 
de predare-învățare, fie că este vorba de învățare, exersare, evaluare sau feedback. 

Exersare, recapitulare 
• Kahoot! - Un mediu de învățare bazat pe joc în care putem susține teste, urmări 

progresul elevilor și putem primi evaluări detaliate ale cunoștințelor elevilor. 
• Wordwall - Poate fi utilizat interactiv pe orice dispozitiv bazat pe web, cum ar fi 

computer, tabletă, telefon. Elevii se pot juca individual sau sub îndrumarea unui profesor. Site-
ul există și în limba română, ne ajută multe șabloane interactive să creăm sarcini mai 
interesante. 

• Mentimetru - Utilizați această pagină pentru a crea un test, cloud, pentru a cere feedback 
sau pentru a introduce un subiect. 

• LearningApps - O pagină de pregătire a sarcinilor, disponibilă în mai multe limbi, unde 
accentul este pus pe interactivitate. Sprijină procesele de învățare și predare cu elemente mici, 
interactive. Puteți crea cursuri și puteți urmări progresul elevilor după conectare. 

• Baamboozle - O pagină care vă ajută să creați jocuri didactice. Puteți juca jocuri fără 
înregistrare, chiar și împotriva altor jucători. 

Prezentare online 
• Prezentări Google – Este un site, unde puteți să creați prezentări online, disponibil din 

contul dvs Google, care vă permite să lucrați împreună, iar cu unele gadgeturi inteligente (cum 
ar fi Pear Deck) puteți, de asemenea, să încorporați feedback instant. 

• Sway - O aplicație Microsoft care facilitează crearea și partajarea prezentărilor. Motorul 
său de construcție încorporat ne ia și formatarea de pe umeri. Din prezentările noastre existente, 
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putem crea cu ușurință și rapid ecrane interactive, în care putem încorpora videoclipuri, linkuri, 
imagini, documente. Puteți crea planuri de lecție complete cu acesta, pe care le puteți partaja 
cu ușurință elevilor, chiar și pentru editare. 

• Powerpoint - PowerPoint este disponibil și pe web în Office 365. Putem să lucrăm 
împreună online și să distribuim diferite materiale. Profesorul poate urmări cu ușurință 
progresul elevilor săi în legătură cu o lucrare de grup sau își poate împărtăși materialele aici, 
sub forma unei prezentări. 

• Prezi - Faceți prezentări spectaculoase pe acest site. Software-ul de prezentare dă viață 
ideilor prin mișcare, zoom și relații spațiale. 

Interfețe pentru colaborare 
• Padlet - Creați interfețe interactive în care textul, imaginile sau videoclipurile pot fi 

adăugate pentru a vă permite să lucrați împreună. 
• Symbaloo - O aplicație excelentă pentru stocarea marcajelor, cu ajutorul căreia puteți 

crea căi de învățare personalizate. 
• Wakelet - Wakelet este o interfață gratuită care vă permite să creați și să organizați 

conținut pentru salvare și distribuire. Puteți salva videoclipuri, articole, imagini, tweets, linkuri 
către acesta sau chiar adăuga propriul text. 

• Google Drive - Spațiu de stocare în cloud asociat contului Google. Vă permite să creați 
și să partajați dosare și fișiere. 

• Microsoft OneNote - notebook-ul digital Microsoft, similar cu notebook-urile fizice. 
Puteți insera o imagine, un text, un fișier de sunet, un videoclip, dar puteți scrie notițe și cu 
scrierea de mână.  

• Dropbox Paper - Acest spațiu de stocare în cloud este disponibil și cu contul Google, 
unde pe lângă stocarea fișierelor, puteți trimite și atribui sarcini oamenilor, urmări proiecte și 
oferi feedback. 

• Lino - Placă digitală de plută pentru a lucra împreună sau pentru a urmări progresul 
elevilor. 

Organizarea muncii, planificarea, programarea 
• Trello - O aplicație disponibilă prin contul Google care vă permite să vă organizați și 

să vă clasificați sarcinile într-un mod vizual și ușor de urmat. 
• Calendare (Google, Microsoft etc.) 
• Doodle - Utilizați Doodle pentru a sincroniza întâlnirile online. 
Manuale, materiale de studiu 
• Teleșcoala- Este un canal YouTube cu materiale educaționale realizate în parteneriatul 

încheiat între Ministerul Educației și Televiziunea Română. 
• ȘcoalaIntuitext.ro- este produsul educațional online pentru clasele primare bazat pe 

conceptul de învățare prin joc. Cadrele didactice pot folosi sutele de filme de predare, jocuri de 
exersare, jocuri de recapitulare, experimente, simulari si teste de evaluare pentru predarea 
online, teme pentru acasă, aprofundare şi recapitulare. 

• Eduonline.roedu.net- Este o bibliotecă de conținut educațional digital, pentru învățare. 
• Mozaweb- Utilizați manuale digitale îmbogățite cu animații 3D interactive, videouri 

educaționale și teste. 
 
Webografie: https://digital.educred.ro; https://mdoe.hu 
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EDUCAȚIA ON-LINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 AUTOR: TOTH TUNDE 

 
Școala online a reprezentat o mare provocare pentru toți cei implicați în procesul 

educațional - cadre didactice, copii, părinți. A presupus o reorganizare, o regândire completă a 
activității instructiv-educative, cum ar fi metodele și strategiile de lucru, cantitatea materialului 
predat, și nu în ultimul rând, materialele și mijloacele didactice utilizate. A fost o experiență 
de învățare nouă pentru toată lumea, și cu care am fost nevoiți să ne obișnuim. 

 Consider că, dintre toate nivelurile de învățământ, educația în învățământul preșcolar a 
fost cea mai afectată în timpul pandemiei. 

 Rolul părintelui, ca partenerul educatoarei în procesul educațional, a devenit și mai 
important decât până acum, deoarece predarea fără el nu s-ar fi putut realiza. Consider că în 
acaestă perioadă cel mai important a fost să menținem legătura atât cu copiii, cât și cu părinții. 

 Ca modalitate de interacțiune în mediul online, am organizat activități mixte, atât în mod 
sincron, cât și asincron. Ca platforme pentru aceste activități am ales aplicația Google Meet și 
rețeaua socială Facebook. În cadrul întâlnirilor prin Google Meet am încercat să creez o 
atmosferă pozitivă pe care ar avea-o în mod normal în grupă, încurajându-i să se exprime, să 
răspundă la întrebări. Ca exemplu, după sărbătoarea de Moș Nicolae copiii au au povestit cu 
entuziasm experiențele lor, au prezentat în câteva cuvinte cadourile primite. Astfel fiecare copil 
a simțit că este important și că are un cuvânt de spus. În grupul Facebook am încărcat filmulețe, 
imagini, fișe de lucru pentru copii, iar părinților i-am oferit sfaturi pentru o comunicare 
eficientă, idei pentru organizarea activităților și implicarea copiilor în acestea, ținând cont de 
importanța jocului în viața zilnică a copilului.. La rezolvarea sarcinilor copii au primit laude, 
pictograme cu fețe zâmbitoare, am bătut palma pe ecran etc. Prin aplicația Jigsawplanet am 
creat puzzle-uri on-line în funcție de tema săptămânală. Este o aplicație îndrăgită de către copii 
și de către mine, deoarece îți păstrează simțul ludic. Prin aplicația Worldwall am creat jocuri 
didactice interactive pentru susținerea învățării, cum ar fi: ”Deschide cutia”, ”Sortează…" etc. 
Aceste aplicații și instrumente digitale au facilitat mult învățarea online și susținerea grădiniței 
de acasă.  

 În continuare voi menționa câteva aspecte negative și pozitive ale educației online 
privind învățământul preșcolar. 

Avantaje: 
• În timpul învățării de la distanță, părinții au implicat mai activ copii lor și în treburile 

casnice, considerate utile deopotrivă pentru toți membrii familiei. Astfel, activități precum 
aranjatul mesei, sortatul hainelor și ale vaselor pentru mașina de spălat, strânsul jucăriilor etc. 
Acestea sunt foarte utile pentru dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte 
abilități practice. 

• În cazul în care părintele a avut posibilitatea de a rămâne acasă cu copilul în timpul 
pandemiei, s-a întărit relația dintre ei, petrecând mai mult timp împreună. 

• Educatoarele pot folosi într-o mare măsură în predarea clasică (față în față) 
experiențele avute în cursul predării online, fie vorba de învățarea diferențiată sau dezvoltarea 
personală a copiilor. 

Dezavantaje: 
• Dificultăți întâmpinate la întâlnirea cu părinții, probleme care provin din lipsa 

timpului, a interesului acestora, așadar feed-backuri mai puține din partea lor. 
• Aspecte privind impactul emoțional al sistemului online asupra preșcolarilor: 
- cel mai afectat domeniu de activitate este cel al dezvoltării socio-emoționale; 
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Abilitățile precum: colaborarea, cooperarea, interacțiunea cu copiii, autocontrolul 
emoțional, comportamentul prosocial, toleranța, răbdarea, nu se dezvoltă conform 
particularităților de vârstă a preșcolarilor; 

- exprimarea sentimentelor în mediul online nu reflectă o imagine reală despre 
interacțiunile sociale; 

- lipsa interacțiunii și contactului fizic poate provoca un comportament antisocial și 
poate aduce pe parcursul timpului un prejudiciu emoțional și social în viața copiilor preșcolari. 

 
Despre educația digitală părerile se împart. În concluzie, dacă ne raportăm la eficiența 

învățării de la distanță, deși are și avantaje, lipsa contactului personal își lasă amprenta asupra 
relațiilor personale, și afectează psihicul. În opinia mea, dacă aspectele pozitive reies mai mult 
în învățarea școlară datorită faptului că copii de această vârstă stăpânesc cunoștințe mai ample 
în domeniul tehnologiei, în învățământul preșcolar această învățare a fost mai mult o necesitate 
decât un succes. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1179



 
ȘCOALA DE ACASĂ – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
EDUCATOARE TOTOLEA ANCA VASILICA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL “AGRICOLA” 
 
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. 
Odată ajuns în clasă, copilul este nevoit să se detașeze de individualitatea sa 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 altă metodă de predare și învățare. 
Homeschooling-ul reprezintă o alternativă la „banda rulantă” pe care sunt învățati copiii. 
Această metodă nu este una utopică, aăa 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 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 etc. Nu numai că cei mici vor avea parte de o 
experiență nouă de învățare, dar aceste abateri de la program vor îmbunatăți și calitatea vieții 
de familie. 

Și, dacă tot vorbim de libertatea fizică, putem aborda și trezitul de dimineata. Nimănui 
nu îi place sa se trezeasca „cu noaptea-n cap”, cu atât mai puțin copiilor. Școala de acasă le 
permite să doarmă relaxat, fară frica zilei urmatoare, fară teama că, din minut în minut, alarma 
de la ceas le va zăngăni în cap. 

Homeschooling-ul mai oferă și o libertate emotională. Prejudecăți, 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. 

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 emoții. 
Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat să înveți în afara școlii 

tradiționale. In primul rand, 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 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 ca nu apelezi la un meditator și nu esti 
singur in aventura de homeschooling. Tot va trebui ca unul dintre părinți să renunte la serviciu. 
Astfel, veniturile familiei vor fi substanțial mai mici. Chiar daca manualele se gasesc in 
bibliotecile gratuite, cu un singur salariu tot va fi mai dificil. 
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Apoi, odată ce ai decis sa rămâi cu micuțul tau acasă, 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 școala de acasă nu e potrivită pentru tine. 

O altă problemă ar fi cea a socializării. Ai putea să mă contrazici – există o mulțime de 
centre si cluburi de activități, unde copiii își pot face prieteni. Corect, însă, la școală, elevii stau 
mai mult de o oră/două împreună. 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 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 și simplu doresc să renunțe la sistemul tradițional, există o „portiță”, 

în ceea ce privește reglementarea educației – „școala-umbrelă” din străinătate. 
„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 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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PARALLEL BETWEEN TRADITIONAL AND ON-LINE 

EDUCATION 
 

 PROF. TRĂISTARU ANA CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN CANTACUZINO” 

BǍICOI 
 
Traditional education, or classroom education, represents the interaction between 

teacher(s) and students, which are physically present in the same classroom.  
This type of education has many advantages; an important one is the interaction that 

occurs between teachers and students, and even more important the one that happens among 
students of their own age. This interaction is beneficial to students, because in this way they 
can socialize more and make new friends, but also because they can learn better, having the 
possibility to ask teachers during classes to clarify what has not been properly understood.  

Furthermore, the fact that they must follow a certain schedule and rules makes them more 
responsible and disciplined.  

On the other hand, classrooms can be very crowded and they may interact with one 
another, and so they cannot fully concentrate to what teachers are saying, or they might spent 
a lot of hours in school and so they can get bored or tired. Also, they only have one source of 
information, which is the teacher, and because of this, students will not be able to look for 
information on their own. Moreover, they can end up lacking critical thinking.  

On-line education, or e-learning, represents the educational process that is done with the 
use of technology.  

Nowadays there are many programmes that can help teachers and students to interact, 
some of these are Google Meet, Microsoft Teams and Zoom, and with the use of them the 
process of learning has been possible for the last two years.  

One advantage of on-line learning is that it can be done wherever you are; you just need 
a laptop, computer or Smartphone and internet connection. Of course we all need to have some 
basic knowledge regarding the use of technology. Another advantage is that information can 
be sent to all the students in the same time and it remains on the platform, so the student can 
access it whenever he/she wants.  

Furthermore, students receive individual feedback, which is very important for their self 
esteem, this helping the student not to feel embarrassed and not destroying their confidence.  

Another plus is that teachers and students can interact through video conferences, and 
they can actively participate in the lesson.  

In spite of all these, there are also some negative points, one being the fact that is time 
consuming and more important it is not accessible to all the students. Unfortunately, even today 
not all students benefit of the on-line learning, the majority because they lack technology, but 
in small proportion because they do not know how to use it.  
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Moreover, they lack face to face interaction, which is very important to their 
development. Even if they can see each other in virtual classes, the fact that they do not 
socialize is a massive drawback.  

All in all, both types of education have their plusses and minuses; we just need to make 
the most of both of them.  

 
Webography: 
∗ https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-

dezavantaje 
∗ https://www.casamontessori.ro/o-prezentare-comparata-intre-invatamantul-

traditional-si-cel-alternativ/ 
∗ https://www.lawinsider.com/dictionary/traditional-education 
∗ https://elearningindustry.com/traditional-learning-vs-online-learning 
∗ https://honestproscons.com/pros-and-cons-of-traditional-schools/ 
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EDUCAŢIA ONLINE  

– UN MOD DE VIATA DE LA MIC LA MARE 
 

TRĂISTARU DANIELA 
ŞCOALA NR. 3 BĂILEŞTI 

MUNICIPIUL BĂILEŞTI, JUD. DOLJ 
 
“Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”, spunea 

atât de convingător cronicarul Miron Costin. 
Cartea, o lume în așteptare dezvăluită prin lectură 
Încă din cele mai vechi timpuri, omul a simțit nevoia să exprime bogăția de trăiri, 

sentimente, concepte și idei, întreaga sa ardere interioară. Au luat astfel naștere cărțile, aceste 
oglinzi ale sufletului, rod al imaginației și al fanteziei creatoare. Născute din truda, răbdarea și 
pasiunea omului, cărțile ne stau la căpătâi, luminându-ne sufletul, îmbogățindu-ne cunoștințele, 
dezvoltându-ne gândirea. În opinia mea, cartea cu splendorile cuprinse în ea și implicit lectura 
trec poate mai neobservate din cauza altor surse informative din zilele noastre, cum sunt 
radioul, televiziunea, internetul, care au unele avantaje față de lectura unei cărți. 

Nicolae Manolescu: „ A citi înseamnă a învăța. E o formă de experiență sau, mai bine 
zis, un multiplicator pentru experiențele noastre: căci dacă ne-am mărgini la ceea ce putem trăi 
sau vedea în jurul nostru într-o viață de om, am fi foarte săraci”. 

Lectura reprezintă o formă de petrecere a timpului liber care nu numai că detensionează 
și relaxează, ci și educă și dezvoltă mental. Din punctul meu de vedere, afirmația lui Nicolae 
Manolescu este perfect valabilă deoarece, deși este vizibil faptul că în ziua de azi lectura nu 
mai este un subiect de interes. 

Fascinaţia cărţii se înfiripă de la cea mai fragedă vârstă. Ea începe o dată cu primii paşi 
în lumea poveştilor citite de părinţi sau bunici şi se continuă în anii de şcoală, lectura 
îmbogăţind considerabil cunoştinţele elevilor. De asemenea, ea produce satisfacţii deosebite 
şcolarului prin trăirea întâmplărilor fabuloase care se petrec în carte, deprinzându-l să 
deosebească răul de bine, cultivându-i gusturi, convingeri şi sentimente alese. 

La ce bun sa citim ?  
Cultivarea interesului şi pasiunii elevilor pentru lectură, formarea unui lector competent, 

a unui cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ 
pe tot parcursul vieţii.  

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin (re)lectura textului literar;  
• Abordarea flexibilă a textului eminescian;  
• Valorizarea patrimoniului cultural naţional;  
• Formarea unui orizont cultural sănătos; 
 • Antrenarea elevilor în activităţi interdisciplinare şi extraşcolare atractive;  
• Descoperirea şi valorificarea potenţialului individual al copilului. 
 
Lectura este un factor care modelează personalitatea şi aprofundează o serie de abilităţi 

necesare şi dezvoltării noastre profesionale. Pentru elevi, viziunea pentru lectură este una 
îngustă, aflată sub caracterul autoritar al profesorului de la clasă. Nu se mai citeşte de plăcere 
şi nu se mai apelează la dimensiunea educativă a lecturii, de aceea profesorul are nevoie să 
redescopere lectura elevilor şi să fie el însuşi un model demn de urmat. 

Consider ca, lectura are un rol important in formarea si educarea tinerilor deoarece 
largeste orizontul de cunoastere, ajutand la dezvoltarea acestora din mai multe puncte de 
vedere. 
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In primul rand, lectura ajuta la largirea orizontului de cunoastere, in toata domeniile 
existente.Prin lectura, tinerii descopera lucruri noi, isi dezvolta exprimarea, insusindu-si 
cuvinte noi.Spre exemplu, in urma lecturarii unei carti despre istoria romanilor, adolescentii 
pot descopera informatii noi, pot fi influentati in alegerea unei cariere, dezvoltandu-le 
sentimentele de respect si iubire fata de tara.  

 In al doilea rand, lecturand mai multe carti ne dam seama de modul de comunicare si de 
expresiile pe care le putem folosi atunci cand dorim sa comunicam o anumita informatie.Odata 
cu descoperirea normelor de scriere si intelegere a textelor citite, putem ajunge sa descoperim 
mesajul cartilor ajungand astfel la "sufletul"acestora.Lectura este probabil, cea care ne ajuta 
cel mai mult in viata.Facuta sa lumineze mintea omului si sa-i incalzeasca sufletul, cartea este 
purtatoarea intelepciunii si a cunoasterii umane.De exemplu, tinerii care descopera mesajul 
transmis de autor, au harul de a intelege lectura si de a-o valorifica peste ani.  

 Cartea este o comoara fara de pret, care aduna cele mai frumoase ganduri ale autorilor, 
ea oglindeste sirul de secole ale omenirii si speranta intr-un viitor mai luminos. 

Asadar, lectura reprezinta un portal al cunoasterii, in viata oricarui adolescent iar 
valorificare ei creste nivelul intelectual dar si cultural al fiecarui individ. 

Literatura ne poate ajuta sa ne îmbogățim vocabularul, sa ne schimbat gândirea si poate 
contribui la formarea personalității.  

In primul rând cititul cartilor, adâncirea mai mult in literatura ne ajuta sa gândim altfel, 
sa descoperim cuvinte noi, ne ajuta sa ne exprimam altfel si sa avem alta viziune despre lume.  

Dacă noi apreciem literatura si vrem sa citim mai mult, acest lucru ne poate influența si 
in viitor putem ajunge departe. Literatura are un rol foarte important in viața tinerilor deoarece 
un tânăr studiază mai mult si este mai doritor de cunoastere iar in literatura poate designeri 
multe lucruri care ii vor fi de folos in viața. 

O altă formă, mai interactivă și potrivită unui tânăr care trăiește în epoca tehnologiei și a 
timpului insuficient este cartea audio, care este la-ndemâna oricui și din ce în ce mai multă 
lume îmbrățișează această formă a literaturii. 

Un prim argument în ceea ce privește rolul lecturii în dezvoltarea personală este efectul 
pe care-l exercită o carte asupra unui individ: prin lecturarea unei cărți, omul își îmbogățește 
lumea interioară prin intermediul imaginației. Desigur, există și multe filme bazate pe anumite 
cărți, însă avantajul citirii unei opere este că fiecare își poate imagina într-un anumit fel un 
personaj, un loc sau poate să judece în felul său un eveniment. 

Un al doilea argument în favoarea lecturi este faptul că aceasta oferă subiecte de meditație 
și reprezintă o sursă imensă de idei, idei care pot fi împărtășite altor oameni sau chiar aplicate 
în viața de zi cu zi. Astfel, un anumit paragraf dintr-o carte de psihologie poate să reprezinte 
un răspuns la o întrebare care demult sălășuiește în mintea individului. Ideea principală a unui 
roman poate fi privită din mai multe puncte de vedere, la fel și acțiunile protagonistului sau 
chiar decorul, iar aceste aspecte ale unei cărți pot fi discutate la infinit cu un om ce a citit la 
rândul său opera dată. 

În concluzie, consider că lectura este un aspect important în viața individului, indiferent 
de forma pe care o are: carte, revistă, ziar, carte audio. În dezvoltarea personală aceasta joacă 
rolul de sursă de informație, ajută la antrenarea imaginației și reprezintă o formă de socializare 
și descoperire a oamenilor ce împart aceeași pasiune.  

Cartile, asimilate cu lectura, au un rol important in formarea si educarea tinerilor 
deoarece largesc orizontul de cunoastere, ajutand la dezvoltarea acestora din diferite puncte de 
vedere. 

In primul rand, lectura are rolul de a forma gustul adolescentilor pentru literatura si pentru 
estetic. Este dovedit ca, in urma lecturii unei carti, cititorul isi formeaza o parere, afland daca 
acel gen de carte li s-a potrivit, daca ar mai citi o astfel de carte sau daca doreste sa citeasca 
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ceva diferit. Astfel, se formeaza gustul pentru literatura, care se dezvolta odata cu lecturarea 
regulata. 

In al doilea rand, lectura ajuta la largirea orizontului de cunoastere, in toate domeniile 
posibile. Prin lectura cartilor, tinerii afla lucruri noi, isi dezvolta exprimarea, insusindu-si 
cuvinte noi, descopera locuri, evenimente, povesti care ii ajuta in dezvoltarea psihica si 
intelectuala, dar si afectiva. De exemplu, in urma lecturii unei carti despre istoria romanilor, 
tinerii afla informatii noi, pot fi influentati in alegerea unei cariere, de exemplu, de istorici, si 
le dezvolta respectul si iubirea pentru tara. 

In concluzie, lectura ajuta la educarea tinerilor, ea fiind un punct esential care trebuie 
atent urmarit atat de catre profesori, dar si de catre parinti, acestia indrumandu-i pe elevi sa 
citeasca. 

 
Şi poate, peste ani, îi vor aduce cu drag un elogiu asemeni celui din versurile argheziene:  
“Carte frumoasă, cinste cui te-a scris  
Încet gândită, gingaş cumpănită. 
Eşti ca o floare anume înflorită 
Mâinilor mele care te-au deschis.”  
 
 
 
Bibliografie: 
 1.Alexandru Gheorghe, Lecturi literare pentru ciclul primar – îndrumător metodic 

pentru învăţători, părinţi şi elevi, Editura „ Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1995 
 2. Învăţământ primar, volumul I/1991, Culegere metodică destinată cadrelor didactice 

care predau la clasele I-IV, Bucureşti, 1991 
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INSTRUMENTE DIGITALE FOLOSITE ÎN ÎNVĂTAREA ONLINE 

ÎN ACTVITĂȚILE ONLINE CU PREȘCOLARII 
 

PROF. TRĂISTARU MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC PETRE IONESCU MUSCEL 

 
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.Metoda aceasta moderna a instruirii valorifică următoarele operaţii 
didactice integrate la nivelul unei acţiuni de dirijare euristică şi individualizată a activităţii de 
predare – învăţare – evaluare:  

• organizarea informaţiei conform cerinţelor programei; 
• provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează 

depistarea unor lacune, probleme, situaţii – problemă;  
• rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior 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 unei sinteze recapitulative după parcurgerea unei teme, lecţii, grupuri de 
lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare. asigurarea unor exerciţii suplimentare de 
stimulare a creativităţii elevului. 

Integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogic 
De o foarte mare importanţă pentru copiii preşcolari sunt primele noţiuni pe care aceştia 

şi le însuşesc şi, mai ales, calitatea acestora. Procesul de învăţare devine mai plăcut şi mai 
interesant prin intermediul calculatorului. Activitățile însoţite de texte sugestive şi de imagini 
viu colorate şi expresive, care permit dezvoltarea limbajului si a vocabularului, pot fi cu 
uşurinţă asimilate de cei mici. Aceste activități se referă la noţiunile de bază, care orice copil 
trebuie să le cunoască. Pe măsură ce este parcurs, bagajul de cunoştinţe generale creşte pornind 
de la noţiuni simple, cum ar fi culorile, şi ajungând până la cunoaşterea de poezioare, cântecele 
precum şi a unor proverbe şi zicători. Noţiunile elementare, precum animale domestice şi 
sălbatice, anotimpuri, litere şi cifre, familie şi multe altele încep să aibă înţeles de la vârste 
fragede, dându-le astfel posibilitatea celor mici nu numai să le înveţe, ci să se familiarizeze cu 
calculatorul şi, în mod special, cu lucrul cu mouse-ul. Programele trebuie astfel structurate încât 
copilul să poate alege orice lecţie din cele prezentate cu ajutorul mouse-ului sau poate repeta 
anumite părţi dintr-o lecţie până când ajunge să cunoască şi să înţeleagă toate noţiunile cuprinse 
în lecţia respectivă. Ştim că jocul este principala formă de organizare a procesului educativ din 
învăţământul preșcolarr, iar utilizarea calculatorului nu este pentru copii decât un alt mod de a 
învăţa jucându-se. Calculatorul face parte din spaţiul socio-cultural al copilului alături de 
televizor, cărţi, reviste, ziare, afişe, firme luminoase; toate acestea „bombardează” spaţiul 
vizual al copilului, îi influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală, îl pun în situaţia de a 
găsi rapid soluţii, de a se orienta şi adapta la o lume în care informaţia circulă rapid, iar 
schimbarea este accelerată. De aceea, ne-am propus să fim organizatorii experienţelor cognitive 
şi de exprimare care îl introduc pe copil în lumea oferită de programele de calculator, ţinând 
seama şi de mediul educaţional din care provin copiii (unii beneficiind de calculator în familie, 
alţii nu) şi încercând prin aceste activităţi să oferim dreptul copiilor la şanse egale de educaţie, 
indiferent de mediul din care ei provin. Fără să uit că unul dintre obiectivele importante ale 
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activităţii din grădiniţă este pregătirea pentru şcoală, cu multitudinea de aspecte pe care le 
îmbracă: motivaţional, afectiv, intelectual, acţional, fizic, ea este completată alături de celelalte 
forme de organizare şi prin activităţi comune, complementare, individuale în care utilizăm 
calculatorul ca mijloc de învăţământ integrat în cadrul acestor activităţi. Folosit cu îndemânare 
şi fără exces, calculatorul, a devenit un mijloc prin care s-a îmbunătăţit simţitor eficienţa unor 
activităţi folosite în vederea pregătirii preşcolarilor pentru şcoală. Principalele aspecte ce 
vizează trecerea spre învăţarea şcolară, sunt legate de realizarea obiectivelor privind educarea 
limbajului şi a comunicării orale (cu aspectele fonetic, lexical şi gramatical) precum şi educarea 
comunicării scrise prin pregătirea pentru scris-citit alături de cunoştinţele matematice şi cele 
de cunoaştere a mediului, am considerat că mai ales în cadrul acestor activităţi este necesară 
integrarea calculatorului. Utilizez calculatorul în toate etapele activităţii zilnice: activităţi 
comune, jocuri şi activităţi alese, activităţi complementare, dimineaţa sau după-
masă.Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, 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. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul 
educației obligatorii și trebuie să acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației 
pe tot parcursul vieții. Aceasta prezentare este un prim pas spre utilizarea tehnologiei de către 
educatoare/profesori înv. preşcolar la grupă sau pentru derularea activităților on-line. În marea 
majoritate a timpului, utilizarea tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se usor atenția 
preșcolarilor.În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele 
pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea 
competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult 
mai confortabil, dar care necesit ă suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă) 
Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă 
din partea colegilor. În continuare vă prezint câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale 
care se pot utiliza în facilitarea învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă. 

 
CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și 

învățarea sincron a preșcol arilor. GSUITE este platforma de ore on-line cea mai utilizată de 
către cadrele didactice din România. Se creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii 
nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților acestora le trimiteți link-ul.  
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GoogleMeet - Este o aplicație din suita Google for Education pe care o putem accesa 
doar dacă avem un cont de gmail. Meet este aplicația Google similară cu Skype de l a 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 in sesiunea 
online. Meet accepta până la 100 participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de 
pe Zoom: comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, 
activarea modului silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

eTwinning Twinspace - Accesul la platformă este gratuit și nelimitat, motiv pentru care 
eTwinning și Twinspace sunt perfect accesibile pentru oricine alege să-și creeze un cont de 
utilizator conectat cu emailul personal. Dintre aplicațiile disponibile pe TwinSpace, unele 
vizează cu prioritate managementul de proiect(calendarul de pe pagina principală, dar trebuie 
luată în considerare și plasarea de aplicații ușor de utilizat de către participanți pe paginile 
speciale ale profesorilor și elevilor), altele sunt special concepute pentru a facilita comunicarea 
.www.etwinning.net 

 
PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât 

pentru varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si 
linoit. PADLET- este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete 
virtual. Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe 
o temă dată, materiale de tipul documentelor, prezentărilor, legaturilor spre diferite site-uri 
web. Este gratuită, dar necesită crearea unui cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau 
Facebook. Se poate accesa aici: www.padlet.com 

 
Jocuri on-line – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi 

păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line.  
Jingsawplanet- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau 

fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva 
sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate 
accesa de aici:  

www.jingsawplanet.com 
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Jocuri didactice - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor 

on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 
Worldwall - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive 
pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, 
Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide 
cutia et c); Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor 
ludice inserate.  

https://wordwall.net jigsaw puzzles 

 
 
Learningapps.org 

 
 
Liveworksheets Aplicatie Chatekid 

 
Conectarea copiilor cu adulți prezenți, conștienți de rolul lor de model și dispuși să 

privească modul în care istoria lor personală influențează relația cu cei mici, este baza care 
determină o dezvoltare armonioasă a copiilor.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Manual pentru facilitatori www.oradenet.ro 
http://www.pewinternet.org/2014/02/11/couples-the-internet-and-social-media 
www.jingsawplanet.com 
https://wordwall.net  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 

SCOALA DE ACASA 
 

 PROF. TRANCĂ MARIA-CRISTINA 
 SCOALA GIMNAZIALĂ GURA-VĂII, BUJORENI, VÂLCEA 

 
 In educarea,, puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt 

mijloace importante de educatie si instructie. 
 Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si 

modernizare rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care 
familia ocupa un loc privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor 
primele cunostinte, primele deprinderi dar si primele modele comportamentale, echivalentul 
psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 

 Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilitati clare si diverse. 
Intrebarea care se pune este, daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea 

responsabilitatilor educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ. 
 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, 
minimalizand rolul de factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia 
corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea psihopedagogica, experienta. 

 Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza 
asupra educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si 
intareasca fundamentarea relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor 
ca acestia sa aiba performante si succes in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu 
cunosc personalitatea propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care dezvolta 
personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in 
diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte. 

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are,, climatul” care este rezultatul 
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma,, climatul 
pozitiv”(favorabil) sau,, climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca 
cetatean, ca om. 

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni 
asupra formarii lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, 
comportamentul nostru, vorbele noastre, ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul 
si modul de a fi al copiilor. 

 Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile 
lor in formarea profilului moral al copilului. 

*,, Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura 
unitate si echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, 
dar cu masura. Ce s-ar intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere 
pedepse corporale? Atunci copilul creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, 
simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si 
afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,, gastile “ si,, bandele” de minori. Mai grava este situatia 
cand parintii sunt impartiti in,, tabere”:unul sever si unul indulgent. Astfel se formeaza viitorul 
demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici un parinte pentru 
copilul sau. 

*,, Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de,, 
puf”.Asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, 
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el are numai drepturi, in timp ce parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se 
incadreaza cu mari dificultati in colectivele de scoala sau mai tarziu la locul de munca. 

*,, Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, 
teama de nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, 
prin vizite la domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu 
discrete, tact si calm in ce mod si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. 
Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu a judecatorului. 

*,, Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau 
impedica maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a 
ambilor pentru ei insisi. Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in 
sensul obtinerii unor rezultate bune la invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de 
independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura cu pericolul evolutiei nefavorabile 
a copiilor este posibila si necesara. 

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul 
educational sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si 
sobrietatea, larghetea si strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor 
in sfera formarii umane. 

Un proverb spune :,, O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum 
si ploaia buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul” 

BIBLIOGRAFIE: Colectia revistelor,, Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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 SISTEME ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE ȚĂRI 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR TRANDAFIR ALEXANDRA,  
SC. GIMN. VASILE ȘEICARU, OANCEA, GALAȚI 

 
Conform rezultatelor PISA din acest an, țările de mai jos sunt în fruntea clasamentului, 

iar dacă este să ne uităm în Europa, Estonia conduce detașat atunci când vine vorba de 
pregătirea copiilor, România fiind la coada clasamentului. Îngrijorător este faptul că 44%, 
conform acelorași teste, dintre elevii români, nu înțeleg ce citesc. O dată la patru ani apare 
evaluarea PISA care arată care sunt cele mai bune sisteme de învățământ din lume, prin faptul 
că atestă pregătirea școlară a elevilor din țările participante. Însă, în fiecare an, 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 fiecărei țări de pe glob. Țările sunt catalogate în funcție de mediul macro-economic, 
infrastructură, sănătate și educație primară, forță de muncă și eficiența pieței. The Independent 
a luat aceste date și a reușit să scoată în față țările cu cele mai bune sisteme de învățământ din 
lume. Conform rezultatelor PISA din acest an, toate aceste țări sunt în fruntea clasamentului, 
iar dacă este să ne uităm în Europa, Estonia conduce detașat atunci când vine vorba de 
pregătirea copiilor, România fiind la coada clasamentului. Îngrijorător este faptul că 44%, 
conform acelorași teste, dintre elevii români, nu înțeleg ce citesc. Dar să aruncăm un ochi peste 
gard și să vedem care sunt cele mai bune sisteme de învățământ din lume. Irlanda Majoritatea 
școlilor secundare din Irlanda sunt deținute și gestionate în mod privat, dar finanțate de stat, 
dar există și școli profesionale. Cu Cu toate acestea, un raport recent arată că Irlanda a cheltuit 
pentru educație mai puțin cu 15% față de țările dezvoltate, în perioada de vârf a crizei 
financiare, din 2008 până în 2013, ceea ce sugerează că sistemul său de învățământ ar putea 
suferi în viitor. Conform rezultatelor PISA, Irlanda ocupă un bine meritat loc 4, fiind sub 
Estonia, Canada și Finlanda. Qatar BBC a raportat în 2012 că Qatarul bogat în petrol „a devenit 
unul dintre cei mai importanți jucători în domeniul inovației în educație, sprijinind o serie de 
proiecte de la alfabetizare până la cercetarea universitară de înaltă calitate”. Această țară 
investește masiv în îmbunătățirea standardelor educaționale ca parte a programului său, Vision 
2030. Școlile finanțate de guvern oferă educație gratuită, dar numai pentru cetățenii Qatar-ului, 
iar majoritatea expaților tind să își trimită copiii la școli private. Olanda În 2013, conform unui 
studiu Unicef, copiii olandezi au fost descoperiți ca fiind cei mai fericiți din lume. În școlile 
primare copiii nu primesc multe teme, lucru ce i-a determinat să declare că nu sunt presați sau 
stresați. Școlile sunt împărțite între școlile cu caracter religios și școlile de stat „neutre”, cu 
doar un număr mic de școli private. Singapore Singapore are niște rezultate incredibile la 
testele PISA, menite să măsoare și să compare performanța elevilor din diferite țări. Cu toate 
acestea, sistemul școlar are reputația de a fi o oală sub presiune, ce supune elevii la mult stres 
de la o vârstă foarte mică. Finlanda se caracterizează printr-un sistem de învățământ cu o durată 
previzibilă a educaţiei de aproximativ 20 ani și care este subordonat direct Consiliului Educației 
din regiunea respectivă, organism care leagă Ministerul Educației și unitățile de învățământ. 
Educație este gratuită de la preșcolari până la universitate, structurată pe două cicluri și devine 
obligatorie în anul în care copilul împlineşte şapte ani, dar există posibilitatea ca acesta să 
înceapă şcoala cu un an mai devreme sau cu un an mai târziu, în funcţie de dezvoltarea sa 
intelectuală, stabilită printr-o serie de examinări. Un elev poate studia şi în afara şcolii, acasă 
deexemplu, dar periodic se verifică în sistemul educaţional de stat progresele copilului care nu 
frecventează şcoala. Există un an pregătitor pentru copiii de 6 ani, urmat de școala primară 
(clasele I-IV), gimnaziu (claseleVII-IX). După cei nouă ani obligatorii, tânărul poate continua 
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studiile sau nu. Cei care decid să continue studiile au două opţiuni, fie şcoala secundară (care 
durează patru ani maximum – cu posibilitatea de completare în doi ani – şi se încheie cu un 
examen naţional pe baza căruia se fac apoi admiterile în universităţi), fie educaţia vocaţională 
(care durează doi sau trei ani în funcţie de domeniul de studiu) şi al cărei scop este de a pregăti 
viitori muncitori calificaţi în diferite domenii. Absolvenţii şcolilor vocaţionale pot continua 
apoi cu studiile superioare care are două sectoare, universităţile şi politehnicile. Constituţia din 
1999 asigură dreptul la educaţie privată, dar majoritatea şcolilor private respectă curriculumul 
naţional şi au nevoie pentru a funcţiona de licenţa de funcţionare acordată de Ministerul 
Educaţiei. Japonia Japonia este una dintre acele țări care înregistrează performanțe în 
literatură, științe și matematică. Elevii trebuie să treacă mai întâi prin șase ani de școală 
elementară, trei ani de juniorat în liceu și alți trei ani de liceu, înainte de a decide dacă vor sau 
nu să urmeze o universitate. Liceul nu este obligatoriu, însă rata de înscriere este de 98%. 

Barbado Guvernul din Barbados a investit masiv în educație, ceea ce a avut ca rezultat 
o rată de alfabetizare de 98%, una dintre cele mai mari din lume. Școala primară merge de la 4 
la 11 ani și este urmată de o școală secundară între vârstele de 11 și 18 ani. Majoritatea școlilor, 
atât primare cât și secundare, sunt de stat și funcționează foarte bine. Noua Zeelandă Educația 
primară și cea secundară în Noua Zeelandă intervine de la 5 la 19 ani, obligativitatea fiind 
impusă de la 6 la 16 ani. Sunt trei tipuri de școli secundare în Noua Zeelandă: școlile de stat 
unde merg aproximativ 85% dintre elevi, școlile de stat integrate – școli private care au fost 
integrate în sistemul de stat, dar care și-au păstrat caracterul special – unde sunt educați în jur 
de 12% dintre copii și școlile private ce primesc 3% dintre copiii din țară. Estonia Așa cum 
spuneam mai sus, conform rezultatelor PISA de anul acesta, Estonia este pe primul loc în 
clasamentul țărilor europene cu cele mai bune sisteme de învățământ din lume. Estonia alocă 
aproximativ 4% din PIB educației, conform datelor din 2015. Legea educației votată 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 a preda valorile cetățeniei; și pentru a stabili condițiile preliminare pentru 
crearea unei tradiții de învățare pe tot parcursul vieții, la nivel național”.  
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR - AVANTAJE ȘI 

DEZAVANTAJE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. TRĂNECI DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ UDREȘTI, DĂNICEI, VÂLCEA 

 
În ultimul timp, actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 

profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. 
În sistemul de învăţământ, ca orice altă metodă de învăţare şi instruirea asistată pe 

calculator prezintă avantaje şi dezavantaje. 
Avantajele folosirii acestei metode de învățare sunt: 
• Stimulează capacitatea de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare 

socială rapidă; 
• Creşte randamentul însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor; 
• Întărește motivaţia elevilor în procesul de învăţare; 
• Oferă un climat de autodepăşire, competitivitate; 
• Noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 
• Facilitează prelucrarea rapidă a datelor, efectuarea calculelor, afişarea rezultatelor, 

realizarea de grafice, de tabele; 
• Introduce un mod eficient de muncă independentă; 
• Asigură unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în funcţie de secvenţa anterioară; 
• Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei 

probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 
• Stimulează gândirea logică şi a imaginaţiei; 
La toate aceste avantaje se adaugă și dezavantaje ale acestui mod de învățare: 
• Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de 

calcul si de investigare a realităţii; 
• 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. 

Calculatorul a devenit un mijloc eficient de predare a cunoştinţelor în maniera 
tehnologiilor audiovizuale, de instruire individualizată, facilitând desfășurarea diverselor 
activităţi specifice procesului instructiv-educativ. 

Astfel, în activitățile didactice, calculatorul poate fi folosit pentru transmiterea 
informațiilor, formularea întrebărilor, rezolvarea de exerciţii şi probleme, prezentarea de 
algoritmi pentru rezolvarea unor probleme tip, proiectarea de grafice, de diagrame, 
demonstrarea unor modele, simularea unor fenomene, a unor experienţe şi interpretarea lor, 
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simularea unor jocuri didactice, evaluarea rezultatelor învăţării şi autoevaluare, contribuind la 
organizarea şi dirijarea învăţării independente pe baza unor programe de învăţare. 

 
Bibliografie: 
Instruire asistata de calculator. Didactica informatica, Adrian Adăscăliței, Editura 

Polirom, 2007; 
Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern, Mihaela Brut, 

Editura Polirom, 2006. 
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ȘCOALA DE ACASĂ  

 
TRĂNIȘAN MIREL 

 
 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 de predare online reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare 
obișnuită. Învățământul online 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, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest 
mod de învӑțare este impus acum de perioada pandemică pe care o traversӑm. Școala online îți 
dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – învățare – 
verificare) poate fi înlocuită cu mijloace modern, performante. Este evident că școala – chiar 
și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru copii o resursă de 
siguranță și de continuitate.  

 Aavantaje și limite ale școlii online: 
- 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 intermediul internetului pot fi transmise 
imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel care întotdeauna vor eficientiza 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 
trimise spre o persoană sau spre mai multe în același timp în mod individual sau se pot crea 
grupuri în care utilizatorii pot să comunice. 

-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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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE VS ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL 

 
PROF. INV. PRIMAR TRICĂ MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MARIN PREDA”, SILIŞTEA GUMEŞTI 
 
Învăţarea online este un subiect principal in ultima perioadă. Se discută tot mai mult 

despre legătura dintre învăţarea clasica si cea online. Ambele au limite, dar și puncte forte. Se 
consideră că cun mix al acestora ar fi 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. Folosirea unor platforme online 
de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici spre mulțumirea părinților.  

Activităţile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj oferind copiilor o 
vedere realistă asupra materiei repetate sau activităților intreprinse. În cadrul activitaţilor online 
există posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu 
ajutorul computerului tabletei sau chiar a telefonului. 

Copii își pot da seama ce greșește sau ce a realizat correct astfel, 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. Ideal ar fi să să îmbinmi tehnologia și jocurile 
online cu educația folosind produse de învățare inovatoare, special create pentru noua generație 
digitală de copii.  

În această perioadă, în contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura 
posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea 
educației. Pentru că societatea în care trăim se afla intr-o continua dezvoltare în toate domeniile 
este necesară și evoluția oamenilor care trăiesc în ea. În mod permanent facem față unor 
numeroase provocări, fiind nevoiți să ne adaptăm condițiilor sociale, politice, morale și 
economice. La baza societății este situată, indiferent de aria la care ne raportăm, educația. 

 Învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație. Instrumentele digitale și 
tehnologia contribuie la dezvoltarea abilităților eficiente de învățare a studenților. Aceștia 
devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resursele 
online, și aplică informațiile util. Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea. Studenții 
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.  

De la impactul pe care îl are asupra mediului necesitatea 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 studenților și cadrelor didactice concomitent. 

Există avantaje şi dezavantaje ale învăţării online. De exemplu: 
Avantaje:  
-dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu 

în programe care permit chiar evaluarea instant; 
-se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în 

format fizic. 
Dezavantaje: 
-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. 

Metodele educaționale tradiționale nu trebuie înlocuite ci perfecționate. Vor exista în 
continuare cursurile tradiționale împreună cu instrumentele și tehnologia digitală, dar 
materialele de curs ar trebui să reprezinte un supliment al activităților. Astfel, orele sunt mai 
eficiente, punându-se accent pe dezvoltarea materiei prin discuții și angajarea în activități care 
au la bază comunicarea și cooperarea între studenți.  

Vorbind despre implementarea educației digitale în mediul învățământului avem 
impresia că aceasta ar însemna excluderea celei tradiționale, însă cu toate avantajele ei, 
educația digitală nu ar supraviețui fără cea tradițională, deoarece un calculator, telefon, tabletă 
niciodată nu ar putea înlocui sfatul sau îndrumarea unui profesor. 

 
Bibliografie: 
1. Cojocaru, Venera Mihaela. Educaţia pentru schimbare şi creativitate. Bucureşti: Ed. 

Didactică şi Pedagogică, 2003 
2. Oprea, Crenguța- Lăcrimioara. Strategii didactice interactive, București: Ed. Didactică 

și Pedagogică, 2006. 
3. Dumitru I. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Timișoara: Ed. de Vest, 

2001 
4. Ionescu M., Radu I., Didactica modernă, Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 2001  
5.https://blog.scoala365.com/2018/11/22/beneficiile-educatiei-digitale-vs-metodele-

educatiei-traditionale/ 
6.https://edict.ro/studiu-comparativ-intre-metodele-traditionale-si-moderne-utilizate-in-

procesul-de-predareinvatare/ 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE PREDĂRII ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TRIF CLORINE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, TIMIȘOARA 
 
 Trăim într-o perioadă în care trebuie să punem în balanță toate avantajele și 

dezavantajele predării asistate de calculator, să încercăm să găsim un echilibru între metodele 
clasice și cele moderne. 

 În mediul online, fiecare elev poate fi o posibilă situație de dificultate în învățare . Chiar 
dacă învățătorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, 
este dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume . Contactul nu este direct, învățătorul 
este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția . Pe de altă parte, este 
necesară utilizarea în continuare în activitatea didactică față – față a unor instrumente și resurse 
digitale folosite în această perioadă . 

 Este clar că utilizarea unor instrumente digitale crește atractivitatea pe care elevii o au 
față de procesul de învățare, de școală .  

 Este tot mai evident că societatea modernă nu mai este suficient să–i învățam pe copii 
un set de noțiuni abstracte. Specialiștii în științele educației au convenit asupra abilităților 
menite să asigure succesul copiilor în secolul XXI: comunicarea, creativitatea, colaborarea, 
gândirea critică . 

 Pentru înfăptuirea cerințelor creativității la lecție, este necesară instaurarea unui climat 
favorabil caracterizat printr–o tonalitate afectivă pozitivă, de exigentă și înțelegere, de 
responsabilitate. (Anca Stoica - „Creativitatea elevilor”) 

 Învățătorii și profesorii creativi determină avântul creativității de la profesor la elev, 
fenomen urmat de modelarea copilului în funcție de atitudinile și convingerile devenite ale lui. 
Este necesar ca învățătorul să-i pună pe elevi în situația de a învăța să dobândească noi 
cunoștințe în mod independent, să caute soluții noi, originale, să aplice creator cunoștințele. 
Profesorul creativ oferă învățarea într-o atmosferă neautoritară, încurajează procesul gândirii 
creative. El știe cum să folosească întrebările, să aibă o conduită creatoare, să ajute să dezvolte 
creativitatea elevului. Suntem obișnuiți ca profesorul să fie în centrul activității, ori predarea 
online ne face să ne gândim și la altă învățare, să ne gândim ce poate să facă învățătorul astfel 
încât copiii să fie cei care desfășoară activități ( acțiuni). 

 Să stimulăm creativitatea copiilor pentru ca ei să devină adulți liberi, cu viziune, 
empatici și care au capacitatea de a vedea dincolo de a aparențe.  

 Nu trebuie să ne îngrijorăm când un copil nu excelează la toate materiile sau nu este 
atras de activitățile extrașcolare. Trebuie să descoperim un mod captivant prin care să îl ajutăm 
să învețe. Trebuie încurajați să se exprime liber, să le oferim șansa de a căuta și a descoperi 
soluții creative diverselor probleme. Trebuie încurajați să petreacă mai mult timp explorând 
lumea din jur, să îmbine activitățile care necesită folosirea tehnologiei cu cele care îi detașează 
de acestea. 

 Un copil curios veșnic dornic să adreseze întrebări și aflat în căutarea unor răspunsuri 
neobișnuite nu este un copil indisciplinat. 

 Noi trebuie să fim alături de el, să îi oferim ocazia de a-și exprima și dezvolta 
creativitatea, de a vedea lumea prin ochii săi plini de imaginație. O lume mai bună, desigur! 
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EXTRAŞCOLARE 

 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

 PROF. TRIPON ILDIKO 
 GRĂDINIȚA PP ,,GRĂDINIȚA PRIETENIEI” ARAD 

 
Una dintre cele mai importante aspecte pe care copiii trebuie să le asimileze legat de 

cunoaşterea mediului înconjurător este acela referitor la conştientizarea rolului mediului in 
viata omului si cultivarea dragostei pentru natură. Dezvoltând iubire faţă de creaturile naturii, 
fie ele plante, animale sau fenomene, elevii vor fi mult mai deschişi sş înveţe şi metode de 
ocrotire si prezervare a naturii. Se vor implica mult mai activ in activităţi ecologice şi de 
reciclare, vor participa mai nerăbdători la activităţi de înfrumuseţare a parcurilor, grădiniţelor 
si spaţiilor verzi ale oraşelor. Copiii trebuie să îşi cultive încă de mici respectul si aprecierea 
faţă de ceea ce netura ne ofera, deoarece, la urma urmei, tot ceea ce mâncăm, ceea ce bem şi 
până şi aerul pe care îl respirăm este natură, ceea ce înseamnă că fără natură, oamenii nu ar 
putea supravieţui. Comuniunea dintre om si natură este atât de strânsă încât aproape că nu se 
pot diferenţia. Deşi natura poate exista şi fără om, acesta îi aduce îmbunătăţiri şi o ajută să 
crească şi să se dezvolte armonios. Spre exemplu, deşi animalele pot trăi si fără existenţa 
omului, atunci când sunt bolnave, veterinarii sunt cei care le pot sări în ajutor şi le pot ajuta să 
supravieţuiască în momentele critice, prin oferirea de ajutor medical. Pe lângă dragostea 
oferită, acela care vrea sa aiba o plantă sau un animal sub ocrotire, trebuie să cunoască bine 
metodele de a-l îngriji: hrana specifică, nevoile de spaţiu, timp acordat, comportamente 
specifice, modalitate de înmulţire, etc. Astfel, acela care are un acvariu de peşti acasă, trebuie 
să ofere acestora mâncarea specifică peştilor, apa cu nivelul de salinitate adecvat, cu gradul de 
oxigenare potrivit, cu vieţuitoare specifice în acvariul respectiv, nisipul potrivit, etc. De 
asemenea, de îngrijiri ţine şi preocuparea faţă de schimbarea apei atunci când e necesar, 
diversificarea mâncării sau a mediului, încalzirea sau răcirea temperaturii apei, etc. 

Ca şi activităţi care pot fi desfăşurate de copii în afara ariei curriculare, în domeniul 
protecţiei mediului, sunt acele cercuri şi organizaţii care au ca obiectiv principal protejarea si 
prezervarea naturii. Copiii pot frecventa aceste cercuri si cursuri si pot deveni membri in 
organizaţii de acest gen, având ocazia să lucreze efectiv şi să participe la proiecte ecologice. 
Mai târziu pot scrie chiar ei asemenea proiecte de finanţare care, prin aprobare, pun în practică 
nevoi identificate chiar de cetăţeni.  

O altă activitate care poat fi întreprinsă de elevi este participarea la olimpiade si 
concursuri şcolare la disciplinele cunoaşterea mediului, sau mai apoi geografie, biologie, 
ecologie. Deşi pare a fi o activitate destul de plictisitoare, asimilarea de cunostinţe teoretice 
depre aceste fenomene este completată de exerciţii practice care dau ocazia experimentării 
directe, de exemplu, a observării creşterii unei plante pe o perioadă determinată, sau observarea 
comportamentului unor animale într-un anume sezon.  

Excursiile şi ieşirile în natură în grup organizat sunt de asemenea deosebit de benefice, 
mai ales atunci când există un ghid sau o persoană care deţine cunoştinţe sporite despre o zonă 
şi poate explica specificul ei elevilor. O excursie la munte se poate dovedi foarte benefică atât 
din punctul de vedere al asimilării de noi cunoştinţe, cât şi al îmbunătăţirii stării de sănătate, 
deoarece toată lumea este conştientă că aerul curat de munte este o forţă vindecătoare 
extraordinară. Într-un asemenea context, un ghid care să conducă elevii spre vizitarea 
diverselor obiective turistice din zonă este binevenit. În clasele mai mici, I si a II-a, organizăm 
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excursii scurte în împrejurimile oraşului, pentru ca elevii să cunoască imeditata apropiere şi să 
petreacă câteva ore în natură: cetatea de la Şoimoş, grădina botanică de la Macea, maulul 
Mureşului, pădurea Ceala. Astfel, o dată deschis apetitul pentru excursii, copiii vor cere să se 
mai organizeze astfel de ieşiri, iar prin clasa a III-a si a IV-a deja putem iesi 2, 3 zile și putem 
vizita locuri mai îndepărtate, din alte judeţe: cetatea de la Şiria, cea de la Deva, munţii Apuseni 
și stațiuni turistice: Moneasa, Herculane, etc. La sfârșitul fiecarui an de studiu, ca si un cadou 
şi o bucurie de ambele părţi, organizez excursii cu elevii mei, unde avem ocazia să împărtăşim 
diverse opinii cu privire la anul care a trecut. Încurajez copiii să se exprime liber şi sincer, să 
îmi vorbească deschis despre ceea ce le place si ceea ce nu le place in procesul de instruire, în 
vederea adaptării stilului de predare nevoilor si plăcerilor elevilor mei.  

Facem şi o scurtă recapitulare a noţiunilor discutate de-a lungul anului, recapitulăm 
poezii, cântece, povestioare învăţate de-a lungul anului si redeschidem subiecte mai dificil de 
pătruns, însă de data aceasta într-o manieră mai deschisă si mai relaxată. Elevii se simt mult 
mai in largul lor să vorbească despre noţiunile neînţelese atunci când se află în mijlocul naturii 
ocrotitoare şi mai ales atunci când ştiu că nu vor fi notaţi în catalog.  

 
 
Taberele de vară sunt un prilej în plus pentru elevi să exploreze teritorii necunoscute încă 

sau poate cunoscute doar la nivel teoretic, din cărţi sau de la televizor. De exemplu, Sfinxul si 
Babele sunt obiective turistice bine cunoscute de toţi românii, însă nu toţi au avut ocazia să 
ajungă să le vadă în faţa ochilor. O tabără de vară prin acele locuri se poate dovedi foarte 
inspirată pentru iubitorii muntelui și pentru cei care au o atracţie faţă de istorie, geografie si 
mitologie.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
AUTOR: TRIPON MIHAELA-DORINA, PROF. EDUCATOR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TRANSILVANIA, BACIU 
 
 „Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba 

lumea” 
 Nelson Mandela 
 
Existenţa umană în sine este condiţionată de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi 

să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne 
autodepăşim. 

 Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de 
dorit de până acum, este învăţământul online. Cunoscut ca „e-learning”, conceptul de 
învăţământ online (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare – 
învăţare si tehnologiile informaţionale. Prin faptul că îi face pe elevi să devină mai interesați 
să învețe și să-și extindă orizonturile.Învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în 
educație. Instrumentele digitale și tehnologia contribuie la dezvoltarea abilităților eficiente de 
învățare a elevilor. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc 
și utilizează resursele online, și aplică informațiile util. De la impactul pe care îl are asupra 
mediului necesitatea 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 
cadrelor didactice concomitent. 

 Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva 
beneficii indubitabile.Profesorul poate 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 ca informațiile rămân online.De asemenea 
profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional 
iar materialele didactice pot fi personalizate în funcție de nivelul de dezvoltare al fiecărui elev, 
iar elevii pot învăța în ritm propriu. 

 Printre limitările impuse de învățarea online, menționez dificultăți în utilizarea 
tehnologiei, dificultatea profesorului de a oferi explicații suplimentare pentru înțelegerea 
conceptelor și de a oferi sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare, lipsa 
instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare. Pregătirea unui curs 
online este mai costisitor decât pregătirea unui curs traditional.Lipsa unui dialog autentic cu 
clasa duce la sărăcia relațiilor dintre profesori și elevi, dar și între elevi, într-un cuvânt folosirea 
mediului virtual în exces ne robotizează.  

 Metodele educaționale tradiționale nu trebuie înlocuite ci perfecționate. 
Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și 

clarifice propriile întrebari 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. Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. 

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. În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii 
buni contribuie la motivația elevilor de a obține note mari.  
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 Vor exista în continuare cursurile tradiționale împreună cu instrumentele și tehnologia 
digitală, dar materialele de curs ar trebui să reprezinte un supliment al activităților. Astfel, orele 
sunt mai eficiente, punându-se accent pe dezvoltarea materiei prin discuții și angajarea în 
activități care au la bază comunicarea și cooperarea între elevi. Vorbind despre implementarea 
educației digitale în mediul învățământului avem impresia că aceasta ar însemna excluderea 
celei tradiționale, însă cu toate avantajele ei, educația digitală nu ar supraviețui fără cea 
tradițională, deoarece un calculator, nu ar putea înlocui niciodată sfatul sau îndrumarea unui 
profesor. 

 În concluzie, 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.  

 
 
Bibliografie: 
Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, Ediţia a XVIII-

a 19-20 iunie 2020, Chişinău ISBN 978-9975-75-975-5. 
Revistă electronică de educație –Academia ABC –Educație și noi orizonturi-ISSN 2734 

5491, ISSN-L 2734-5491. NR.2. SEPTEMBRIE 2020II 
ȘCOALA ONLINE -ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI-Raport de 

cercetare evaluative, București, Mai 2020, editura universității din bucurești 2020, ISBN 
ONLINE 978-606-16-1164-5 

www.didactic.ro/ 
Edupedu.ro 
https://www.profesorinromania.ro/blog/ 
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ȘCOALA ONLINE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
TRIȚOIU CLEOPATRA 

PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8, BUCUREȘTI 

 
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 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, cât și profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru 
consultare personală sau profesională. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare la 
distanță sunt diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații, 
pe care cadrul didactic le trimite elevilor.  

Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel mai mult contează starea emoțională a 
copiilor și a părinților. 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, 
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. 

Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul 
în care ce le spun profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu 
informațiile îi ajută să se dezvolte. Modurile în care tehnologia susține procesul de învățare 
sunt: – o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, demonstrații – 
lecțiile sunt mai interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor (tablete, 
laptopuri, smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la 
discursul unui profesor – tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor – tehnologia îl ajută 
pe profesor să își pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp pentru a se conecta cu 
elevii – tehnologia salvează timp – te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe 
și contexte diferite – elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să 
caute, să filtreze informații.  
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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 ciuda popularității în 
creștere a cursurilor online, formarea tradițională (în clasă) se luptă și încearcă să adopte 
mijloace mai noi de a menține interesul elevilor. Exista întotdeauna două fețe ale unei monede. 
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.  

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. 
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ŞCOALA ONLINE - ÎNTRE PROVOCĂRI ŞI REVOLUŢIA 
SCHIMBĂRII DE MENTALITATE A PROFESORILOR 

 
TRIȚOIU MARTHA ALESSANDRA 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TITU MAIORESCU”, BUCUREȘTI 

 
Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind 

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 online.  

Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se 
adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să 
continue în mediul online. Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste 
noapte, majoritatea unităților de învățământ s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ 
online, considerând că este important să se pregătească pentru școala viitorului- şcoala online. 
Acolo unde se vrea, se poate!  

Am predat în continuare online, pentru că s-a putut face pregătire, fiecare profesor a fost 
responsabil și a luat în serios această muncă. Cel mai mare câștig a fost că profesorii s-au unit, 
iar copiii au venit la această întâlnire online și au împărtășit profesorilor cunoștințele din 
domeniul IT, și astfel s-a creat o apropiere și o empatie între profesor și elev. Profesorii au 
realizat, că modul în care se îmbinau metodele tradiționale cu predatul online aducea plus 
valoare. Cel mai mare câştig a fost că profesorii, au fost foarte uniți, spre uimirea lor, copiii i-
au învățat și ei niște lucruri cu folosirea tehnologiei, a fost un proces de învățare reciproc 

Copiii au fost iubitori si profesorii s-au bucurat de prezența lor, iar părintii au fost 
mulțumiti. Profesorii viitorului! Revoluția schimbării de mentalitate a profesorilor Şcoala are 
nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă 
acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. Cum reușesc să se adapteze este o revoluție a 
mentalității profesorilor. Sunt profesori care își dau seama că transformarea începe cu ei. 
Profesorii trebuie 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! Trebuie să vadă că acești copii au daruri diferite și să potențeze aceste 
daruri.Trebuie să creadă că online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând să fie creativi 
și mai ales flexibili cu programul și cu nevoile copiilor.  

Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea sa 
fie regandită și să fie pusă întrebarea: Ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, 
cât și în mediul de acasă? Să ieșim din inerție ! Criza este catalizator de evoluție!  

Experimentele pe care le traversează sistemul de educație românesc în timpul acestei 
crize ar trebui să ne ajute să construim un sistem hibrid: online și offline. Desigur sunt necesare 
si resurse pentru a implementa un astfel de sistem de predare online si de adaptare la meseriile 
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viitorului. Este nevoie de un Plan strategic, de finanţare, de un management performant, de o 
programă adaptată si să fie urmărit pe o perioadă de câțiva ani acest obiectiv. Se va schimba si 
modul de pregătire al profesorilor. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
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-decalitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/?  

https://stiri.md/article/social/s-au-inchis-scolile-nu-si-cartile-modalitati-de-invatare-la-
distanta  

https://www.science-sparks.com/10-science-experiments-every-child-should-do-at-
least-once/  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TROFIN ANA-MARIA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PLATON” BACĂU 
 
Din perspectiva activităților școlii online, timpul trebuie privit prin prisma frecvenței, 

duratei și a intervalelor orare ale lecțiilor digitale. Spațiul virtual dedicat învățării este divers și 
oferă multe resurse educaționale adecvate temelor din programa școlară. Gestionarea acestuia 
revine acum atât profesorilor, cât și părinților și copiilor și implică participare activă și inițiativă 
în ceea ce privește selectarea surselor de informare și de documentare pentru consolidarea 
cunoștințelor. 

Rețelele sociale media, frecvent accesate de elevi, reprezintă un spațiu care poate fi 
valorificat și din perspectiva învățării. Aceeași valoare educativă o pot avea softurile 
educaționale, jocurile, materialele didactice digitale, videoclipurile și prezentările, care se 
înscriau oricum în aria de interes a copiilor, fiind atractive și ușor de utilizat ca mijloace de 
învățământ. 

 Cadrele didactice au responsabilitatea de a organiza sesiuni de învățare online ținând 
cont de: 

• particularitățile de vârstă și dezvoltare ale copiilor – frecvența și durata; 
• recomandările specialiștilor în legătură cu timpul de ecran – frecvența și durata; 
• schimbările din rutinele zilnice ale copiilor – intervalele orare ale lecțiilor. 
În continuare, voi prezenta aspectele indicate de specialiști în funcție de vârstele la care 

se realizează învățarea online. 
Timpul și spațiul de învățare online pentru copiii din învățământul primar 
Mica școlaritate reprezintă etapa învățării și a transferului de cunoștințe, a formării 

deprinderilor de autocunoaștere, de comunicare asertivă a bazelor gândirii critice, dar și a 
interesului pentru noile tehnologii. Acum, copiii sunt utilizatori iscusiți ai aplicațiilor digitale, 
învață accesând diferite aplicații, socializează online, sunt interesați de lumea digitală și 
autonomi în spațiul acesteia. 

Sunt recomandate 3-4 întâlniri școlare online săptămânal, a câte 1-2 sesiuni de lucru pe 
zi – cu durata de 30-35 de minute fiecare – durata va fi adaptată în funcție de structura orei și 
a numărului de participanți, dar nu va depăși 45 de minute. Se impune o pauză de 10 minute 
între sesiuni. 

Lecțiile online vor dedica scurte secvențe de timp pentru socializare colegială, la 
începutul fiecărei sesiuni sau pentru captarea atenției, prin metode specifice spațiului virtual. 
În acest sens, vor fi utilizate resursele aplicațiilor folosite pentru desfășurarea activităților, prin 
opțiuni de tipul share screen, care ajută livrarea în timp real a metodelor de lucru și a 
materialelor didactice. Pentru 3-5 minute, copiii au ocazia să joace un joc de energizare fizică, 
mentală, emoțională sau să urmărească un clip video.Valorificarea la maximum a timpului 
dedicat introducerii unei sesiuni condiționează într-o foarte mare măsură durata totală de timp 
a sesiunii – gestionarea timpului.  

Platformele și aplicațiile utilizate în învățământul primar pot fi: 
https://youtu.be/fU4FQqrumr4; https://youtu.be/RJ5l8enSgyE 
https://youtu.be/tknbVYyyDLE; https://youtu.be/5jZf7X0FApI; https://wordwall.net/ 
https://www.jigsawplanet.com; /https://www.youtube.com/watch?v=c-wwTR7Rm_U 
https://ro.padlet.com/; https://jamboard.google.com/ 
Învățământul online este modern și rapid, are o plajă largă de aplicabilitate dar lipsesc 

sentimentele, empatia, socializarea, sunetul făcut de cretă pe tablă sau sunetul clopoțelului care 
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vestește terminarea unei ore. Astfel, profesorul de azi trebuie să se plieze pe dorințele și 
necesitățile elevilor și ale societății. Necesitatea unei astfel de abordări în munca cu elevii a 
fost evidentă în această perioadă când predarea s-a mutat online la nivel global iar profesorii 
au fost nevoiți să se bazeze în totalitate pe tehnologie pentru a-și putea desfășura activitatea. 
Internetul ne permite accesul la un mare număr de platforme educaționale, gratuite sau nu, cu 
ajutorul cărora orele de curs pot deveni mai captivante. 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare, să poți înlocui metodele 
clasice (considerate de unii învechite și plictisitoare) cu mijloace mai atractive. 

 
Bibliografie 
www.cursuridigitale.ro - „Provocări și soluții în educația digitală” 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE/ȘCOALA DE ACASĂ VS. 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV PREȘCOLAR: TROFIN ANIȘOARA-ADINA 
 
 De când e lumea, omul se definește prin învățare și este condiționat de aceasta. Din cele 

mai vechi timpuri, omul a fost nevoit să învețe, să se educe, să se autodepășească: să învețe să 
supraviețuiască, să învețe să se hrănească, să cunoască și să descopere natura/mediul în care 
trăiește, etc. 

 La început, când au apărut primele școli, procesul de învățare se baza pe învățarea 
tradițională/față în față; cu timpul, odată cu apariția mijloacelor tehnice de comunicare, 
informare, documentare și învățare (telefon, calculator, tablete și alte device-uri) a fost necesară 
o adaptare a procesului de învățare, a metodelor de predare, a cadrelor didactice și a elevilor, 
la noile condiții. În prezent, cursurile online au devenit extrem de populare și sunt ușor de 
acceptat de unii oameni (mai ales adolescenții). Acestea dezvoltă creativitatea, facilitează 
comunicarea dintre cursant și cel care predă, sprijină informarea dar în același timp are și multe 
dezavantaje notabile care arată că acest tip de învățare este mai potrivit adulților decât copiilor.  

 Odată cu apariția situației pandemice și a noilor reguli sanitare, educația a avut și ea de,, 
suferit’’ în sensul că o perioadă cursurile în forma față în față nu au mai fost posibile și au 
apărut numeroase schimbări majore atât în viața elevilor cât și în cea a cadrelor didactice din 
toată lumea. Acum s-a demonstrat încă o dată că învățământul tradițional are numeroase 
beneficii în dezvoltarea fizică, psihică și socio-emoțională a copiilor și că este mai potrivită 
acestora din urmă decât învățarea online/școala de acasă (pentru care sistemul românesc de 
învățâmânt nu este încă pregătit și nu dispune de dotările necesare). Participarea frecventă la 
cursurile față în față, îi ajută pe copii să interacționeze cu covârsnicii lor și cu alți adulți decât 
membrii familiei, să facă mișcare și să-și îmunătățească aptitudinea fizică și inteligența mintală 
și emoțională. Interacțiunea profesor-elev le poate stimula copiilor curiozitatea, îi poate motiva 
și îi ajută să se cunoască mai bine cu cei din mediul educațional, îi pune în diverse situații 
sociale, sunt puși în fața unor probleme de viață cărora să le găsească cea mai potrivită soluție 
împreună cu colegii și profesorii, pot avea ocazia să adreseze întrebări și să primească 
răspunsuri, etc. Știind aceste lucruri, în situația actuală, consider că pentru un copil preșcolar 
(3-6/7 ani) este mai potrivită învățarea tradițională. Învățământul preșcolar are anumite 
particularități care nu permit, din punctul meu de vedere, învățământ/educație la distanță sau 
ceea ce unii numesc astăzi,, școala de acasă’’. În primul rând, vârsta copiilor preșcolari nu este 
potrivită pentru ca aceștia să petreacă prea mult timp în fața unui ecran/calculator.Educația 
copilului preșcolar trebuie sa se realizeze în grădiniță, în forma,, față în față’’, unde copiii să 
poată socializa, să se poată juca unii cu alții, să poată interacționa cu covârsnici și adulți în 
diferite situații de învățare/scenarii didactice, să poată descoperi lumea prin intermediul jocului 
așa cum este indicat să se întâmple la această vârstă. La grădiniță sau în,, grădina de copii’’ 
(cum o numea Friedrich Fröbel) activitatea didactică este organizată respectând particularitățile 
de vârstă, individuale și psiho-fizice ale copiilor, respectând ritmul lor propriu de dezvoltare, 
sub forma activităților ludice/jocului, cu accent pe socializare și integrare socială.  

 În activitatea de tip online, interacțiunea socială a copiilor nu este la fel de ușoară, 
interacțiunea fizică dintre aceștia și educatoare nu este posibilă ceea ce îngreunează procesul 
de învățare, e dificil să le captezi/menții atenția preț de câteva minute, fără a mai lua în calcul 
desfășurarea unei activități didactice specifice educației timpurii ca în învățământul față în față. 
Activitatea online la vârsta preșcolară se bazează pe sprijinul părinților cu care se colaborează 
și se poate rezuma la transmiterea unor povești înregistrate de către educatoare, a unor fișe de 
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lucru adaptate vârstei lor și însoțite de explicații amănunțite, înregistrate tot de către educatoare, 
sucestii de activități fizice care implică euritmia, jocuri de mișcare și/sau distractive, jocuri 
didactice de dezvoltare a limbajului ( sau jocuri cu text și cânt), etc. ce pot fi desfășurate în 
cadrul familiei. 

 În concluzie, pentru copiii preșcolari, activitatea didactică trebuie să se realizeze în 
manieră tradițională/în forma față în față, pentru a se putea răspunde prompt nevoilor psiho-
socio-individuale și fizice ale acestora. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE - GRĂDINIȚA ONLINE 

 
 PROF. TROFIN DANIELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ 
 
"Depinde de fiecare dintre noi să creăm o lume mai bună pentru copiii noştri." 
 Dr. Benjamin Spock 
 Cu toții am trecut printr-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. 

 Putem afirma că această perioadă a fost 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, deși, 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 online, 
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 online, 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 acesta 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 online, 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. 

 În învățământul preșcolar mai intervine o problemă, imposibilitatea ca preșcolarii 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 ei. În cazul 
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întâlnirilor online și a trimiterii temelor pentru evaluare ei au nevoie absolută de ajutor din 
partea părinților. 

 Din punctul de vedere al învățământului la distanță pentru preșcolari, sunt necesare 
filmulețe de predare scurte și cât mai bine realizate, pentru ca cei mici să înțeleagă ce li se 
predă, și pe care să le poată revedea de câte ori au nevoie. 

 În ceea ce privește activitatea cu preșcolarii în această online, 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, 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 pentru educație timpurie mai 
bine decât în învățământul clasic, iar întîlnirile online cu copiii sunt o reală bucurie reciprocă 
pentru mine și pentru ei. Am savurat fiecare moment petrecut cu ei în acest fel. 

 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. 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. 

 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 EDUCAȚIONAL ROMÂNESC PE TIMP DE 

PANDEMIE 
 

PROF. TROHONEL MĂDĂLIN GHEORGHE LUCIAN  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHINTENI, JUD. CLUJ 

 
Învățământul românesc (și nu numai) a trebuit să depășească începând cu martie 2020 o 

serie de obstacole cauzate de pandemia de Covid-19. Au apărut noi provocări, dar și 
incertitudini, oportunități și amenințări privitoare la continuarea procesului educațional. Deși 
se vorbește de un secol al tehnologiei, al informației electronice, s-a constatat foarte rapid că 
școala românească nu era pregătită pentru a desfășura orele integral în manieră on-line. Zeci 
de mii de elevi nu beneficiau de device-uri pentru a putea avea acces la ore, unele cadre 
didactice s-a dovedit că nu aveau pregătirea necesară pentru a face față noilor provocări (nefiind 
formați de-a lungul anilor în acest sens). Managerii din sistemul educațional, cadrele didactice 
și elevii au fost nevoiți să se adapteze foarte rapid noului context. Din păcate, s-a întârziat foarte 
mult cu distribuirea către elevi a tabletelor, ceea ce i-a adus în imposibilitate pe unii dintre ei 
de a intra la orele on-line. 

Predarea on-line a venit și cu o serie de oportunități pentru profesori, de la desfășurarea 
unor lecții interactive, la aplicații și evaluări atractive, până la prilejul de a prezenta într-o 
manieră facilă nu doar oferta educațională, ci și personalul didactic și obiectivele fiecărei școli, 
în special față de părinți, care de multe ori erau alături de elevi, în timpul desfășurării orelor 
(mai ales cei ai căror copii sunt înscriși în clasele primare). Inclusiv ședințele cu părinții s-au 
putut organiza mult mai ușor, folosindu-se aceleași platforme cu care deja s-au familiarizat 
cadrele didactice și elevii. Cu ajutorul acestor resurse, s-au putut prezenta, într-o manieră 
interactivă, documentele de interes pentru elevi, părinți și întreaga comunitate, precum și 
rezultatele obținute de fiecare unitate școlară și, bineînțeles, exemple de bună-practică. 

După închiderea instituțiilor școlare, au început să fie mult mai frecventate site-urile 
acestora, precum și paginile din rețelele sociale. Astfel, mesajele transmise prin aceste canale, 
au putut să se disemineze cu o mai mare rapiditate și eficiență. S-a simțit, cu această ocazie, 
necesitatea unei persoane sau unui grup de persoane care să se ocupe de partea aceasta de 
comunicare cu exteriorul, cu comunitatea și cu celelalte instituții. Totodată, prin folosirea 
acestor metode de comunicare, atât de facile elevilor noștri, aceștia s-au simțit mult mai 
aproape de mediul școlar, ceea ce i-a ajutat, chiar dacă involuntar, să depășească mult mai ușor 
stările de stres și anxietate, care s-au amplificat pe fondul pierderii interacțiunii cu colegii și, 
mai ales, a întreruperii rutinei zilnice. 

În ceea ce privește crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive la nivel 
comunitar, aceasta se conturează, în principal, prin intermediul unor rezultate educaționale 
valoroase ale beneficiarilor primari ai sistemului educațional, elevii. Fiecare cadru didactic 
dintr-o unitate școlară poate să contribuie la îmbunătățirea acestei imagini, prin susținerea 
elevilor, într-o manieră individualizată, adaptată la particularitățile fiecăruia, prin utilizarea 
unor metode și a unor strategii de predare atractive, dar și prin desfășurarea unor activități 
extrașcolare și extracurriculare de impact. 
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Tot de capitolul promovării imaginii școlii ține și asigurarea unui climat școlar optim, 
bazat pe siguranță, toleranță, un spirit moral-civic pozitiv și pe tratarea fiecărui incident apărut 
cu o maximă atenție, atât de către conducerea școlii, cât și de către profesori, părinți și elevi. 
Se poate remarca faptul că imaginea unei unități școlare se poate promova în comunitate în 
primul rând oferindu-le beneficiarilor procesului educațional ceea ce așteaptă și anume: calitate 
în educație, accesul la informație, transparență decizională, combaterea violenței și a 
discriminării, individualizarea învățării, evidențierea rezultatelor pozitive și utilizarea tuturor 
canalelor de comunicare accesibile comunității.  
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APLICAȚIE ÎN ATELIERUL DE CREAȚIE 

 
PROF. TROI ILEANA 

 
Copilăria este un tărâm magic. Copilăria este o lume fermecată, în care orice se poate 

întâmpla.  
 Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate. În care 

plângem şi râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care 
suntem singuri şi totodată cu toată lumea. 

Cu ocazia unor activități școlare și extrașcolare putem să fim alături de copii, să îi 
încurajăm să se exprime și să își exprime gândurile, trăririle, emoțiile, prin desen, pictură, 
colaje. 

 Copiii pot să aducă într-o lucrare jocuri, jucării, flori, culoare, simboluri, fericire, tot ce 
compune lumea lor magică. 

Ne dorim odată cu aceste activități să dezvoltăm dragostea de frumos a copiilor, să îi 
încurajăm să aibă ncredere în ei, să colaboreze, să se exprime creativ 

Scop: 
• Multidisciplinaritea în ativitățile proiectate, creativitate şi inovaţie  
Obiective:  
• Participarea la educaţie a tuturor elevilor, promovând diversitatea şi egalitatea; 
• Formarea la elevi a capacității de proiectare, execuție, evaluare, utilizare și 

valorificare a produselor; 
• Formarea unor atitudini si aprecieri pozitive fata de anumite activităti tehnico-

practice;  
• Stimularea muncii în echipă, dezvoltarea spiritului de inițiativă creativă; 
• Se propune o educatie a producătorului și consumatorului care permite dezvoltarea 

atitudinilor ce vizeaza calitatea;  
Pentru realizarea activității s-a întocmit fișa tehnologică astfel: 
FISA DE LUCRU- FISA TEHNOLOGICĂ 
Titlul aplicaţiei: “Mască pentru carnaval“ 
FIŞA TEHNOLOGICĂ 
1. DENUMIRE PRODUS: Mască 
2. CARACTERIZARE PRODUS: Masca este un produs din material plastic, hârtie cu 

ornamentate și bucăţi de matreiale viu colorate. 
3. DESTINAŢIE: se folosește cu ocazia carnavalului 
4. MATERIALE FOLOSITE: material plastic caucicat, culori, acuarele( albastru, 

roşu, verde, portocaliu), paie de plastc, betișoare lemn, carton, ornamente  
5. SCHIŢA PRODUSULUI: vezi fotografia 
6. OPERAŢII TEHNOLOGICE: 
a. Alegerea modelului 
b. Alegerea materialelor 
c. Pregătirea materialelor 
d. Realizarea şabloanelor ( tiparelor) Trasarea materialelor 
e. Decuparea tiparelor trasate 
f. Prelucrarea detaliilor prin ornamentarea acestora 
g. Asamblarea detaliilor 
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7. UNELTE ŞI INSTRUMENTE: foarfecă, creion riglă,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. CONTROLUL FINAL: se va verifica modul în care s-a realizat îmbinarea 

elementelor componente 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 2021  

 
PROF. TRUFIN ALINA RALUCA 

 
 Precept din care se deduce un mod de a acționa, de a gândi, învățământul a căpătat noi 

forme în anul 2020, în contextul pandemiei generate de COVID-19. Regulile și restricțiile 
impuse ne-au făcut pe noi toți, participanți activi sau doar beneficiari ai sistemului de 
învățământ, să ne adaptăm la noile reglementări. Impactul pe care l-au avut schimbările majore 
generate de criza mondială se regăsește si în domeniul educațional, domeniu care a suferit 
transformări de abordare și organizare radicale. Trecând peste etape firești, ritmul impus de ”a 
acționa” – ”a găsi soluții”, au făcut ca aceste schimbări să se producă în mod alert.  

 Fără să ne dăm seama, un element esențial al existenței noastre școlare și nu numai, se 
schimbă radical: modul de adaptare. Dacă până acum adaptarea urmărea un program clar, 
construit din două etape distincte: asimilarea și acomodarea, în această perioadă lucrurile se 
modifică. Schimbarea este atât de rapidă, încât ambele procese se realizează concomitent, în 
buclă, fără timp prea mare de procesare și conștientizare. Cu atât mai mult aș sublinia acest 
aspect, pentru că acest proces acționează concomitent asupra ambilor parteneri implicați în 
procesul instructiv – educativ (profesor – elev). 

 În mod normal, asimilarea se referă la acumularea în timp a acelor elemente de noutate, 
informații și situații noi cu care intram în contact, le analizăm, înțelegeam și pe care le urmăm. 
După această perioadă, urma acomodarea, etapă în care mintea noastră sedimentează noile 
informații în structuri clare, le conectează cu cele deja existente și creează un tipar de acțiune 
previzibil și organizat. Acest proces îndelung studiat de psihologi se realizează în timp, în ritm 
propriu și după modele personale. În momentul de față, se contopesc, năvălesc în mentalul 
nostru și uneori ne pot destabiliza.  

 Cu toții resimțim aceste schimbări. Trecerea impusă de la învățământul tradițional la cel 
on-line, ne-a făcut pe noi toți să ne cunoaștem limitele, să ne reinventăm și sa ne adaptăm noilor 
provocări într-un timp foarte scurt. 

 Cum reușim sa ne adaptăm? Ca profesor, îmi dau seama că schimbarea începe cu mine! 
Felul în care eu mă raportez la situațiile limită poate influența în bine și pot schimba în mod 
pozitiv stilul de predare și modul de a relaționa cu elevii. Privind schimbarea ca oportunitate, 
aceasta are întotdeauna o latură pozitivă, iar dezvoltarea personală și succesul profesional nu 
se pot fructifica în lipsa unor puncte de cotitură.  

 Făcând o comparație între impactul momentului, martie 2020, școala on-line și Mai 
2021, consider justificate incertitudinile și tensiunile create, însă cu siguranță suntem câștigați 
în experiențe, abilități și trăiri noi. Nu putem omite și recunoaștem pierderile de ambele tabere, 
de la imposibilitatea de a avea acces la tehnologie și internet, lipsa relaționării interumane 
firești și necesitatea impetuoasă de a găsi soluții. 

 Da! Am avut momente de cumpăna! Da! Ne-a fost frica de nou! Dar după un an de 
școală on-line mă simt câștigată în informații, abilități digitale și o nouă viziune asupra 
educației. 

 Menirea profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil. 
Trebuie să-i ghideze pe acești copii în căutarea talentului lor, să le dea aripi, să le fie exemplu. 
Trebuie să perceapă on-line-ul ca pe un mijloc, nu un scop în sine, încercând să fie creativ, 
receptiv și mai ales flexibil cu nevoile fiecăruia. Starea de bine și siguranța actului educațional 
ar trebui plasate ca prioritate fundamentală în învățământ, sub orice formă se afla el, tradițional 
sau on-line. Cele trei nevoi psihologice de bază: Conectare, Competența și Controlul 
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(autonomia), atunci când sunt satisfăcute, se asigură formarea unui individ echilibrat, deschis 
cunoașterii, care pune baze solide unei societăți de mâine. 

 Sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, fiind axat pe 
domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. Înțelegând acest aspect, primul pas 
spre schimbare este deja făcut. Cu siguranță ne vom aminti de acest moment ca o perioadă de 
tranzit, de creștere conștientă. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ONLINE 

 PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

PROF. INV. PRIMAR TRUICAN CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, TIMIȘOARA 

 
 Învățarea online este o alternativă a școlii tradiționale, a claselor tradiționale. Nu mai 

este necesară prezența fizică la școală pentru a învăța, iar mediul învățării online poate fi la fel 
de eficient, uneori chiar mai stimulator decât cel clasic. 

 Tehnologia a avansat destul de mult, există numeroase platforme utile pe care se poate 
învăța, cu ajutorul cărora se pot crea lecții interesante, interactive.  

 Copiii sunt native digitali. Ei au crescut cu tehnologia, iar aceasta le va fi utilă și ulterior, 
indiferent de domeniul în care vor lucra. De multe ori aceștia se descurcă mai bine sau mai 
repede cu tehnologia decât adulții. 

Acum găsim cărți în format digital, ne putem face cumpărăturile online sau putem creea 
diferite jocuri online. 

 În contextual actual, cadrele didactice sunt tot mai preocupate de găsirea de noi metode 
și tehnici de predare- învățare- evaluare online pentru a susține interesul copiilor pentru 
învățare. Important este ca acestea să fie adecvate nivelului de vârstă al copiilor, captivante, 
interactive. 

 Da, este adevărat că predarea online are dezavantajele ei, dar trebuie să ținem cont și de 
avantajele pe care ea le oferă: 

- Este o alternativă la învățământul traditional, la clasele tradiționale; 
- Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie mai responsabil, să învețe 

autodisciplina și automotivația; 
- Oferă un feedback imediat. 
Folosind învățare online se poate trece la o învățare mai active. Cu ajutorul unor sondaje 

online în timpul lecțiilor sau al unor întrebări de testare, se poate crește gradul de implicare al 
elevilor, inclusive al celor mai reținuți.  

Există numeroase resurse ce pot face învățarea mai distractivă, mai eficientă și mai 
plăcută: manuale digitale, diverse aplicații, platforme educaționale sau diferite instrumente ce 
pot transforma învățarea din fața unui ecran în sala de clasă. Se pot automatiza o mulțime de 
sarcini ce necesită timp și răbdare cum ar fi:efectuarea prezenței, diferite situații referitoare la 
progresul/ regresul unui elev, la gradul său de implicare în cadrul lecțiilor; elevii pot avea acces 
instantaneu la noi informații care sa-l ajute la înțelegerea mai bună a conținuturilor, la imagini/ 
filmulețe cu informațiile de asimilat, etc. 

Învățarea online favorizează un mediu de învățare mai colaborativ.Elevii conectați în 
rețea online pot împărtăși informații, pot interacționa cu cadrul didactic, pot lucre împreună la 
proiecte de grup. 

 Există însă și anumite dezvantaje ale învățării online: 
- Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
- Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect în numele elevului respectiv,  
- Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate sau 

de încredere,  
- Există, de asemenea, problema gradului de securitate al programelor de învățare online,  
- Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața 

cadrelor didactice și au crescut gama de conținut și de abilități pe care aceștia trebuie să le 
cunoască, crescând astfel volumul lor de muncă,  
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- Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe parte practică,  
- Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă unde există o interacțiune reală 

între elevi sau între elevi și profesori. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii 
să-și construiască respectful de sine, încrederea, maturitatea emoțională. 

 Elevii au la dispoziție resurse diverse. Cele mai multe dintre aceste resurse pot fi 
folositoare elevilor și îi pot ajuta să învețe și să progreseze, însă este important să se ajungă la 
un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt mai mari decât 
dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, pentru că 
acolo are loc educația. 

 Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea 
digitală le-a pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și în 
timp ce mediul învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă 
neapărat că este mai puțin eficient. 

 Printr-o implicare constantă a tuturor cadrelor didactice în procesul de învățare online, 
imaginea școlii poate fi promovată în senspozitiv.  

 
Bibliografie:  
1. Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 2007. 
2. https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/rolul-activita-ilor-educative-

realizate-in-online-pentru-promovarea-imaginii-colii 
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EXEMPLU DE BUNA PRACTICA  

DE PREVENIRE A ABANDONULUI SCOLAR PRIN COOPTAREA 
IN ACTIVITATI SPORTIVE 

 
PROF. TRUSCA MARIA MAGDALENA  

SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU”, CRAIOVA 
 
 “Educatia fizica, activitatile fizice si sportul au un impact pozitiv asupra gradului de 

conexiune pe care il resimt tinerii cu scoala; aspiratiilor acestora; gradului de comportament 
social pozitiv in cadrul scolii; si a dezvoltarii de deprinderi cetatenesti si de leaderi”. 

 (Stead & Neville 2010) 
 Oricine este implicat in educatie fizica, sport sau/si activitati fizice este convins de 

abilitatea lui/ei de a imbunatati vieti, de a motiva, de a indruma si are potentialul de a aduce la 
suprafata ce e mai bun din oameni. Multe persoane sunt capabile sa preia “abilitatile de viata” 
din educatia fizica, sport si activitati fizice si sa le transfere in alte arii ale vietii. Intr-adevar, ar 
fi rar de gasit un sportiv de succes care nu este capabil sa descrie cum diferite aspecte ale 
sportului sau au avut un imapct asupra cunostintelor, comportamentului, atitudinilor, sau 
asupra abilitatilor sale in alte categorii ale vietii sale personale/profesionale. Aceste lucru se 
aplica si tinerilor. Educatia fizica, sportul si activitatile fizice pot fi folosite pentru a imbunatati 
atat dezvoltarea lor fizica cat si cea cognitiva. 

 Mediul scolar abunda de elevi a caror incredere si respect de sine au avut de castigat din 
participarea si implicarea cu succes in orice forma de educatie fizica, sport sau activitate fizica, 
si care au reusit astfel sa isi imbunatateasca comportamentul, atitudinea si felul in care si-au 
desfasurat diverse ale aspecte ale vietii. Elementul de baza pentru profesori, antrenori si altii 
ce lucreaza in contexte educationale este de a intelege cum sa cultive ceea ce educatia fizica, 
sportul si activitatile fizice ofera persoanelor, si sa le transforme in strategii sustenabile si de 
succes care sa functioneze pentru tineri. Stim ca unii adulti (de obicei aceia care au avut o 
experienta pozitiva cu educatia fizica, sportul si activitatile fizice ca si copii) o fac instinctiv, 
dar trebuie sa si descriem astfel incat scoala poate implementa aceste lucruri. Educatia fizica, 
sportul si activitatile fizice aduc o ameliorare a comportamentului sau a rezultatelor scolare, 
ajuta la cresterea stimei de sine, creste dorinta de a fi respectat si apreciat intr un colectiv, 
indiferent de mediul social din care provine elevul. A avea activitate fizica nu este in sine de 
ajuns pentur tineri pentru a aduce transformari pozitive in comportamentul sau in rezultatele 
lor. Strategii pentru educatia fizica, sport si activitati fizice trebuie adecvat aliniate cu o 
strategie educationala pentru ca obiectivele finale sa fie atinse. 

 In cadrul fiecarei unitati scolare, directectorii, profesorii de educatie fizica si sport dar si 
profesorii celorlalte discipline de studiu sunt chemati : 

 Sa aduca argumente in plus asupra importantei educatiei fizice, a sportului si a 
activitatii fizice asupra individului si asupra scolii;  

 Sa aduca argumente in plus asupra importantei educatiei fizice, a sportului si a 
activitatii fizice asupra comunitatii largi;  

 Sa incurajeze scoala/agentiile locale si nationale sa creasca numarul de oportunitati 
pentru elevi sa participe activ in educatia fizica, in sport si in activitatile fizice; 

 Sa aduca resursele necesare planificarii si a implementarii oportunitatilor pentru toti 
elevi in ceea ce priveste educatia fizica, sportul si activitatile fizice; 

 Sa incurajeze scolile sa dezvolte un plan comun si un program pentru pregatirea 
profesorilor (pentru profesorii din alte discipline), sa le sporeasca intelegerea asupra cum 
educatia fizica, sportul si activitatile fizice dezvolta abilitati de viata/deprinderi de abilitati 
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cognitive, logice, matematice, de relationare, de incredere in sine, respect pentru reguli si de 
munca in echipa; 

 Sa promoveze idea ca toti profesorii (de alte discipline de baza) primesc pregatire 
formala in educatia fizica sport si activitati fizice. 

 Asemanator cu alte strategii de imbunatatire a intregii scoli, folosirea educatiei fizice, a 
sportului si a activitatilor fizice menite sa imbunatateasca standardele scolii functioneaza cel 
mai bine atunci cand: 

 directiunea joaca un rol in planficarea si implementarea sarcinilor; 
 elevii si personalul implicat este atent identificat; 
 departamentul de educatie fizica si alte discipline colaboreaza pentru a dezvolta 

strategii si resurse de inalta calitate;  
 Pentru ca acestea sa fie de succes, trebuie sa ne asiguram ca educatia sportiva, sportul si 

strategiile de activitate fizica sunt adecvat aliniate cu o strategie educationala. 
 Sunt profesor titular de educatie fizica si sport la o scoala situata intr un cartier marginas 

al Craiovei si la aceasta scoala avem inscrisi elevi din categorii sociale foarte variate. Printre 
ei multi elevi de etnie rroma, elevi proveniti din familii monoparentale, elevi cu parintii plecati 
in strainatate si incredintati spre crestere si educare bunicilor, elevi cu CES, elevi monitorizati 
de DGASP.  

Mare parte din acesti elevi manifesta o sensibilitate aparte, au probleme de adaptare 
scolara, tulburari de comportament, sunt in situatia de abandon scolar, au probleme de invatare. 
Fiecare dintre acesti elevi sunt unici si speciali, dar am observat ca ceea ce ii uneste in mod 
special este dorinta comuna de a face miscare intr un mod organizat in care, fiecaruia in parte, 
este nevoie sa –i acorzi atentie speciala, sa i valorizezi in cadrul grupului/colectivului calitatile 
individuale, sa-i lauzi, sa le apreciezi fiecare pas in depasitea unor,, limite”, fie ca este vorba 
de limite din punct de vedere motric, asa cum este cazul elevilor cu CES, fie ca este vorba de 
schimbari de comportament, situatie scolara, absenteism in cazul copiilor sanatosi fizic dar cu 
probleme de adaptare la mediul scolar. 

 Voi veni aici cu doua exemple concrete de elevi care au reusit sa depaseasca anumite 
bariere impuse de viata . 

 Elev cu istoric in probleme in invare, repetent doi ani la rand, cu numar mare de absente 
si aflat in situatie de abandon scolar mi a fost repartizat in clasa a VI-a, in urma distribuirii 
elevilor repetenti la inceputul unui nou an scolar. Aflat in atentia DGASP, provenit din familie 
monoparentala cu mama plecata la munca in strainate si incredintat prin hotarare 
judecatoreasca bunicii materne, acest elev cu reale calitati motrice a fost ajutat sa se readapteze 
la mediul scolar si sa se intregreze cu succes in colectivul clasei prin selectia lui in cadrul 
echipelor reprezentative ale scolii, prin programele de antrenament desfasurate in cadrul scolii 
in afara orelor de curs, prin monitorizare permanenta a prezentei la ore cu ajutorul colegilor de 
clasa, prin cresterea stimei de sine datorita faptului ca era un elev cu calitati motrice deosebite 
si un jucator de baza atat in sporturile de echipa cat si in cele individuale. Ceea ce a ajutat cel 
mai mult in procesul de redescoperire si de modificare in sens pozitiv a comportamentului fata 
de mediul scolar a fost colaborarea permanenta intre mine, ca diriginta, bunica elevului, dna 
psiholog a scolii si elevii clasei in care s-a integrat ca si intr-o familie. Am inteles cat de import 
este sa descoperi si sa scoti in evidenta calitatile unui elev asa zis,, problema”, sa valorizezi la 
maxim potentialul lui fizic, motric dar si sa atingi emotional acele corzi sensibile ale psihicului 
sau care vibreaza si reactioneaza pozitiv la succesul obtinut intr-o competitie sportiva, la 
aprecieri venite din partea colegilor de clasa si a profesorilor cu privire la,, schimbarea in bine” 
a comportamentului lui. 

A reusit sa termine, la aproape 18 ani, ciclul gimnazial si a fost repartizat la o scoala 
profesionala. 
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 Invatam online de 2 ani, timp in care ora de educatie fizica si sport are un alt,, mod de 
desfasurare”. Daca inainte de pandemie bucuria de a face miscare impreuna in aer liber, de a 
desfasura jocuri sportive si de a ne pregati pentru competitii in cadrul programelor de 
antrenament ne aducea tuturor voia buna, indiferent ca eram pe terenul de sport ca jucator sau 
pe marginea terenului ca sustinator, in acesti 2 ani am invatat cum sa mentin aceasta bucurie 
vie in fata unui ecran de calculator si, nu mica mi-a fost uimirea, sa vad elevi cu CES care nu 
au absentat fizic la nici o ora de sport, sa-i vad cum lucreaza alaturi de mine toate exercitiile 
fizice din partea de pregatire a organismului pentru efort si cele de influentare selectiva a 
aparatului locomotor, asa cum pot ei, pentru ca apoi sa lucreze in acelasi timp cu colegii de 
clasa, exercitii specifice tipului de dizabilitate fizica pe care o are. 

 Mai mult, in conditiile in care am solicitat pentru evaluare scurte filmulete cu exercitii 
fizice lucrate individual asincron de care elevi, acesti copii au incarcat pe canalul de educatie 
fizica exercitii lucrate pentru recuperare acasa, alaturi de persoanele care le sunt insotitori, fapt 
ce m-a impresionat in mod deosebit.  

 Concluzia este ca sportul uneste si motiveaza elevi, ii aduce impreuna fizic si emotional, 
ii bucura si ii dezvolta sanatos si arminios deopotriva. 

 Este foarte important ca profesorii sa stie si sa simta sa comunice cu elevii care sunt in 
special pasionati de sporturi. Parintii, antrenorii, profesorii de alte disciline si alti elevi chiar 
trebuie sa discute despre ce trebuie facut pentru a practica sportul pentru care au aptituni reale 
sau cel pe care il prefera. 

 
Bibliografie : 
Resurese online: Comunicarea cu parintii: Strategii pentru profsori 
 A fi parinte : Abilitati transferabile pentru viata si munca 
 Activitati extracurriculare: Echilibrul dintre sport si scoala. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

TRECEREA DE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL LA CEL 
ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. TRUȚA ANA-MARIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CUIEȘD,  
COMUNA PĂNET 

 
 
Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate 

domeniile și era de așteptat ca la un moment dat acest progres să 
influențeze și procesul de predare-învățare. Astfel elevii sunt nevoiți să 
învețe să gestioneze un număr impresionant de informații, să le 
analizeze, să ia decizii să-și dezvolte cunoștințele pentru a face față 
provocărilor tehnologice actuale. În ceea ce privește personalul 
didactic, sunt necesare eforturi de formare profesională. Totalitatea 
instrumentelor care aparțin tehnologiei informațiilor și comunicării 

sunt cunoscute sub denumirea de TIC. În această categorie aș include: calculatorul, internetul, 
poşta electronică, imprimanta, videoproiectorul. Toate acestea reprezintă realități pe care elevii 
le experimentează în fiecare zi. La rândul lui, cadrul didactic este pus în situația de a opta între 
continuarea demersului său educațional în mod conservator, folosind metodele tradiționale, 
ignorând tendințele de schimbare sau acceptarea provocării și implementarea în același timp a 
noilor tehnologii în activitatea sa didactică. 

Schimbarea în educație este foarte, foarte dificilă. Dar, dacă ne uităm în lume, vedem 
unele țări care avansează rapid. 

Din acest punct de vedere, în România există, aparent, foarte multă colaborare între 
profesori. Pun la comun resurse, merg la conferințe și se dezvoltă profesional. Dar când ne 
uităm la lucrurile care produc diferența – predarea în echipă, observarea la clasă, observarea 
lucrurilor pe care le fac alți profesori din școală, această cultură colaborativă în interiorul clasei 
și al școlii e foarte limitată. Pe când, dacă te uiți la sistemele educaționale de mare performanță, 
unde profesorii învață în comun, se observă unul pe altul la clasă, oferă feedback, au activități 
comune, acei profesori au un simț al proprietății asupra practicii lor mult mai puternic, dar și 
satisfacție profesională. 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 
adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 
tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și 
culturii școlii. 

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-
o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii 
cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-
educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, 
nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace 
moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei 
educaționale. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor pentru că nimeni nu a fost pregătit 
pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se 
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adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor, învățarea continuă dincolo de școală 
și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare. 

Conform unui studiu publicat de Comisia Europeană în Monitorul anual al educației și 
formării care analizează cum evoluează educația și formarea în UE și în statele sale membre, 
în ceea ce privește România, raportul arată că “în pofida măsurilor de atenuare a impactului pe 
care îl are COVID-19 asupra educației, trecerea la învățământul la online riscă să agraveze 
inegalitățile deja mari”, pe când celelalte state din Uniunea Europeană se descurcă exemplar. 

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. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ... 

 
PROF. TRUȚESCU GABRIELA 

GRĂDINIȚA CU PP NR. 3, TULCEA 
 

Începând cu data de 11 martie 2020 peste grădinițe s-a 
așezat liniștea. Dar nu și peste activitatea cu copiii. Aceasta a 
continuat să existe în mediul on-line, prin intermediul grupului 
de părinți creat cu ajutorul aplicației WhatsApp.  

Încă de la începutul acestei perioade, echipa de educatori 
a grupei nr.4 și-a dorit continuarea activităților cu preșcolarii 
grupei prin alegerea unor teme care să vină în întâmpinarea 
copiilor, selectarea unor activități care să necesite materiale ce 
se gasesc cu ușurință în mediul familial și care să fie folosite de 

către copii și, mai ales, alegerea unor mijloace de realizare a activităților compatibile cu 
posibilitățile de realizare existente, toate în acord cu cerințele Curriculumului pentru educație 
timpurie. Astfel, am alternat activitățile statice cu cele de mișcare, activitățile ce țin de 
domeniul științe cu cele creative și distractive, toate aceste activități fiind completate de 
momentul înviorării de dimineață când copiii primeau diferite exerciții de învioarare 
acompaniate de un fundal muzical și momentul de lectură, după-amiază, cu diferite povești 
adecvate vârstei. Părinții ne-au oferit feedback în tot acest timp prin postarea unor fotografii 
sau filmulețe cu rezultatele muncii copiilor, prilej cu care le mulțumim încă o dată! 

Dintre tematicile abordate, activitățile inițiate cu copiii și modalitățile de realizare, putem 
exemplifica în cele ce urmează: 

 “Igiena în viața mea”: Am grijă de mine!-PPT, desene cu săpun, experimente cu 
microbi, povești, poezii despre igienă; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 “Alimentație sănătoasă”: Piramida alimentației, activități de gătit, povești, modelaj 

cu plastelină făcută în casă, crearea unui mic dejun sănătos, desene în mălai, făină, zahăr.., 
Laptele magic- experiment, fructe și legume hazii; 
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 “1 aprilie - Ziua păsărilor”: filmulețe cu păsări, 

colaje, desene 
 “Emoții de primăvară”: desene, picturi, colaje cu 

specific de primăvaraă, cântecele; 
 “Sărbătoarea Paștelui”: decorare ouă, 

confecționare ghirlande, decorațiuni de Paște;  
 

 “Micii grădinari”: confecționarea unei mini-
sere, colaje cu flori, activități matematice cu flori, povești și 
cântece despre emoții;  

 “În lumea insectelor”: Lumea insectelor- PPT, 
puzzle, tablouri și desene cu insecte, poezii, povești și 
cântece cu dans și mișcare, Hotelul buburuzelor- activitate 
matematică, fișe de colorat, activitate de gătit cu miere; 

  
 “Păsările domestice”: film didactic, desene, picturi, Oul elestic-

experiment, povești, formele geometrice și obiecte de aceeași formă, colaje 
cu forme geometrice, structuri, jocul emoțiilor, cântece și dansuri;  

 
 

 “Mijloacele de transport”: 
ppt cu mijloace de transport vechi și noi, 
desene, colaje, modelaj, fișe-labirint, Pune 
mașina în mișcare-experiment, cântece, 
povești, jocuri de masă, activități de 
educație rutieră, dansuri, confecționare 
mijloace de transport;  

 
 “Meseriile”: film didactic despre meserii, 

carte cu meserii, povești despre pompieri, jocuri 
interactive, activități de decupare, puzzle, desene, 
activități de modelaj, jocuri de concentrare, jocuri de 
mișcare, poziții spațiale, ghicitori;  

 
 “1 iunie-Ziua internațională a copiilor”: La 

multi ani, copii!- ppt cu fotografii creat de educatoare cu 
mesaje pentru copii și părinții, diplome de felicitare pentru copii, ppt- 
Suntem cu toții diferiți, broșura cu desene Totul despre mine, povești, 
puzzle, șiruri logice, coliere de confecționat, Lanterna magică/Nisip 
magic de pe lună-experiment, material informativ despre prietenie, 
joc de masă, confecționare instrumente muzicale, cântece și dansuri. 

 Pe cărările vacanței: Povestea anotimpurilor, desene, 
picturi, colaje, puzzle, La mare, dar in siguranta!-PPT,  

Credem că toată această perioadă a fost o provocare pentru toți și sperăm că am 
reprezentat un real sprijin atât pentru copii cât și pentru părinții acestora.Ne-am bazat foarte 
mult pe ajutorul parinților, am comunicat mult și le mulțumim pentru cooperare și implicare în 
învățarea de ...acasă! 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. TUCUȘILĂ NICOLETA RAMONA 

 
 Consider că 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 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); 
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 pe care o traversӑm. 

Școala on-line ne dă prilejul să explorăm noi moduri de învățare. Metodologia clasică 
(predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp 
am găsit o mulțime de videoclipuri cu activități predate diferit față de cum eram obișnuită. Ele 
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.  

Iată câteva avantaje ale școlii on-line: 
 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. 

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. 

 Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință – orice document poate 
fi editat și reeditat, astfel corectarea nu mai produce dificultăți. 

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. 

 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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SCOPUL FOLOSIRII METODELOR GÂNDIRII CRITICE ÎN 

PREDAREA LITERATURII LA GIMNAZIU 
 

PROF. IRINA MIHAELA TUDOR, 
 ȘCOALA PROFESIONALĂ COMUNA SÂNGERU 

 
 În epoca vitezei și a multitudinii de informații este necesar ca elevul să învețe cele mai eficiente 

strategii pentru a se adapta la prezent și viitor, pentru a selecta din mediu ceea ce îi este util, cu alte 
cuvinte este necesar ca elevul să învețe să gândească critic. Sistemul de învățământ actual a depășit 
demult optica tradițională în care profesorul era doar furnizor de informații și se îndreaptă cu pași 
repezi spre o abordare constructivistă a educației. Procesul didactic trebuie conceput pentru a permite 
dezvoltarea inițiativei, creativității, spontaneității copiilor, cadrul didactic devenind un partener în 
învățare, un coparticipant care dirijează elevul în drumul său spre cunoaștere. Putem spune că astăzi, 
este mai important să-i învățăm pe copii cum să învețe decât ce să învețe, iar în sprijinul acestei 
abordări vin metodele didactice specifice gândirii critice. Folosirea acestor metode în cadrul orelor 
de limba și literatura română stimulează deprinderea elevilor atât cu gândirea critică cât și cu gândirea 
creativă. 

 Un prim aspect benefic generat de formarea abilității de a gândi critic este faptul că ajungi să 
te cunoști foarte bine și să fii capabil să-ți gestionezi emoțiile. Operațiile gândirii sunt percepute, în 
mod obișnuit, ca lipsite de afect, logice și imune la emoții și sentimente. Gândirea critică nu exclude 
componenta emoțională, ea se bazează pe capacitatea individului de autocontrol. Învățând să 
gândească în acest mod, elevii ajung să înțeleagă că nimic din ceea ce-i înconjoară nu poate fi exclusiv 
bun sau rău și că există pluriperspectivism în orice aspect al vieții. Odată ajunși la această concluzie, 
viitorii adulți vor ști să-și controleze mai bine emoțiile și să judece o situație din cât mai multe 
unghiuri posibile pentru a avea o imagine clară asupra ei înainte de a da un verdict. Acest punct de 
vedere este susținut și de autorii lucrării Un cadru pentru dezvoltarea gândirii critice la diversele 
matrerii de studiu: „Când elevii devin conștienți de propriile procese metacognitive și se simt stăpâni 
pe ele, ei devin capabili să înțeleagă mai bine idei și scheme noi, modalități noi de a relaționa 
informațiile și conceptele. Schemele lor devin mai flexibile și mai puțin fragile datorită conștientizării 
sistemului lor de convingeri. Elevii devin capabili de a reflecta mai bine la informația nouă pentru că 
au acces și control sporit asupra propriei gândiri.”1 

 O altă valență educativă a gândirii critice este legată de abilitatea de a te documenta. Având în 
vedere cantitatea enormă de informații care stă la îndemâna oricui pe internet, este vital să-i învățăm 
pe elevi să discearnă informațiile valide, utile, de cele false. Pentru a putea formula un punct de vedere 
pertinent în legătură cu o situație dată, elevul trebuie să se documenteze mai întâi, iar o documentare 
făcută cu simț de răspundere presupune selectarea informațiilor și filtrarea lor. Deci, în sprijinul 
documentării, e important să înveți să evaluezi critic lucrările altora, fie că vorbim de opere ale unor 
autori consacrați, fie de lucrarea colegului de bancă. Din acestă perspectivă, gândirea critică îi 
formează elevului și abilitatea de a critica constructiv și de a transmite eventualul dezacord cu tact, 
adică într-o manieră în care să nu-l deranjeze pe cel vizat.  

 Utilitatea formării deprinderii de a gândi critic în studiul literaturii se traduce prin: capacitatea 
de a afla unde poți găsi dovezi pertinente în text pentru a-ți susține părerea, capacitatea de a evalua 
măsura în care dovezile găsite îți susțin argumentele, abilitatea de a ajunge la o concluzie temporară 
în legătură cu un subiect, o temă și de a construi un raționament pentru a propune un punct de vedere 
propriu în legătură cu subiectul respectiv.  

1 Jeannie L.Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, Un cadru pentru dezvoltarea gândirii critice la diversele matrerii 

de studiu. Ghidul I, 1998, p. 16 
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 Belinda Hakes2 este de părere că îți poți dezvolta capacitatea de a gândi critic mai degrabă 
studiind literatura decât citind cărți teoretice pe acest subiect. Beneficiile unui astfel de demers în 
activitatea didactică sunt de necontestat, pe temen lung ele putând avea ecou în dezvoltarea societății 
înseși, deoarece „Elevii care stăpânesc bine procesul metacognitiv și gândesc critic cad mai greu 
victime manipulărilor sau presiunilor generate de capricii de moment. În același timp, ei sunt mai 
deschiși la ideile și influențele noi, […] pot să combine idei și informații cu mai multă ușurință pentru 
că pornesc de la o bază de cunoștințe familiară și evidentă [...] ei sunt mai bine pregătiți să folosească 
în mod creativ această bază pentru a rezolva probleme, a formula opinii și a genera idei noi.”3  

 
 
Bibliografie: 
Belinda Hakes, When Critical Thinking met English Literature, Published by How to content, 

Oxford, 2008 
Jeannie L.Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, Un cadru pentru dezvoltarea gândirii 

critice la diversele matrerii de studiu. Ghidul I, 1998 
  

2 Belinda Hakes, When Critical Thinking met English Literature, Published by How to content, Oxford, 2008, p.9 
3Jeannie L.Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, Un cadru pentru dezvoltarea gândirii critice la diversele matrerii 

de studiu. Ghidul I, 1998, p.17 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

„DESPRE GRĂDINIȚA DE ACASĂ” 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. TUDOR LUCIA,  
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 23, PLOIEȘTI 

 
Situația pandemiei din România a adus cu ea, pe lângă provocări din punct de vedere medical, 

economic și social, și unele la nivelul educației și sistemului de învățământ. Am fost nevoiți să trecem 
rapid și fără ajutor, de la un învățământ clasic la unul digitalizat și nou pentru majoritatea oamenilor. 
Schimbarea a adus cu sine o multitudine de întrebări „Cum ținem ore online?”, „Cum ne asigurăm că 
informația ajunge unde trebuie?”, „Cum menținem elevii atenți?”, „Ce facem cu copiii care nu au 
acces la platformele online?” sau „Cum evaluăm nivelul de cunoștințe?”. Încă încercăm să obținem 
răspunsuri la toate aceste întrebări și să îmbunătățim calitatea procesului instructiv-educativ și să ne 
adaptăm stilului nou de trai. Cea mai mare problemă, după cea a accesului la platformele online a 
tuturor copiilor, a fost nivelul lor de pregătire pentru acest tip de predare. Nu numai că aveau nevoie 
de aparatura necesară, de un minim nivel de cunoștințe tehnice și, uneori, de ajutorul părinților, dar 
în această situație au cântărit extrem de mult și cunoștințele generale ale fiecărui copil. Cred că toată 
lumea este de acord că într-un fel s-a putut lucra cu elevii de gimnaziu și liceu și în cu totul alt fel s-
a lucrat cu cei din ciclul primar sau grădiniță.  

 Ca educatoare debutantă, anul școlar 2020-2021 a reprezentat pentru mine o provocare din 
toate punctele de vedere și un continuu joc de „Vreau să știu mai mult!”. Ceea ce învățasem de-a 
lungul anilor de studiu că trebuie făcut la clasă era, dintr-o dată, interzis! Ceea ce ar fi trebuit evitat 
înainte, acum a devenit noul „normal” cu care a trebuit să mă obișnuiesc din mers și cu care a trebuit 
să îi obișnuiesc și pe preșcolari. Dar cum toată lumea se poate adapta unor condiții, fie ele cât de 
dificile, așa am făcut și noi și am încercat din răsputeri să facem ceea ce trebuia. Preșcolarii cu care 
lucrez cu toată dragostea sunt abia grupa mică și pot spune, sincer, că am sentimente contradictorii 
față de modul în care au început această etapă importantă din viața lor. Ei s-au obișnuit cu 
reglementările pandemice mult mai repede și mai ușor decât noi, aceștia neavând un termen de 
comparație. Au venit la noi cu sufletele și mințile deschise, plini de dorință, curiozitate și încântare și 
încă din prima zi de grădiniță dau tot ce am mai bun ca să fac din experiența lor la grădiniță în 
pandemie o amintire plăcută. Ceea ce îmi doresc cel mai mult de la copiii mei este să vină cu drag zi 
de zi și să poată spune că s-au simțit bine cu colegii lor, cu mine și, cel mai important, cu ei înșiși! 

 Din punct de vedere al predării efective, pot spune că a fost dificil să realizez activități cu ei, 
cel puțin la început. Dar a fost doar o chestiune de timp până mi-am intrat în ritm și am reușit să 
colaborăm din ce în ce mai bine. Fiecare zi la grădiniță este o provocare de la care refuz să mă dau 
înapoi. 

 În ceea ce privește evaluarea (inițială și sumativă), o parte din aceasta a trebuit să se realizeze 
online. Cu copii de 3 ani și părinți care lucrează de dimineață până seara a fost aproape imposibil să 
ne conectăm în direct și să realizăm activități împreună, așa că am apelat la soluția pe care, la acea 
vreme, am considerat-o cea mai potrivită. Am filmat pentru copii fiecare activitate în parte, ca și cum 
aș fi fost cu ei în clasă și le-am încărcat-o pe platforma de Google Classroom. Copiii, ajutați, 
bineînțeles, de părinți, bunici sau alte rude, au trimis la rândul lor o dovadă (foto sau video) în care 
realizau sarcinile de lucru, răspundeau la întrebări sau lucrau pe materialele trimise de mine. Astfel, 
din cei 29 de copii din grupă, au participat în medie 14-15 copiii, de la restul neprimind vreun răspuns 
sau vreo justificare cu privire la neimplicare. Aici poate că a contat foarte mult și vârsta mică a 
preșcolarilor, părinții mărturisindu-mi că nu are cine să se ocupe de copii în timpul activităților și că, 
momentan, îi mai țin din a se implica. 

 Eu muncesc și studiez în continuare în speranța că voi găsi acea variantă de interacțiune online 
potrivită pentru toată lumea și că vom putea colabora eficient pentru a atinge scopul suprem: educația 
preșcolarilor noștri! 
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 După reîntoarcerea la grădiniță am simțit mult mai multă apropiere din partea copiilor, un mai 
mare interes și am încercat să compensez lipsurile pe care consideram că le au. Am continuat să 
folosesc la grupă mijloace digitale (laptop, jocuri online, aplicații interactive) deoarece am observat 
că acestea i-au atras foarte mult. 

 În încheiere, doresc să amintesc faptul că grădinița făcută în regim online a reprezentat o 
adevărată provocare, o oportunitate minunată de a învăța lucruri pe care poate nu le-am fi învățat în 
alte situații, cât și o modalitate de a comunica și colabora mai bine cu părinții.  
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ȘCOALA ONLINE - PROVOCARE, REALITATE, EXPERIENȚĂ 

 
AUTOR: TUDOR MONICA-ALINA 

PROF. LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE BĂNIȚĂ” CĂLĂRAȘI, DOLJ 
 
Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să fie 

centrat pe nevoile elevilor, să răspundă diferitelor nevoi de învățare a elevilor, deoarece nu toți elevii 
învață în același ritm. Dacă materialele didactice vor fi structurate în așa fel încât să plaseze copilul 
pe primul loc, atunci acesta vor participa la activitățile școlii cu plăcere. 

Principala problema cu care s-a confruntat sistemul de învățământ românesc a fost lipsa de 
structură și lipsa infrastructurii minimale (laptop, tabletă, telefon, conexiune la internet), dar și lipsa 
cunoștințelor tehnice ale cadrelor didactice, dar și a părinților. Astfel, furnizorii de servicii 
educaționale s-au adaptat rapid la contextul actual, cercetând și analizând modele de predare-învățare-
evaluare online au reușit să dezvolte cursuri pentru cadrele didactice și părinți în care îi instruiesc pe 
aceștia pe partea de folosire a tehnologiei în domeniul educației. 

Inițial, aceste cursuri ofereau informații minime și generale despre educația la distanță, dar la 
aproximativ un an de la trecerea la învățământul la distanță, aceste cursuri au devenit mai complexe 
și specifice, în funcție de nevoile identificate ale cadrelor didactice. Tot astfel, se poate observa faptul 
că elevii, dar și majoritatea cadrelor didactice au acceptat această nouă realitate și se află într-un 
continuu proces de învățare și dobândire a competențelor digitale.  

Cadrele didactice au devenit din ce în ce mai preocupate de nivelul de implicare al elevilor la 
ore. Profesorii caută tot mai multe metode interactive de predare pentru ca experința copiilor la școală 
să fie una de impact asupra viitorului lor. 

Trăim în era informației, cunoscută și ca era digitală, care este o perioadă din istoria omenirii 
caracterizată prin trecerea de la producția industrială la informație și computerizare, schimbând 
semnificativ modul în care oamenii interacționează între ei, dar și cu instituțiile publice și entitățile 
economice. Dacă acum un an ni se părea învățământul la distanță o realitate îndepărtată, acesta a 
ajuns la stadiul în care progresul care s-a făcut într-un an pe această direcție, ar fi durat cel puțin 10 
ani, dacă nu exista contextul actual.  

Cu certitudine, faptul că toți au fost luați prin surprindere, în special cadrele didactice, deoarece 
au trebuit ca în decurs de câteva luni să se adapteze noului sistem de predare, care în mod normal, ar 
trebui să ia cel puțin un an. Pentru a-i susține și ajuta, multe entități au elaborat cursuri prin care au 
instruit cadrele didactice în cum să folosească tehnologia pentru a-și structura informația care trebuie 
predată și pentru a face cursurile cât mai atractive și interactive pentru copii. 

Progresele în tehnologia digitală au permis elevilor să aleagă ce, cum și când să învețe. Se 
străduiesc pentru o învățare personalizată care să se potrivească preferințelor și nevoilor lor 
individuale. O cultură a învățării independente se dezvoltă puternic atunci când oamenii se îndreaptă 
să continue să învețe. 

Instruirea ar trebui să sprijine în mod direct activitățile pe care angajații le desfășoară în lumea 
reală și la locul de muncă, mai degrabă decât să se concentreze pe predarea cunoștințelor și a teoriei. 
Oamenii ar trebui să poată accesa această învățare specială în propriul context, atunci când au nevoie 
de ea. Învățarea are loc continuu, într-o varietate de contexte și moduri susținute de tehnologii care 
permit oricărui elev să acceseze cu ușurință informații interne și externe și să interacționeze în rețele 
cu experți și colegi. Mixarea metodelor face ca învățarea să fie mai eficientă.  

E cert faptul că predarea în mediul online este diferită, dar nu cu un grad înalt de dificultate, 
informațiile pe care le vei preda rămân la fel, doar că vor trebui selectate metode interactive de 
predare, deoarece la distanță este mai greu să-i ții focusați pe copii pe o perioadă mai lungă, astfel și 
interactivitatea va fi la același nivel.  

Din punctul meu de vedere școala online a fost o adevărată provocare pentru toți, munca de 
acasă s-a dovedit eficientă dar cu multe sacrificii din partea tuturor celor implicați. Consider că 
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răbdarea și devotamentul profesorilor au fost punctele forte deoarece lecțiile online au necesitat o 
pregătire prealabilă, adaptarea mesajelor și conținuturilor la particularitățile de vârstă ale elevilor, 
selectarea instrumentelor potrivite pentru desfășurarea în bune condiții a orelor.  

Noi, dascălii, am încercat să regândim învățarea și să o adaptăm la nevoile societății actuale, să 
facem în așa fel încât învățarea online să fie la fel de eficientă ca cea de la școală. În aceste condiții, 
nemaiîntâlnite până acum, am dat dovadă de mult calm, dăruire, dragoste față de elevii noștri pe care 
i-am îmbrățisat virtual la sfârșitul fiecărei ore.  

 
 Bibliografie 
 http://educatieonline.md/  
 www.e-istet.ro  
 www.superteach.ro 
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DIGITALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

PROF. ÎNV. PRIMAR: TUDORA ELENA RAMONA 
LICEUL ,,PREDA BUZESCU,, BERBEȘTI, VÂLCEA 

 Sistemele educaționale din întreaga lume în această perioadă prin nevoia de a se reinventa, dată 
fiind situația în care milioane de elevi își petrec zilele în casele lor, la fel și profesorii lor. Ce putem 
face însă în aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se întâmple? Cum ne 
adaptăm la predarea on-line? Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum influențează 
aceasta procesul de învățare? Toate acestea sunt întrebări care ne mai frământă deși, aparent, 
pandemia de CORONAVIRUS este sub control, iar oamenii sunt nerăbdători să revină la viața 
normală. 

 Educația s-a desfășurat, în ultimul an, predominant online, ceea ce a fost o provocare pentru 
toți factorii implicați. E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare, 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! 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. 

 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 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. 

În aceste condiții societatea și economia digitală reprezintă un domeniu abordat intens atât în 
sfera politicilor publice și a economiei, cât și în mediul academic. Ritmul rapid de difuzare a 
tehnologiilor digitale în viața de zi cu zi și în sectoarele economice determină schimbări continue și 
rapide în multe sectoare de dezvoltare. Multe dintre aceste schimbări provocate de digitalizare nu 
sunt încă analizate și înțelese, sunt deocamdată observate, iar impactul acestora chiar și pe termen 
mediu este dificil de estimat. 

Utilizarea pe o scară tot mai mare a tehnologiilor informației și comunicațiilor și a celor digitale 
schimbă viața de zi cu zi atât în plan economic și profesional, cât și în cel social. În prezent există 
numeroase posibilități de interacțiune și colaborare în mediul online/digital, ceea ce determină 
apariția a noi forme de participare și creare de valoare. Inovația (deschisă), creativitatea, diseminarea 
largă a cunoștințelor și informațiilor științifice și tehnice beneficiază de platforme extinse în mediul 
online / digital, sporind potențialul de creștere și competitivitate economică. Toate aceste abordări 
deschise și inovatoare contribuie la dezvoltarea societății și economiei digitale. 
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Datorită invenţiilor de ultimă oră, profesorul are la dispoziţie infinite surse de informare. 
Internetul este astăzi un izvor bogat de informaţii, instrumentele tehnologice ne permit ca în câteva 
secunde să accesăm un website de profil, furnizor de activităţi pentru clasă. Dar aceasta nu denotă în 
totalitate originalitatea ori creativitatea profesorului, ci mai degrabă priceperea sa în materie de 
tehnologie, rapiditatea în a improviza pe loc. Ceea ce aduce în discuţie cu adevărat originalitatea şi 
creativitatea este libertatea de a alege, de a schimba o regulă impusă atunci când considerăm că 
aceasta nu mai este de actualitate ori nu se potriveşte elevilor noştri. 

Copiii moderni tind să-și dezvolte alte abilități prin interacțiunile cu tehnologia, chiar și la 
vârste foarte mici. Transformarea tehnologică a tuturor sectoarelor înseamnă că instrumentele digitale 
sunt utilizate frecvent chiar și în cazul profesiilor în mod tradițional netehnice și în condițiile în care 
se estimează că în viitor nouă din 10 locuri de muncă vor necesita competențe digitale în viitorul 
apropiat sau imediat. Este esențial ca instituțiile de învățământ să pregătească elevii să facă față 
schimbărilor sociale și economice rapide, determinate de dezvoltarea tehnologică rapidă, dotându-i 
cu competențele adecvate provocărilor erei digitale. Tehnologiile digitale ar trebui să facă parte 
integrantă dintr-o abordare educațională axată pe cursant, adaptată vârstei și pot oferi abordări noi și 
inovatoare în materie de predare și învățare. 

O învățare digitală de calitate și inovatoare poate fi captivantă și interactivă, completând astfel 
metodele de predare bazate pe prelegeri și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe. 
Totodată, tehnologiile digitale pot facilita accesul la cunoștințe și la învățare, iar utilizarea lor permite 
tuturor structurilor de formare de la diferite niveluri să fie ușor accesibile și favorabile incluziunii. 

Dobândirea de competențe digitale necesită o abordare coerentă, bazată pe învățarea pe tot 
parcursul vieții desfășurată în contexte formale, nonformale și informale o reacție la nivel de politici 
și intervenții specifice adaptate nevoilor diferitelor grupuri de vârstă și cursanților. Se consideră că 
potențialul tehnologiilor digitale este acela de a sprijini trecerea la abordări pedagogice axate într-o 
mai mare măsură pe cursant, dacă sunt încorporate în procesul de învățare într-un mod planificat și 
consecvent; se consideră că, pentru a realiza o veritabilă transformare educațională, elevii trebuie 
îndrumați către practici inovatoare și vertical ascendente de creare de cunoștințe. 

Pe termen mediu și lung există loc de îmbunătățire a acestui proces de digitalizare. Conform 
celor spuse de profesori, este necesară găsirea unor aplicații și programe mai eficiente, crearea de 
planuri de lecții care integrează organic uzul mijloacelor tehnologice, dar mai ales perfecționarea din 
punctul de vedere al calității. Însă, în mod neîndoielnic, acest proces este binevenit în sistemul 
educațional românesc, tocmai fiindcă întrebuințarea tehnologiei în procesul educativ este deja o 
realitate în majoritatea statelor dezvoltate. Mai mult, de această misiune este necesar să se ocupe 
școala, tocmai fiindcă acest lucru nu poate fi lăsat doar pe seama părinților. 

Metodele actuale de predare – învățare sunt încă ancorate în modelul secolului 20 (și anterioare, 
istoric vorbind), fiind bazate pe autoritatea educatorului (învățător, profesor); elevii învață la școală 
ceea ce le spune profesorul deoarece el/ea reprezintă autoritatea în domeniu. Putem adăuga aici și 
dezastrul manualelor ”alternative”, și vedem că modelul de predare – învățare bazat pe autoritatea 
celui care furnizează informația nu prezintă credibilitate, deoarece elevul merge imediat în mediul 
online și descoperă alte informații, alte puncte de vedere, alte experiențe. În plus, dobândirea 
cunoștințelor din mediul digital și online este mult mai atractivă pentru copii și tineri (și adulți, 
deopotrivă). Considerăm că procesul de predare – învățare trebuie adaptat realităților prezente și 
nivelului actual de dezvoltare tehnologică. Oricât ar fi de greu de acceptat pentru noi, ca părinți și 
educatori, tehnologiile digitale și mediul digital și online au devenit indispensabile pentru copiii și 
tinerii din ziua de azi. Ei folosesc mediul digital și online pentru a discuta, pentru a împărtăși 
(cunoștințe, experiențe, bunuri), pentru a se juca și pentru a învăța, formându-și astfel o identitate 
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proprie în mediul online, care poate fi aceeași sau nu cu identitatea din mediul real. Ceea ce este 
important pentru analiza de față, însă, este gradul tot mai mare în care copiii și tinerii învață folosind 
mediul digital și online, care, din păcate, nu se reflectă și în activitatea de predare – învățare din 
școală. 

Educația poate beneficia de pe urma deschiderii către experiențele și proiectele concrete, a 
noilor instrumente și materiale de studiu, precum și a resurselor educaționale deschise (RED). Elevii 
pot dobândi mai multă autonomie prin colaborarea online. Accesul la tehnologii digitale și utilizarea 
lor pot contribui la reducerea decalajului la învățătură dintre elevii care provin din medii 
socioeconomice favorizate și cei din medii defavorizate. Tehnicile de predare personalizate determină 
creșterea motivației elevilor/studenților prin concentrarea personalizată a eforturilor profesorilor 
asupra fiecăruia dintre aceștia în parte 
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PLANIFICARE ACTIVITĂȚI ONLINE PROPUSE 

 ÎN SĂPTĂMÂNA 09-13 11. 2020 
GRUPA MARE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TUDORACHE CORNELIA 

GRADINIȚA NR. 1, VOLUNTARI, JUD. ILFOV 
 
 Tema saptamanii: „Munci specifice anotimpului toamna” 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TUDORACHE CORNELIA 

DA
TA 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ACTIVITĂȚI PE 
DOMENII 
EXPERIENȚIALE 

RUTINE 

Lun
i 

 
Joc de rol: „De-a gospodinele, 
de-a gospodarii” (facem 
curatenie in curte, alaturi de 
parinti/ bunici) 
Constructii: ,,Copacii din 
curtea mea” ( cu materiale 
marunte) 
Jocuri distractive si sportive: 
„Zburam ca vrabiutele”( 
alergam in jurul copacilor din 
curte si imitam zborul 
vrabiutelor) ,,Sari ca 
iepurasul” ( saritura inainte si 
inapoi pe ambele picioare) 
,,Sari intr-un picior”( saritura 
pe un picior, cand obosesti, 
schimba piciorul) 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jUNBugrF1iU&t=83
s 
 

DȘ-1 – Cunoașterea 
mediului – „Munci 
specifice anotimpului 
toamna” (lectura dupa 
imagine) 
DEC-1- Educatie 
artistico-plastica- 
,,Pomii din curtea 
mea”(pictura / desen) 
Desenez/pictez pomii din 
curte, respectand culorile 
frunzelor de toamna 

Deprinderi de igienă personală 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SW3cBk-jvA8 

Mar
ți 

Artă –, Copaci grosi si subtiri 
’’ (desen liber) 
Construcții – „Scara” ( din 
scobitori sau betisoare) 
Stiinţe: ,,Plantăm seminţe de 
plante aromatice”(activitate 
practica)  
Joc de mișcare – „Scăunelele 
muzicale” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=tznlQGUjifY 

DS-2 – Activitate 
matematica –,,Arata 
cum faci sa ai tot atatea 
cerculete, cate elemente 
sunt in grupa data” 
 
DEC- 2–Activitate 
muzicală –„Acum e 
toamna, da!”  
https://www.youtube.co
m/watch?v=nyHXY2amf
qs 

Deprinderi de igienă 
personală” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SW3cBk-jvA8 
Fac ordine in camera mea” 

Mie
rcur
i 

https://www.youtube.com/w
atch?v=jUNBugrF1iU&t=83
s  

DLC– Dezvoltarea 
limbajului - „Balada 
unui greier mic” de G. 
Toparceanu 

Deprinderi de igienă personală 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SW3cBk-jvA8 
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Știinţă –,,Pune-le la locul 
lor’’- joc cu material marunt 
Joc de rol:,,De-a gradinarii”( 
facem curatenie in gradina de 
flori, greblam si adunam 
frunzele uscate) 
Artă – „Frunze colorate” 
(desen cu creioane colorate, pe 
contur de frunza) 
Joc de mișcare – „If You're 
Happy| Super Simple Songs” 
https://www.youtube.com/w
atch?v=l4WNrvVjiTw 

https://www.youtube.co
m/watch?v=UsnNh-
mUmzQ 
DPM- Educatie fizica: 
,,Variante de mers si 
alergare prin curte, cu 
schimbarea directiei de 
mers” ( mers pe varfuri, 
pe calcaie, cu mainile la 
spate, cu mainile sus, cu 
mainile pe genunchi, 
mersul piticului, al 
uriasului, alergare 
normala, pe varfurile 
picioarelor, cu calcaiele la 
sezut) 
 

Joi Ştiinţă : „Sortez frunze din 
curtea mea, dupa forma” – 
activitate practica 
Constructii: ,,Cosulete si 
ladite pentru fructele si 
legumele din curtea mea” 
Joc de miscare ,,Jocul 
statuilor” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pwBgjJzIVIs 

DȘ -2 Activitate 
matematica ,,Sa 
construim un sarpe 
colorat” ( joc logic) – 
folosesc figure 
geometrice din carton) 
 
DOS- Educatie pentru 
societate  
 ,,Ionica mincinosul” de 
Al. Mitru 
https://www.youtube.co
m/watch?v=X8iL_jpae1
A 

Deprinderi de igienă personală 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SW3cBk-jvA8 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jUNBugrF1iU&t=83
s  
 

Vin
eri 

https://www.youtube.com/w
atch?v=jUNBugrF1iU&t=83
s Joc de rol –  
Bibliotecă: „Rasfoiesc cartea 
preferata si citesc imaginile”- 
citire de imagini 
Artă: „ Frunze de toamna”- 
(modelaj cu plastilină sau 
cocă) 
Activitate practica: „Matur in 
curtea mea” 
Joc de mișcare – „Statuile 
muzicale” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=xsvloUGLD4s 

DLC– Dezvoltarea 
limbajului ,,Spune unde 
se afla?” – joc didactic ( 
asez matura de curte 
langa copac, in fata 
copacului, in spatele 
copacului, pe o treapta 
sau pe un lemn, sub 
gramada de frunze, etc.) 
DOS- Activitate 
practica ,,Covor de 
frunze uscate”(aplicatie)- 
lipesc mici frunze de 
toamna, frumos colorate, 
pe o foaie de hartie, le las 
sa se usuce bine)  

Deprinderi de igienă personală 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SW3cBk-jvA8 
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 EXEMPLE DE BUNE PRACTICE 

 
 TUDORACHE MARIA - PROFESOR PENTRU INV. PRIMAR, 

 ŞC. GIMN. „SF. NICOLAE” PIETROŞIŢA, DB 
 
 Vă prezint o tema pe care am realizat-o in cadrul cursului CRED la care am participat în anul 

şcolar anteriror. 
 Resursa educaţionala deschisă 
Clasa Pregatitoare Tipul activității : Activitate integrată 
Arii curriculare : Limbă și comunicare, Arte și tehnologii 
Discipline : Comunicare în limba română, Arte vizuale și abilitati practice 
Subiectul lecției : ”Lumea poveștilor” 
Tipul lecției : mixta  
  
Competențe specifice : 
Comunicare in limba romana -Călătorie în lumea poveștilor :  
3.2. Desprinderea semnificației globale din imagini/ suită de imagini care prezintă 

întâmplări, fenomene, evenimente familiare; 
 
Arte vizuale și abilitati practice : 
1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ 

modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar; 
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de 

exprimare specifice artelor. 
 
Obiective operaționale : 
Să recunoască povestea pe baza unei imagini/ scene din poveste sau pe baza unei ghicitori. 
Să identifice personajele din poveste. 
Să-și exprime părerea asupra personajului preferat. 
Să povestească cu ajutorul ilustrațiilor. 
Să coloreze personajul preferat. 
Strategii didactice : 
Metode și procedee : jocul didactic, conversația, explicația, povestirea, demonstrația, exercițiul. 
Mijloace de învățământ și materiale didactice : Flip chart, Prezentare Power Point( realizata 

de DANIELA AILINCAI – educator GRADINITA NR.3 ZEMES-STRUCTURA A SCOLII CU 
CL.I-VIII ,,STEFAN CEL MARE"ZEMES), fise de lucru, imagini din povesti 

• Competenta specifica pe care am incercat sa o evidentiez este 3.2-CLR: Desprinderea 
semnificației globale din imagini/ suită de imagini care prezintă întâmplări, fenomene, 
evenimente familiare; 

Activitatile de invatare predominante au fost vizionarea unor fragmente din povestile cunoscute 
si discuitii depre personajele identificate. 

(Material bibliografic utlizat: M. Dumitrache, Explorarea textului literar în învăţământul 
primar, EDP, Bucureşti, 1999) 

•  Fiind o activitate integrata, am utilizat si competententele specifice AVAP:  
 
1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ 

modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar 
Activitatea de invatare utilizata a fost formularea de raspunsuri la intrebari simple.  
• 2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de 

exprimare specifice artelor. 
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 Activitatea de invatare folosita aici a fost realizarea unei compozitii individuale folosind culori 

la alegere. 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
Reactualizarea 
cunostintelor si 
deprinderilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discutie introductiva 
Motivarea elevilor 
 
 
 
 
 
Asigurarea retentiei si a 
transferului de 
cunostinte 

 
 Dragi copii, azi avem o zi deosebita. Vom intra in lumea povestilor si 
vom trai alaturi de personajele indragite de noi. 
 A fost odata ca niciodata............. 
Asa incep toate povestile. Dar sa pasim pe treptele curcubeului care ne 
vor conduce la balul personajelor din minunata Lume a Povestilor. 
Vizioneaza prezentarea Power Point: 
 “ În lumea povestilor “ 
-se prezintă elevilor materialul realizat în Power-Point, material ce 
conţine imagini din diferite poveşti cunoscute de elevi, aceştia având 
sarcina de a recunoaşte povestea, autorul acesteia, personajele 
prezente în imagine. (AVAP 1.1) 
- se discută despre personajele identificate, acţiuni ale acestora, 
trăsături care se desprind din comportamentul lor.(CLR 3.2) 
 
Activitate directă 
Discutie despre personajele prezentate(CLR 3.2) 
Prezentarea unor ghicitori. 
Exemplu: 
“Era mic, ascultator,  
Mamei i-a fost de mare ajutor!” 
 
Spune povestea preferată !  
Fiecare copil își alege un personaj pe care-l prezinta in cateva 
cuvinte.(CLR 3.2) 
Apoi il coloreaza pe fisa. (AVAP) 
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STUDIU DE SPECIALITATE 

PREZENTAREA UNOR SISTEME ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 
ALTE ȚĂRI 

SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT FINLANDEZ 
 

TUDORAȘCU ANGELA-GIORGIANA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRUN 

 
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.” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că 
„educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. 

În zilele noastre, educația a început să capete ușor-ușor mai multe dimensiuni, în special în rândul 
autodidacților, care s-au bucurat enorm în momentul apariției platformelor educaționale online, cum ar 
fi Coursera sau Team Treehouse. 

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. „În Finlanda, copiii merg la şcoală cu plăcere. În 
clasele primare ziua este scurtă, cu pauze la fiecare 45 de minute şi o pauză mai lungă sau siesta în 
care copilul primeşte o masă caldă. Sunt învățați să nu risipească mâncarea. Temele sunt puţine şi de 
multe ori sunt sub forma unor experimente pe care elevul le face acasă. La liceu se munceşte. În 
broşura fiecărui liceu scrie că liceul nu este obligatoriu iar atunci când vii la liceu îţi iei 
responsabilitatea învăţării. Elevii de liceu au câteva materii obligatorii iar restul le aleg în funcţie de 
interese. De exemplu, Bacalaureatul în limba engleză are cel mai ridicat nivel de dificultate din 
Europa”, afirmă Bianca Biro, profesoară în Finlanda. 

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 studii, ştiu 
şi ce le rezervă viitorul. Aşa se face că abandonul şcolar nu prea există, iar finlandezii şi-au adus 
copiii să studieze acasă. „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 acelaşi 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. 

În Finlanda meseria de dascăl e 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. 

• În Finlanda, învăţământul este gratuit pentru cei care optează pentru sistemul de stat, 
indiferent că vorbim de sistemul preuniversitar sau universitar. Așadar, părinții Karoliinei nu au de 
ce să-și facă griji că fiica lor nu va urma o facultate din cauza unor probleme financiare. Curricula 
naţională este mai degrabă orientativă, există un singur test naţional, iar profesori ajung numai cei 
mai buni studenţi, această meserie fiind foarte apreciată şi mai bine plătită decât în cazul altor 
categorii sociale (salariile sunt între 2.000 şi 6.000 de euro). 

• În România, locurile bugetate la universități sunt limitate, iar adesea criteriile de admitere sunt 
redundante (media aritmetică a mediilor generale din anii de studiu etc). În acest context, părinții 
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Olguțăi au motive întemeiate să se gândească dacă peste „n” ani, fetița lor ar avea posibilitatea să 
urmeze studii universitare. 

Închei prezentul studiu cu un citat reprezentativ pentru sistemul educațional din întreaga lume: 
„Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea” - Nelson 
Mandela.  
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AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE EDUCAŢIEI ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR TUDORECI MĂDĂLINA 

 G.P.N. PETREŞTI, COŞEŞTI, ARGEŞ 
 
 Educaţia online era folosită, iniţial, doar în anumite departamente, la nivel incremental. În 

contextul pandemiei Covid-19, educaţia online a cunoscut o schimbare transformaţională, adică 
întreg sistemul de învăţământ „s-a mutat” în mediul online pentru a evita rupturile de învăţare, 
discontinuităţile didactice şi de comunicare. Astfel, multe dintre cadrele didactice a trebuit să se 
perfecţioneze pentru predarea online, lucru ce a necesitat timp şi a reprezentat un dezavantaj.  

 Un avantaj al predării online este rapiditatea de distribuie a informaţiilor, a materialelor 
didactice, necesitând timp foarte scurt pentru ca elevii să intre în posesia lor. 

 De asemenea, un avantaj ar fi şi acela că se pot folosi multe conţinuturi multimedia, respectiv 
imagini, videoclipuri, materiale virtuale care au întotdeauna au eficientizat învățarea. Totodată, există 
avantajul online că elevii pot să aibă proiecte comune, pot crea grupuri în care pot să şi comunice. 

 Alt avantaj este acela că feed-back-ul se obţine în timp real. Avantajele învățării online derivă 
indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând și 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 cadrelor didactice 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. 

 Un dezavantaj a fost acela că învăţământul românesc nu a fost pregătit pentru educaţia online 
deoarece nu avea resurse materiale şi umane care să desfăşoare acest tip de educaţie. Educaţia online 
nu înseamnă automat eficienţă, ea trebuie structurată astfel încât demersul didactic să fie bine 
organizat, planificat cu atenţie, cu obiective bine stabilite. 

 De asemenea, predarea online prezintă dezavantajul că sunt numeroase cazurile în care elevii 
sau cadrele didactice nu au avut la dispoziţie device-uri sau conexiune la internet neputându-se 
desfăşurat procesul instructiv-educativ în bune condiţii. De asemenea, unii elevii, mai ales cei cu 
rezultate slabe la învăţătură, au interpretat eronat explicaţiile cadrelor didactice şi şi-au însuşit noţiuni 
greşite. 

 Evaluarea în mediul online se desfăşoară destul de greu şi, de multe ori, nu se poate evalua 
obiectiv.  

 Dezavantajele învățării online sunt legate şi de faptul că relaţiile sociale dintre elevi şi cadre 
didactice nu au existat, iar în timp folosirea în exces îşi pun amprenta asupra psihicului copiilor dar 
şi a cadrelor didactice. 

 Educaţie online poate fi folosită ca o completare a activităţii de predare tradiţională şi se poate 
utiliza ca o îmbinare a acestora cu succes. 
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ORA DE VIOARĂ ON-LINE 

ESEU 
 

TUDORI VASILICA, PROFESOR VIOARĂ,  
LICEUL DE ARTĂ, SIBIU 

 
 Câteva idei. 

LECȚIA DE VIOARĂ ON-LINE  
 
PRO  

Este o soluție de compromis. 
•  Uneori – necesară. Cum ar fi în vremuri de pandemie. Sau în situații neprevăzute 
când lecția nu se poate desfășura prin participare directă – este soluția de „avarie”. Se 
continuă procesul de învățare. 
• Obligă elevul să acționeze conștient (vezi pagina x, măsura y, nota muzicală z). Se 
pune accent pe comunicarea verbală. 
• Nu am fost condiționați de sală. Am putut schimba ora lecției de vioară în funcție de 
necesități; Norocul nostru că avem vecini buni. Nu am avut probleme cu ora de liniște 
de la bloc. Flexibilitatea programului. 
• Nu te mai deplasezi pentru a fece oră. Economisești timp. 
• Nu mai cari partituri! Despre vioară nu spun acelasi lucru, ci nu mai scot vioara în 
soare, vânt și ploaie. 
• Sunt în confortul casei. 
• Am progresat la cunoștințe digitale. 

CONTRA  
Este o soluție de compromis. 
• Nu poate înlocui relația umană directă, necesară în actul artistic. 
• În direct te înțelegi mai repede cu profesorul! - au spus elevii. 
• Acțiunea este liniară. Profesorul nu poate da indicații în timpul cântatului. Timpul 
de lucru se dublează. 
• Sunt mai mult lecții de verificare. Sunetul viorii schimbă frecvențele și conturbă 
propagarea sunetului. De multe ori am pierdut sunetul la lecție și de aceea am renunțat 
la exemplificări. Nu cunosc detalii tehnice.  
• Tutorialele pe internet sunt doar o inițiere în domeniu. Ele nu pot înlocui îndrumarea 
concretă a unui specialist. 
• Sănătatea în pericol: ochii, urechile, poziție statică uneori incorectă, probleme cu 
digestia, cu anchilozarea și obezitatea. 
• Spațiu impropiu. De multe ori ora se desfășoară în poziție șezând, uneori în scaunele 
rotative ale biroului. Pare caraghios – lecția din dormitor! Cu patul făcut sau nefăcut! 
Degeaba pun fundal să se vadă tablourile din perete. Am desfășurat lecția și sub 
palmieri, adică cu background. La școală, lecția este oficială, este percepută și ca o 
verificare, primul pas în munca spre scenă. Acasă este pentru studiu, un spațiu intim, 
personal. 
• De multe ori este condiționată de calitatea tehnică a transmiterii, de aparatele 
folosite. Lucrând cu sunetul muzical sunt mari diferențe între sunetul direct și cel 
mijlocit de aparate. 

 
CONCLUZIE: Este o soluție de compromis. 
Cine a vrut să învețe a învățat!  
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 SISTEME SI FORME DE INVATAMANT DIN ALTE TARI 

 
 PROF. INV. PRESC. TUDORIE EMILIA CAMELIA 

 G. P. N. BALESTI, JUD. VRANCEA 
 
Sistemul de invatamant din fiecare tara are particularitatile proprii, determinate de conditiile 

economice, sociale, politice, de gradul de cultura si civilizatie al societatii, de traditiile specifice unei 
natiuni si de conceptiile pedagogice pe care le promoveaza. 

Astfel, facand o comparatie intre sistemul de invatamant din Romania si alte tari din Uniunea 
Europeana, se observa existenta unor asemanari dar si deosebiri in ceea ce-l priveste. 

In primul rand, in Romania, sistemul de invatamant este organizat pe niveluri, asigurand 
coerenta si continuitatea instruirii si educatiei, in concordanta cu particularitatile de varsta si 
individuale. Sistemul national de invatamant cuprinde: invatamantul prescolar, invatamantul primar 
( clasa I-IV ), invatamantul secundar care cuprinde : invatamantul gimnazial, secundar inferior ( clasa 
V-IX ); invatamantul liceal, secundar superior ( clasa X-XII / XIII ); profesional anii I-II / III ; 
invatamantul postliceal, invatamantul superior (invatamantul universitar de scurta durata ( colegii de 
3 ani ) si de lunga durata ( 4-6 ani ); invatamantul post-universitar ( master, studii academice, doctorat 
) si se mai pot adauga educatia permanenta, invatamantul deschis la distanta, invatamantul particular, 
pentru minoritati si invatamantul special. 

O masura importanta adoptata, constituie prelungirea invatamantului obligatoriu la 10 
clase.Varsta de debut a scolarizarii se face de la 6 ani, iar teoretic varsta de incheiere a invatamantului 
obligatoriu este de 16 ani. 

Invatamantul primar ( clasa I-IV ) functioneaza numai ca invatamant de zi, la fel ca si cel 
secundar inferior ( gimnaziul – clasa V-IX ). 

Planul de invatamant cuprinde ariile curriculare: limba si comunicare, matematica si stiinte, om 
si societate, arte, educatie fizica si sport, tehnologii, consiliere si orientare. 

Acest nivel se incheie cu sustinerea unui examen si obtinerea certificatului de capacitate, care 
permite inscrierea la concursul de admitere in invatamantul secundar superior. 

Invatamantul secundar superior cuprinde: licee, scoli profesionale si scoli de ucenici. Admiterea 
in fiecarea dintre acestea se realizeaza prin concurs. Liceele organizeaza cursuri de zi, cu durata de 4 
ani ( clasa IX-XII ) si cursuri serale sau fara frecventa cu durata de 5 ani ( IX-XIII ). Invatamantul 
liceal functioneaza cu urmatoarele filiere si profiluri : teoretic (real si uman), tehnologic (tehnic, 
servicii, protectia mediului) si vocational (militar, teologic, sportiv, artistic). 

Studiile liceale se incheie cu un examen de bacalaureat (diversificat in functie de profilul 
liceului si de optiunea elevului) care permite obtinerea unei diplome. Pe baza acesteia, elevii se pot 
inscrie la concursul de admitere in invatamantul superior. Pe langa diploma de bacalaureat liceele 
elibereaza si un atestat profesional, care faciliteaza integrarea in munca absolventilor. 

Invatamantul superior se organizeaza in doua forme: invatamant superior de scurta durata 
(3 ani) si invatamant superior de lunga durata (4-6 ani) ambele desfasurandu-se atat prin cursuri 

de zi cat si seral sau fara frecventa. Ambele forme de invatamant superior presupun un concurs de 
admitere, la care pot participa absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat. 

Mai se poate include si invatamantul post-universitar asigură specializarea în domeniu sau 
extinderea si perfectionarea pregătirii atestate prin diploma de licentă sau de absolvire. Admiterea in 
in invatamantul post-universitar se face prin concurs.Educatia permanenta este o forma de instruire 
pusa la dispozitia adultilor din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii în colaborare cu alte 
ministere, cu mass-media si cu alte organisme interesate. Pentru a facilita accesul la stiinta si cultura 
a tuturor cetatenilor, indiferent de varsta. Invatamantul deschis (la distanta) este o forma de instruire 
a adultilor care utilizeaza tehnologii moderne de comunicare si de transmitere a informatiei. 
Invatamantul pentru minoritati este organizat pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale 
care au dreptul sa studieze si sa se instruiască în limba materna la toate nivelurile si formele de 
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invatamant. Invatamantul special se organizeaza pentru prescolarii si elevii cu deficiente psihice, 
senzoriale, motorii etc. în scopul instruirii si educarii, recuperarii si integrarii lor sociale. 

In ceea ce priveste invatamantul in Franta, exista un numar de asemanari dar si de deosebiri in 
comparatie cu sistemul de invatamant din Romania. La fel ca in Romania, scolarizarea incepe la 6 
ani, iar invatamantul obligatoriu dureaza 16 ani. Sistemul de invatamant este structurat pe niveluri 
astfel: invatamantul prescolar care este facultativ, cuprinde copiii intre 2 si 6 ani, impartiti in trei 
grupe de varsta: mica, mijlocie si mare. 

Invatamantul primar este obligatoriu, cuprinde copiii intre 6 si 11 ani. Spre deosebire de 
invatamantul romanesc, nu exista semestre, iar scoala elementara acopera ciclul de initiere 
fundamentala si ciclul de aprofundare. Ciclul de initiere fundamentala incepe foarte devreme ( ultimul 
an al scolii materne ) si se continua pe parcursul primilor doi ani ai scolii elementare. Ciclul de 
aprofundare se deruleaza pe parcursul a trei ani. 

Efectivul elevilor dintr-o clasa in invatamantul pre-elementar este de 27 de elevi, atat in sectorul 
public cat si in cel privat. 

Invatamantul secundar cuprinde colegiile care sunt obligatorii. Acesta este organizat in doua 
cicluri, fiecare cu durata de doi ani: ciclul in observare ( clasele a 6-a si a 5-a ). Toti elevii primesc 
un invatamant comun, care corespunde unui orar saptamanal de 22, 30 de ore; ciclul de orientare ( 
clasele a 4-a si a 3-a ) elevii au posibilitatea ca la sfarsitul anului al 3-lea, sa-si aleaga o orientare, 
potrivit dorintelor. 

Exista diferite clase cu diferite specializari ca de exemplu clasele a 4-a si a 3-a din invatamantul 
general unde elevii au obligatia de a alege o disciplina optionala; clasele a 4-a si a 3-a tehnologige 
care propun un invatamant mai putin abstract si clasele de insertie au scopul de a facilita integrarea 
sociala a elevilor si reusita lor scolara, in asa fel incat la terminarea clasei a 3-a sa poata obtine cel 
putin certificatul de aptitudine profesionala ( CAP ).  
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 ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, TUDUCE CRINA  

GRĂDINIȚA P.P ”CASUTA PITICILOR”, ARAD 
 
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 am trecut a reprezentat pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită. 
Învățământul on-line reprezintă o formă de învățare la distanță, destinată celor care nu au posibilitatea 
de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional.  

 Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să 
reprezinte pentru copii o resursă de siguranță și de continuitate. In didactica modernă, predarea 
nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de cunoștințe, ci ca o problemă 
de organizare și conducere a proceselor de învățare. A preda înseamnă a organiza experiențe de 
învățare care să provoace schimbări dezirabile în comportamentele copiilor. 

 Predarea on-line: Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de 
prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru; Și-au desfășurat activitatea într-un 
mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din clasă; Activitățile on-line nu începeau atât de 
devreme precum cele de la școală și ei s-au putut bucura de o oră de somn în plus dimineața. Relațiile 
între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod direct efortul 
făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare; Putem spune că această perioada 
a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini părinților prin folosirea instrumentelor și 
platformelor pe care lucrează copiii. Predarea on-line a favorizat colaborarea profesorilor, prin 
împărtășirea de noi experiențe, schimbul de materiale și idei. 

 In educația și activitatea preșcolarilor în vremea izolării au fost importante:  
-Rutina care îi ajută atât pe copii să capete stabilitate și autonomie, dar și pe adulți să comunice 

mai bine nevoile fiecărui membru și să navigheze printre sarcinile legate de muncă, copil, casă.  
-Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în viața 

lor în ultima vreme. Părinții au putut comunica cu preșcolarii despre noul virus și despre cum s-au 
schimbat rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin 
repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: acceptarea emoțiilor atât a copiilor, cât și a 
părinților, chiar și cele de frică și panică, instabilitate, ne-au ajuta să recăpătăm controlul și să 
acționăm în direcțiile în care puteam avea un impact. 

-Conectarea părintelui cu educatorul l-a ajutat pe părinte să capete sprijin în organizarea rutinei 
și a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți dintre părinți muncesc, înțelegerea nevoilor 
copilului, organizarea unei rutine similare cu cea din timpul grădiniței și a unor activități zilnice poate 
fi un ajutor esențial și poate menține copilul conectat la un program familiar lui. În perioada 
preșcolară, discuția învățării în perioada izolării se mută de la activități conform unui curriculum sau 
al unui plan de învățare elaborat către CONECTARE. Educatorii au fost o prezență constantă în viața 
copiilor înainte de izolare, iar șansele ca ei să resimtă lipsa lor, a grădiniței și a copiilor, e mare. 
Preșcolarii au nevoie de oamenii dragi lor aproape, de stabilirea conexiunii și adaptarea la noile rutine.  

-Încurajarea plictiselii. Una dintre grijile părinților în această perioadă este să ofere cât mai 
multe activități și jucării copiilor. Plictiseala dezvoltă imaginația și creativitatea. Un copil care nu are 
ce să facă (sau nu i se spune ce să facă) își va căuta singur de lucru. Va folosi obiectele și jucăriile pe 
care le are la îndemână pentru a crea noi scenarii și jocuri de rol, își va dezvolta autonomia față de 
părinți și va găsi soluții creative la diverse provocări.  
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-Jucăriile open ended sunt ideale pentru perioada izolării. Câteva exemple pot fi plastilina, 
creioanele, foarfece pentru copii, hârtie colorată, lipici, seturile de construcții (forme, magneți), 
materiale naturale (ghinde, nuci, castane, conuri de brad, crenguțe), costume pentru joc de rol, 
instrumente muzicale, cărți. Combinația dintre astfel de materiale duce la bogăția jocurilor și la 
manifestarea creativității. Cu cât materialele pot avea mai multe întrebuințări și pot fi combinate, cu 
atât îi vor ține mai mult timp ocupați și vor facilita învățarea.  

- Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. Se știe, 
însă, că preșcolarilor le place să se implice în treburile casnice, să îi imite pe părinți și în felul acesta 
să îi și ajute. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru mașina de 
spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte utile pentru 
dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice. Ajutorul este și pentru 
părinți, deoarece își pot rezolva treburile în casă într-o companie cel puțin plăcută. 

 Perioada izolării esta fost foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 
schimbările de rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice 
și cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. Predarea on-
line înseamna interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. 

 
Bibliografie: 
 https://academiaabc.ro/wp-content/uploads/2020/09/Scoala-online-%E2%80%93-intre-

necesitate-si-progres.pdf 
 https://www.itsybitsy.ro/scoala-de-acasa-avantaje-si-dezavantaje/ 
 Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, „Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact”, Editura Polirom, 2002. 
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN  GRĂDINIȚA 
ONLINE LA GRUPA MICĂ 

 PROF. TUPIȚĂ MONICA LAURA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 

SIGHETU MARMAȚIEI 

 La Domeniul Științe –Activitate matematică am desfășurat în primă fază o activitate cu 
exerciții cu material individual în care le-am explicat și demonstrat copiilor cum se constituie grupele 
de obiecte după criteriul mărimii, iar apoi am desfășurat jocul didactic ”Așază-mă la grupa/căsuța 
mea!”. 

 Pentru a mă asigura de înțelegerea de către copii a modului cum se formează o grupă de obiecte 
după un anumit criteriu, le-am prezentat acestora un filmuleț de pe YOUTUBE despre obiecte mici 
și mari ( https://www.youtube.com/watch?v=20ZaIpbsWt0 ), iar apoi am observat împreună câteva 
obiecte aflate la îndemână din casă, cerându-le să numească dacă este mic sau mare. Pentru a le forma 
o reprezentare clară a modului de formare unor grupe de obiecte după criteriul mărimii, am
demonstrat la propriu cum se separă obiectele mici de cele mari în două cutii, explicându-le că prin
acest exercițiu am constituit grupa obiectelor mici și grupa obiectelor mari. Am solicitat copiilor să
procedeze asemenea mie.

 În cadrul jocului didactic ”Așază-mă la grupa/căsuța mea!”, copiii au avut sarcina de a forma 
grupe de obiecte mici și mari, dar s-au folosit obiecte de aceeași formă. Acest joc a fost reluat de câte 
ori a dorit copilul, dar cu obiecte diferite ca și formă. Desigur că nu au lipsit demonstrațiile 
educatoarei pentru a mă asigura de înțelegerea sarcinii de către copii. 

 Pentru a verifica/ evalua în ce măsură copiii au înțeles ce trebuie să aibă în vedere când li se 
cere să formeze grupe de obiecte după criteriul mărimii, le-am propus jocuri pe site-ul Wordwall. 

 La primul joc ”Cadouri mici și mari” ( am folosit imagini cu cadouri, săptămâna fiind dedicată 
Moșului Nicolae), sarcina copiilor a fost una simplă. 

https://wordwall.net/ro/resource/7948454/grupare-de-obiecte-dup%c4%83-
m%c4%83rime/cadouri-mici-%c8%99i-mari 
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 La al doilea joc ”Jucării mici și mari”, copiii au avut aceeași sarcină, dar ușor îngreunată, 

deoarece imaginile folosite erau diferite ca și formă. 
https://wordwall.net/ro/resource/7948017/juc%c4%83rii-mici-%c8%99i-mari 
 

 
 
 Săptămâna următoare, dedicată fiind animalelor sălbatice, le-am oferit în scopul evaluării, 

același tip de joc, având aceiași sarcină, dar cu imagini diferite. 
https://wordwall.net/ro/resource/8345427/animale-mari-sau-mici 
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TOAMNĂ, TOAMNĂ TU NE-ADUCI ... 

 
PROF. ȚURA ADINA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 BAIA MARE 
 
GRUPA: Mare 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Pe cărările toamnei” 
TEMA ACTIVITĂȚII: „ Toamnă, toamnă tu ne-aduci ...” 
TIPUL DE ACTIVITATE: verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
AI: ADP: Întâlnirea de dimineață: „ La braț cu TOAMNA” 
 Salutul „Bună dimineața! Îmi place toamna pentru că ... .” 
 Prezența ” Azi la grădiniță a venit.....” . 
 Calendarul naturii „ De afară te vei uita, vei știi cum te vei îmbrăca”  
 Împărtășirea cu ceilalți „ Ghici, ghicitoarea mea!”, prezentare ppt 
 Noutatea zilei „ Poveste de toamnă” 
 R „ Legume și fructe tu de vei spăla, sănătate vei avea”, deprinderea de a spăla fructele  
 și legumele înainte de a le consuma 
 T „ Toamna, toamnă harnică”, cântec audiție  
 ALA: Ș „Te rog să-mi dai ...(2 mere, ...)”, joc exercițiu cu material individual 
 JR „ Salata de fructe/legume”  
 ADE: DLC „Toamnă, toamnă tu ne-aduci ...”, lectură după imagini 
 DEC „ Tablou de toamnă”, desen 
 ALA: „ Continuă cântecul ....”, joc muzical 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: verificarea și consolidarea competențelor copiilor de a se exprima 

corect din punct  de vedere gramatical și de a desena în urma unor cerințe.  
BIBLIOGRAFIE:  
1. *** - “Un an școlar altfel … repere și reflecții ” – Scrisoare metodică, 2020; 
2. *** - Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie, 2019; 
3. Tătaru, L., - Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea curricumului preșcolar, 

Glava, A. Editura Diamant, Pitești, 2014; 
 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII 
În vederea bunei desfășurări a activității de învățarea, care are loc în sistem online - sincron, se 

presupune stabilirea unor reguli de conduită pe tot parcursul activității și asigurarea unei atmosfere 
de lucru adecvate. 

Copiii sunt așezați pe scăunele, fiecare având câte un element specific anotimpului toamna 
(frunze, nori, picături de ploaie, fructe, legume, flori de toamnă, păsări călătoare), în fundal se 
derulează simfonia “ Toamna” de Vivaldi. 

 “Dimineața a sosit/ Toți copiii au venit/A început o nouă zi/Bună dimineața, copii!” 
 Salutul educatoare-copii, se face asincron, educatoarea salutând fiecare copil prin intermediul 

unei filmări, aceasta fiind distribuită pe grupul închis de whatsapp al grupei, cu trimitere la temă: 
“Bună dimineața, Sofia! Mie îmi place toamnă pentru că frunzele își schimbă culoarea”. Li se cere 
copiilor să salute și ei folosind, aceeași formulă: „Bună dimineața! Mie îmi place toamna pentru că.” 

 Salutul se propagă la fiecare membru al familiei, pe care îl salută copilul.  
La ora stabilită se intră pe platforma Zoom, online și se continuă activitatea zilei sincron. 
 „După ce ne-am adunat/Si noi ne-am vazut/Oare cine nu a venit?” 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1255



 Un copil va numi colegii în funcție de fotografiile de pe monitorul calculatorului. Copiii care 
își aud numele răspund „ prezent”. 

 Copiilor li se amintește tema săptămânii „ Pe cărările toamnei”, fiind solicitați să vorbească 
clar, corect și să se exprime în propoziții. 

 Copiii vor discuta despre frunzele toamnei, fructe, legume, flori, păsări călătoare, vor motiva 
de ce le place un anumit fruct sau o anumită legumă să o consume. 

 Pentru a le stârni curiozitatea îi solicit să mă ajute să răspund corect la niște ghicitori– „Ghici, 
ghicitoarea mea!”. Copiii trebuie să răspundă la ghicitori în propoziții. 

 Copiii vor fi anunțați ca vor face o călătorie imaginară prin grădini și prin livezi, dar și prin 
cămara bunicii/mamei cu ajutorul unor imagini (lectură după imagini), își vor reaminti ceea ce au 
învățat despre anotimpul toamna, depre fructe, legume, flori, de ce cad frunzele și pleacă păsările 
călătoare, de ce consumăm fructe și legume și cum le consumăm. 

 Pentru a putea merge prin grădini și prin livezi, copiii trebuie să vadă cum este vremea pentru 
a se îmbrăca corespunzător. Se va completa calendarul naturii prin așezarea jetoanelor potrivite astfel 
încât să se stabilească anotimpul în care suntem, starea vremii. 

 Atunci când pornim la drum, suntem un grup, este nevoie să se respecte anumite reguli: „ Mă 
aștept ca azi să fiți buni colegi, să vă ajutați între voi în caz de nevoie, să vorbiți pe un ton potivit, 
pentru a nu deranja persoanele din jur.” 

 Am fixat niște reguli pentru drumeția noastră, ne-am îmbrăcat adecvat anotimpului și vremii 
de afară, este timpul să pormim la drum „ privim în sus- privim în jos” ( pe cer vedem norii fumurii, 
pe jos sunt frunze ruginii), prin parcuri.  

 Se face o prezentare a anotimpului, copiii răspunzând la întrebări în propoziții cât mai frumoase 
și corecte. Se face o sinteză parțială. 

 Îi implic pe copii într-un joc, se va ridica o steluța de culoare galbenă pe care se găsește o 
întrebare, educatoarea le explică ce trebuie să facă, după care este numit un copil să facă la fel.  

 Ex. Ce anotimp a pus stăpânire pe grădini și pe livezi? 
 Copiii vor trebui să realizeze, prin desen, un tablou de toamna urmând indicațiile date de 

educatoare:“ În partea de sus a colii de hârtie vor trebui să deseneze: 1 soare, 3 nori, după care vor 
desena 2 copaci mari iar în copaci vor fi frunze în culorile toamnei, 4 crizanteme mici, 5 păsări 
călătoare”, explicațiile continuând odată cu demonstrarea desenului pe tabla online. Ei urmând să 
facă acest lucru asincron, revenind în online, se va face turul galeriei, fiind apreciate lucrările atât de 
către colegi cât și de educatoare. 

 Tranziția este ceea care îi anunță continuarea jocul pe centre, cu ajutorul versurilor:  
“Munca noi am termint/Și spre centre am plecat.” 
Copiii vor face tranziția cântând “A, a, a, acum e toamnă, da!”, lucrul pe sectoare se face 

asincron, ei urmând să posteze poze cu rezultatul muncii lor pe grupul închis de whatsapp. 
La sectorul ȘTIINȚĂ, copiii vor sorta legume și fructe, flori de toamnă, iar cu un cub având pe 

fețe cifrele în limitele 0-5, vor arunca cu cubul și ei vor trebui să aleaga atâtea elemente cât arată cifra. 
La sectorul JOC DE ROL, copiii vor pregătii o salată de toamnă și vor pune și masa pentru 

colegii lor. 
În final copiii vor participa la un joc muzical “ Continuă cântecul”( “Ploaia”, “Bate vântul 

frunzele”, “A, a, a, acum e toamnă, da!” ). 
Se fac aprecieri asupra implicării copiilor pe tot parcursul zilei. 
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 SECRETELE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT JAPONEZ 

 

 PROFESOR: TURC FLORENTINA 
 

 In Japonia rata analfabetismului este una dintre cele mai scăzute la nivel mondia iar 98% dintre 

tineri au absolvit o instituție de învățământ superior. 

Cele mai importante caracteristici ale învățământului nipon sunt următoarele: 

- Se pune accent pe formarea caracterului 

- Anul Școlar începe pe 1 Aprilie 

- Copiii japonezi învață caligrafie și poezie 

- Elevii se ocupă de curățenia din clase 

- Masa de prânz are un meniu standard 

- Se încurajează purtare uniformei 

- După terminarea cursurilor, elevii merg la ateliere. 

- Cel mai important examen : 

- Pentru japonezi testul hotărâtor este cel la terminarea liceului pentru că fiecare colegiu are o 

notă minimă de admitere. 

- 76% dintre elevii care termină liceul reușesc să treacă acest examen și merg să studieze la 

facultate. 

- Unul dintre secretele succesului japonezilor constă în respectul pentru muncă si pentru 

propriile valori spirituale pe care le plasează în centrul preocupărilor copiilor încă din clasele mici. 

- In toate școlile gimnaziale și liceele din Japonia se poartă uniformă:Băieții poartă o uniformă 

în stil militar iar fetele poartă uniformă in stil marinăresc. 

- Profesorul serveste masa in aceeași sală de clasă alături de elevi contribuind astfel la legătură 

puternică intre cadrele didactice și elevi. 
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 SISTEMUL DE EDUCAȚIE DIN FINLANDA 

 

 PROFESOR: TURC MARIUS-IONEL 
 

 In Finlanda, școala e un teren de joacă pentru copii: elevii nu au uniforme, stau desculți, învață 

în curte și nu sună nici un clopoțel.Râd, vorbesc tare neîntrebați și nimeni nu îi ceartă.Profesoŕii sunt 

parteneri de joacă, nu îi evaluează și nu le pun note. 

In Finlanda, copiii merg la școală cu plăcere.La clasele primare, ziua este scurtă cu pauze la 

fiecare 45 de minute și o pauză mai lungă sau siesta în care copilul primește o masă caldă. 

Sunt învățați să nu risipească mâncarea.Temele sunt puține și de multe ori sub forma unor 

experimente pe care elevul le face acasă. 

La liceu se muncește.În broșura fiecarui liceu scrie că liceul nu este obligatoriu iar atunci când 

vii la liceu îți asumi responsabilitatea învățării. 

Elevul are la liceu doar câteva materii obligatorii iar restul le alege în funcție de interese. 

De exemplu, Bacalaureatul în limba engleză are cel mai ridicat grad de dificultate din Europa. 

În Finlanda meseria de dascăl e una dintre cele mai respectate alături de cea de doctor și avocat. 

Toți profesorii au cel puțin un masterat subvenționat 100 % de stat. 

Competiția e dură.Doar 10 % dintre absolvenți ajung la catedră.Și continuă să învețe.Profesorii 

merg la cursuri de dezvoltare personală de două ori pe săptămână. 

În Finlanda, elevii pleacă toți cu aceeași șansă la educație, indiferent din ce familie 

provin.Primesc o masă caldă în fiecare zi, sunt încurajați și responsabilizați. 

Asa se face că abandonul școlar nu prea există. 

În timp ce noi am schimbat legea educației de 61 de ori in 28 de ani, finlandezii au un plan 

clar:lucrează la marea reformă pentru a-și pregăti tinerii pentru cerințele anului 2050. 
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PĂRERI PRO ȘI CONTRA ÎN ȘCOALA TRADIȚIONALĂ ȘI 

EDUCAȚIA ON-LINE 
 

PROF. TURC – GAL ANAMARIA 
INSTITUȚIA: PALATUL COPIILOR ORADEA 

 
În contextul pandemiei generate de Covid-19, lecțiile online vin cu o mulțime de întrebări și 

probleme de rezolvat. La început ne-am întrebat ce platformă educațională să folosim, ce program de 
lucru să alegem, cum vom transmite elevilor cunoștințele, cum își vor crea toți elevii cont pe acea 
platformă, dacă au toți elevii noștri conexiune la internet și computer, tableta sau smartphone pentru 
a participa la lecțiile online. Am găsit soluții pentru toate problemele, de multe ori prin efort 
individual, toate fiind necesare într-un timp foarte scurt și a trebuit să ne adaptăm cu toții noii situații. 
Am dialogat și lucrat pe Zoom și what up la început, iar mai apoi pe platforma Microsoft Teams dar 
zâmbetul larg de pe chipul elevilor când ne-am revăzut a arătat cât ne-am lipsit unii latora. Am avut 
astfel prilejul să experimentăm, pe parcursul unui an școlar, pe lângă învățământul tradițional și 
varianta e-learning. Deși ambele stiluri educaționale prezintă limitări, dar și avantaje, sunt totuși 
situații în care e-learning poate fi alegerea optimă pentru o instruire eficientă și de succes. 

Lecțiile online sunt un instrument de învățare nou pentru majoritatea elevilor, pofesorilor și 
părinților. Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, este însă foarte importantă dozarea corectă a 
proporțiilor dintre școala tradițională și educația online. Totodată 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. 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. Cu alte cuvinte școala online are avantajele ei.  

Printre avantajele susținerii lecțiilor online s-ar putea enumera: 
- elevul poate învăța în ritmul lui, fără a fi presat de timp sau perturbat de colegi; 
- instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe 

profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru / comunicare.  
- 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 ca 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 și 
resurse educaționale cu alți profesori, în timp real. 

Printre limitările impuse de invățarea online, menționăm dificultatea profesorului de a oferi: 
explicații suplimentare pentru înțelegerea conceptelor, fenomenelor, consiliere individuală, feedback 
pentru corectarea promptă sau pentru corectarea achizițiilor, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi 
speciale de învățare. Este dificilă monitorizarea progresului fiecărui elev, comunicarea autentică 
(relaționrea umană). Lipsa unui dialog autentic cu clasa, administrarea dificilă a probelor de evaluare, 
imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, toate acestea sunt obstacole importante în învățarea online. 

În care s-a desfășurat exclusiv școala online, un procent important de elevi și profesorinu au 
avut cuoștințele necesare pentru a lucra pe plaformele educaționale. Lipsa competențelor de utilizare 
în context didactic a noilor tehnologii a avut un impact negativ asupra actului didactic, în perioada 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1259



menționată. Profesorii au constatat că au dedicat mai mult timp educației online decât în maniera 
tradițională și au reușit mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor. În concluzie, 
se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este soluția optimă.  

În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este 
soluția optimă. Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de 
neînlocuit. Nu toți copiii sunt dispuși să participe la lecții online chiar dacă au posibilitatea să o facă. 
Le lipsește motivația, le e greu să progreseze fără să comunice direct cu profesorii, cu colegii 
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LOCKDOWN ÎN MAREA BRITANIE 

 
TURCU ALINA,  

COLEGIUL NAȚIONAL ”GRIGORE MOISIL” URZICENI 
 
Din martie 2020 viața noastră s-a schimbat, la muncă, acasă nu a mai fost nimic la fel. În calitate 

de părinte pot afirma că școala în pandemie a fost dificilă, dar instituția Școală a reușit să facă să nu 
pară. Menționez că toate cursurile s-au desfășurat online, temele predate de asemenea. Este de 
precizat si faptul că elevii din școala noastră dispuneau de tablete încă din primul an de curs pe care 
se platea chirie și pe care le foloseau din când în când la ore. S-a făcut orar special pentru lockdown, 
s-a încercat să-i determine pe copii să facă mișcare cât mai multă. Cursurile se desfășurau astfel: 
prezența dimineata era facută video, toată lumea cu camerele deschise dar cu microfonul oprit (îl 
deschideau doar dacă erau solicitați), restul orelor depindeau de profesor daca dorea meet sau doar 
transmitea materiale si teme. Pentru socializare au inițiat concursuri de gatit, de pictat, de cântat, de 
facut gym….  

 
Anul asta școlar, 2020-2021 au urmat orarul deja existent din septembrie, toate camerele on la 

toate orele. Când a venit vremea să pornim fizic școala, a fost greu la început. Copiii erau nevoiți să 
mențină distanța, trebuiau să curețe și să dezinfecteze băncile, să stea cu geamurile deschise și să 
poarte măști în spațiile comune. Cu timpul a devenit obișnuintă si acum este ok. Orele one to one cu 
diriginta au contat extrem de mult! 

Părerea mea este că anul asta a fot mult mai bine, mai ușor, veneam cu o experiență anterioară, 
copiii au socializat mai mult, au lucrat mai mult în echipe și asta a ajutat. 

A contat foarte mult dialogul cu scoala, grija față de ei, grija față de sănătatea lor mintală și asta 
pentru noi ca părinți a fost un ajutor, ne-a făcut să depăsim cu ușurință momentul pandemic și să ne 
adaptăm noilor cerințe sociale. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE-PRIN OCHI DE COPIL 

 
PROF. TURCU CONSTANTIN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ODOBESCU” URZICENI, 
JUDEŢUL IALOMIȚA 

 
 Odată cu venirea pandemiei, învățământul a luat o întorsătură majoră, presupunând închiderea 

școlilor și ascunderea elevilor în spatele unui ecran. Aceștia au descoperit tainele școlii online, 
protejându-se de virusul care a împânzit planeta. 

 Perioada online a adus elevilor cunoștințe în domeniul tehnologiei, aceștia fiind nevoiți sa 
utilizeze calculatorul sau alte dispozitive, pentru a participa la ore, dar și pentru a-și continua studiile 
în cadrul școlii, de acasă. Elevii au parcurs această perioadă cu ajutorul programelor interactive, 
făcând învățatul o plăcere. Programul a fost relaxat iar timpul acordat cursurilor nu a avut de suferit.  

 Elevii au profitat de pauzele dintre ore, realizând activități pe care în incinta școlii nu le puteau 
desfășura. Aceștia erau mai odihniți și au avut acces la resurse educaționale mult mai ușor. 

 Un mare avantaj au avut copiii din mediul rural care erau nevoiți să facă naveta, au câștigat 
timp dar și bani, din transportul către școală. 

 Au avut de câștigat și copiii din unele școlii de la țară unde, din cauza fondurilor insuficiente, 
nu aveau căldură pe perioada iernii și nici toalete în interiorul școlii. Prin participarea la școala online 
au beneficiat de resursele proprii, condițiile fiind favorabile unui învățământ de calitate. 

 Aceasta perioadă a fost foarte controversată de aceea a avut și părți negative, precum:  
 Lipsa concentrării la orele online, în condițiile in care copiii nu erau supravegheați permanent 

de profesor, iar la lecții puteau opri camera și microfonul de pe dispozitivul pe care îl foloseau, 
ușurându-le neparticiparea la ore. 

 Interacțiunea dintre elevi a fost mult îngreunată, a intervenit distanțarea socială si o răcire a 
relațiilor dintre copii, a lipsit întâlnirea și comunicarea din cadrul școlii. 

 Un alt dezavantaj a fost situația financiară precară ce și-a pus amprenta în unele familii. Părinții 
neavând posibilitatea să cumpere copiilor dispozitive necesare școlii de acasă. 

 Învățământul online a adus beneficii dar și dezavantaje, în dezvoltarea tehnologiei a relațiilor 
interumane însă cel mai mare câștig a fost împiedicarea răspândirii virusului și salvarea de vieți. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
TURCU IOAN ALEXANDRU 

PROF. COORDONATOR, TURCU ALINA 
 
Până acum un an și trei luni totul era normal sau ceea ce consideram noi a fi normal. Mergeam 

la scoala zilnic fără măști, fără distantare fizică, fără să ne facem griji că ne-am putea îmbonlavi. 
Toate aceste lucruri pe care noi le consideram normale aveau să se schimbe când la stiri a inceput să 
se vorbească despre un virus foarte periculos. Acest virus a afectat China si încet, încet a inceput sa 
afecteze întreaga lume. Scoala si multe altele s-au mutat în mediul online, iar ceea ce ni se părea 
extrem de ciudat la început si credeam ca va dura puțin s-a transformat în ceva obișnuit care nici azi 
după mai bine de un an înca nu s-a terminat. 

Dupa aparitia virusului în tara noastra școlile s-au închis temporar și ne gândeam că ne vom 
întoarce la școala curând. Timpul trecea, iar situatia se agrava, părea că nu vom mai face școala o 
perioadă și lucrurile au fost întocmai așa! Până și banchetul de clasa a 4-a l-am ținut online! 

Au început să apară tot felul de platforme, platforme pe care și azi le folosim, pe care elevii și 
profesorii și-au desfășurat activitățile școlare. La început nu a fost ușor pentru nimeni, a trebuit sa 
învățăm cum se folosesc aceste platforme și că nu este o glumă ci este ceva destul de serios. Încetul 
cu încetul ne-am obisnuit si cu scoala online. În timp ce unii dintre noi ne obișnuiam cu ideea și cu 
această modalitate de învățare erau copii care nu aveau acces la educație. 

Școala online a avut avantaje si dezavantaje, a fost iubită de copii și mai puțin de profesori și 
părinți. Faptul că am putut face școala din confortul propriei case fără a fi nevoiți să plecăm pe 
drumuri în unele cazuri înca de foarte devreme a fost un uriaș avantaj al școlii online. Însă un mare 
dezavantaj al școlii online a fost lipsa de socializare cu colegii, chiar dacă a existat un grup al clasei 
pe care am ținut legatura permanent nimic nu se compară cu socializarea față în față mai ales la 
începutul une noi etape. E greu sa fii clasa pregatitoare, clasa a 5-a sau clasa a 9-a într-o asemenea 
perioadă!. E greu pentru că nu iți cunoști profesorii, în cazul meu care sunt clasa a 5-a. Nu știi la ce 
să te aștepti, totul este o necunoscută, dar am trecut cu bine peste acest an și îmi doresc ca anul viitor 
și toți cei care vor urma să fie o întoarcere la normalitate. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1263



 
 ACTIVITATEA PĂRINTE – COPIL CU ANIMĂLUȚE DIN LUT 

 
 PROF. ÎNVĂȚ. PREȘC. TUȘA MARIA ANGELA  

 GRĂDINIȚA CU PP ”MICUL PRINȚ” NR. 22 BRAȘOV 
 
 Una din problemele actuale cele mai presante din psihologia copilului și a familiei este 

atașamentul și legătura dintre aceștia. Tot mai mulți copii prezintă manifestări opoziționiste, 
agresitivitate și comportamente indezirabile. Aceste comportamente și multe altele pot avea la origine 
un atașament inadecvat sau o întreagă istorie de întreruperi ale atașamentului. Beverly James (1994) 
crede că o parte din evaluarea copilului trebuie să includă o evaluare a legăturii dintre părinți și copil. 
Din experiența noastră, terapia prin joc, este cea mai bună modalitate prin care să se evalueze și să se 
trateze această relație vitală. Desigur, cu cât este mai mic copilul ce vine cu probleme emoționale și 
comportamentale, cu atât este mai mare nevoia de a determina calitatea acestei legături. 

 Comunicarea dintre părinte și copil are loc verbal și nonverbal. S-a stabilit foarte clar că și 
copiii mici comunică prin intermediul metaforei (Millis și Crowley, 1986). Copiii mici au o capacitate 
mai mică de a discuta verbal, direct o problemă la nivelul părinte – copil. În plus, nici copilul și nici 
părinții nu ne pot spune ceea ce nu știu în mod conștient.  

 Mulți părinți merg la consiliere fiindcă nu-și înțeleg copiii și sunt derutați de comportamentul 
acestora. Printre scopurile tratamentului pentru copii și părinții lor se numără adesea sporirea 
înțelegerii comportamentului copilului de către părinți și îmbunătățirea relației părinte – copil. 
Terapeuții și educatorii pot stimula o mai bună empatie și înțelegere între copil și părinte. La grădiniță, 
în cadrul activităților cu părinții, se pot realiza diverse jocuri de apropiere între copil și părinte. Prin 
joc, terapeutul și educatorul poate vedea cel mai ușor dinamica subiacentă acestei relații. Sarcina 
educatorului poate fi una dificilă, deoarece trebuie să lucreze în grupuri restrânse de copii și părinți 
și poate fi nevoie de mai multe întâlniri pentru a-și da seama nivelul de legătură dintre copil și părinte.  

 Un joc deosebit de interesant poate fi inițiat cu ușurință în cadrul atelierelor cu părinții și anume 
jocul cu bilele de lut. Educatorul anunță scopul acestui joc, acela de a ajuta părintele și copilul să se 
înțeleagă mai bine unul cu celălalt și sarcina jocului: ”Astăzi aș vrea ca fiecare dintre voi să se distreze 
cu lutul și să construiască un animal din lut, orice fel de animal. Iar când terminați, o să vă cer să-mi 
spuneți o poveste împreună.” 

 În timp ce părintele și copilul modelează animăluțe, educatorul poate conduce o discuție despre 
cum merg lucrurile acasă, dacă acest lucru pare adecvat. Conținutul discuției poate apărea mai târziu 
în poveste. Este important să observați cum relaționează părintele cu copilul, unul cu celălalt în timpul 
fazei de creare: sunt curioși fiecare în privința animalului celuilalt? Cum încurajează sau descurajează 
părintele copilul? Copilul își exprimă surprinderea că părintele se poate juca cu el? Când amândoi 
afirmă că au terminat, sugerați ca fiecare să-și prezinte animalul și să spună câteva cuvinte despre 
acesta. Observați tipul de animale de lut ( plastelină) și relația pe care o au în natură aceste animale. 
De exemplu: o pisică și un șoarece au mai degrabă, o relație antagonistă, foarte diferită de cea dintre 
doi pisoi, care ar putea să se joace împreună cu ușurință. De asemenea, observați dacă aceste două 
animale pot ocupa același teritoriu. De exemplu, un pește și un leu ar avea dificultăți în găsirea unui 
teritoriu comun.  

 Faza poveștii 
 Educatoarea le dă părintelui și copilului instrucțiunea cum să spună o poveste împreună. Ea 

precizează că povestea trebuie să conțină un început, o parte de mijloc și un sfârșit. Acest lucru ajută 
la conturarea unei metafore mai pline de sens. Încurajează animalele să poarte un dialog. Rolul 
educatoarei este acela de a înregistra atent povestea. Observați aspectele semnificative ale 
conținutului, afectele părintelui și copilului în timp ce povestesc și conflictul central din poveste. De 
asemenea, observați dacă acel conflict a fost rezolvat și cum anume.  

 În cele ce urmează, vor fi câteva exemple de astfel de povești:  
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a) O echipă formată din mamă-fiică a creat o rață (mama) și o gorilă (fiica de 6 ani). Rața și 
gorila au sesizat imediat că nu vorbesc aceeași limbă. Rața măcăia, iar gorila mormăia și au trebuit să 
găsească un limbaj comun pentru a se înțelege una cu cealaltă. 

b) O altă echipă a creat o balenă (mama) și un tigru (băiatul de 5 ani). Aceste animale au trebuit 
să găsească un loc de întâlnire comun, și într-un final, au decis să se întâlnească pe o plajă, unde 
balena a înotat la țărm, iar tigrul a rămas pe nisip. Balena s-a oferit să plimbe tigrul pe spatele ei, dacă 
el promite că n-o zgârie. Această echipă a fost capabilă să aibă ca temă a jocului frica mamei de 
agresivitatea fiului său. Copilul a fost capabil să atingă apropierea pe care și-o dorea, înfrânându-și 
impulsurile agresive.  

c) O altă echipă conflictuală a creat o pisică (mama) și o rățușcă (fiica adoptată de 6 ani). Ele 
s-au străduit să găsească un cămin în care să poată sta împreună. Reticenta rățușcă se îndoia că vor 
putea sta vreodată împreună. În cele din urmă, pisica a construit, o casă (din lut) și a creat un iaz 
special pentru rățușcă. În felul acesta, au putut să locuiască împreună. Această metaforă a abordat 
direct tentativa lor de atașament, iar mama a fost capabilă să-și demonstreze devotamentul față de 
acest copil. 

Desigur că educatorul care inițiază astfel de jocuri în cadrul atelierelor pentru părinți  
să dețină informații temeinice privind interpretarea metaforelor și abilitățile necesare în a 

îndruma părinții privind comunicarea dintre acesta și copil. De obicei, educatoarul discută pe scurt 
despre poveste, rămânând la nivelul metaforei. Figurile animale pot fi întrebate ce reacții au avut la 
evenimentele din poveste și ce emoții au trăit.  

 Rămânând sub protecția metaforei, educatoarea poate întreba rățușca cum s-a simțit să aibă 
propriul ei iaz, făcut numai pentru ea. Părinții și copiii se simt adesea mai confortabil să abordeze o 
problemă prin intermediul metaforei, decât printr-o discuție directă. 

 În timpul procesării de după joc, părinții pot înțelege comportamentul copilului lor. De 
exemplu, în timpul poveștii, un tată a aflat că fiului său îi era frică de el. Cunoașterea acestui lucru l-
a ajutat să-și modifice stilul parental.  

 Această activitate este adecvată copiilor de toate vârstele și părinților care sunt capabili să se 
joace sau care sunt dornici să afle cât mai mult despre relaționarea eficientă cu copilul lor și despre 
cum își pot îmbunătăți relația cu copilul său.  

 
Bibliografie: Gil, E., Play in Family Therapy, Guilford, New York, 1994. 
 Mills, J. C. și Crowley, R., Therapeutic Metaphors for Children, Brunner/ Mazel, New York, 

1986. 
 Heidi Gerard Kaduso, Charles E. Schaefer, 101 Tehnici favorite ale terapiei prin joc, Edit Trei.  
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE, O PROVOCARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TUȚĂ SILVIA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, TIMIȘOARA 

 
Învățarea online este formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură continuarea 

procesului educațional prin intermediul instrumentelor informatice de comunicare la distanță.  
Avantajele învățării online derivă din faptul că activitățile pot fi accesate oricând și oriunde, 

cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Platformele de învățare 
online încearcă ca toți utilizatorii să învețe în cel mai bun mod posibil și printr-o multitudine de 
resurse multimedia conținuturile care sunt lucrate într-un mod ușor și distractiv. 

Învățarea online facilitează accesul tuturor la informație și învățare datorită diverselor metode 
și instrumente de învățare care pot fi utilizate pentru a sprijini procesul de învățare. Fiecare elev poate 
parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. 
Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare 
emoțională redusă. 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  

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că relațiile interumane între elevi și 
profesori, dar și între elevi sunt reduse, acest aspect având 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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de 
asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este facilitată de profesor. 

Profesorul trebuie să planifice atent activitățile de învățare. Acest fapt presupune 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. 

În predarea online este necesar ca lecțiile să fie structurate într-un mod diferit față de cele din 
clasă. Predarea lecției trebuie să se realizeze într-un timp scurt, iar timpul rămas ar trebui dedicat 
activităților care să-i ajute pe elevi să asimileze mai ușor informațiile prezentate anterior. Cu cât există 
o varietate mai largă de activități pe parcursul fiecărei lecții predate, cu cât timpul va zbura mai repede 
pentru elevi. Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale 
în demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi 
foarte bine în cadrul orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi 
utilizată pentru a completa planurile de lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online.  

 Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 
sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare 
și evaluare. Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să 
fie centrat pe nevoile elevilor, să răspundă diferitelor nevoi de învățare a elevilor, deoarece nu toți 
elevii învață în același ritm. 

 Pe de altă parte, tehnologia avanseaza 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 aceasta problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video. Iar 
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.  
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Dacă materialele didactice vor fi structurate în așa fel încât să plaseze copilul pe primul loc, 
atunci aceștia vor participa la activitățile școlii cu plăcere. Poate fi solicitant și consumă timp, dar 
tehnologia în educație poate deschide uși către noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de 
învățare și colaborare. 

 
Bibliografie: 
• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 

„Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 
• Ceobanu, C., Cucoș, C., Istrate, O., Pânișoară I.-O., Educația digitală, Polirom (2020) 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN OLANDA 

 
 ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA 

 ŞCOALA ,,C. D. ARICESCU”,  
CÂMPULUNG MUSCEL, JUD. ARGEŞ  

 
 Olanda are o bine-meritată reputaţie ca model de democraţie care cuprinde principiile 

pluralismului, responsabilităţii sociale, toleranţei şi hărniciei.  
 Olanda oferă posibilitatea părinţilor de a alege modul în care să fie educat copilul. Sistemul de 

învăţământ olandez este structurat în patru părţi principale. 
 1.Creşa şi grădiniţa destinată copiilor de la 0 la 4 ani. Înainte ca copiii să ajungă la vârsta şcolii 

primare, aceştia ar putea merge la creşă sau preşcoală sau la o combinaţie a celor două. Preşcoala 
începe la vârsta de 2 ani, este mai structurată decât creşa şi îi pregăteşte pe copiii preşcolari pentru 
şcoala primară într-un mod ludic, conform unui program desemnat. Accentul este pus pe dobândirea 
limbii olandeze, abilităţile sociale şi abilităţile motorii. 

Părinţii au dreptul la o reducere fiscală (indemnizaţie pentru îngrijirea copiilor) pentru costurile 
pentru îngrijirea zilnică a copilului prin intermediul autorităţilor. Această sumă nu depinde doar de 
veniturile ambilor părinţi. Dacă doar unul sau niciunul dintre părinţi nu lucrează, vor primi o 
subvenţie de la municipalitate pentru costurile preşcolare. 

2.Învăţământul primar durează de la 4 la 12 ani. Majoritatea elevilor încep şcoala primară a 
doua zi după a patra aniversare, indiferent când este aceasta în timpul anului. Şcoala primară are opt 
clase (grupa 1- grupa 8). Dobândesc abilităţi de bază (cititul, scrisul, matematica, studierea limbii 
engleze, geografia).  

În Olanda, există şcoli publice şi şcoli speciale. Şcolile publice sunt finanţate şi conduse de o 
fundaţie independentă care a fost infiinţată iniţial de guvern. Ele sunt întotdeauna nereligioase. Şcolile 
speciale au propriul lor consiliu şi adesea respectă principii religioase sau pedagogice specifice. 

Elevii din grupa 8 susţin un test final obligatoriu care se desfăşoară în aprilie. Înscrierea la 
scoala secundară (liceu) are loc în martie. Rezultatele testului, recomandarea din partea şcolii primare, 
precum şi propriile preferinţe ale părinţilor şi elevilor, determină forma de învăţământ pe care elevul 
ar trebui să îl urmeze în şcoala secundară.  

3.Învăţământul secundar durează de la 12 ani la 16, 17, 18 ani. În principiu, există trei niveluri 
de învăţământ secundar sau liceal, care sunt cunoscute după acronimele VMBO, HAVO şi VWO. 

VMBO- este învăţământul profesional secundar pregătitor, care durează de obicei 4 ani şi este 
urmat de MBO 

HAVO- învăţământ secundar general superior, durează 5 ani şi este urmat de HBO 
VWO- învăţământul preuniversitar durează 6 ani, iar studenţii pot continua la universitatea WO 
4.Învăţământul superior începe de la 18 ani.  
Cursurile MBO sunt orientate profesional şi poate dura între 1 şi 4 ani, în funcţie de nivel: 

MBO2, MBO3, MBO4. 
O diplomă MBO, HAVO sau VWO califică studenţii pentru admiterea la HBO. Studenţii cu o 

diplomă de licenţă HBO pot continua să studieze pentru o diplomă de masterat. 
O diplomă VWO califică studenţii pentru admiterea la universitate WO. Este un învăţământ 

superior orientat spre cercetare, constă într-o diplomă de licenţă de 3, 4 ani şi o diplomă de masterat 
de 1-3 ani, în funcţie de curs. 

 Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani, nou sosiţi în Olanda, încep de obicei cu şcoala de 
integrare sau şcoala pentru nou-veniţi. Cursurile din aceste şcoli se concentrează pe învăţarea limbii 
olandeze şi familiarizarea copiilor cu cultura olandeză, cu scopul ca aceştia să continue în 
învăţământul olandez obişnuit sau bilingv după un an.Modul în care funcţionează şcolile de integrare 
diferă de la oraş la oraş. Uneori şcoala de integrare este o şcoală separată, iar alteori face parte din 
şcoala principală.  
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 Copiii de vărstă secundară(12+) care nu vorbesc olandeză au, de asemenea, o clasă de tranziţie, 
numită ISK. Dacă copilul nu stăpâneşte bine limba olandeză la sfârşitul şcolii primare, locul potrivit 
pentru el ar putea fi în kopklas ( an de legătură). Kopklas se află în clădirea unei şcoli secundare, dar 
din punct de vedere administrativ copilul rămâne în învăţământul primar. El lucrează pe teme la toate 
disciplinele, dar accentul se pune pe îmbunătăţirea cunoştinţelor lor de olandeză. 

 Olanda are una din cele mai bune înregistrări de învăţământ din Europa, cu aproape 100% 
alfabetizare şi mai mult de 20% din populaţie trece la învăţământul superior. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Educaţia copiilor în Olanda, ROMPRO, noiembrie 2020 
Passport to trade 2.0, 2019, Proiect realizat cu ajutorul Comisiei Europene, Olanda( The 

Netherlands) 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. TUTUNARU NATALIA DANIELA 

 
Învățământul on-line este un proces de învățare care se bazează pe tehnologiile informației și 

conversației cu resurse multimedia (text, grafică plană sau spațială, sunet, imagine, animație și resurse 
video). 

Școala on-line prezintă aspecte specifice ale unei noi tehnologii educative cu particularități, 
avantaje și limite. 

Avantajele folosirii tehnologiei sunt: 
- se vorbește pe rând (aplicațiile de tipul Video Conference nu permit ca mai mult de două 

persoane să fie auzite în același timp); 
- predarea cu elemente suport digitale (când introduci video-uri, imagini și elemente de 

interacțiune reușești să susții lecții captivante pentru elevi); 
- volum mai mic de muncă în corectarea testelor (cu ajutorul serviciilor on-line oferite de 

platformă ai posibilitatea să automatizezi corectarea lucrărilor); 
Dezavantajele acestui tip de predare constau în: 
- profesorul și elevul pot deveni anexe ale tehnologiei și nu beneficiarii acesteia; 
- lipsește elevul de interacțiunea umană directă.  
Școala on-line presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează didacitc, 

pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului, materialele 
și mijloacele utilizate. 

Adaptarea elevilor la noile cerințe educaționale s-a făcut relativ ușor deoarece ei sunt nativi 
digitali și au crescut cu tehnologia. A avut loc o trecere relativ rapidă de la paginile cărților la interfața 
on-line. 

Învățarea on-line îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru 
între inovație și convenționalitate. 

Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare 
eficientă și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 
a încredere și a stării de bine. 
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TRECEREA DE LA PREDAREA CLASICĂ LA CEA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: UDREA MARIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION BASGAN” FOCŞANI, VRANCEA 
 
 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. 

Trecerea de la predarea clasică la cea online a adus multe provocări, atât pentru profesori cât și 
pentru copii, dar și părinți.  

Peste noapte, profesorii au fost puși în fața predării online pentru care nu fuseseră pregătiți. 
Aceștia au fost nevoiți să învețe rapid cum să-și țină orele in mediul online. La această provocare au 
fost ajutați de numeroasele webinarii care vizau utilizarea platformelor educaționale. Un câștig în 
această perioadă a fost colaborarea. Profesorii au învățat mult unii de la alții și s-au construit rapid 
comunități în care erau împărtășite modele de bune practici. A fost o perioadă și de experimentare, 
iar fiecare a reușit să găsescă mijlocul potrivit, fie că se numește Zoom, Meet, Skype sau Google 
Classroom. 

O altă provocare a fot aceea legată de conectare emoțională cu elevii, întrucât mediul online 
limitează această zonă. Iar în această problemă, cadrele didactice au fost provocate să gândească o 
strategie prin care să micșoreze impactul lipsei prezenței fizice, în special la cei mici. Multe cadre 
didactice și-au adaptat discursul și conținuturile, tocmai pentru a nu pune forte mare presiune pe copii. 
Această provocare a fost simțită și de părinți care s-au aflat într-o postrură nouă. Pe de altă parte, 
trecerea în online a adus în discuție și autonomia în învățare. Copiii au fost puși în situația de a 
dezvolta mai mult autonomia în învățare. În cazul profesorilor a fost provocator să adapteze 
conținuturile întrucât timpul orelor online este diminuat. Conținuturile au fost adaptate și în multe 
cazuri s-a mers pe ceea ce era esențial. De asemenea, profesorii au gândit desfășurarea orelor după 
un tipar diferit de cel tradițional – acest tipar a funcționat diferit, în funcție de nevoile grupului. A 
fost o perioadă în care creativitatea a fost stimulată, atât pentru copii, cât și pentru profesori. Cu 
siguranță, nu a fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere activitatea în 
mediul online. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar mai ales o comunicare 
eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi.  

 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. 

 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. 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. 

 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 
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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.Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la 
meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă acum, cu schimbarea mentalității 
profesorilor.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.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. 

 
Bibliografie: 
1. Dumitru, I., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 

2001. 
2. Guţu, V., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial: cadru 

conceptual, GrupulEditorialLitera, Chişinău, 1999. 
3. Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: UDROIU SELENA ELENA 

GRĂDINIȚA CU P. N. GLODENI 
 
 Începând cu anul școlar 2019-2020, din cauza pandemiei, cadrele didactice au trebuit să se 

adapteze cu un alt mod de a interacționa cu copiii și anume, învățarea în mediul on- line. 
 La început, comunicarea în mediul on-line a întâmpinat dificultăți, atât din partea cadrelor 

didactice dar și din partea părinților.  
 În această perioadă, am fost într-o legătură permanentă cu copiii dar mai ales cu părinții 

acestora, am încercat să găsesc soluții și strategii cât mai bune, accesibile pentru a face cât mai plăcută 
,,grădinița de acasă’’. 

 Am comunicat permanent, pe grupul de watshap al grupei, am transmis filmulețe educative 
adaptate temelor planificate, am asigurat feedback. 

 Părinții au fost receptivi, au sprijinit copiii în realizarea sarcinilor, fără ajutorul lor nefiind 
posibilă desfășurarea activităților în mediul on-line.  

 În acest an școlar, având grupa mică, am încercat să desfășor cu preșcolarii activități cât mai 
atractive, simple, adaptate nivelului lor de vârstă (jocuri în aer liber, jocuri interactive, audiții 
muzicale, activități practice și plastice, observarea elementelor din natură alături de părinți prin 
plimbări, vizite, vizionare de filmulețe adaptate la nivelul de înțelegere al copilului etc). 

 După cum s-a observat, învățarea de acasă are atât avantaje cât și dezavantaje. 
 Aici pot enumera câteva dintre avantajele învățării on-line: economisirea timpului dar și a 

banilor pentru deplasarea la grădiniță, implicarea totală a părinților în desfășurarea activităților alături 
de cei mici, s-a pus mai mult accent pe practică ci nu pe teorie, învățarea on-line oferă mai multă 
libertate în accesare, curiozitatea dar și interesul celor mici față de tehnologiile digitale, s-a realizat 
învățarea individualizată. 

 Pe lângă aceste avantaje enumerate mai sus, au existat și dezavantaje, cum ar fi: absența 
contactului direct copil-copil, educatoare-copil, educatoare-părinți, lipsa interacțiunii umane care se 
realizează doar prin prezența fizică la grădiniță, manifestarea sentimentelor și a emoțiilor, comunicare 
redusă între copii, între copii și educatoare. 

 Un mare dezavantaj pentru preșcolarii grupei mici a fost faptul că aceștia luau pentru prima 
dată contact cu mediul din grădiniță, iar regulile care s-au impus, din cauza pandemiei, legată de 
distanțarea dintre persoane, a făcut ca adaptarea lor să se realizeze greoi. 

 Am învățat în diferite scenarii (când copiii veneau la grădiniță două sau trei săptămâni la rănd, 
aceștia începeau să se acomodeze, să comunice între ei, să lege prietenii, iar în momentul cand se 
schimba scenariul și lucram o perioadă on-line, revenirea la grădiniță se realiza cu dificultate). 

 Un alt dezavantaj a fost lipsa dotării cu dispozitive corespunzătoare a părinților, lipsa timpului 
necesar al acestora. Pentru a reuși să lucrez cu toți copiii am încercat să țin legătura cu părinții atunci 
când aceștia erau disponibili (o parte dintre ei mergând la serviciu). 

 În concluzie, cu avantajele și dezavantajele prezentate, învățarea on-line s-a desfășurat în 
condiții destul de bune, dar rămân la părerea că prezența fizică a copilului la grădiniță face ca 
învățarea să fie mult mai eficientă, mai interesantă și mai plăcută. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR UDVARHELYI MARGIT 
ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU”/ GR. P. P. „ALBINUȚA”, TG. MUREȘ 

Perioada învățământului la distanță a pus serios la încercare nu doar cadrele didactice dar și 
părinții și copiii. La începutul izolării provocate de pandemia de coronavirus, mulți profesori, 
educatori au început să țină legătura cu elevii/ preșcolarii lor sau cu părinții acestora prin intermediul 
grupurilor de Facebook, WhatsApp, unde trimiteau teme și dădeau spre rezolvare fișe. Unii au 
continuat să facă acest lucru, în timp ce alții au început să intre în legătură video cu elevii lor și să își 
țină lecțiile într-un mod cât mai apropiat de cel de la grupă. După ce fiecare unitate școlară și-a ales 
platforma de lucr, am încercat să ținem legătură pe acestea. Dar nu toți părinții, bunicii au reușit să 
folosească aceste platforme, din diferite motive. Ca să nu pierdem legătura cu aceștia, am ales să 
lucrăm și pe grupurile de socializare, pe lângă platforma școlii (deci zilnic trimiteam materialele în 
ambele locuri). 

Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în mediul online. Pe parcursul activităților am folosit diferite resurse, în format digital, care 
au fost de folos preșcolarilor. Cu ajutorul lor am realizat fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse 
educaționale. 

De ce este învățarea online pe placul elevilor- Când vine vorba de studiu individual, de cele mai 
multe ori ne vine în minte aceeași imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de 
îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete 
matematice. Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri online 
spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, 
dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect 
cu noile generații de elevi ai erei digitale. Însă în învățământul preșcolar acest lucru a fost mai greu 
de realizat. Noi am avut nevoie de susținere din partea părinților, am încercat să lucrăm puțin mai 
diferit decât la grupă când am predat față în față. În primul rând, am planificat activitățile în așa fel, 
să fie pe înțelesul părinților, pentru ca aceștia, la rândul lor, să le poată explica cât mai simplu 
preșcolarilor. Am încercat să alegem teme foarte plăcute și ușor de realizat. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online- Pot fi utilizate oricând, oferă 
filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate 
și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi 
de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de învățare. Aceste metode educaționale 
alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi 
să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. Preșcolarii au fost încântați de platformele online, însă 
am încercat să nu îi ținem mult în fața calculatoarelor. Am încercat să le dăm sarcini ușoare, pe cât 
posibil, pe care au putut să le rezolve departe de ecranele calculatoarelor. Au primit sarcini pentru 
desen, pentru activități practice, colaje, prin care li s-au dezvoltat creativitatea, îndemânarea, 
imaginația. 

Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate: 
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice
2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare
3. existența conținuturilor multimedia
4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor
6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului
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Limite și dificultăți/ Dezavantaje ale învățării online: 
1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 
2. lipsa comunicării reale/ fizice  
3. lipsa socializării 
4. vârsta precoce a preșcolarilor/ nevoia adultului 
5. prea mai mult timp pentru proiectare, ca să fie cât mai ușor pentru părinți 
 
Elevii dar și preșcolarii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de 

desfășurare a orelor/ activităților în această formă. Am încercat să folosim instrumente și aplicații cât 
mai variate și diferite. 

La început am întâlnit multe obstacole, dar pe parcurs în urma cursurilor de formare digitale 
am reușit să folosim resurse utile în format digital pe care le-am folosit la activități. Astfel de aplicații 
utile gratuite care le-a plăcut cel mai mult preșcolarilor de la grupa mea au fost Google Jamboard 
(tablă interactivă), Jigsaw puzzle (jocuri gratuite).  

Cu toții știm că 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. Dar ce e mult nu e neapărat și bun. 

La începutul perioadei de pandemie, preșcolarii au avut elan mult mai mare, decât spre sfârșitul 
anului școlar, pe la sfârșit parcă ar fi fost obosiți. În prima perioadă când ne-am întâlnit prin videochat, 
abia au reușit să-și aștepte rândul, au avut foarte mult de povestit. S-a văzut cât de mult le lipsesc 
colegii și colectivitatea. S-au bucurat foarte mult că s-au văzut și pe aceste căi, au așteptat cu 
nerăbdare următoarele întâlniri. Au povestit tot ce li s-a întâmplat, ne-au arătat lucrările lor, animalele 
de companie, cadourile primite, întâmplările lor, orice li s-a întâmplat. 

Cursurile tradiționale sunt mult mai potrivite pentru copiii mici, participarea la activități îi să 
interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să urmeze un program regulat, să-și îmbunătățească 
aptitudinea fizică și vigilența mentală. Învățarea la grupă îi ajută pe micuți să se cunoască mai bine, 
iar pe noi dascălii ne ajută să-i observăm de aproape, în cazul în care observăm neajunsuri, putem să-
i ajutăm direct. Să clarificăm eventualele probleme, chiar să le corectăm. 

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între 
preșcolari, interacțiuni cu cadrele didactice care contribuie la motivarea micuților.  

Învățarea la distanță a fost o experiență interesantă, dar la nivel preșcolar nu cred că este destul 
de eficientă. Am învățat, am experimentat foarte multe lucruri, noutăți, ne-am descurcat și pe 
platformă, dar pentru cei mici nu cred că pe tremens lung ar fi foarte eficient.  
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TRADINȚIONAL ȘI MODERN ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

 
PROF. ALINA UNGUR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU, TG.-MUREȘ 
 
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. 

 Acţiunea definitorie a şcolii rămâne educaţia, considerată un proces destinat exclusiv omului 
şi care vizează disciplinarea şi civilizarea acestuia, din perspectiv unui ideal de personalitate umană, 
propus şi dorit chiar de societate. Ioan Cerghit definea educaţia din mai multe unghiuri, ca proces, 
prin care fiinţa umană este supusă unei transformări îndelungate, ca acţiune de conducere, omul 
devenind o fiinţă formată şi autonomă, dar şi ca acţiune socială sau ca relaţie desfăşurată între doi 
poli, educatorul şi cel care este educat.Dacă altădată metoda predominantă de desfăşurare a lecţiei era 
expunerea, pentru că oferea posibilitatea profesorului să-şi etaleze bagajul de cunoştinţe, astăzi se 
pune accent pe metode moderne, care să transforme profesorul în manager al învăţării, iar elevului să 
i se creeze cadrul unei manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere personale. Însuşi 
procesul de învăţământ se îmbogăţeşte cu o nouă latură, evaluarea, care vine să completeze predarea 
şi învăţarea, astfel încât cadrul didactic îşi sporeşte atribuţiile, dar, pe de altă parte, dă posibilitatea 
elevului să ia parte la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces. 

 Lecţia, ca formă de bază a desfăşurării instrucţiei şi educaţiei, devine o suită de evenimente 
care pot fi segmentate, fiecare având coerenţă şi conducând elevii spre realizarea obiectivelor. Acest 
demers se află sub incidenţa unor principii didactice, care îl orientează şi care vizează alegerea unor 
metode specifice, selectarea celor mai utile strategii. Astfel, principiul caracterului educativ al 
instruirii ţine cont nu de cunoştintele pe care elevul le va fi asimilat la sfârşitul procesului educativ, 
ci de modul în care aceste cunoştinţe vor fi aplicate. Tot acest principiu insistă asupra formării unor 
princeperi şi deprinderi de muncă individuală şi intelectuală, mutând accentul de pe informativ pe 
formativ. Un alt principiu este cel al însuşirii conştiente şi active. Învăţământul tradiţional se axa pe 
respectarea intervalului de timp alocat orei, în dauna elevilor, care nu asimilau în mod corect 
informaţiile transmise. Acest principiu, însă, insistă asupra unei apropieri între elevi şi conţinutul 
curricular şi cere ca ambii parteneri să se implice în procesul didactic. Pe de o parte, profesorul trebuie 
să cedeze o parte din atribuţii, renunţând la poziţia centrală care i se atribuia în învăţământul 
tradiţional. De cealaltă parte, elevul este stimulat să aibă încredere în posibilităţile proprii şi să-şi 
depăşească pasivismul. 

 Câmpul şcolar educativ modern se desfăşoară, aşadar, între două elemente care trebuie să 
participe în egală măsură. 

 Profesorul, manager şi formator al procesului instructiv-educativ, şi elevul, obiect şi subiect al 
acestui proces, dobândind autonomie şi formându-se în spiritul responsabilităţii şi al culturii civice. 
Învăţământul tradiţional -Axat pe transmiterea de informaţii şi excluzând rolul elevului ca partener al 
procesului instructiv -educativ, învăţământul tradiţional promova o învăţare de menţinere, aşa cum o 
definea J.W. Botkin 1. Acest tip de învăţare, caracteristic unei societăţi tradiţionale, se baza pe o 
simplă transmitere de cunoştinţe, necesare elevilor pentru a face faţă unui sistem de viaţă cunoscut, 
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recurent, din care inovaţia lipsea cu desăvârşire. Profesorul avea rolul de a facilita acest transfer de 
informaţii, neglijând funcţia formativă a învăţării şi neacceptând intervenţii ale elevilor. Se dorea 
cultivarea unui spirit obedient din partea acestora din urmă, care excludea imaginaţia şi iniţiativa. 
Secolul 21 a modificat însă poziţia pe care şcoala trebuie să o aibă. Societăţile multiculturale, pun 
accentul pe diversitate şi pe acceptare,  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

ACTIVIATAE SUSŢINUTĂ ONLINE  
INTERVALUL DE VARSTĂ: 5-6 ANI 

GRUPA: GRUPA MARE 
 

EDUCATOARE: UNGUR MARCELA- MARIA 
 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?” 
TEMA PROIECT TEMATIC: ,,Rapsodii de primavara’’ 
TEMA SĂPTĂMĂNII: ”Harnicie si vitamine( Legume timpurii)’’ 
TEMA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: „Ridichea uriașă” 
CATEGORII DE ACTIVITĂṬI DE ÎNVĂṬARE: ADP +ADE + ALA 
SCOP: Consolidarea deprinderii de a asculta cu atenție conținutul unui text literar aparținând 

literaturii pentru copii și receptionarea mesajului transmis în textul literar. 
ACTIVITĂṬI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
Intȃlnirea de dimineaţă: salutul, prezenta, calendarul naturii, noutatea zilei 
Tranziţii: „Ridichea” (poezie), ,,Uite asa’’ (joc muzical). 
Moment de miscare: ,,Daca vreau sa cresc voinic’’ 
JOCURI SI ACTIVITĂṬI LIBER ALESE: (ALA) 
Artă: „Măştile personajelor din povestea „Ridichea uriaşă” (colorare); 
Construcții: „Lădița pentru Ridichea uriaşă”; 
Știinte: „Prietene pentru Ridichea uriasa”(semanam ridichi) 
ACTIVITĂṬI PE DOMENII EXPERIENṬIALE:  
Domeniul Limba si comunicare (DLC): „Ridichea uriaşă” - lectura educatoarei; 
MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată (de o zi)  
COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂṬII 

INTEGRATE: 
 

A.1.1.Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei. 
A.1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 
B.1.3.Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată. 
B.2.3.Exersează cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate. 
C.2.1.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 
C.3.1.Manifestă creativitate în activități diverse. 
C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice în conversații 
și povestiri scurte. 
C.1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat. 
D1.1 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 
(comunicarea receptivă) 
D1.2 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 
semnificațiilor etc (comunicarea expresivă) 
D2.1 Demonstrează capacitate de cominicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 
proprii (comunicare expresiva) 
D.2.2. Respecta regulile de exprimare corecta, in diferite contexte de comunicare. 
D.2.3.Demonstreaza extinderea progresiva a vocabularului. 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Comportamente vizate Obiective operaționale 
A.1.1.Își coordonează mușchii în desfășurarea 
unor activități diversificate, specifice vârstei. 
A.1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru 
realizarea de activități variate. 
B.1.3.Inițiază /participă la interacțiuni pozitive 
cu copii de vârstă apropiată. 
B.2.3.Exersează cu sprijin, asumarea unor 
responsabilități specifice vârstei, în contexte 
variate. 
C.3.1.Manifestă creativitate în activități 
diverse. 
 

O1. Preṣcolarul va fi capabil să execute cu 
sprijin/fără sprijin sarcini de realizare a unor 
materiale de învățare: să realizeze prin îmbinarea 
piselor de lego ladita pentru ridichea uriasa, să 
deseneze cu ajutorul creioanelor colorate mastile 
personajelor din poveste, sa puna pamant in 
pahare si sa semene ridichi. 
 

D1.1 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a 
unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 
lui (comunicarea receptivă) 
D1.2 Demonstrează înțelegerea unui mesaj 
oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 
semnificațiilor etc (comunicarea expresivă) 
D2.1 Demonstrează capacitate de cominicare 
clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 
emoții proprii (comunicare expresivă) 
D2.3 Demonstreaza extinderea progresiva a 
vocabularului 

O2. Prescolarul va fi capabil sa Să asculte cu 
atenţie lectura educatoarei ,,Ridichea uriaşă” 
pentru a sesiza succesiunea momentelor acţiunii 
şi mesajul transmis de textul literar intelegand 
 unele cuvinte şi expresii noi: ,,uriaşă” (foarte 
mare), ,,atâtica” (foarte mică), ,,laolaltă” 
(împreună), “a sta neclintită” (a nu se mişcă 
deloc), “îndată” (imediat), “a smulge” (a scoate), 
“a nu se urni din loc” (a nu se mişca din loc); 
O3.Să redea ideile principale ale textului audiat, 
în ordinea logică, utilizând imaginile-suport; 
 O4. Să desprindă învățătura poveștii (“unde-s 
mulţi puterea creşte” sau “şi cei mai mici pot fi 
de ajutor”); 

 
MIJLOACE DE INVĂṬĂMANT: 
Pentru ADP și ALA: : “Ridichea uriasa” (elementul surpriză), cutie cu surprise, biletel, coşuleţ 

plin cu legume de primăvară, siluete de ridichi, măşti ale personajelor, piese de lego, seminte de 
ridichi, pahare, pamant, stimulente . 

 Pentru ADE: DLC : sortulet, imagini reprezentând momentele principale ale povestirii (scene 
din poveste), siluete cu personajele din poveste, tăviţe, coşuleţe, siluete de ridichi. 

METODE ṢI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, povestirea, explicaţia, 
problematizarea, demonstraţia, jocul, metoda ,,sortuletul povestitor’’, metoda “brainstorming”. 

EVALUARE: Ținȃnd cont de faptul că, proiectarea activităţii s-a axat pe comportamente, pe 
parcursul activităţii integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte: 

- corectitudinea răspunsurilor verbale oferite de copii 
- calitatea ṣi acurateţea produselor activităţii  
 -aspectele de motricitate fină  
- corectitudinea executării miṣcărilor ȋn timpul jocurilor de miṣcare, a rutinelor, tranziţiilor; 
- gradul de implicare ȋn activitate si comportamentul copiilor pe toată desfăurarea acesteia. 
 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 
I. Moment organozatoric: 
 În vederea desfășurării activității în condiții optime se asigură o atmosferă de lucru adecvată.( 

conectarea tuturor copiilor pe platforma Teams). 
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II.Întâlnirea de dimineaţă: 
 Întâlnirea de dimineață debutează prin intermediul versurilor:  
„Dimineaţa a sosit, / Toţi copiii au venit./ Frumos să ne-aşezăm!/ Cu toţii ne salutăm!” 
1.Salutul:  
 Fiecare salut este insotit de mesajul ,,Buna dimineata legume vesele’’ 
2.Prezenţa:  
 Prezența este realizată utilizând versurile cunoscute de copii, cu ajutorul cărora ei identifică 

colegii prezenți sau absenți. 
3.Calendarul naturii:  
 Calendarul naturii este indispensabil pentru a cultiva spiritul de observație al copiilor în 

legătură cu schimbările care au loc în mediul înconjurător și pentru a realiza orientarea în timp. Se 
precizează anotimpul, luna, anul, ziua săptămânii și copiii stabilesc cum este vremea afară. Copiii vor 
observa aspectele naturii: e soare, afară plouă, soarele este acoperit de nori, copiii se îmbracă cu haine 
mai subtiri. 

4.Împărtăşirea cu ceilalţi: 
 La începutul activității educatoarea cu copiii stabilesc împreună tema studiată în această 

săptămână prin metoda brainstorming și anume tema „Legume de primavara”. Încep o discuție 
ajutându-mă de un coşuleț plin de legume de primăvară. 

Copii, dimineata m-am dus la piaţă şi am cumpărat aceste legume. 
Ştiţi voi oare ce legume sunt acestea? (ridichi, ceapă verde, salată şi spanac); De ce credeţi voi 

că am cumpărat toate aceste legume? (Pentru că mie imi plac foarte mult legumele, pentru că ele îmi 
dau sănătate şi putere). Dac-aş fi o legumă, eu aş vrea să fiu... o ridiche mare, roşie şi grăsuţă) 

Vouă vă plac legumele? Dacă ai fi o legumă, ce legumă ţi-ar plăcea să fii? (Dac-aş fi o legumă, 
eu aş vrea să fiu...) 

Fiecare copil răspunde printr-un enunț scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideea colegul  
5. Activitatea de grup: 
 Vom canta impreuna cantecul ,,Legumele’’ 
 Legume de nu vrei sa mananci 
 Mare si puternic n-o s-ajungi 
 Rosii, morcovi telina sau praz 
 Te fac rosu la obraz. 
 Dragi copii mancati legumele 
 Noi va spunem imediat de ce: 
 Sanatate voi veti capata 
 Si puteri veti castiga 
6.Noutăţile zilei:  
Voi prezenta copiilor cutia cu surprize lasata de Zana Primavara pentru activitatea de azi. 
III. Captarea atenţiei: 
Activitatea debutează cu primirea unui colet insoțit de o ridiche . În acel colet vom descoperi 

un sortulet și o scrisoare. Deschid scrisoarea și citesc mesajul. 
 ”Dragi copii, eu sunt ”Ridichea uriașă”. Am auzit de la prietena mea ,,Zâna poveștilor” că 

sunteți tare isteți, jucauși și cuminți. Sunt foarte supărată, prietenele mele, legumele, m-au gonit din 
grădină pentru că am crescut foarte mult. Nu am avut unde să mă duc. Pentru că am auzit de voi, am 
ajuns aici în speranța că mă veți primi să stau în grădina voastră. Am foarte multe lucruri de povestit, 
o rog pe doamna educatoare să vă spună povestea mea cu ajutorul acestui sortulet. Veți găsi în colet 
toate personajele din poveste. Dacă sunteți atenți veți afla povestea mea.” 

 Astfel este adusă în dicuție tema zilei: “Noi, astăzi, vom afla povestea ridichii uriașe, care sper 
să vă placă și să vă trezească dorința de a asculta și alte povești. Așa cum v-am spus, prietena noastră, 
zâna Primavara, ne-a trimis câteva surprize, dar și eu v-am pregătit câteva. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1280



IV. Anunţarea temei și obiectivelor : 
 Educatoarea anunță tema activitatii și ce activități se vor desfășura pe parcursul zilei. 
Ei bine, copii, astăzi vă voi spune povestea “Ridichea uriașă”, apoi ne vom juca putin cu 

personajele povestii, vom construi o lădiţă pentru ridichea adusă de Zână, vom semana alte prietene 
pentru ridiche, vom cânta şi vom dansa, iar la sfârşitul zilei, vom vedea daca ridichea s-a simţit bine 
alături de noi la grădiniţă si daca mai este trista; astfel se anunţă titlul activităţii: “Ridichea uriaşă”, 
obiectivele pe înţelesul copiilor şi modul de desfăşurare. 

Tranzitie: ,,Zboara randunica uite asa 
 Se-nvarte morisca uite asa 
 Mainile la spate uite-asa 
 Si-apoi bat din palme uite asa’’ 
 Pauza de 10 minute.( in acest timp copiii pot merge la baie) 
V.Dirijarea învățării si obtinerea performantei  
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
 Se expune textul literar cu ajutorul ,,Sortului povestitor’’, pe care educatoarea aseaza 

personajele in ordinea in care apar in poveste, după următorul plan de idei: 
1. Primăvara moşul sădeşte în grădina sa o sămânţă de ridiche şi din aceasta sămânţa creşte o 

ridiche uriaşă; 
 2. Moşul încearcă zadarnic să smulgă ridichea din pământ ca să o ducă acasă dar văzând că nu 

reuşeşte o cheamă în ajutor pe babă; 
3. Baba o cheamă în ajutor pe nepoţica dar nu reuşesc să scoată din pământ ridichea; 
4. Nepoţica îl cheamă pe căţel, pe Cuţu să-i ajute să scoată ridichea, dar tot nu reuşesc; 
5. Căţelul Cuţu o cheamă pe pisicuţa Pis -Pis -Pis în ajutor. dar în zadar; 
6. Pisicuţa îl cheamă pe şoricelul Chit Chiţ să-i ajute; 
7. Moşul, baba, nepoata, căţelul, pisica şi şoricelul, trag cu putere de ridiche şi împreună reuşesc 

să scoată ridichea din pământ dar cad cu toţii jos. 
Voi explica cuvintele necunoscute din text şi expresiile pe care copiii nu le înţeleg: 
Uriaşă (foarte mare), laolaltă (împreună), a sta neclintită (a nu se mişca deloc), îndată (imediat), 

a smulge (a scoate), a nu se urni din loc (a nu se mişca din loc). 
 Fixarea poveştii 
Voi iniția jocul ,,Cine urmează?” 
Copiii vor răspunde la întrebări iar eu asez personajele în ordinea apariţiei în poveste pe o 

macheta. 
-Povestea se numește…….(ridichea uriaşă) 
- Cine a plantat ridichea?(moşul) 
- Pe cine a chemat moşul in ajutor?(baba) 
-La cine s-a gandit baba s-o ajute?(nepoțica) 
-Cum incearcă nepoțica să scoată ridichea? 
 Pe cine cheamă?(cățelul) 
-Cine il ajută pe cățel?(pisica) 
- Pisicuța la cine s-a gândit s-o ajute?(şoricel) 
-Moșul, baba, cățelul, pisica, șoricelul strigau:”Hei-rup, hei-rup” 
Prin tranziţia: “Ridichea”  
 De ce-mi spun ridichi de luna? 
 Eu cresc doar, pe vreme buna. 
 Am nevoie de mult soare 
 Sa cresc rosie si mare 
 Poate ca seaman c-o Luna 
 Uneori si ea-i rotunda. 
 Dar sunt buna de mancat 
 Eu, cred ca m-ati si gustat. 
 ALA 1: Fiecare copil v-a lucra la centrul ales si pregatit de parinte  
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 La centrul Știință, copiii vor semana in paharele seminte de ridichi. 
La centrul Construcții, copiii vor avea de construit ladite pentru ridichea uriasa. 
VI. Asigurarea feedback-ului și evaluarea: 
Vom fixa cunostintele cu ajutorul întrebarilor prin metoda ,,Diamantul “.Ridichea doreste sa se 

joace si ea si le propune copiilor un joc: ,,Fii atent, si raspunde corect’’. Copiii vor răspunde la 
întrebările puse de educatoare și eu voi aseza jetoanele potrivite in fiecare patrat.  

Copiii alcătuiesc propoziții cu ajutorul cuvintelor noi întâlnite în text după modelul dat de 
educatoare. (uriaşă, laolaltă, a sta neclintită, îndată, a smulge, a nu se urni din loc) . 

 Pe parcursul activitatii integrate educatoarea va evalua urmatoarele aspecte: intelegerea 
mesajului povestirii de catre copii, corectitudinea produselor activitatii si calitatea acestora; 
corectitudinea executarii miscarilor in timpul activitatii. 
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ŞCOALA ONLINE ŞI METODELE INTERACTIVE 

 
PROF. UNGUREANU ADINA 

COLEGIUL GHEORGHE TĂTĂRESCU ROVINARI 
 
 Una dintre metodele interactive care duce la stimularea activă a activităţilor culturale 

desfăşurate în cadrul Centrelor de documentare şi informare este jocul de rol. Acesta vine în sprijinul 
ambelor părţi implicate în procesul de educaţie, elev şi profesor, cu atât mai mult cu cât elevii se 
plictisesc astazi foarte repede de un anumit mod de instruire iar profesorul trebuie să aibă la îndemână, 
în aceste condiţii, un întreg arsenal de metode didactice. Strategiile de învățare interactivă stimulează 
participarea elevilor la acțiune, socializându-i și dezvoltându-le procesele cognitive complexe, 
trăirile individuale și capacitățile de înțelegere și autoevaluare a valorilor și situațiilor prin folosirea 
metodelor active. Imperativul calităţii în educaţie obligă la o reconsiderare a demersului educaţional 
al profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi, respectiv, pe 
cel care învaţă. Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă, implică o colaborare 
susţinută între elevi care, organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor 
obiective prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje 
informaţionale, ci pe rolurile de organizator, facilitator şi mediator al activităţilor de învăţare. 
Demersul didactic este conceput astfel încât nu îl mai are în centru pe profesor, ci pe elev. Rolul 
profesorului rămâne unul capital, însă, renunţând la vechile practici educaţionale rigide şi uniforme, 
el devine organizator al unui mediu de învăţare adaptat particularităţilor şi nevoilor beneficiarilor, 
facilitând procesul învăţării şi dezvoltarea competenţelor. Proiectând şi realizând activităţi de 
predare-învăţare-evaluare bazate pe strategii didactice interactive, cadrul didactic oferă elevilor 
multiple ocazii de a se implica în procesul propriei formări, de a-şi exprima în mod liber ideile, 
opiniile şi de a le confrunta cu cele ale colegilor, de a-şi dezvolta competenţele metacognitive.  

În ciuda acestui fapt, şcoala online nu a putut oferi soluţii pentru acest tip de activitate care 
presupune interacţiunea directă, lucrul în echipă, stabilirea unor roluri, pregătirea unui scenariu. Chiar 
dacă documentarea, asistată sau nu de profesorul documentarist, s-ar fi putut defăşura utilizând 
exclusiv informaţiile oferite de internet, fără a folosi fondul de carte, totuşi, implicarea ca atare în joc, 
asumarea rolului şi desfăşurarea lui ar fi lipsit cu desăvârşire. 

 De exemplu, una dintre activităţile culturale îndrăgite de elevi a fost Cartea-de la scriitor la 
cititor. Un joc al identificării traseului pe care cartea îl urmează din faza de manuscris până ce ajunge 
în mâinile cititorului. Copiii au de aflat informaţiile legate de fiecare instanţă prin care cartea trece, 
tot ceea ce o transformă dându-i forma finală, tot ceea ce presupune editarea, corectarea, machetarea, 
ilustrarea, legarea, promovarea etc. Ei culeg aceste date urmând să creeze situaţii concrete care să 
aibă cartea în centrul atenţiei. În acest context ei îşi dezvoltă creativitatea, imaginaţia, gândirea critică 
şi spiritul ludic, dar şi capacitatea de exprimare şi de negociere în grup prin joc. De asemenea, este 
facilitată învăţarea spontană într-un mediu în care elevul este în centrul atenţiei. Ei îşi împart rolurile 
în funcţie de preferinţe şi disponibilităţi, devenind responsabili pentru partea lor din poveste. Punând 
în practică informaţiile obţinute în urma documentării ei le asimilează şi le înţeleg mai bine decât 
într-un cadru clasic. Chiar şi cei care nu vor fi parte activă a jocului, fiind doar spectatori, vor înţelege 
mai uşor diferite realităţi sau mecanisme. 

 Pentru o activitate culturală, jocul de rol este una dintre formele ideale de manifestare, ce 
îmbină rigurozitatea documentarii cu relaxarea şi detensionarea pe care o presupune participarea la 
un joc. Activitatea are marele avantaj de a fi accesibilă tuturor copiilor, indiferent de nivelul de 
pregătire. Fiecare îşi poate asuma o mică parte din joc, integrându-se astfel mai uşor. 

 E nevoie de spaţiu, de mişcare, de interacţiune directă, de zâmbete şi voie bună, de toate aceste 
lucruri care ne-au lipsit şi pe care suntem pe punctul de a le redobândi. Şcoala online ne-a oferit 
nesperat de mult, dar nu totul, nereuşind să acopere întreaga paletă in ceea ce priveşte nevoia de 
învăţare.  
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BRAINSTORMING-UL, METODĂ ACTIVĂ DE 

 PREDARE - ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ 
 

PROFESOR UNGUREANU ADRIANA BEATRIS 
LICEUL TEHNOLOGIC “PAMFIL ŞEICARU“, CIOROGÂRLA, ILFOV 
 
 Brainstorming-ul este una din cele mai răspândite metode în formarea elevilor în educaţie, în 

stimularea creativităţii, în domeniul afacerilor, al publicităţii etc. 
Forme ale brainstorming-ului au fost utilizate în India acum 400 de ani cu denumirea de Prai-

Barshana (în afara eului, discuţii care nu admit critici), iar în secolele XVI-XVII căpitanii corabiilor 
în momentre primejdioase, cereu propuneri membrilor echipajelor în ordinea importanţei posturilor 
ocupate. 

 PRINCIPIILE BRANSTORMING-ULUI 
1. Principiul asigurării calităţii prin cantitate. La început participanţii aproape întodeauna 

emit idei banale, iar ulterior idei viabile, valoroase, ca rezultat al asociaţiei între cunoştinţele lor şi 
informaţiile oferite de ceilalţi. Creativitatea grupului este superioară creativităţii individuale deorece 
există posibilitatea de a combina şi îmbunătăţi ideile personale pe baza celor emise de ceilalţi. Ideile 
bune pot fi combinate pentru a obține o idee foarte bună, după cum sugerează și sloganul "1 + 1 = 3". 
Această abordare conduce la idei mai bune și complete decât lucrul individual și se crede că 
stimularea ideilor se face prin asociere. 

2.  Principiul amânării judecării ideilor - fără critici/contradicţii. Critica în această etapă este 
descurajată, în loc să se gândească la ce ar fi rău la acea idee, elevii sunt încurajați să se gândească la 
idei cât mai neobișnuite și să creeze o atmosferă constructivă. În braingstorming nu se tolerează nici 
un fel de critici/contradicţii. 

3. Principiul acceptării că ideile trăznite sunt binevenite. Pentru a se obține o listă bună și 
lungă de idei, ideile neobișnuite sunt binevenite întrucât ele ar putea inspira soluții mai bune decât 
ideile obișnuite, de asemenea ele pot crea noi perspective sau diminua prejudecățile. 

Etapele metodei: De cele mai multe ori la şcoala profesorul are rolul de lider, poate propune un 
subiect întregii clase, iar unul sau mai mulţi elevi consemnează toate ideile emise.  

1. Alege tema şi anunţă sarcina de lucru.  
2. Grupează elevii participanţi încât să se evite tensiunile în grupuri, coordonează şedinţa. 
3. Solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid, în enunţuri scurte şi concrete, fără cenzură, a 

tuturor ideilor – chiar trăznite, neobişnuite, fanteziste, legate de rezolvarea unei situaţii-problemă. Se 
pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi, se pot prelua, completa sau transforma ideile din 
grup, fără referiri critice.  

4. Stimulează participarea tuturor membrilor grupului. 
5. Înregistreză în scris, pe tablă, flipchart, video, reportofon, etc. 
6. Lasă pauze de câteva minute pentru „aşezarea” ideilor emise şi recepţionate. 
7. Reia pe rând ideile emise, iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe categorii-simboluri, 

cuvinte-cheie, imagini care reprezintă posibile criterii.  
8. Selectează ideile originale sau cele mai aproape de soluţii fezabile pentru problema pusă în 

discuţie. Se discută liber, spontan, riscurile şi contradicţiile care apar.  
9. Întreaga listă este revizuită și ideile nepotrivite sau irealizabile sunt înlăturate. 
10. Se afişează ideile rezultate de la fiecare grup/subgrup, în forme cât mai variate şi 

originale: cuvinte, propoziţii, imagini, desene, colaje, jocuri de rol pentru a fi cunoscute de ceilalţi. 
 
APLICAREA BRAINSTORMING-ULUI ÎN LECŢII 
 
1. COMUNICAREA SARCINII DE LUCRU 
 Subiectul pentru brainstoming poate fi exprimat sub forma: 
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- Unei întrebări productive: Ce consecinţe apar atunci când bilanţul natural este negativ? 
(formarea capacităţii de analiză şi prognoză). Cum pot fi evitate conflictele militare în interiorul unui 
stat? (formarea atitudinii).  

- Prin solicitarea formulării unor definiţii: Ce reprezintă uedurile? Ce sunt argiluvisolurile? Ce 
reprezintă selvasul? 

- Prin asocierea spontană de idei: Scrieţi tot ce ştiţi despre culturile din zona mediteraneană.  
- Prin asocierea raţională de idei: Căutaţi sinonime sau noţiuni similare pentru termenul „lac”. 
- Prin observaţie: Ce aţi observat când aţi vizitat Gradina Botanică? 
- Prin anchete: Ce părere aveţi despre încălzirea globală? 
Pentru stimularea ideilor, profesorul va acorda sprijin elevilor, ii va încuraja, va formula 

întrebari ajutătoare, va evita blocajele intelectuale, va emite idei. Participanţii se manifestă liber doar 
dacă au convingerea că orice idee este bună, că nu vor fi ridiculizaţi sau marginalizaţi. 

2. COMUNICAREA REGULILOR 
Deoarece scopul este amintirea sau producerea a cât mai multe idei referitoare la subiect, când 

se formulează ideile se va ţine cont de: 
- Nu există răspunsuri greşite sau absurde; 
- Fiecare are dreptul la opinia personală şi respectă părerea celorlalţi; 
- Se lasă imaginaţia să lucreze nestingherită pentru a produce cât mai multe soluţii; 
- Toate ideile sunt scrise în forma emisă de către elev pe caiet/o foaie sau de către profesor pe 

tablă/flipchart. 
3. EMISIA ŞI ÎNREGISTRAREA IDEILOR 
Brainstorming individual: Scrieţi fiecare pe caiet/foaie timp de 2 minute răspunsul la întrebarea: 

Ce soluţii aveţi pentru evitarea poluării în marile oraşe din România? Ideile enunţate vor fi prezentate 
colegului de bancă, unui grup sau clasei. 

Activitate în grupuri: Timp de 5 minute fiecare grup va scrie toate ideile referitoare la această 
întrebare (Dulamă, E. 2006, pag 152).  

4. ACTIVITATEA FRONTALĂ DE PREZENTARE A IDEILOR  
 Profesorul va repeta întrebarea după ce timpul alocat s-a scurs şi solicită direct ideile rezultate. 

Toate răspunsurile se vor nota unul sub altul pe tablă/flipchart. 
5. EVALUAREA IDEILOR PROPUSE PRIN BRAINSTORMING 
Elevii sunt rugaţi să reflecteze şi să decidă asupra celor mai valoroase răspunsuri, să comenteze, 

să opteze pentru anumite idei. Dacă sunt prezentate mai multe idei, moderatorul va acorda prioritate 
ideii celei mai apropiate de subiect. Se votează şi este aleasă ideea/răspunsul care primeşte cel mai 
mare număr de voturi. Uneori pot fi acceptate mai multe idei în funcţie de tema aleasă. 

CONCLUZII: 
Puncte tari:  
Prin această metodă elevii învaţă să emită păreri pe baza cunoştinţelor anterioare, să compare 

informaţiile, să argumenteze, să emită judecăţi de valoare, să ia decizii, să găsească soluţii la situaţii-
problemă etc. Avantajul acestei metode constă şi în implicarea elevilor mai timizi care vor vedea că 
părerile lor nu sunt criticate şi că nu trebuie să îşi apere punctele de vedere, în felul acesta simţindu-
se încurajaţi să participe. Elevii capătă mai multă încredere în sine şi învaţă să colaboreze. 

Puncte slabe:  
Metoda reprezintă doar o etapă a procesului de rezolvare a unei probleme şi nu înlocuieşte 

cercetarea clasică. Soluţiile propuse nu au întodeauna aplicabilitate în practică. Metoda brainstorming 
depinde de priceperea profesorului/moderatorului de a antrena în mod eficient toţi participanţi, ca 
activitatea să nu devină obositoare, plictisitoare şi incoerentă. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
Dulamă, Maria Eliza, (2006), Metodologie didactică, Editura Clusium, Cluj-Napoca 
Pintilie, Mariana, (2002), Metode moderne de învăţare evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-

Napoca. 
Stoica, Ana (1983), Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti  
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SISTEMUL DE ÎNVǍȚǍMÂNT ESTONIAN 

 
PROF. CĂLIN UNGUREANU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEȘTI, ARGEȘ 
 
Sistemul de învăţământ estonian se structurează astfel:  
a) şcoli de bază (7-15 ani)  
o educaţia primară (clasele I-IV)  
o educaţia de bază (clasele V-IX)  
b) gimnaziu sau şcoală vocaţională (16-18 ani)  
o învăţământ superior secundar (clasele X-XII) sau educaţie vocaţională (clasele X-XII)  
c) şcoli tehnice post-secundare (19-21 ani) sau universităţi şi instituţii de învăţământ superior 

(19-24 ani pentru licenţă)  
În urma analizei rezultatelor la testele internaționale PISA, s-a constatat că elevii estonieni au 

obţinut rezultate remarcabile, clasându-se pe primele locuri la toate evaluările administrate. S-a 
observat existenţa unor diferenţe de gen, şi anume: faptul că fetele se descurcă mai bine la partea de 
citit, iar băieţii excelează la matematică.  

Se pune întrebarea: care este secretul succesului elevilor estonieni?  
Una dintre explicaţii constă în faptul că integrarea IT în şcoli a început în anul 1986, 

programarea constituind o a doua alfabetizare. Apariţia timpurie a Internetului în instituţiile de 
învăţământ a favorizat formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale, atât la elevi, cât şi la profesori. 
Încă din anul 1989 au apărut primele proiecte prin intermediul e-mail-ului şi au fost introduse 
calculatoarele în şcoli. Prima strategie în domeniul digital a aparţinut Fundaţiei Tiger Leap și a fost 
aplicată în Noul curriculum național, începând cu anul 1997.  

Între anii 1998-2001 s-a constituit un portal pentru profesori, care avea ca scop facilitarea 
învățării acestora și perfecționarea competențelor digitale, cât și oportunitatea de a le oferi o varietate 
de training-uri. 

Noul curriculum național, care este aplicat începând cu anul 2013 urmărește utilizarea I- pads-
urilor în strategia didactică. 

De asemenea, elevii estonieni sunt cei mai activi utilizatori ai portalelor de tip e-school şi ai 
paginilor web ale şcolii.  

Elevii au o atitudine generală pozitivă faţă de învăţare, participând cu interes la rezolvarea 
sarcinilor de lucru, ca urmare a utilizării soft-urilor educaţionale inovative. Statisticile arată faptul că 
mai mult de jumătate dintre elevii estonieni se simt fericiţi la şcoală.  

Elevii au şanse egale la educaţie, deoarece statutul socio-economic nu le afectează rezultatele, 
şcoala compensând situaţia financiară precară, intervenind timpuriu unde sunt probleme.  

Formarea periodică a profesorilor asigură elevilor accesul la ultimele abordări inovative în 
domeniul educaţiei.  

Alţi factori de succes care au generat rezultatele foarte bune la testele internaţionale: 
flexibilitate și agilitate în aplicarea curriculumului, sprijin pentru inovatori, faptul că există manageri 
IT în fiecare școală, infrastructura este performantă, training-urile pentru profesori sunt bine 
proiectate și implementate, se lucrează în echipe mici, în care este facilitată învățarea. 

Educaţia iniţială a fiecărui profesor presupune existenţa unui masterat în domeniul de 
specializare. Se acordă o mare importanţă formării continue a cadrelor didactice, oferindu-li-se 
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posibilitatea de a participa la diferite cursuri de formare gratuite. În decursul a 5 ani, fiecare profesor 
trebuie să parcurgă 160 de ore de formare. Se pune accentul pe latura creativă a demersului didactic, 
dascălii având posibilitatea de a participa la cursuri în cadrul Centrelor de educaţie inovativă. Se 
urmăreşte modificarea curriculei în concordanţă cu transformările tehnologice şi explozia 
informaţională din viaţa reală. Profesorii de ştiinţă beneficiază de un curriculum experimental, care 
să capteze şi să menţină interesul elevului.  

De asemenea, tehnologia digitală educaţională se dezvoltă în şcoli prin programe sponsorizate 
de firme de IT consacrate.  
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 PROF. INV. PRIMAR UNGUREANU IONELA,  
SCOALA GIMNAZIALA PUIESTI, JUDETUL BUZAU 

 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 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 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.  
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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 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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RESURSE EDUCAȚIONALE UTILE ÎN PROCESUL DE PREDARE-

ÎNVATARE-EVALUARE ON-LINE 
 

 PROF. INV. PRIMAR, UNGUREANU IONELA 
 
 Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă, 

presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora 
de către profesori la oră, mai ales în această perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a 
fost înlocuit cu cel online. 

 Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul, a transmite, 
şi a manevra elementele unei lecţii. Prin urmare pregătirea cadrelor didactice este un element de bază. 
Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă 
muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele şcolare şi 
manualele, pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei lecţii pe 
calculator.  

 Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul 
educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-
educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.  

 Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educaționale utile în 
procesul de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre 
cadrele didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilităților 
educative ale acestora. 

Este evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot înlocui pe cele tradiţionale în mod 
radical. Există domenii sau etape ale procesului de învăţământ în care educaţia tradiţională este de 
neînlocuit- faza preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când 
influenţa personală a educatorului rămâne determinantă și de neînlocuit!  

 În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins 
o serie de concluzii interesante cu privire la eficienţa utilizării resurselor educaționale online, dintre 
care amintim:  

 oferă informaţii organizate;  
 chestionează pe cel ce învaţă;  
 stimulează creativitatea;  
 constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;  
 ne determină să găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor; 
 diminuează factorul de stres; 
 este prezent caracterul ludic;  
 reduce timpul de studiu;  
 se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer. 
 
 Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, 

preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin 
cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de 
lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative 
și originale. 

 Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platformă foarte ușor de utilizat de către 
cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii. Adresa web oficială este 
www.JigsawPlanet.com. 

 Dând un click pe acestă adresă, cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle 
pentru copii după tema dorită sau poate crea propriul cont în vederea personalizării activității. Contul 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1290

https://www.jigsawplanet.com/


se crează prin completarea câtorva informații (alegerea unui nume de utilizator, parolă, adresă de 
email pentru confirmarea și finalizarea înscrierii/creării contului). 

 Apoi, prin alegerea opțiunii ”Crează”, se pot realiza puzzle-uri variate, cu grad diferit de 
dificultate, în funcție de vârsta copilului, de tema săptămânii etc. 

 Atunci când am abordat tema ”Ce fac animalele toamna”, de exemplu, le-am pregătit copiilor 
ghicitori despre viețuitoare...iar răspunsul nu a fost confirmat de către mine, ci a fost ”ascuns” în 
spatele pieselor de puzzle pe care copilul le-a poziționat corect în vederea reîntrgirii imaginii.  

 Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența 
copiilor și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, 
într-un ambient potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 
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ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ/ÎNVĂȚAREA ONLINE: 

 AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
 

PROF. UNGUREANU LIDIA-LĂCRIMOARA 
COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN,  

LICEUL DE ARTE ”SABIN PĂUȚA”,  
COLEGIUL NAȚIONAL ”TRAIAN LALESCU”, REȘIȚA 

 
Educația clasică este cea care a pus bazele educației și învățării din cele mai străvechi timpuri, 

însă s-a dovedit, că în prezent, ea nu este suficientă pentru dezvoltarea elevilor. Astfel, în ajutorul ei 
vine educația digitală care dispune de numeroase resurse gata să fie cercetate și utilizate.  

Introducerea resurselor digitale în activitățile didactice sunt importante, însă fără a fi excluse 
metodele tradiționale care sunt baza și temelia unei educații complete. Instrumentele digitale îi fac pe 
elevi să devină mai interesați contribuind, astfel la dezvoltarea abilităților eficiente de învățare ale 
acestora. Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea. Educația digitală îi motivează pe elevi, 
devenind mai responsabili. Cei 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 seama, 
pentru că învață într-un mod activ, colaborativ. Metodele interactive stimulează cooperarea, nu 
competiţia, fiind atractive, pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învățare.  

Dacă luăm în considerare impactul pe care îl are asupra mediului consumul de 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. Deși digitalizarea oferă o 
perspectivă mai largă și activități mult mai atractive decât metodele tradiționale de învățământ, să nu 
uităm faptul că o bună parte de informație de pe internet este falsă, lucru pe care o carte niciodată nu 
îl va oferi cititorilor săi. 

Învățarea tradițională este mai potrivită pentru copiii mici, deoarece participarea față în față îi 
ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un 
program regulat. Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Într-o 
clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile 
întrebări cu profesorul, obținând astfel un feedback imediat. De asemenea, interacțiunile cu profesorii 
contribuie la motivația elevilor de a obține note mai mari. 

Învățarea on-line presupune îmbinarea tehnologiei cu educația, prin folosirea unor produse de 
învățare inovatoare, special create pentru noua generație digitală. Folosirea platformelor online de 
educație oferă o serie de beneficii şi avantaje. Lecţiile virtuale și jocurile educaționale oferă copiilor 
o vedere realistă asupra materiei. Învățarea on-line presupune o completare a educației tradiționale: 
animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de antrenare a inteligenței emoționale, etc. 
Există și provocări care trebuie abordate corespunzător. O provocare ar fi lipsa accesului la internet. 
Sunt tineri din zone defavorizate care au aceleași drepturi la educație, dar care nu dețin dispozitivele 
necesare pentru a participa la cursuri, lecții, din cauza lipsei posibilităților financiare. 

Metodele educaționale tradiționale nu trebuie înlocuite ci perfecționate. Pentru unii indivizi, 
formarea on-line este mai potrivita, in timp ce pentru altii formarea in clasa este metoda preferata. 
Educația digitală nu ar supraviețui fără cea tradițională, deoarece un calculator, telefon, tabletă 
niciodată nu ar putea înlocui sfatul sau îndrumarea unui profesor 
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EDUCATIA PRESCOLARILOR PE PERIOADA IZOLARII 

 
PROF. INV. PRESCOLAR UNGUREANU LUMINITA  

GPP LUMEA COPIILOR TOPOLOVENI 
 
 Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 

de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au 
putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, nevoile 
preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare 
și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Astfel, deși o serie de grădinițe 
(majoritatea private) apelează la platforme digitale, rezultatele nu sunt satisfăcătoare.  

 Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate, stabilitate și 
autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să navigheze printre 
sarcinile legate de muncă, copil, casă. 

 Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în viața 
lor în ultima vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre noul virus și despre cum s-au schimbat 
rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin repere 
cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim în această perioadă, ce simt copiii, ce simt 
părinții și cum se pot organiza ca să depășească această perioadă. Validarea și acceptarea emoțiilor 
atât a copiilor, cât și a părinților, chiar și cele de frică și panică, incertitudine și instabilitate, ne poate 
ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în direcțiile în care putem avea un impact. Conectarea 
părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în organizarea rutinei și 
a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți dintre părinți muncesc, înțelegerea nevoilor 
copilului, organizarea unei rutine similare cu cea din timpul grădiniței și a unor activități zilnice poate 
fi un ajutor esențial și poate menține copilul conectat la un program familiar lui. Deopotrivă, 
comunicarea constantă dintre părinte și educator, îl poate ajuta pe cel din urmă să înțeleagă mai bine 
contextul familiei în această perioadă, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în 
întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. 

 Conectarea educatorului cu copilul. În perioada preșcolară, discuția învățării în perioada 
izolării se mută de la activități conform unui curriculum sau al unui plan de învățare elaborat către 
CONECTARE. Educatorii au fost o prezență constantă în viața copiilor înainte de izolare, iar șansele 
ca ei să resimtă lipsa lor, a grădiniței și a copiilor, sunt mari. Unii vor reuși să verbalizeze sau să 
semnaleze acest lucru, alții se vor exterioriza prin comportamente provocatoare aparent fără un motiv 
anume. Conectarea zilnică cu educatorul este importantă pentru a reda stabilitatea și continuitatea 
copilului. Metodele prin care cei doi se conectează pot fi diferite: prin video call 1:1, prin filmulețe 
cu activități, cântece, etc. pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video 
conference în grupuri mici. Fiecare copil e diferit și este important ca metodele de conectare să fie 
experimentate până se ajunge la una atrăgătoare pentru copil și potrivită pentru părinte. Însă, mai 
important decât metoda, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea cu 
preșcolarul, nicidecum activități care mai de care mai sofisticate.  

 Preșcolarii au nevoie de oamenii dragi lor aproape, de stabilirea conexiunii și adaptarea la noile 
rutine. Planurile curriculare pot aștepta, emoționalul copiilor și al părinților sunt prioritatea în această 
perioadă de izolare. 

Încurajarea plictiselii. Una dintre grijile părinților în această perioadă este să ofere cât mai multe 
activități și jucării copiilor. Motivele sunt diverse: fie pentru că părinții sunt ocupați și vor să umple 
timpul copiilor, fie pentru că le este teamă ca aceștia “să nu rămână în urmă”. 

 În ambele cazuri, soluția nu este suprastimularea copiilor, ci încurajarea unui program 
echilibrat în care momentele de plictiseală nu doar că nu sunt combătute cu jucării, activități sau 
diverse sugestii și direcționări, ci sunt încurajate. Plictiseala dezvoltă imaginația și creativitatea.  
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Un copil care nu are ce să facă (sau nu i se spune ce să facă) își va căuta singur de lucru. Va 
folosi obiectele și jucăriile pe care le are la îndemână pentru a crea noi scenarii și jocuri de rol, își va 
dezvolta autonomia față de părinți și va găsi soluții creative la diverse provocări. Deși inițial poate 
părea o provocare pentru părinți și copii să gestioneze plictiseala, pe termen mediu și lung aceasta va 
fi benefică pentru ambele părți. 

 Jucăriile open ended sunt ideale pentru perioada izolării. Câteva exemple pot fi plastilina, 
creioanele, foarfece pentru copii, hârtie colorată, lipici, seturile de construcții (forme, magneți, 
grimms, kapla, etc), materiale naturale (ghinde, nuci, castane, conuri de brad, crenguțe, etc), costume 
pentru joc de rol, instrumente muzicale, cărți. Combinația dintre astfel de materiale duce la bogăția 
jocurilor și la manifestarea creativității. Cu cât materialele pot avea mai multe întrebuințări și pot fi 
combinate, cu atât îi vor ține mai mult timp ocupați și vor facilita învățarea. Cu cât jucăriile sunt mai 
specifice și presupun etape clare, cu atât vor limita interacțiunea copiilor cu ele și vor implica adultul 
pentru a ghida etapele. 

 Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Părinții sunt extrem de ocupați însă dacă 
ar fi să alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze zilnic, aceasta este cu 
siguranță una de motricitate grosieră. Fie că vorbim de momente de dans, jocuri psihomotrice (aici 
educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri de imitare (ex: Simon says, scaunele muzicale, freeze 
dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să stimuleze motric copiii în această 
perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia chiar dacă nu ies afară și se vor odihni mai bine, vor 
colabora mai bine.  

Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. Având 
în vedere că cei mai mulți părinți nu mai beneficiază de ajutor din exterior pentru treburile casnice și 
unii dintre ei și muncesc de acasă, navigarea printre toate sarcinile poate fi o provocare. Se știe, însă, 
că preșcolarilor le place să se implice în treburile casnice, să îi imite pe părinți și în felul acesta să îi 
și ajute. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru mașina de 
spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte utile pentru 
dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice. Ajutorul este și pentru 
părinți, deoarece își pot rezolva treburile în casă într-o companie cel puțin plăcută. 

 Disponibilitatea unui adult. Cea mai mare provocare pentru părinții care lucrează de acasă în 
această perioadă este să își îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor 
copilului sau chiar al copiilor. Și este frustrant pentru ambele părți când nevoile lor nu sunt satisfăcute 
și când reacția copilului la lipsa de atenție a părinților degenerează în comportamente provocatoare. 
Din experiența noastră, organizarea unui program în care părinții își împart timpul astfel încât unul 
dintre ei să fie prezent pentru copil majoritatea timpului este cazul ideal. Copilul va accepta mai 
repede faptul că mama lucrează, de exemplu, dacă tatăl este disponibil și se joacă sau măcar îl 
supraveghează. Atunci când lucrează acasă cu un preșcolar este necesar ca părinții să își calibreze 
așteptările și să se pregătească pentru o serie de întreruperi din partea copilului care deseori chiar și 
când se joacă singur va veni să îi arate ce a făcut și să primească validarea și aprecierea părintelui. 
Productivitate la muncă cu preșcolari în izolare nu există, ci doar supraviețuire. 

 Perioada izolării este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 
schimbările de rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice 
și cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ACTUAL ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL  

 
PROF. UNGUREANU OANA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”EP. I. ANTONOVICI”, 
 BÂRLAD, JUD. VASLUI 

 
 Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent în contextual pandemiei cu Covid 19. 
 Consider că învățământul actual este într-un impas, deoarece se pendulează între varianta 

online și cea tradițională. Cadrele didactice și elevii au parte de experiența inedită a desfășurării orelor 
în mediul online. Trecerea repetată de la scenariul roșu la cel verde, de la galben la roșu a bulversat 
părinți, elevi și cadre didactice deopotrivă.  

 Se știe că multe cadre didactice au fost surprinse nepregătite sau insuficient pregătite pentru 
efectuarea orelor în mediul online. Părinții, de asemenea, au fost nevoiți să-și susțină copiii din punct 
de vedere financiar, oferindu-le suportul tehnic. Elevii din clasele terminale au fost cei mai 
dezavantajați de aceste schimbări majore.  

 În opinia mea, mediul online nu oferă actului educațional aceeași calitate ca cel tradițional, 
desfășurat în format fizic. De aceea, cred că activităţile școlare realizate în sistem tradițional, dar în 
special cele extracurriculare reprezintă un element prioritar în educația actuală, întrucât au un impact 
pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevului, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării 
sociale, în general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate, organizate de şcoli, spre 
deosebire de participarea la activităţi nestructurate se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte 
dezvoltarea adolescenţilor: performanţă, coeficienţ de abandon şcolar mai scăzut, optimizarea stării 
psihologice, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine preocupări cu privire la viitor, 
diminuarea anxietății datorate distanțării sociale, scăderea consumului de alcool, tutun şi droguri. 
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, departe de constrângerile și 
regulile stricte impuse în incinta instituției de învățământ. . 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, 
constrângerile și regulamentele impuse în incinta instituției de învățământ. oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 În mod tradițional, aceste activităţi se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor 
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util, de al 
transforma într-o sursă educaţională, de a cultiva gustul pentru frumos, pentru lectură, vizionarea unor 
piese de teatru, filme, implicarea în desfăşurarea şezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi creaţie. 
Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Ea 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Necesitatea și dorința de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este 
tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. În cadrul acestor activităţi se deprind să 
folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal al şcolii - pregătirea copilului pentru viaţă. 
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 În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, desfășurarea activităților extracurriculare este evident obstrucționată, însă profesorul poate găsi și 
aplica n oi soluții, adaptându-se din mers restricțiilor din momentul respectiv. Spre exemplu, pentru 
a respecta recomandările date de către autorități, dar și pentru a asigura derularea activităților 
extrașcolare, se pot realiza proiecte individuale sau de grup, elevii informându-se inițial în mediul 
online, concluziile fiind comunicate ulterior întregului colectiv. De asemenea, cadrul didactic poate 
realiza drumeții în mijlocul naturii cu grupuri mici, ținând seamă de păstrarea distanțării sociale. 
Atelierele de lucru, cercurile de lectură și creație, jocurile didactice, concursurile de cultură generală 
etc. pot fi și ele desfășurate în spații deschise, într-un parc sau la marginea orașului,  

 În concluzie, pot afirma că trînvățământul tradițional este superior celui online, iar activitatea 
extracurriculară este o componentă educaţională esențială şi eficientă căreia orice cadru didactic 
trebuie să-i acorde atenţie, dovedind, el însuși, în primul rând, capacitatea de adaptare, atât în modul 
de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită elevilor stimularea creativității și un nivel crescut de socializare de care tinerii, mai ales acum, 
în acest context epidemiologic, au atât de multă nevoie.  
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ALICE, O POVESTE DE SUCCES 

 
PROF. LILIANA URSACHE  

LICEUL TEORETIC ”GRIGORE MOISIL” IAȘI  
& ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE CĂLINESCU” IAȘI 

 
De mediul de dezvoltare Alice am auzit în urmă cu 5-6 ani. Pe atunci propuneam în fiecare an 

cursuri opționale de SCRATCH la clasele de gimnaziu, iar Alice mi s-a părut a fi o alternativă mai 
interesantă. Am studiat întâi resursele online, am testat și am început să propun elevilor un curs 
opțional de Alice. 

Din acea perioadă am început să particip la concursul de Alice organizat de ADFABER. Nu era 
ușor. Secțiunile erau lecție, soft educațional sau joc. Este dificil de lucrat așa ceva cu elevi mici, de 
gimnaziu. Un proiect complex se face cu multă migală și implică inclusiv funcții și proceduri cu 
parametri. Era greu de convins copiii să angajeze la o asemenea muncă, nu toți elevii care doreau să 
participe puteau să se ridice la nivelul cerințelor, nu toți erau dispuși să lucreze și să testeze singuri, 
suficient. Cu toate acestea, am participat aproape an de an la acest concurs. 

Pentru a le fi mai ușor elevilor, în vara anului 2017, am scris o carte de Alice împreună cu o 
colegă, Gabriela Neculcea din Bacău. Am gândit-o ca un suport de curs pentru opționalul de Alice. 
În fiecare capitol sunt prezentate noțiuni teoretice, care sunt urmate de o fișă de lucru sau un proiect 
ori tutorial în care se aplică acele noțiuni.  

 
Anul acesta o echipă formată din două eleve de clasa a șaptea de la Școala Gimnazială ”George 

Călinescu” din Iași, au dorit să participe la acest concurs, deoarece le-a plăcut Alice, atunci când am 
lucrat în clasa a șasea cu ele, în cadrul unității de învățare Animații grafice și modele 3D. Acestea au 
simulat o oră de curs interactivă, cu tema Pericolele internetului, cu etapele cunoscute (reactualizarea 
cunoștințelor necesare înțelegerii noii lecții, transmiterea noilor cunoștințe, stimularea elevilor pentru 
a răspunde, un test la finalul orei). 

Elevele au creat o sală de calsă cu tot mobilierul necesar și 23 personaje umane (profesoara și 
cei 22 de elevi). Au scris funcții pentru ridicarea mâinii, întoarcerea personajelor, simularea mersului, 
așezarea pe scaun. Au găsit și o modalitate de a testa în scris cunoștinețe la finalul orei. 
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Am avut marea bucurie ca proiectul lor să impresioneze juriul, iar elevele să primească premiul 

I; se oferă un singur premiu I la nivel național. Interviul cu premianții de la gimnaziu și liceu se 
găsește la dresa https://youtu.be/aioIUi7S9Zw. Așa a fost recompensată munca depusă de-a lungul 
anilor pentru promovarea mediului de dezvoltare Alice în rândul elevilor și formarea abilităților de 
programare a acestora. 
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 LEGĂTURA DINTRE ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE ŞI CEL 

TRADIŢIONAL 
  

PROF. INV. PRIMAR URSACHI SIMONA 
LICEUL TEORETIC GĂTAIA, JUD. TIMIŞ 

 
 Modul de predare-invăţare tradiţional trebuie să se împletească în ceea ce priveşte abordarea, 

cu cel modern.Educatorul are rolul de reglator al viziunii copiilor asupra vieţii, asupra modului de 
înţelegere a relaţiilor sociale, pe care în orice context, tradiţional sau informaţional/ tehnologizat, 
trebuie să le perceapă ca făcând parte din legături interumane construite pe comunicarea face-to-face 
şi accentuat pe înţelegerea reciprocă, compasiune, nevoia de comunicare, sentimente, pe care 
tehnologia nu trebuie să le anuleze.  

 Oamenii educaţiei trebuie să fie persoane proactive, creative şi să cultive relaţiile interumane, 
sociale, corecte, iar clasa, lecţiile, procesul didactic să includă şi să promoveze ambele valenţe, 
tradiţional şi modern. 

 Din punct de vedere al procesului didactic, metodele prin care, in cadrul orelor de studiu, se 
face asimilarea de noi noţiuni, concepte si realităţi, trebuie să fie cât mai accesibile .În acelaşi timp, 
acestea trebuie să fie realizate într-un sistem educaţional integrat pornind de la un concept adaptat la 
nou, un concept modern, mult mai agil, mai prezent in viaţa elevilor si a cadrelor didactice. 

 Educaţia tradiţională este cea la care apelăm de fiecare dată când facem cunoştinţă cu 
personalitatea copiilor, cu sfera lor de interes, cu aptitudinile lor. 

 Dar evoluţia fiind inevitabilă, noile device- uri furnizate de tehnologie, îşi fac tot mai mult loc 
in viaţa oamenilor şi a şcolii, în ultimii ani . 

 Elevii sunt cei care cer modernizarea acestui sector, elevii sunt în aceste timpuri şi noii 
promotori ai unei educaţii bazate pe integrarea noului, a educaţiei bazate pe înţelegerea din mers a 
evoluţiei lumii. 

 Era digitală determină naşterea unui nou fenomen educaţional, acela în care tehnologiile 
informatice ne oferă o nouă perspectivă, învăţământul online, noţiunea de e-learning. 

 Lecţiile interactive sunt modalitatea cea mai atractivă de a face şcoală. Acestea nu exclud 
pregătirea profesorului, nu exclud pedagogia, nu exclud abordarea subtilă a unui subiect mai complex, 
nu exclud nici măcar monologul. Aceste lecţii se definesc prin colaborare, prezentare, participare, 
explicaţie, interacţiune, anticipare, implicare. 

 Învăţarea interactivă prin formule specializate de tip e-learning, implică un proces de adaptare 
la sistemul de alfabetizare electronică a tuturor celor care doresc să fie în pas cu ultimele noutăţi, să-
şi updateze comportamentul profesional. 

 Un alt aspect important de menţionat este acela că, părinţii sunt realmente implicaţi ( mai ales 
la clasele primare) în procesul de învăţare, prin asistenţa pe care o acordă propriilor copii. 

Avantajul este mai marea apropiere a părinţilor de copii, înţelegerea nevoilor lor educaţionale 
şi nu numai. 

 Este, deci, bine să luăm în calcul tehnologia ca o latură importantă a procesului educaţional. 
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PROIECT DIDACTIC 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR URSACHI VALENTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION NISTOR’’ VICOVU DE SUS, SUCEAVA 
 
CLASA: a II-a C 
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 
DISCIPLINA: Dezvoltare personală 
UNITATEA TEMATICĂ: Farmecul iernii 
TEMA LECȚIEI:Frica 
TIPUL LECȚIEI: Predare – învăţare 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
SCOPUL LECȚIEI:Dezvoltarea capacitaţii de recunoaştere a anumitor stări emoţionale; 
COMPETENŢE SPECIFICE:  
 Dezvoltare personală 
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate;  
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă; 
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 
 Comunicare în limba română 
1.1.Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile, variate; 
 Arte vizuale și abilități practice 
1.1.Sesizarea diferenței dintre informația practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul 

artistic; 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
O1: Să asocieze o situaţie dată cu emoţia pe care o creează; 
O2: Să completeze enunţuri date cu informaţii din text;  
O3: Să identifice situații care provoacă frică; 
O4: Să scrie DA / NU în dreptul unor enunţuri date; 
O5: Să recunoască chipuri care exprimă frica; 
STRATEGII DIDACTICE: 
METODE ŞI PROCEDEE : conversația, explicația, expunerea, exercițiul, jocul didactic; 
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT laptop, joc interactiv creat cu programul Wordwall, fișă 

interactivă creată cu programul Wordwall 
MODURI DE ORGANIZARE : frontal, individual 
RESURSE TEMPORALE:18 min. + 2 min. activitate recreativă 
RESURSE UMANE: 20elevi 
RESURSE SPAȚIALE: spațiul de lucru personal al fiecărui participant 
BIBLIOGRAFIE: https://wordwall.net/ro/resource/9049306 
 

Etapele 
activității 
 

Conţinutul ştiinţific Ob. ope 
ra 
țio 
nale 

Strategii didactice Evaluare 
 

Metode și 
procedee 

Mijloace de 
învăță-mânt 

Forme de 
organizare 

1.Moment 
organizato
ric 

Se creează condiţiile 
optime pentru bună 
desfăşurare a activităţii 
propuse 
-  

  
conversaţia 

  
frontal 

Capacitatea 
de a se 
pregăti 
pentru oră 

2.Reactual
izarea 
cunoştinţe
-lor  

Are loc identificarea zilei, 
precizarea datei, a lunii şi a 
anotimpului în care ne 
aflăm. 

 
 
 
 
O1 

 
conver-sația 
 

 
 

 
frontal 
 

Capacitatea 
de a asocia o 
emoţie cu 
evenimentul 
descris 
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 Se solicită 
răspunsuri la întrebarea: 
Cum te simți când? 
 

3. 
Captarea 
atenției 

 Se prezintă 
elevilor povestea 
musafirului surpriză,  
- Şoricelul 
Şandru. 
  

 Expu-nerea 
 
explicația 

Planșă cu 
traseul 
șorice-lului 

frontal Capacitatea 
de a 
recepţiona, 
observa şi 
asculta 

4.Anunțar
ea temei și 
a 
obiective-
lor 

Elevii sunt anunțați că vor 
învăţa despre frică. La 
finalul orei ei vor 
recunoaște această emoție 
și vor putea să o controleze. 

  
 

 frontal  

5.Dirijare
a învățării 
 

Se citește povestea 
șoricelului. 
 Joc : 
Completează cu ce lipseşte! 
 Se explică 
elevilor că frica este o 
emoţie care apare atunci 
când ne simţim în pericol. 
Este folositoare pentru că 
ne ajută să ne dăm seama de 
situațiile periculoase și să 
ne apărăm.  
 Se rezolvă 
exercițiile din fișa de lucru, 
selectiv sincron/asincron.  

 
O2 
 
O3 
 
 

conversația  
jocul didac-
tic 
 

 
 
laptop 
 
 
 
 

frontal 
indi-vi-dual 

Capacitatea 
de a 
completa 
corect 
enunţuri-le; 
de a 
răspunde la 
întrebări 

6.Obținere
a 
performan
-ței 

Se rezolvă o fișă interactivă 
creată cu programul 
Wordwall. 
Fișă interacti-vă 
(https://wordwall.net/ro/res
ource/9049306) 

 
O3 
 
 

conversația 
expli-cația 

 frontal Capacitatea 
de a rezolva 
sarcinile 
propuse. 

7.Asigurar
ea 
retenției și 
a 
transferul
ui 

- Care este cuvântul cu sens 
opus pentru frică?  
 Elevii vor primi 
o fişă –TESTUL 
CURAJULUI (Comunicare 
asincronă -Anexa 3).  
 

 
O4 

Expli-cația 
 
exercițiul 

 
Anexa 3 

frontal 
 

Capacitatea 
de a rezolva 
exercițiile 
date. 

8.Activitat
e 
recreativă 

 Fișă de lucru.  
1. Ce culoare crezi 
că are frica? Încercuiește 
fețele corespunzătoare fricii 
folosind culoarea aleasă. 
2. Colorează fețele 
încercuite. (Activitate 
asincronă) 

 
 
O5 

Conver-sația 
exerci-țiul  

Anexa 4 
fișă,  
culori 

individual  

9.Încheier
ea 
activităţii 

 Se transmite 
elevilor tema acasă, 
sarcinile de lucru, care 
constituie activitatea ce se 
realizează prin comunicare 
asincronă.  

 Conver-sația 
expli-cația 

 frontal  
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ȘCOALA DE ACASĂ – O NOUĂ PROVOCARE? 

 
 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR URSZ CRISTINA 

 ȘCOALA GIMN. NR. 1 SÂNTANDREI 
 (GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 1 SÂNTANDREI) 

 
Pandemia a impus şcoala de acasă, respectiv şcoala on-line, ca soluţie pentru continuarea 

actului didactic, dar aceasta s-a dovedit a fi o mare provocare atât pentru copii şi părinţii acestora, cât 
şi pentru cadrele didactice. Au apărut, astfel, o serie de opinii pro şi contra legate de această modalitate 
nouă de predare/ învăţare, dezavantajele fiind cel mai adesea invocate, atât de profesori şi părinţi, cât 
şi de o serie de specialişti în domeniu.  

 Printre avantajele învăţării on-line se numără următoarele: 
- părinţii pot supraveghea activitatea preşcolarilor şi îi pot monitoriza mai uşor, continuându-

se procesul educativ în condiţii de siguranţă; 
- nu se mai consumă timp şi bani pentru drumul spre grădiniţă, respectiv nu se mai face efort 

fizic îndelungat pentru copiii care fac naveta; 
- există o varietate de programe prin care se pot realiza activităţile cu cei mici, atractive şi 

îndrăgite de aceştia, prin care se realizează evaluarea mult mai uşor; 
- copiii se obisnuiesc mai bine cu tehnologia, totul este interactiv, facilitând dezvoltarea 

competenţelor digitale de la o vârstă fragedă; 
- se pune mai puţin accent pe teorie şi mai mult pe practică; 
- şcola on-line permite desfăşurarea orelor de program fără mască, astfel încât să putem citi 

expresii faciale. Se facilitează astfel, comunicarea non-verbală, atât de necesară copiilor.  
 Printre dezavantajele şcolii on-line, aşa cum au fost ele identificate de părinţi, profesori şi 

specialişti în educaţie, se numără următoarele: 
- este impersonală, spre deosebire de educaţia în clasă, unde există o interacţiune faţă în faţă 

reală între educatoare şi copil, interacţiune ce îl ajută pe acesta din urmă să-şi construiască încrederea 
în sine şi maturitatea emoţională; 

- pregătirea precară în utilizarea internetului şi a altor instrumente digitale a utilizatorilor, atât 
părinţi, cât şi profesori; 

- controlul dificil din partea profesorului asupra activităţii de învăţare a copilului în timpul 
orei; 

- lipsa mijloacelor tehnice adecvate (laptop, tabletă, conexiune la internet); 
- autenticitatea muncii; 
- evaluările au tendinţa de a fi bazate doar pe cunoştinţe şi nu neapărat pe partea practică. 
 Educaţia online, chiar dacă a fost şi este o provocare, cu siguranţă se numără printre 

numeroasele progrese pe care tehnologia le-a pus la dispoziţie. Nu mai trebuie sa fim prezenţi fizic 
în clasă pentru a învăţa. Există, clar, avantaje şi dezavantaje în utilizarea media în clase, iar profesorii 
trebuie să experimenteze noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia îţi permite să 
experimentezi, pe de altă parte, tehnologia poate distrage atenţia şi poate încuraja înşelăciunea. 
Cadrele didactice trebuie să fie creative pentru a trece dincolo de de zona de confort pentru a face 
lucrurile ALTFEL. Vorbim despre un compromis şi o încercare de a face tot posibilul într-un context 
de educaţie atipic şi incomod, mai ales pentru preşcolari. 

 
Bibliografie: 
Simeon Kraiopoulos, Părinţi şi copii. O abordare teologică, duhovnicească si psihologica, 

Editura Bizantina, 2005;  
 www.lifeup.ro, conf.univ.dr.Elena Anghel Stănilă, Școala online- avantaje, dezavantaje şi 

direcţii de acţiune, 2021. 
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 A FI PROFESOR ÎN ȘCOALA ONLINE 

 
 PROF. VĂCARU ADRIANA  

 LICEUL TEORETIC JEAN LOUIS CALDERON,  
 TIMIȘOARA, TIMIȘ 

 
Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi 

sugerează o soluţie firească la provocările modern, actuale în contextual pandemie adresate învăţării 
şi a nevoilor elevilor. Intregrarea acestora în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o 
oportunitate de a integra inovaţiile tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul 
tradiţional de cunoaştere. Nu este un proces uşor, dar dificultăţile pot fi depăşite având în vedere 
potenţialul acestui tip de cunoaştere. 

 Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea 
acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor 
sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo, Facebook., Instagram sau SnapChat. Acest mod de 
comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul a folosit, în perioada 
anterioară pandemiei, sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a comunicării (TIC), elevii menţionaţi 
au folosit cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru teme. 

 Comunicarea scurtă sau abreviată de tip chat sau sms s-a facut simţită deja se la nivelul 
standardelor gramaticale şi al ortografiei şi este clar că folosirea TIC acasă deja crează inegalităţi 
între elevi. Că vrem sau nu, când se schimbă contextul de viaţă, se schimbă şi felul în care elevul 
învaţă. 

 Profesorul trebuie să se simtă liber să răspundă critic, dar în acelaşi timp creativ noilor 
tehnologii şi sub nici o formă nu poate să ignore acest aspect dacă vrea să comunice cu elevii. 

 De ce este important tipul de învăţare care are care include noile tehnologii? 
 Adevărata importanţă a tipului de predare–învăţare-evaluare care combină metodele 

pedagogice tradiţionale cu TIC ţine de potenţial. Acest tip de învăţare este o oportunitate în a crea 
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 deveni global, ar putea 
transcede graniţele formale ale ţărilor şi ar putea aduce împreună grupuri de elevi din culturi şi 
meridiane diferite. În acest context, generalizarea folosirii TIC în şcoală ar putea deveni una dintre 
realizările importante ale secolului nostru. 

 În psihologia cognitivă tradiţională, cunoaşterea e văzută ca un fel procesare, adică pare simplu 
să spui că aceasta va atinge cote cu atât mai înalte cu cât mintea elevului va fi programată cu ajutorul 
cât mai multor strategii meta-cognitive. Într-un mod cu totul diferit, în tradiţia socio-culturală de tip 
vigotskian, cunoaşterea este înţeleasă în termeni de învăţare a folosirii instrumentelor culturale. Ca o 
consecinţă a faptului că acestea sunt totdeauna specifice unor anumite contexte social-istorice este 
dificil de trasat modele de învăţare care să fie general valabile, excepţie fiind câteva instrumente 
culturale care traversează cel mult câteva contexte diferite. 

 În era digitală în care trăim, paradigma cunoaşterii trebuie să fie una a dialogului, educaţia 
trebuie să meargă dincolo de intrumentele culturale specifice, dar făra a fi redusă la abstracţia oferită 
de psihologia cognitivă. 

 Dezvoltarea educaţiei în direcţia dialogului nu poate fi decât rezultatul unui mod de predare-
învăţare-evaluare la un nivel de conceptualizare mai ridicat decât în trecut. Pentru că dialogul 
presupune deschidere, lărgirea oriontului şi adâncime, acest mod de învăţare este atât o direcţie 
individuală pentru elev, cât şi una socială pentru şcoală ca întreg. 

 Până la urmă, nu e nimic nou soare, deci nici tehnologiile moderne nu sunt ceva ieşit din 
comun. Papirus şi hârtie, cretă şi carte tipărită, retroproiectoare, jucării şi emisiuni educative, toate au 
fost văzute ca inovaţii la început. PC-ul, Internetul, cd-ul şi mai noile tehnologii complementare 
mobile sau wireless nu sunt decât cele mai noi dovezi ale creativităţii umane pe care le putem vedea 
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în jurul nostru. Ca şi celelate inovaţii menţionate, acesteapot fi asimilate în practica pedagogică fără 
să afecteze fundamentele învăţării. 

 Câteva reguli pentru integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică 
1. Fii sigur că deţii controlul asupra materialului, atât din punct de vedere al conţinututlui, cât 

şi al formei. 
2.. Scopul şi forma prezentării să-ţi fie foarte clare 
3. Nu fii sedus de stilul atractiv tehnologiei moderne, fie ea video sau audio, şi nu face din 

aceasta un scop în sine. Concentrează-te asupra mesajului/a ideii principale şi a limbajului adecvate 
varstei/gradului de înţelegere al elevului. 

4. Un bun prezentator nu are nevoie de o prezentare complicată tehnic. E mai important să fie 
atractivă prin idee, mod de structurare şi grad de interactivitate. De exemplu, o prezentare trebui să-l 
facă pe elev să gândească, nu trebuie să fie doar o înşiruire rapidă şi ameţitoare de slide-uri. 

5. Mai presus de orice, concentrarea trebuie să fie asupra elevului şi a nevoilor lui de învăţare. 
Cel mai mare pericol în orice proiect de predare-învăţare care include şi TIC e să fie centrat mai mult 
pe tehnologie/creativitate, nu pe elevul-receptor şi pe nevoile lui de învăţare. 

 Care au dificultăţile implementării TIC în procesul educative în școala online? 
 Teoretic, n-ar fi trebui să fie dificultăţi. În realitate, ele au apărut. Pentru un test simplu, 

întrebaţi-vă colegii ce au crezut despre integrarea TIC în procesul de învăţare în perioada de înveput 
a școlii online. Veţi primi răspunsuri de genul: 

” N-am auzit despre aşa ceva!”, ” Am auzit ceva, dar nu ştiu prea clar ce este.”, ” Asta e chestia 
aia nouă adăugată?”, ” Cu ce e diferit de ceea ce ştiam deja, ce e nou în asta?”, Păi n-avem cum să 
facem asta, costă mult şi fonduri nu prea sunt.” 

Ceea ce nu am auzim prea des a fost o definiţie clară sau măcar mai mult interes legat de 
potenţialul acestui tip de învăţare. Pentru înţelegerea şi implementarea TIC în procesul clasic de 
învăţare e nevoie de entuziasm, energie şi dedicare pentru a transforma teoria în soluţii reale bazate 
pe nevoile individuale ale elevilor. 

 Combinarea TIC cu metodele tradiţionale pedagogice reprezintă o schimbare de paradigmă cu 
implicaţii asupra cunoaşterii în societate în general şi asupra învăţării în special, de aceea disciplina 
pedagogică trebuie modificată în conformitate cu noul context în care trăim. 

 
Bibliografie: 
1.Beetham, Helen& Sharpe, Rhona. Rethinking Pedagogy for a Digital Age - Designing and 

delivering e-learning, Routledge, 2007 
2. Istrate, Olimpius - Efecte si rezultate ale utilizării TIC în educaţie în Lucrările Conferinţei 

Naţionale de Învăţământ Virtual, Ediţia a VIII-a, 29 octombrie – 31 octombrie 2010, Tehnologii 
Moderne în Educatie si Cercetare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010 

3.Thorne, Kaye. Blended Learning - How to Integrate Online and Traditional Learning, 2003, 
Kogan Page Limited 

4.Wegerif, Rupert. Expanding the Space of Learning, Springer, 2007 
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INTERACTIVITATEA IN ACTIVITĂȚI ASINCRON CÂT ȘI ÎN 

ACTIVITĂȚI SINCRON 
 

PROF. VĂDEANU GEORGETA 
LICEUL TEORETIC “MIHAI VITEAZUL” BĂILEȘTI 

 
Derularea activităților didactice online in această perioadă, a suspendării întâlnirilor față-în –

față, are ca scop să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor, motivare pe care o face profesorul, 
indiferent de disciplina predată 

Cursurile e-Learing se disting prin interactivitate și dinamism, combinând animația, sunetul și 
filmul video astfel încât atenția cursanților se va menține vie pe tot parcursul cursului . 

Activități didactice derulate asincron – sunt activități didactice care susțin si consolidează 
principalul avantaj al educației online, și anume caracterul său flexibil. Activitățile nu se derulează 
în timp real, iar elevii nu accesează în același timp materialele transmise/postate. În schimb, ei pot 
parcurge conținuturile și rezolva sarcinile de lucru, în mod cu adevărat flexibil, atunci când programul 
propriu le permite. Mai mult și foarte important, activitățile derulate asincron permit elevilor să 
parcurgă în ritm propriu conținutul cursului, beneficiind în același timp și de un ghidaj și un feed-
back autentic, oferite de cadrul didactic.Exemple de activități care pot fi derulate asincron: forumurile 
de discuții, monitorizarea constantă a activității tuturor elevilor și acordarea feedbackului, activități 
de reflecție asupra conținutului si procesului de învățare, analiza ghidată a unor texte și imagini, 
parcurgerea suporturilor de curs în format digital, sesiuni demonstrative, analiza de înregistrări audio, 
video, materiale video interactive, quizz-uri online, co-elaborarea de documente/recenzii/ rapoarte. 
Activități didactice derulate sincron – sunt secvențe didactice în care interacțiunea cu și între elevi 
apare în timp real. Reprezintă una din opțiunile cele mai frecvente atunci când un cadru didactic ia 
decizia sa facă tranziția la cursuri livrate online. Cadrul didactic și elevii interacționează în timp real, 
cadrul didactic poate transmite mesaje atât verbal cât și nonverbal, poate recepta (cel puțin în parte) 
feedbackul nonverbal al elevilor și își poate adapta modul de predare în funcție de acesta, face posibilă 
crearea mai rapidă a unei comunități reale de învățare. Literatura ne relevă faptul că sunt foarte 
eficiente când ne desfășuram activitatea cu formații de elevii relative restrânse numeric. 

Exemple de activități care se pot derula sincron: video-conferințe, sesiuni de întrebări și 
răspunsuri, dezbateri pe marginea unor teme pre-anunțate, sesiuni evaluative etc.  

E bine de reținut faptul că ambele abordări se potențează reciproc și creează un context favorabil 
de învățare. Complementaritatea lor ne poate aduce multe beneficii. De regulă, activitățile didactice 
on line derulate asincron sunt completate cu cele derulate sincron astfel încât să sprijine cât mai bine 
obiectivele de învățare pe care le vizăm. 

Interactivitatea este conceptul cheie care definește paradigma social-constructivistă în 
educație și, implicit, ea reprezintă garanția implementării corecte a unui proces de predare-învățare 
centrat pe elev. Teoriile învățării active accentuează rolul pe care interacțiunea cu conținutul și 
interacțiunile sociale îl au în construcția de cunoștințe. În predarea mediată de tehnologie, cadrul 
didactic poate face apel la o serie de strategii prin care să organizeze conținuturile astfel încât să 
faciliteze alocarea prioritară de către elevi a resurselor lor cognitive în direcția prelucrării 
conținuturilor . 

Obiectivul acestui demers îl reprezintă sporirea clarității și a caracterului intuitiv al materialelor 
suport astfel încât, noua organizare rezultată să faciliteze o învățare de adâncime, dar și transferul 
facil către competențele profesionale. Organizarea conținutului este mult ușurată dacă în prealabil ne 
organizam spațiul de lucru pe care ni-l oferă platforma. 

Organizarea spațiul de lucru de pe platformă 
Stabilim următoarele secțiuni astfel încât să fie identificate cu ușurință de către elevi: 
• Secțiunea de anunțuri 
• Secțiunea de întrebări și răspunsuri 
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• Secțiunea materiale: 
Fișa disciplinei (încorporând recomandări specifice educației on-line) 
Resurse de învățare (suport de curs, articole științifice, secvențe video, link-uri utile etc.) 
Organizarea conținutul 
Organizam conținutul în unități logice sau module care să dețină un anumit grad de autonomie. 

Fiecare modul să fie structurat în jurul unei teme majore care conțin obiectivele instrucționale 
relevante pe care le vizăm, dar și materialele și activitățile de învățare asociate acestui conținut. 
Modulele pot fi ordonate din punct de vedere cronologic. 

Consider că succesul învățământului la distanță este o rezultantă a unui efort colaborativ dintre 
cadru didactic, informatician, manager școlar, performativitatea rețelei de comunicare și nu un atribut 
exclusiv al profesorului.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
Școala Online. Elemente pentru inovarea Educației, București, Mai, 2020; 
Petre Botnariuc, Constantin Cucoș, Cătălin Glava, Daniel E. Iancu, Marius D. Ilie, Olimpius 

Istrate  
Instruire asistată de calculator și Platforme Educaționale On-Line; 
Dobrițoiu Maria, Corbu Corina, Guță Anca, Udrea Gheorghe, Bogdanffy Lorand, Strategia 

Privind Digitalizarea Educației Din România, Document în consultare publică 18 dec.2020. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN CONTURAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 

 PROF. ÎNV. PRIMAR VĂDUVA NATALIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE BĂLCESCU” 

- MUN. DRĂGĂȘANI, JUD. VÂLCEA

 În opinia mea, familia are un rol extrem de important în viata unui copil. 
In primul rând, familia reprezintă primul cadru de dezvoltare al copiilor. In cadrul acesteia 

dobândim primele deprinderi din această lumea, cum să ne deplasăm, cum să mâncăm, comunicăm 
și cum să ne purtăm, deprinzând astfel “cei 7 ani de acasă” . Ea este primul etalon după care ne este 
modelată personalitatea în bine sau rău, spre exemplu dacă vedem de mici că părinții noștrii au fumat 
să există șansa că si noi să facem la fel, sau contrar, văzând ca acestora le face rău să reușim să evităm 
aceste vici. 

 Tot datorita familiei, în special datorită părintilor acumulăm si primul bagaj de informatii. 
Fiecare copil vazandu-si proprii parinti ca pe niste Einsteini ai lumii. Fiecare parinte avand datoria sa 
asigure toate cele trebuincioase, sa isi educe cat de bine pot copii, iar prin experienta lor de viata atat 
in copilarie cat si pe tot parcursul vietii, mai ales in adolescenta ca se schimba perceptiile despre viata 
sa le ofere mereu sfaturi despre cum sa fii bun si cum sa te descurci in aceasta lume nebuna. 

In concluzie, putem spune ca familia, desi este format dintr-un grup mic de oameni are un rol 
foarte mare in viata unui adolescent si nu numai, acela de a contura viitoarele generatii pentru o mai 
buna dezvoltare a lumii. 

 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 
Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 
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. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. 

 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
• instituţiile educaţiei : familie, scoală si comunitate ;
• agenţii educaţionali : copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme

educaţionale ; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici,

factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) ; 
• influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului ;
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului.
Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc

părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, 
părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o 
primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul 
intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc 
aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia 
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oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile 
oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui 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, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă ’’. 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. 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 . 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 toti cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 
nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede 
la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii 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 decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie 
la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de 
învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. 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. 

 Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală 
şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune 
când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie şi şcoală . Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. Dacă 
ne referim la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul: 

• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); 
• percepţiile fiecăruia; 
• atitudinile care îi caracterizează; 
• caracteristicile instituţiei şcolare; 
• caracteristicile familiei; 
• modul de comunicare. 
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-

educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către 
copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 

• prezenţa la şedinţe şi lectorate ; 
• asistarea elevilor în efectuarea temelor ; 
• participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive ; 
• organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ; 
• organizarea unui colţ verde în şcoală ; 
• atragerea unor fonduri pentru şcoală ; 
• susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 

copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi 
blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia 
elevului, rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

Factori care favorizează comunicarea: 
• transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă părinţilor ; 
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• evitarea analizării critice sau blamării părintelui ; 
• mediul ambiant de discuţie să fie plăcut ; 
• capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele 
• evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia; 
• rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii ; 
• sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului. 
Există două teorii importante privind relaţia şcoală- familie : teoria profesionalismului şi teoria 

schimbului. Teoria profesionalismului consideră ca un element esenţial serviciul făcut altora, fără a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod de etică profesională. Teoria 
schimbului consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal, un salariu asigurat, o 
competiţie restrânsă. Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca 
făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece : părinţii sunt parteneri ai şcolii, 
eficacitatea învăţământului poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt 
responsabili legali de educaţia copiilor. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele 
unei astfel de colaborări. Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau 
indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Modelul moral-civic 
propus de şcoală ( comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste,  

• corectitudine) găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de 
cinste. 

• Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sarcină a şcolii să identifice 
situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea 
elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea 
copiilor. 

• 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 pentru copilul lor . Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai 
sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă. 

• Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dragoste pe care o poartă copiilor. 
De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare . 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. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, 
ce îl interesează şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să îl sustină pe şcolar, în ce 
fel să-l motiveze. Şcoala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea 
societăţii. 

• „Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca 
azi” – Boutin şi During, 1994. 
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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI TRADIȚIONAL  

 
 PROF. VAIDA ADRIANA RODICA 

 COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANDREI MUREȘANU “ DEJ 
 
 Analizând situația din sistemul de învățământ românesc actual se poate observa că pot fi 

prezentate mai multe perspective.  
 O primă perspectivă e cea a învățămantului tradițional în care predomină învățarea față în față, 

dar fără a lipsi învățarea online, rolul învățării asistate de calculator fiind bine evidențiat în didacticile 
moderne, acest tip de învățare fiind în stânsă legătură cu modernizarea întregului sistem de 
învățământ, fără să fie vorba doar de situația disciplinelor cu profil informatic. Din alt punct de vedere 
învățământul tradițional oferă mai multă siguranță și un context educațional ce permite învățarea în 
condiții optime, prin utilizarea metodelor tradiționale, dar și a celor interactive în predare, iar 
evaluarea poate fi controlată riguros și dacă se realizează prin sistemul informatic .  

 Învățământul tradițional nu poate fi lipsit nici de activitățile extrașcolare, ce permit elevilor să-
și descopere vocația pentru studiul anumitor discipline care să-i ajute să se gândească la un domeniu 
în care ar vrea să se specializeze. Dar trebuie acceptată și modalitatea de învătare ce a permis 
sistemului educațional să-și continue activitatea în timpul pandemiei, în condițiile în care în 
activitatea sistemului de învățământ e implicat un număr mare de elevi, de studenți, de profesori, 
personal didactic auxiliar și personal nedidactic. 

 Se are în vedere încurajarea activității de învățare prin proiecte în care se dezvoltă spiritul de 
echipă, creativitatea, socializarea, rolul elevilor fiind deosebit de important, elevii fiind în centrul 
activității didactice, iar produsele activității de proiect pot fi păstrate și în format digital. 

 În condițiile în care societatea pune mare accent pe digitalizare, e normal ca învățarea online 
să fie integrată în învățarea tradițională, cu respectarea specificului disciplinelor școlare și cu 
respectarea specificului claselor cu care lucrăm. 

 O altă perspectivă e cea a învățământului online. În timpul pandemiei acest tip de învățare s-a 
practicat la diferite forme de învățământ, în învățământul gimnazial, în cel liceal, în cel universitar, 
în cel postuniversitar, în cursuri de formare pentru profesori, dar și în realizarea unor inspecții școlare, 
dovedind viabilitatea acestui tip de învățământ și adaptarea celor implicați, fără a fi neglijate formele 
de învățare și evaluare tradiționale ce completează acest tip de învățământ. În contextul pandemiei 
mulți factori implicați în procesul educațional au considerat că e de preferat acest tip de învățământ 
care diminua stresul provocat de purtarea măștii, de lipsa unui vaccin necesar combaterii pandemiei, 
de respectarea regulilor de igienă și de distanțare, impuse de pericolul răspândirii virusului. 

 Studiile recente demonstrează că elevii sunt pasionați de evoluția domeniului informatic. Chiar 
dacă studiul prin intermediul platformelor educaționale presupune un anumit tip de stres pentru toți 
cei implicați, cei cu motivație suficient de dezvoltată au reușit să facă față acestui tip de învățare. 

 Dacă în învățământul tradițional implicarea elevilor e deasebit de importantă, în învățământul 
online nu întotdeauna elevii pot fi implicați toți în desfășurarea activității didactice. Profesorul trebuie 
să regândească activitatea, să fie creativ, să motiveze elevii să se implice efectiv și să fie preocupați 
de autodepășire. 

 O situație ce trebuie semnalată este cea în care prin învățământul online, la fel ca în cel 
tradițional, se observă interesul pentru o educație de calitate, cu observarea ritmului de învățare 
specific elevilor. 

 Fie că e vorba de explicațiile propriu-zise, dublate de fișe necesare unei bune înțelegeri a 
noțiunilor predate și de utilizarea manualelor școlare, de utilizarea unor resurse diferite de informare, 
facilitate de sistemul informatic, prin consultarea colecțiilor bibliotecilor tradiționale și virtuale, se 
încurajează accesul la o educație de calitate și de durată, care are în vedere competențele cheie pe 
care trebuie să le aibă elevii de gimnaziu, cei de liceu și absolvenții acestor forme de învățământ. 
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GRADINIȚA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 PROF. ÎNV. PREȘC. VAIDA ȘTEFANIA LAURA  
GRADINIȚA CU P. N. JICHIȘU DE JOS, JUD. CLUJ 

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. 

 
 Bibliografie  
-https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-

and-online-learning 
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https://www.youtube.com/watch?v=sWu8KfmMK3w
https://youtu.be/79gLGU50ceM
https://youtu.be/OzHDscM7q8o
https://m.youtube.com/watch?v=UqpFfzKx_tg


 
 ACTIVITĂȚILE DIDACTICE AL ȘCOLII GIMNAZIALE TÖRÖK 

JÁNOS BĂLĂUȘERI ÎN PERIOADA PANDEMIEI  
 

AUTOR: VAJDA JÓZSEF-ATTILA,  
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR/DIRECTOR  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÖRÖK JÁNOS BĂLĂUȘERI  
 
 Pandemia provocată de virusul SARS CoV2 a însemnat un nou început în viața unităților de 

învățământ. Când în ședința din februarie 2020 al Inspectoratului Școlar Județean Mureș 
reprezentantul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Mureș a pomenit da apariția în Europa a unui nou 
virus, care se răspândea foarte repede, nimeni din sala de ședință nu a prevăzut ce urme grave o să 
lase această boală în viața obișnuită a unităților de învățământ. Lucrurile au intrat în serios din 10 
martie, cănd au fost închise instituțiile de învățământ. Activitatea didactică a intrat în sistem online…  

 Problema era însă, că niciunul dintre factorii educației nu era pregătit pentru această schimbare 
rapidă: atât cadrele didactice, cât și elevii și părinții au fost luați prin surprindere. A urmat o perioadă 
foarte grea, în care o sarcină foarte importantă a revenit conducerii unităților de învățământ. Am 
înființat grupuri pe Facebook, pe Messenger și pe WhatsApp. Atât cadrele, căt și copii și părinții s-
au înregistrat pe aceste rețele și au început participarea la activitățile didactice. O mare parte din 
această muncă grea a revenit părinților. Începând de la schimbarea mentalității: dacă până acum 
majoritatea părinților erau de părere, ca copilul nu trebuie lăsat la calculator, nu trebuie să aibă 
dispozitive digitale (tablete, telefoane), că internetul înseamnă doar lucruri rele celor mici, acum 
acești părinți erau puși în situația de a achiziționa copiilor aceste dispozitive „dăunătoare”, de a 
permite lor petrecerea a 6-8 ore în fața acestora, ba mai mult erau nevoiți și ei, adulții, să stea lângă 
copii și să-i ajute, să-i îndrume dacă au probleme. Problemele părinților erau agravate și din cauza 
locurilor de muncă: mulți dintre ei trebuia să-și desfășoare activitatea la locul de muncă și nu aveau 
pe cine să-și lase copii în supraveghere. Această problemă a fost cât de cât ușurată mai târziu prin 
Ordonanța de urgență 147/ 2020 al Guvernul, care permitea, ca unul dintre părinți să rămână acasă 
pentru a acorda ajutor copilului. 

 La începutul pandemiei copii aveau doar un sentiment de libertate, de vacanță. Ei au conceput 
doar, că vor sta acasă. Doar cu trecerea timpului au înțeles, că problema cauzată de virusul SARS 
CoV este mult mai gravă: că rămânerea la domiciliu este foarte strictă, că nu pot ieși nici din locuință, 
că nu se pot întâlni cu colegii, cu prietenii, ba nici cu rudele care nu stau cu ei. Folosirea 
calculatoarelor și a telefoanelor, navigarea pe internet le dădea un sentiment de libertate. Dar odată 
cu luarea în serios a activităților online, și munca lor a devenit mai grea și mai obositoare. Cu totul 
că ei s-au născut în această lume a tehnologiei, au întâmpinat greutăți în folosirea diferitelor programe 
și aplicații cu care încă nu s-au întîlnit. Iar durata timpului petrecut zilnic în fața dispozitivelor digitale 
le-a însemnat greutăți. Nu puteau ieși în pauză, le-au fost restricționate spațiile de mișcare, chiar și 
orele de educație fizică și sport se desfășurau în încăperile locuinței. Dezvoltarea relațiilor sociale 
dintre copii, colegi, prieteni s-a oprit brusc. Le-au râmas doar căile de comunicare a diferitelor rețele 
de socializare a internetului. 

 Angajații unităților de învățământ au fost surpinși și ei de sistemul online. Mulți și-au dat 
seama, că trebuia să participe la cursurile de informatică, pe care conducerea școlilor, a 
inspectoratelor școlare și a Casei Corpului Didactic le sugerea de ani de zile. Cadrele didactice, care 
au participat la cursuri de formare în domeniul tehnologiei, au reușit trecerea de la activitățile 
didactice tradiționale la cele online cu ușurință. Și-ai creat conturi în aplicațiile educaționale și și-au 
îndrumat și elevii cu succes. În ajutorul celorlalți profesori conducerea unităților le-a venit în ajutor 
prin transmiterea unor tutoriale de pe Youtube, prin organizarea unor ședințe de instruire pe ZOOM 
sau MEET și prin solicitarea organizării de către Casa Corpului Didactic a unor cursuri în sistem 
online, care le ajutau la dezvoltarea cunoștiințele digitale. 
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 Din toamna anului 2020 unitatea noastră de învățământ s-a înregistrat pe platforma G Suite for 
Educațion. Din acest moment activitatea didactică în sistem online a devenit mult mai uniformă și 
mai omogenă. Atât angajații cât și elevii au fost înregistrați cu conturi proprii, activitățile de predare 
s-au desfășurat prin aplicații Google sigure (Classroom, Meet, Drive, etc.) care erau ușor accesibile 
atât elevilor, căt și profesorilor. Elevii fără dispozitive au beneficiat de tablete primite prin programul 
național Școala de acasă, dar și conducerea școlii le-a venit în ajutorul lor prin achizitionarea a 65 de 
tablete.  

 Consider, că la unitatea noastră au fost asigurate toate condițiile, pentru ca copiii să-și 
desfășoare activitățile de învățare online. Dar cu toate acestea, îmi păstrez părerea, că predarea clasică, 
cu prezența fizică a copiilor și a dascălilor nu poate fi înlocuit niciodată, prin nicio cale de activitățile 
în sistem online. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN 
CONDIȚIILE DIGITALIZĂRII EDUCAȚIEI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR VALEA ANICA 
ŞC. GIMNAZIALĂ IERNUT, MUREŞ 

 
Contextul actual și condițiile sociale fac ca tot mai mulți copii să se confrunte cu situații de 

sărăcie, abandon, singurătate, lipsă de încredere, diverse frustrări, lucruri care deseori conduc la 
manifestarea unor comportamente negative, agresivitate în multe cazuri. În aceste condiții, având ca 
reper caracteristicile toleranței și anume, solidaritatea, libertatea de a alege, responsabilitatea, copilul 
trebuie educat până la eliminarea definitivă a conflictelor de orice natură și dezvoltarea capacității de 
a asculta și accepta alte opinii, obiceiuri, altele decât ale sale, fără a se răzvrăti tot timpul. Astfel, 
trebuie promovate acele politici școlare care să ofere egalitatea șanselor în educație, copii să învețe 
să trăiască și să interacționeze pozitiv în această lume a diversității. O bună intervenţie a cadrului 
didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de 
prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor de risc – individuali, 
familiali, şcolari. Principalii factorii de risc care pot conduce spre abandon școlar sunt grupați în: 
factorii psihologici care constau în manifestări agresive, de frustare, de instabilitatea afectivă sau 
comportamentală și factorii sociali. 

Pentru a prevenire abandonului şcolar este nevoie de stabilirea unui program de prevenție cu 
obiectrive clare care să acționeze în acest sens și anume: identificarea elevilor aflaţi în abandon sau 
risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar; 
creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc de 
abandon şcolar. În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai 
reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 
organizat. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. În cadrul învăţământului primar, cadrul didactic are un rol decisiv în 
formarea conceptului despre şcoală a viitorului şcolar. Comunicarea copilului cu dascălul fiind 
extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un alt element în combaterea 
abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi 
posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul școlar fiecare poate 
avea un loc, un rol şi o valoare care îi trebuie dezvoltată și încurajată prin implicarea lui activă la 
diverse activități atât școlare cât și extrașcolare. Bineînțeles că un rol important îl are și dezvoltarea 
unei relații pozitive atât cu elevul cât și cu familia acestuia. Această presupune o comunoicare 
deschisă și permanentă cu soluții și sugestii de prevenire a situațiilor de criză și încurajarea acceptării 
reciproce. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
Fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, copilul trebuie urmărit 
cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin 
intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care provine.  

Din păcate, ne confruntăm cu un alt tip de educație, educația în mediul online, lucru care a 
condus spre o creștere semnificativă a celor care se îndreaptă spre abandon școlar. Datorită condițiilor 
actuale și a vremurilor pe care le trăim, pentru ca educația să ajungă în casa fiecărui copil, depinde 
de toți factorii implicați, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care 
fiecare să înveţe şi să se dezvolte, însă pentru reușita ei importantă este implicarea familiei în acest 
proces. 

Pentru a încuraja prezența la cursurile onlie a tuturor copiilor a fost nevoie de o muncă de 
lămurire în primul rând cu familiile acestora, de încurajare și susținere atât morală cât și materială 
pentru a aduce școala și în casele lor. La început, am colaborat cu ei zilnic căutându-i la domiciliu și 
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lucrâd cu ei pe fișe de lucru, pentru ca treptat, la nivel de comunitate, școala a reușit să achiziționeze 
tablete pentru toți cei care nu dispuneau de un instrument de conectare cu clasa. Mai greu ne-a fos 
acolo unde, spre surprinderea noastră, ne-am lovit de opoziția părinților de a achizitiona această 
tabletă, deși aceasta era oferită gratuit. Cu toate acestea, nu am renunțat, îi contactam zilnic, fie 
telefonic, fie pe Whatsapp și le dădeam indicații în acest fel sau mergeam cu materiale ajutătoare la 
ei acasă. Cu cei care și-au dorit să își continue învățarea în acest fel am organizat și un program 
remedial de recuperare, cu ore suplimentare de conectare și muncă individuală, bineînțeles cu sarcini 
de lucru adaptate nivelului de dezvoltare al fiecăruia. În toate lecțiile pentru atractivitate am apelat la 
acele resurse care îmi ofereau posibilitatea creării de jocuri interactive care să trezească interesul 
fiecărui elev în parte, dar în același timp să producă și învățare.  

Trecerea la educația online este un proces greu care necesită implicare și înțelegere deplină 
între toți factorii implicați, o schimbare majoră a mentalității despre ce presupune acest tip de 
educație, proces care este în continuă transformare și care necesită nu doare efort, ci și răbdare atât 
din partea părinților căt și a cadrelor didactice.  

 
Bibliografie: 
1.Vraşmaş, T., (2004), ”Şcoala şi educaţia pentru toţi”, Ed. Miniped, Bucureşti. 
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CONSILIEREA EDUCAȚIONALĂ A COPIILOR CU ADHD 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR VALEA MARIA-MAGDALENA 

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE BĂLCESCU”, CLUJ-NAPOCA 
 
 Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate este o problemă caracterizată prin dificultăți 

de concentrare și agitație sau impulsivitate. În funcție de simptomele predominante, se deosebesc 3 
tipuri de ADHD: predominant cu deficit de atenție, prezent în proporție mai mare la fete, predominant 
cu impulsivitate/hiperactivitate, mai des prezent în cazul băieților, tipul combinat. 

 Adesea greșit considerată ca o boală ”modernă”, inventată și care nu necesită tratament, are 
efecte pe termen îndelungat influențând negativ, în mod profund, calitatea vieții persoanei afectate, 
atât în copilărie cât și la maturitate. 

 Simptomele specifice pot trece neobservate în copilăria mică, ele pot fi confundate cu 
comportamente specifice vârstei. Astfel, diagnosticul poate fi stabilit după vârsta de 7 ani. 

 Cu toate acestea, pentru învățător, cel mai adesea, este o tulburare ușor de observat încă din 
primele zile de școală, din clasa pregătitoare. Copilul se face ”remarcat”prin agitația permanentă, 
capacitatea de concentrare redusă față de ceilalți colegi, incapacitatea de a respecta reguli simple și 
de a urma chiar și instrucțiuni facile. 

 Copilul cu ADHD pare a fi permanent într-un carusel de gânduri, emoții, activități. Lucrurile 
sale sunt mereu în dezordine, nu-și găsește rechizitele sau le uită acasă, caietele și cărțile sunt 
desenate, cu colțuri îndoite. Adesea roade creioanele sau alte obiecte personale. Nu reușește să se 
îmbrace sau își rătăcește obiecte vestimentare, încălțămintea pentru educație fizică. Pe banca lui sunt 
mereu prea multe obiecte sau nu cele care sunt necesare pentru ora respectivă. 

 Este mereu în mișcare, bate din picioare sau le leagănă, caută permanent câte ceva în penar, în 
ghiozdan sau în bancă. Își face de lucru cu orice obiect are la îndemână. Nu reușește, în același timp 
cu colegii, să deschidă manualele și caietele, să pregătească instrumentele de scris sau alte materiale 
necesare desfășurării acelei activități.  

 Vorbește mult, despre orice, nu are răbdare să-și anunțe dorința de a participa la discuție. 
Răspunsurile sunt grăbite, formulate neglijent. Uneori sare de la o idee la alta și revine cu greu la 
subiectul dialogului. Rămâne blocat la un subiect care îl preocupă și trece cu greu la ideea sau 
activitatea următoare. 

 Îndeplinește în grabă sarcinile primite, sărind peste anumite etape sau peste anumite cerințe. 
Temele sale sunt de multe ori incomplete, cu aspect neîngrijit, cu o așezare în pagină defectuoasă. Nu 
respectă norme ortografice și de punctuație chiar dacă le cunoaște. Ca urmare, obține rezultate scăzute 
și acumulează lacune în cunoștințe.  

 Are dificultăți în a copia de pe tablă, sare cuvinte sau părți întregi. Este ușor distras de orice fel 
de alți stimuli sonori sau vizuali. Trece de la o activitate la alta chiar dacă unele nu sunt încă finalizate. 

 În relația cu colegii apar mereu conflicte. Pare că se află într-un continuu război cu toată lumea. 
I se pare că e mereu nedreptățit și reacționează impulsiv, fără a se gândi la urmările acțiunilor sale. 
În momentele de frustrare împinge, lovește, adresează cuvinte urâte și injurii. Își caută dreptatea cu 
forța și nu poate înțelege punctul de vedere al celuilalt. Se arată adesea lipsit de empatie. Își face cu 
greu prieteni, migrează mereu dintr-un grup de copii la altul nereușind astfel să construiască relații 
de durată, profunde cu ceilalți.  

 În timpul jocului nu respectă reguli sau le modifică, părăsește jocul dacă îl obligă să urmeze 
un tipar anume. 

 Este evident că aceste comportamente creează probleme și iscă multe conflicte, neînțelegeri, 
situații dificile pentru toți cei implicați. De prea multe ori, din păcate, apar interpretări greșite din 
partea colegilor, profesorilor sau a părinților. Copilul este catalogat ca fiind leneș, alintat, ”copil 
problemă”. I se reproșează că nu dorește să se comporte bine, că manipulează, că nu vrea să depună 
eforturi pentru a se îndrepta.Unii părinți sunt copleșiți de situațiile apărute, descurajați sau refuză să 
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vadă adevărul dureros, așteptând ca lucrurile să se rezolve de la sine, poate, odată cu maturizarea. 
Reacții de respingere și negare pot apărea și din partea profesorilor și a colegilor. Aceste aspecte nu 
vor aduce nimic bun în viața celor afectați de această tulburare. 

 Din punctul de vedere al profesorului, a lucra cu acești copii este o provocare la care nu 
întotdeauna se răspunde cu disponibilitate. Necesită un efort susținut, multă răbdare, empatie, 
flexibilitate dar mai ales disponibilitatea de a vedea dincolo de aceste comportamente disruptive 
strigătul de ajutor al copilului.  

 Fiecare copil este unic și fiecare caz trebuie abordat într-o modalitate individualizată. 
Cunoașterea cauzelor acestor comportamente, disponibilitatea de a afla cât mai multe lucruri depre 
copilul pe care trebuie sa îl îndrumi și să îl ajuți pot fi primi pași pe drumul alături de el. Construirea 
unei relații de sprijin și colaborare cu părinții acestuia este un alt element esențial pentru a obține 
rezultate pozitive. În cazul ideal, colaborarea cu persoane specializate, psiholog/psihiatru, acceptată 
de părinți, este soluția de dorit pentru gestionarea corectă a acestor cazuri. 

 Pentru îmbunătățirea comportamentelor problematice, este important să ne adresăm cauzelor. 
Fiecare situație în parte trebuie gestionată cu mult calm, răbdare și având ca fundament informații 
științifice, modele demonstrate ca fiind eficiente. Este necesar deci ca profesorul să dețină, să caute, 
să-și însușească metode adecvate. 

 Intervențiile se impun a fi de o manieră proactivă. Profesorul trebuie să fie mereu calm, flexibil, 
empatic, plin de căldură. Copilul trebuie să simtă că îi este alături în orice situație și nu este acolo 
pentru a-l judeca și critica ci pentru a-l sprijini ori de câte ori va avea nevoie.  

 Menținerea contactului vizual, întreruperea ”freamătului de gânduri”, asigurarea că ești auzit, 
că a fost recepționată sarcina, instrucțiunea respectivă, renunțarea la a ”cicăli” copilul, folosirea de 
metode variate și ingenioase de a-i ține în sarcină sunt căi eficiente în a îndruma acești copii.  

 Găsirea unor modalități de a-i lăsa să-și dreneze o parte din surplusul de energie fără să-i 
deranjeze pe ceilalți, transmiterea de instrucțiuni simple, formulate clar, pas cu pas, repetarea acestora 
la nevoie, utilizarea de mijloace externe de organizare sunt, de asemenea, metode eficiente de a 
ordona și îndruma activitățile de învățare. 

 Folosirea întăririi pozitive prin evidențierea tuturor reușitelor acestor copii, contribuie la 
creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii, ca urmare, vor dori să repete astfel de 
experiențe pozitive. 

 Dincolo de toate aceste aspecte, orice profesor aflat în situația de a gestiona astfel de cazuri, 
are ocazia de a-și exersa și demonstra profunde calități umane, în ciuda tuturor dificultăților și 
efortului imens cerut. A fi acolo cu sufletul și toată priceperea alături de acești copii este un adevărat 
câștig moral pentru oricare dintre noi. 
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ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ STEP BY STEP – MODEL DE 

PREDARE INTEGRATĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ADRIANA VĂLEAN 
 LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU, CLUJ-NAPOCA 

 
Alternativa Step by Step a apărut în peisajul educațional românesc din SUA, în 1994, sub 

numele de Head Start ca program educaţional iniţiat de Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, 
destinat copiilor proveniţi din medii sociale defavorizate, cu scopul de a le asigura acestora succesul 
în educaţie prin participarea lor la un program de educaţie timpurie de calitate.  

Din 1998 extinderea şi monitorizarea alternativei a fost preluată de Asociaţia non-
guvernamentală Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) Step by Step.  

 Principiile programului Step by Step vizează abordarea bazată pe nivelul de dezvoltare al 
copilului, fiind fundamentată de teoriile lui Jean Piaget, Eric Erikson şi L.S.Vâgotsky şi pleacă de la 
recunoaşterea faptului că un copil mic învaţă activ, acumulând permanent noi informaţii despre lumea 
înconjurătoare prin joc, el trece prin stadii de dezvoltare previzibile, dar este un individ unic, care 
creşte şi se dezvoltă în ritm propriu, fiind dependent de alţii în privinţa dezvoltării emoţionale şi 
cognitive, prin interacţiune socială. 

Un scop important al Programului Step by Step pentru învăţământul primar este de a cultiva la 
copii trăsături cum ar fi curiozitatea, admiraţia, imaginaţia, gândirea critică, spontaneitatea şi plăcerea 
în experienţele estetice. Aceste caracteristici se manifestă la toţi copiii de vârstă fragedă, de aceea 
cadrele didactice din cadrul alternativei educaţionale Step by Step pentru învăţământul primar pun 
mare preţ pe aceste calităţi, deoarece ele influenţează capacitatea copilului de a recepţiona noţiuni şi 
de a utiliza ideile într-un mod original, scopul urmărit fiind atins pe calea predării integrate. 

 Ciclurile tematice, subliniază activităţile care pretind gândire individuală, folosirea experienţei 
personale, capacitatea de a face distincţii şi de a lua decizii, iniţiativă, stăpânire de sine şi spirit de 
colaborare. 

 O abordare integrată a predării pune accentul pe aspectele intelectuale, sociale, emoţionale, 
fizice şi estetice ale dezvoltării copilului. Predarea integrată sprijină dezvoltarea concomitentă a 
acestor domenii în loc să se concentreze pe un aspect izolat. 

 Programul de învăţământ Step by Step respectă aceeaşi programă şcolară utilizând aceleaşi 
manuale alternative, avizate de Ministerul Educaţiei Naționale. 

 O clasă Step by Step este dotată cu mobilier modular specific, organizat pe 6 centre de activitate: 
 ♦ Lectură 
 ♦ Scriere 
 ♦ Matematică 
 ♦ Ştiinţe 
 ♦ Arte 
 ♦ Cuburi 
 O zi la Step by step începe cu Întâlnirea de dimineață, care cuprinde următoarele componente: 
♦ Completarea calendarului  
 ♦ Agenda zilei - planificarea activităţilor zilei în curs 
 ♦ Noutăţile - copiii prezintă experienţe personale deosebite, urmate de discuţii; 
 ♦ Mesajul zilei - un mesaj conceput de învăţător pentru a introduce tema zilei sau cunoştinţe 

noi care vor fi aprofundate şi prelucrate la centrele de activitate. 
 ♦ Minilecțiile – o expunere pe scurt a noilor conținuturi 
În funcţie de orarul zilei, învăţătorul alege numărul de centre la care copiii lucrează 

independent. 
Fiecare centru are pregătite sarcini specifice, acestea fiind explicate de învăţător; 
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Ei vor trebui să rezolve sarcinile într-un anumit interval de timp (ex. 30 min), după care are loc 
o rotire (copiii trec la alt centru de activitate). Dacă întâmpină dificultăţi, solicită ajutorul 
învăţătorului. După ce sarcinile au fost realizate, se corectează ceea ce au lucrat copiii. 

Până la ora 12- 12:30 fiecare copil rezolvă sarcinile de la toate centrele alese pentru ziua 
respectivă. 

Evaluarea  
După ce au rezolvat toate sarcinile de la centrele de activitate, copiii îşi prezintă munca în faţa 

colegilor, pe „Scaunul Autorului”. Învăţătorul coordonează activitatea, făcând observaţii şi aprecieri.  
 Copiii mici îşi petrec mare parte din timp încercând să înţeleagă lumea înconjurătoare. 

Curiozitatea naturală îi determină pe copii să adreseze întrebări, să cerceteze şi să facă legătura între 
experienţele de învăţare actuale şi cele din trecut. Un astfel de mod interogativ de abordare a vieţii 
este apreciat şi promovat de Programul Step by Step pentru învăţământul primar. 

 În cele ce urmează, se va prezenta o unitate tematică de studiu – Lumea necuvântătoarelor – 
prin investigarea pe scurt a câtorva aspecte ale acestui subiect, care poate fi aplicată la ciclul primar. 

 

 
 Beneficiile învăţării tematice sunt atât pentru învăţători cât şi pentru elevi, după cum urmează: 
 o mai bună înţelegere din partea elevilor 
 stabilirea unor legături între diferitele discipline de studiu 
 creşterea motivaţiei elevilor 
 o predare mai agreabilă 
Elevii participă activ, dezvoltându-şi pe lângă numeroase alte calităţi şi aceea de a comunica 

activ, de a stabili conexiuni cu cei din jur. 
  
Bibliografie: 
 Kate Burke Walsh – Predarea orientată după necesităţile copiilor, Iaşi, Cermi, 1999 

  

TEMA: 
Lumea necuvântătoarelor 

Comunicare în limba română 

 Lecturi de poezii şi texte 
despre vieţuitoare 
 Jocuri de rol 
 Crearea unor cărticele 

 Se redactează povestiri 
despre vieţuitoare 

Matematică și explorarea 
mediului 

 Se compun probleme cu şi 
despre animale 
 Se rezolvă exerciţii pe fişe care 

au conturul unor animale 
 Se realizează proiecte despre 

animale şi plante 
 Vizită la Ferma de animale 
 

Muzică şi mişcare 

 Se învaţă 
cântece despre 
animale 
 Se imită 
mersul anumitor 
animale şi păsări 
 Dansul 
ritualic al 
animalelor 

Arte vizuale și abilități 
practice 

 Se lucrează cu 
plastilină 
 Se face un colaj 
 Se realizează un 

proiect cu titlul 
„Grădina Zoologică” 
 Se realizează 

păsări din hârtie 
 Se realizează 

colivii pentru păsări. 
 

Dezvoltare personală 
 

Povești terapeutice cu și 
despre animale 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR VARGA EDIT 

G.P.P CIMBORA BARAOLT 
 
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. 
În timp ce unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare 
digitalizată, tehnologie, resurse și ghiduri suport, învățarea online va avea ca rezultat o experiență 
slabă a utilizatorului, care este incorectă pentru o creștere susținută, o impactare negativă asupra 
dezvoltării socio-afective a copiilor), alții susțin deja avantajele: prin apariția unui nou model hibrid 
de educație, cu beneficii semnificative, cum ar fi integrarea tehnologiei informației în educație, 
educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrală a educației școlare.  

Sunt educatoare, iar când s-a impus situația predării online am crezut că nu mă voi putea adapta, 
având în vedere că nu sunt o iubitoare a tehnologiei și nici nu dețin competențe digitale care să-mi 
faciliteze desfășurarea activității și optimizarea învățării. Din păcate, nu am fost în situația de a alege 
între online și offline, ci între online sau nimic. Ce a urmat se știe: învățarea ”online” a devenit 
”obligatorie”, deși nu e și n-a fost nici online și nici obligatorie.  

Personal, am început prin a studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de 
învățare, apoi a trebuit să-i ajut pe părinții copiilor să-și creeze cont, să utilizeze platforma. Din 
dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, am ales să particip la programe 
de formare profesională, să mă documentez, să accesez materiale existente pe diverse medii de stocare 
(dischete, cd -uri interactive, să descarc materiale didactice găsite pe diferite site -uri educaționale), 
să parcurg etapele necesare dezvoltării personale, să creez teste online, bareme de corectare, care să 
ușureze munca didactică. În activitatea desfășurată, am folosit calculatorul ca suport pentru obținerea 
abilităților de lucru. Așa, încet, împreună cu părinții, ne-am adaptat la învățământul online, încercând 
să fiu cât mai creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și părinților lor. Având 
în vedere faptul că copii sunt mici, au avut nevoie de sprijinul permanent al părinților în cadrul 
activităților de învățare. Am creat intervale flexibile de timp pentru copii și părinți, am realizat 
înregistrări ale unor activități, am susținut lecții interactive pe platforma de învățare, le-am dat foarte 
multe provocări practice și am învățat și eu, ca educatoare, foarte multe lucruri noi. Am încercat să 
iau feedback de la părinți și de la copii și să construiesc relația între cadru didactic și copil, care are 
un impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au fost activitățile interactive, în care 
am putut să ne vedem, să comunicăm. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de 
activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim educația, cum se poate întâmpla atât în 
grădiniță, cât și în mediul de acasă. 

 Din păcate, din perspectivă psihologică, şcoala online nu reuşeşte să acopere toate nevoile pe 
care le poate avea un copil în plin proces de învăţare şi educare, cum, de altfel, aceasta formă privează 
pedagogii de interacţiunea directă pe care o pot avea atunci când predau la clasă. Copiii cu vârste 
cuprinse între 2 şi 5 ani sunt cei mai afectaţi. În perioada grădiniţei, copilul învaţă despre culori, 
animale, lume. Învaţă să deseneze, să picteze, să reproducă texte. Dar asta o poate face dacă se simte 
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supravegheat, îndrumat şi, eventual, lăudat. La vârste mici, copilul are nevoie să îi fie condusă mâna, 
să i se arate personal cum să facă anumite lucruri, să vadă împrejur cum fac colegii lui. Să nu uităm 
faptul că procesul de predare şi învăţare este complex. Sunt copii extrovertiţi ce doresc să răspundă 
la întrebări doar ei şi copii introvertiţi ce au nevoie să fie încurajaţi pentru a da cele mai bune rezultate. 
Şi, din păcate, mediul online nu oferă toată această perspectivă. 

Din punctul meu de vedere, şcoala online poate fi benefică dacă vorbim de cursuri legate de o 
anumită abilitate punctuală a copilului. Dacă acesta este fascinat de muzică, desen, sau astrologie, 
atunci poate fi atent la ce i se vorbeşte. De asemenea, dacă vorbim de facultate, atunci când individul 
este matur şi studiază pentru a-şi construi o profesie sau o carieră, mediul online poate fi benefic. 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Revista învăţămăntului 

preşcolar, 3-4/2006,  
2. IONESCU, M.; CHIŞ, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 

« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
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STRATEGII DE ÎNVĂȚARE PRIN DESCOPERIRE 

 
VĂRGATU VERONICA – DANIELA,  

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "AVIATOR PETRE IVANOVICI", 

BĂILEȘTI 
 
 Putem spune că metodele noi, văzute dintr-un unghi al didacticii, pot căpăta noi aplicaţii. 

Calitatea activităţii noastre la clasă este o „carte de vizită” din care „banalul” şi „rutina” trebuie şterse 
din prima carte a copilăriei—„Grădiniţa”. Reţeta este să avem mereu „curaj”, dorinţă, încredere în 
noi, „nebunie”, nepăsare faţă de sceptici, ……. ”Schimb - mă schimb - vă schimb — reuşesc!” 
Educaţia modernă o facem prin regândirea educaţiei formale, schimbând relaţia cu copiii şi între 
copii. Educaţia modernă răspunde la întrebarea: „pentru ce înveţi?” iar răspunsul este –„să ştim ce să 
facem cu ceea ce am învăţat.” Noul, necunoscutul, căutarea de idei, prin metodele interactive se 
constituie ca o secvenţă a cunoaşterii în care copilul este participant activ. El întâlneşte probleme, 
situaţii complexe pentru mintea lui de copil; în grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsurile, 
rezolvă sarcinile de învăţare 

 Învăţarea prin descoperire:  
• Îl situează pe copil în ipostaza de subiect al cunoaşterii ştiinţifice; 
• Este o modalitate de lucru prin intermediul căreia copiii sunt puşi să descopere adevărul 

refăcând drumul elaborării cunoştinţelor prin activitate proprie, independentă.  
 Ca să transformăm educaţia în interacţiune folosind învăţarea prin descoperire, implicam patru 

componente: Copilul-participant activ - care soluţionează probleme; - este implicat în proces de studiu 
personal; - are posibilitatea de studiu personal; - are posibilitatea: să observe, să exploreze, să 
experimenteze, să analizeze, să descrie fenomene şi lucruri necunoscute, să înveţe cuvântul. ′ 
Educatorul - suntem resursa de motivare, stimulare, clarificare, sau explicare. - avem grijă de 
securitatea copiilor; - avem rol de asistent, ghid, facilitator. Mediul-include familiaritate, libertate de 
acţiune. Conţinutul poate fi nou; un adevăr exprimat pe care copilul trebuie să-l găsească, folosească. 

 Orice cercetare are la bază investigarea proprie, realizată de copil. O putem desfăşura, dacă pe 
parcursul ei respectăm următoarele condiţii:  

 Situaţia problemă să se înscrie în sistemul de operaţii concrete şi mentale de care copilul este 
capabil;  

o Oferta de cunoştinţe să nu fie nici prea complicată, nici prea săracă;  
o Copilul percepe şi memorează date, fapte, informaţii; 
o Copilul prelucrează şi asimilează raţional materialul asimilat.  
o Copilul formulează generalizări şi le integrează în sisteme, în ipoteze operatorii. 
 Etapele pe care copiii le parcurg în învăţarea prin descoperire sunt: Confruntarea cu situaţia 

problemă-etapa în care se declanşează dorinţa de căutare şi exploatare. Vom exemplifica cu o 
activitate integrată „Ştim ce este timpul?”.  

 Centrele de activitate deschise sunt: Exemple de activităţi în centrele de activitate:  
• Artă: să aleagă materialul din care doreşte să realizeze măştile, să contureze, să decupeze, 

lipească elementele respective; să măsoare timpul necesar pentru realizarea fiecărei etape de lucru, 
haşurând pe cercul de carton, împărţit în 10 arii egale, apoi comparând duratele obţinute; să se joace 
cu măştile, interpretând diferite roluri; să fie capabil să realizeze lucrări practice  

• Ştiinţă: să realizeze un puzzle cu imaginea unui elemente de decor; să măsoare durata 
necesară pentru completarea fiecărei imagini, să perceapă desfăşurarea unor elemente temporale în 
raport cu propriile activităţi; să măsoare timpul prin intermediul ordonării elementelor, dar şi a 
instrumentelor adecvate; să utilizeze strategii de rezolvare a problemelor; 

•  Construcţii: să redea o casă descrisă într-o poveste de I. Creangă; să precizeze etapele de 
lucru; să haşureze pe cerc câte minute a durat fiecare etapă de construcţie. 
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•  Joc de rol: să interpreteze roluri cu măşti confecţionate la centrele de activitate, să măsoare 
durata fiecărei interpretări.  

Scenariul didactic: Vom aşeza la centrul tematic materialele de care avem nevoie: ceas, 
clepsidră, cercurile de carton împărţite în 10 segmente, materiale pentru măşti, piese de puzzle ….. 
Copiii cunosc ceasul din activităţile anterioare; vor descoperi un alt instrument de măsură a timpului 
- clepsidra. Prin manevrarea ei, vor descoperi cum funcţionează. Ca să-i ajutăm să înţeleagă, 
desfăşurăm câteva citiri de fragmente, anticipat alese pentru ca lectura să dureze cât timp 
cronometrează o clepsidră, sau două sau trei. Vom cere copiilor să haşureze pe cerc atâtea fragmente 
câte goliri ale clepsidrei s-au realizat. După ce vom realiza tema pe centre, vom urmări să realizăm 
obiectivele stabilite pentru reprezentări matematice, pentru activitatea practică, după aceea la jocul 
de rol.  

1. O primă etapă a învăţării prin descoperire este confruntarea cu situaţia problemă şi 
declanşarea dorinţei de căutare, exploatare; confruntarea se produce atunci când se descoperă 
clepsidra, instrument vechi de măsurare a timpului.  

2. Realizarea actului descoperirii, care presupune structurarea şi interpretarea datelor, utilizarea 
operaţiilor gândirii şi evidenţierea noului.  

3. Verbalizarea- a treia etapă, verbalizăm generalizările făcute, formulăm concluziile.  
4. În ultima etapă, exersăm ceea ce am descoperit, aplicând cele descoperite în noi contexte 

educaţionale. Concluzionăm:  
 Copiii învaţă descoperind;  
  Pornesc de la o întrebare, o problemă, o ipoteză, observaţie, fenomen, un obiect;  
 Cu sprijinul adultului învaţă independent, individual, în grup;  
  Acceptă să fie desfăşurată sub forma unui algoritm;  
  Rezultatele sistematizării sunt notate. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Bocoş, M. (2003) Teoria şi practica cercetării pedagogice. Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca 
Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I., O., (2001) Prelegeri pedagogice, 

Editura Polirom 
Bocoş, M., (2001), Curriculumul şcolar şi aspectele sale esenţiale în Didactica modernă, Editura 

Dacia, Cluj - Napoca 
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SITUAȚII NECUNOSCUTE – NOI POSIBILITĂȚI! 

 
AUTOR: VARRO ANITA,  

EDUCATOARE, G.P.P. „TOLDI”, SALONTA, JUD. BIHOR 
 
„Se schimbă lumea, se schimbă mintea noastră, mintea copiilor noştri se schimbă şi ea, se 

schimbă ştiinţele, teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, educaţia noastră se schimbă mereu, 
profesiile şi locurile de muncă ale oamenilor sunt într-o continuă schimbare, se schimbă mentalităţi, 
religii şi filosofii, se schimbă mijloacele de transport şi de comunicaţii, se schimbă infrastructura şi 
natura, se schimbă OMUL. E bine sau e rău?” 

Marin Vlada în Orizont 2020, O provocare pentru profesorii din întreaga lume (2011) 
 
 Schimbarea lumii este normală, necesară, neoprită… dar cum se observă și accelerată! Această 

schimbare necesită educarea unor copii care se acomodă cât mai bine de cerințe și condiții noi. 
Pandemia a adus o schimbare bruscă în viața tuturor oamenilor de pe lume. În general cei mai mulți 
copii au avut experiența, că erau izolați de prietenii de aceeași vârstă, de locul socializării lor 
(grădinița, școala). Acestea erau înlocuite cu împrejurimile de acasă, cu membrii familiei. La început 
era o situație cu multe beneficii: timp mult petrecut împreună cu familia, posibilitate de a se juca, de 
a povesti, de a implica copilul în lucrul adulților, în munca casnică. Primul lucru ce ne-a învățat școala 
de acasă era ca membrii familiilor să coopereze între ei, să petreacă timpul plăcut, creativ și util 
împreună. 

 Ca educatoare am avut sarcina de a ajuta familiile preșcolarilor în petrecerea acestui timp și să 
mențin într-un ritm constant dezvoltarea celor mici. Stresul și incertitudinea a împiedicat pe mulți 
părinți să aibă idei de a se ocupa cu copiii. Fiind o situație nouă am primit mână liberă într-un fel de 
a rezolva transmiterea sarcinilor la copii. Am ținut cont de programul încărcat ale părinților care, 
lângă locul de muncă și treburile casnice au primit în plus și învățarea cu copiii. Am încercat să nu 
exagerăm cerințele noastre, dar totuși să primim câteva feed-back-uri despre activitățile desfășurate 
acasă. Grupa noastră mijlocie a comunicat între ei pe un grup de Facebook. În fiecare zi am transmis 
părinților 3-4 sugestii, dintre care ei au putut alege cele mai potrivite lor. Ca răspuns am primit poze, 
filmulețe scurte, mesaje cu copiii în muncă, jucându-se, sau despre rezultatele lucrării lor. Era mare 
motivație o poză postată, fiindcă și alții au încercat să arate că și copilul lor poate să împlinească 
cerințele. Pe de o altă parte nu s-a văzut clar cât era ajutorul părintelui și cât a lucrat copilul. Cei mai 
mari neclarități am avut despre dezvoltarea vorbirii (nu au învâțat poezii, nu prea au trimis filmulețe 
cu recitări, povestiri) și mare regresie în dezvolarea socială. Părinților le-a plăcut fișele de lucru, 
activitățile practice și plastice, activitățile casnice. Problema materialelor noi am rezolvat cu 
pregătirea unor pachețele pentru fiecare copil în care au găsit toate fișele, foile colorate, cartoane, 
vopsele necesare pe următoarele două săptămâne. Aceste pachețele le-au fost împărțite ducându-le 
acasă la fiecare. După introducerea acestei metodă am observat o implicare mai mare din partea 
părinților. Înaintea sărbătorilor de Crăciun am reușit organizarea unei mică expoziție la intrarea 
grădiniței, unde fiecare copil a putut să expune lucrările lui pe un brad mare confecționat. Ei au fost 
recompensați cu un mic pachețel sub brad. Poza despre brăduțul astfel decorat era împărtășită pe grup 
ca să vadă toți, contra pandemiei noi ținem împreună! 

 Cu timp au apărut și cursurile online despre folosirea unor platforme unde putem comunica cu 
părinții și copiii, unde găsim diferite materiale digitale utile, jocuri, sau care ne ajută în crearea 
materialelor didactice digitale după gândurile noștrii, personalizând propriei noastră grupă. Și eu am 
participat la câteva cursuri foarte utile. Am folosit multe dintre cele învățate ca sugestiile mele să fie 
cât mai variate, captivante, realizabile și accesibile pentru părinții și copiii. Jocuri digitale am găsit 
pe Jigsawplanet, Digipuzzle; am realizat carte digitală cu pagina Bookcreator; pentru realizarea unor 
exerciții am putut folosi platformele Mentimeter, Mindemapp, Wordwall, LearningApps.org; pentru 
crearea materialelor digitale personalizate Wordart.com, Canva, Freepik.com, Turchen.com; pentru 
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stocarea și sistematizarea informațiilor Padlet, Bubbl.us, Linoit, Trello, Coggle.it; pentru crearea 
diplomelor Certificate magic. Toate aceste platforme sunt foarte interesante și utile, dar necesită mult 
timp și energie de a însuși folosirea lor. Câteodată era chiar obositor a găsi și a realiza sarcini 
accesibile și potrivite copiilor prin internet având în vedere caracteristice de vârstă a preșcolarilor. Ei 
necesită multă mișcare, învățare prin experiențe, observări, contact direct cu lumea înconjurătoare și 
foarte puțin timp petrecut (sau deloc) în fața monitorului, dispozitivelor inteligente. 

 Eu cred că am reușit să prevenim ca să devină copiii închiși, antisociali, să aibă teamă de 
contacte personale. Acesta este mulțumită și părinților, care au avut un rol foarte important, erau 
mâinile, gura noastră, ale educatoarelor care n-am putut, sau foarte rar să fim în contact direct cu ei. 
Cred că pentru cei mici era chiar beneficiu timpul petrecut în familie, fiindcă normal ei se întâlneau 
cu părinții doar după masă și la sfârșit de săptămână. Preșcolarii noștrii au așteptat cu bucurie 
reîntâlnirea și nu au avut probleme de reacomodare cu grădinița. Cu toate beneficiile 
”școalei/grădiniței de acasă” locul preșcolarilor e între copiii de aceeaș vârstă. 
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SISTEME EDUCAȚIONALE DE SUCCES 

 
PROF. VASILACHE CAMELIA 

 GRĂDINIȚA PP 29, TIMIȘOARA 
 
 „O școală bună te învață să studiezi cu răbdare, să-ți însușești cunoștințe și deprinderi, să 

colaborezi cu alții.” H.H. Stern 
Finlanda 
Toate clasamentele plasează această ţară nordică în fruntea sistemelor de învăţământ din lume. 

Paradoxul este că programul elevilor finlandezi şi cerinţele şcolii sunt foarte relaxate. Regulile sunt 
foarte clare. Dacă nu are 7 ani împliniţi, copilul nu are ce căuta la cursuri. 

Clasele primare durează şase ani, iar elevii au la toate materiile acelaşi profesor - îndrumător. 
Rolul acestuia este să vegheze ca niciun elev să nu rămână în urmă. Rezultatul absolvirii claselor 
primare trebuie să fie stabilitatea emoţională a elevilor şi încrederea în forţele proprii. De aceea, până 
în clasa a şasea nu există sistem de notare. 

Educaţia, gratuită de la nivelul preşcolar până la universitate, include cursurile, masa, cărţile şi 
materialul didactic. Temele pentru acasă sunt fixate astfel încât să nu afecteze timpul liber şi de odihnă 
al fiecărui copil. Succesul sistemului finlandez se bazează pe cooperarea dintre familie şi şcoală. 

  
Coreea de Sud 
Potrivit statisticilor, Coreea de Sud e doar cu un pas în spatele Finlandei, în domeniul educaţiei. 

Rezultatele elevilor sunt spectaculoase, dar presupune un foarte mare efort din partea copiilor. Elevii 
petrec foarte mult timp la cursuri. Un calcul arată că, până ajung la facultate, petrec pe băncile şcolii 
cu un an mai mult decât alţi copii din lume. Obsesia pentru educaţie a părinţilor coreeni a devenit o 
problemă naţională. Sociologii au atras atenţia că, un astfel de sistem ce poate fi considerat draconic, 
dăunează, pe termen lung, sănătăţii copiilor. În Coreea de Sud, anumite cursuri, în special cele de 
limbi străine, sunt susţinute de roboţi. 

 
Marea Britanie 
Există o țară în care sunt identificate abilităţile fiecărui copil, în care elevii sunt îndrumaţi să-şi 

găsească vocaţia, în care profesorii au cea mai bună reputaţie, în care școala te face mare și puternic. 
Prin lege, în Marea Britanie toți copiii cu vârsta între 5 și 16 ani trebuie să meargă la școală. 

Marea Britanie a introdus National Curriculum în 1992 și toți școlarii sunt obligați să urmeze studiile 
până la vârsta de 16 ani. Programul este împărțit în patru stagii și este alcătuit pe grupe de vârsta. 
Niciun copil nu rămâne neșcolarizat și este depistat la timp, în cazul în care abandonează școala. 

Cele mai importante materii sunt limba engleză, matematica și științele. Urmează design, 
tehnologie, informatică, comunicații, istorie și geografie. Și tot ca obiecte obligatorii de studiu sunt 
limbile străine, muzica, arta, educația fizică și cea religioasă. 

După cinci ani de educație secundară, școlarii trec printr-un examen național și primesc un 
certificat. Este un examen cu un singur subiect, supravegheat de un consiliu școlar independent, 
format din profesori de elită. 

 
Statele Unite ale Americii 
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. 
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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. 

Sistemul american este la fel de pragmatic ca și țara. Accentul se pune pe utilitatea individului 
în societate. Cine are aptitudini să devină medic este ajutat sa dobândească toate cunoștințele 
necesare. Cei care au abilități practice vor deveni foarte buni instalatori sau electricieni. Cei care nu-
și găsesc locul în societatea civilă sunt încurajați să se înroleze în armată.  

Principiul „omul potrivit la locul potrivit” n-a dat greș și a construit cea mai puternică națiune 
din lume. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*** O privire de ansamblu asupra educației, Paris, 2014 
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ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ ȘI ÎNVĂȚAREA ONLINE 

AVANTAJE-DEZAVANTAJE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR- VASILACHE DANIELA  
GRĂDINIȚA NR. 1 OCNIȚA 

 
 Baza unei educații de calitate o reprezintă valorificarea optimă a potențialului uman . Acest 

proces se derulează pe tot parcursul vieții, însă etapa cea mai importantă este perioada școlară . În 
zilele noastre, pe lângă învățarea tradițională, cursurile online au devenit extrem de populare datorită 
unor situații impuse de pandemie. În ciuda popularității cursurilor online, unii elevi resping această 
metodă din cauza lipsei mijloacelor tehnologice și preferă formarea tradițională, în clasă .  

 Avantajul educației online este că aceasta se poate face de acasă și se poate economisi timp, 
bani, și energie . Dezavantajul este că elevul nu interacționează direct cu instituția, iar în cazul în care 
există întrebări poate fi dificil de întrebat profesorii . Prin intermediul acestor cursuri, un alt mod de 
a dobândi cunoștințe este acela de a căuta informații pe diferite motoare de căutare cum ar fi : Google, 
Bing etc, deși ar putea exista prea multe surse de informații dintre care ar trebui alese cele relevante.  

 Cursurile online îi ajută mai mult pe adulții care lucrează . Pentru elevi, mai ales pentru copiii 
mici sunt mai potrivite cursurile tradiționale . Participarea frecventă la ore îi ajută să interacționeze 
cu colegii, profesorii, să fie mai disciplinați, să respecte un program și să-și îmbunătățească 
aptitudinea fizică și psihică.  

 De asemenea învățarea tradițională ( în clasă ) îi ajută pe copii și pe profesori să se cunoască 
mai bine, pentru ca profesorii să evalueze mai bine cunoștințele elevilor în vederea stabilirii punctelor 
forte și punctelor slabe ale acestora . Într-o clasă tradițională, elevii își împărtășesc direct opiniile, 
ideile și își clarifică propriile întrebări cu profesorii, obținând răspunsurile imediat . Utilitatea acestei 
metode constă în faptul că elevii interacționează continuu cu profesorii scăpând astfel de temerile lor 
cu privire la examene ceea ce foarte rar se poate întâmpla cu indrumarea online.  

 În concluzie interacțiunea cu profesorii contribuie la motivarea elevilor de a obține note mai 
mari, iar educația de calitate este rezultatul împletirii mai multor factori, de aceea este și va rămâne o 
artă.  

 
Bibliografie : 
 - Cerghit, I., „Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii”, 

ed. Aramis, București, 2002 
-- Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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CONTINUĂM ORELE ÎN SALA DE ACASĂ! 

 
 COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ ,,GEORGE APOSTU’’ BACĂU 

PROF. VASILACHE ELENA CLAUDIA 
 
 Sisteme educaționale din întreaga lume trec prin nevoia de a se reinventa, dată fiind situația în 

care milioane de elevi își petrec zilele în casele lor, la fel și noi profesorii lor. Ce putem face însă în 
aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se întâmple? Cum ne adaptăm la 
predarea on-line? Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum influențează aceasta 
procesul de învățare? Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației. 
Practic, mult din calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 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. 

 Un set de studii realizate de Departamentul de Educație al Statelor Unite prezintă pe de-o parte 
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 mai 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 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, însă nu este imposibil. 

 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. 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 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. 

 Așadar, învățarea se poate realiza și online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă 
doar noi ferestre către educație. 
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 ALTERNATIVA JENA 

 
PROF. VASILACHE MIHAELA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JARIȘTEA 
 
 Planul Jena este un concept pedagogic apărut în anul 1920. Iniţiatorul său a fost pedagogul 

german Peter Petersen, care în 1924 l-a aplicat la şcoala experimentală a Universităţii Jena 
(Germania). Planul Jena se înscrie între pedagogiile reformei (Montessorii, Waldorf, Freinet), etc. 

 În procesul educaţional se pune accent pe copil şi pe dezvoltarea integrală a personalităţii sale. 
Dezvoltarea personalităţii se poate desfăşura doar în comunitate...părinţi, educatori, profesori, în 
interacţiunea sa cu alţi indivizi, urmăresc acelaşi lucru – o educaţie de bună calitate.  

 În comunitate el învaţă să-şi dezvolte spiritul critic de timpuriu, să-i respecte pe cei din jur: să-
şi asume responsabilităţi, învaţă ce este libertatea şi care sunt limitele ei, să se manifeste ca o persoană 
dinamică cu spirit de iniţiativă 

 În alternativa educaţională Jena, din punct de vedere al conţinuturilor educaţionale, acestea nu 
sunt diferite de cele ale şcolii tradiţinale româneşti, ci se bazează pe un plan ritmic în care se succed 
alternativ patru activităţi: conversaţia, lucrul, serbarea, jocul. 

Obiective prioritare sunt: formarea deprinderilor de bază, socializarea copiilor, 
individualizarea fiecărui subiect și crearea – modelarea de personalitate. 

 Competențele vizate în această alternativă se împart în: să înveţe să se descurce în situaţii 
diverse, să se respecte pe sine, pe cei din jur, să descopere lumea prin experienţe proprii. 

Elemente ale planului Jena pot fi grupate astfel: accentul se pune foarte puternic pe viaţa 
socială, promovarea unei atitudini dinamice, responsabile a respectului faţă de cei din jur, a spiritului 
de iniţiativă, și spiritului critic faţă de membrii comunităţii şcolare. 

 Planificarea pe o zi constă în: introducerea cercului de scris ca moment fix al zilei în care se 
dezvoltă o anumită temă (din viaţa cotidiană), cursul de iniţiere în care se urmăreşte formarea de 
deprinderi – predare, perioada compactă (lucru pe fişe) și introducerea cercului închis în care se 
propune tema săptămânală. 

 Materiile sunt tratate interdisciplinar şi se porneşte pe cât posibil de la situaţii autentice de 
învăţare. Pornind de la particularităţile de vârstă, se pune accentul pe intrarea în contact direct cu 
natura, cu lumea înconjurătoare, în general, deoarece experienţa personală e cea mai bună bază pentru 
învăţare.  

 Nerenunţând total la împărţirea tradiţională a copiilor, se introduc grupele de nivel. Planul Jena 
îşi propune organizarea grupelor de bază (grupuri de bază combinate). 

 
 Grup de nivel Grup de bază 1 Grup de bază 2 Grup de bază 3 
 Grup de nivelul 1 4 - 6 ani 6 – 9 ani 9 – 12 ani 
Grup de nivel 2    
Grup de nivel 3    

 
 În cazul grupurilor de bază se urmăresc activităţi formative. În grupul de nivel are loc instrucţia.  
 Planul Jena lucrează după un plan ritmic de activităţi, în care se succed alternativ cele patru 

activităţi fundamentale: conversaţia, jocul, lucrul şi serbarea. Ca forme de lucru: activitatea în grupuri 
de nivel, activitatea în grupuri de bază, cursul de iniţiere, cursuri opţionale, cercuri. 

 Activitatea de bază – cercul închis și cercul deschis.  
Cercul impune nişte reguli: copilul care vorbeşte să fie ascultat, iar ceilalţi să asculte. 
 La grupa mică  
 Cercul deschis – în care copiii vor fi iniţiaţi  
 Cercul de iniţiere 
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În aceste cercuri se trasează nişte reguli: se iniţiază ceva, se vorbeşte despre ceva, se prezintă 
materiale, se folosesc jocuri de construcţii, truse, se arată cum să se joace, se aranjează mapele. 

 La grupa mijlocie obiectivul general poate fi acelaşi. 
 La această grupă: se lucrează interdisciplinar, conversaţia – discuţii – grupuri, întâlniri, mese 

rotunde, asculţi şi prelucrezi. 
Grup de masă - grupuri independente 
 - jocul este esenţial 
Lucrul – muncă independentă la nivel propriu - construieşte ceva 
Serbarea – deschiderea – închiderea unei săptămâni 
Organizarea copiilor pe vârste 
 Eu sunt copilul. 
 Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 
 Tu determini în cea mai mare măsură dacă vei reuşi. 
 Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 
 Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume. 
 Grupele mari 
Activitatea independentă liber aleasă este sugerată de educatoare, care-i va urmări şi corecta.  
Se urmăresc: creativitatea, jocul, conversatia – poate aduce orice temă la nivelul lor de 

cunoştere, o experienţă – se concentrează, să aibă o logică, să înveţe regula. 
Cercul închis – educatoarea propunându-şi o temă adoptată ca modalitate de exprimare.  
Lucrul – perioada compactă – vor lucra fişe din mape, ei îşi vor alege tema.  
Serbarea – o oră, o oră şi jumătate 
 
CONŢINUTURI EDUCAŢIONALE – GRUPURI DE BAZĂ  
 
 I grup inferior (Untergruppe) – deprinderi fundamentale – scris, citit, socotit 
 II grup mijlociu (Mittelgruppe) – transmiterea de cunoştiinţe – cultură generală (istoria, 

geografia, cultura, civilizaţie, etc) 
 III grup superior (Obergruppe) dezvoltarea personalităţii, cunoştiinţe despre lume şi viaţă  
 Amenajarea spaţiului (colţurile de joacă): organizarea şi gruparea copiilor, grup de masă, 

grup de nivel, grup de lucru, grup opţional 
 Metode: conversaţia – formativă – transmitere de cunoştiinţe 
 - în cerc – cu diferite forme de utilizare 
Tipurile de cerc: cerc deschis în care se arată lucruri pe care copiii doresc să le aducă în 

discuţie, cerc închis în care tema este propusă de cadrul didactic, cercul de lectură, cercul de 
observaţie, cercul de organizare şi planificare a activităţilor pe săptămână, cercul de evaluare – la 
sfârşitul unei săptămâni 

Sintetizând, în alternativa Jena se ține seama de interesele și aptitudinile fiecărui copil, de ritmul 
și nivelul său individual. 

 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Petrescu, I.C., 1998, O școală pentru democrație, Antologie de texte pedagogice, Ed. ALL, 

București 
2. Houssaye, J., 1994, Quinze pedagogues. Leur influence aujoud’hui, Paris, Armand Colin 
 3. Mialaret, G., 1981, Introducere în pedagogie, EDP, București 
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 PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ….FĂRĂ FRONTIERE  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: VASILACHE MIHAELA 

 
Data: 
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,Gheorghe Munteanu-structură a Școlii 
 Gimnaziale Nr.18, Galați  
Clasa: a IV-a A 
Prof. înv. primar: Vasilache Mihaela 
Aria curriculară Om și societate  
Disciplina: Istorie 
Unitatea: Epoci istorice. Evenimente, Personalități, Locuri istorice 
Subiectul: Dacii și romanii. Întemeierea statului român  
Tipul lecției: Predare-învăţare de noi cunoștințe 
Forma de realizare: on-line 
 
SCOPUL LECŢIEI: dobândirea de cunoștințe despre daci și despre romani, despre formarea 

poporului român 
COMPETENŢE 
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice; 
1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu; 
3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile; 
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă; 
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din present; 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1.să precizeze cine au fost dacii și romanii, pe baza textului din manual și a materialului ppt ; 
O2.să compare modul de viață, al dacilor și al romanilor, utilizând informațiile date ; 
O3.să completeze ciorchinele cu informații despre daci și romani; 
O3.să descrie procesul de formare a poporului român și a limbii române, conform cunoștințelor 

dobândite; 
O5.să completeze cadranele, pe baza cunoștințelor acumulate pe parcursul lecției. 
O6 să rezolve chestionarul on-line 
 
 STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, povestirea, învățarea prin descoperire, 

lucrul cu manualul, ciorchinele cadranele, chestionar on-line; 
 Mijloace de învățământ: manual, material ppt, tablă blackboard, tablete, telefon, laptop, 

internet (Wi-fi), Google Classroom/ Meet, YouTube;Wordwall 
 Forme de organizare: on-line, frontal, individual; 
 Resurse: 
Temporale: 40 de minute; 
Umane: 18 elevi 
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Secventele 
lecției/ 
Durata 

 
Conținutul informațional și  
demersul didactic 

Strategii didactice  
Evaluare Resurse 

procedural
e 

Resurse 
materiale 

Forme de 
organizar
e 

 
Moment 
organizatori
c 
(2 min). 

Pregătirea materialelor necesare desfășurării 
lecției. 
Trimiterea link-ului de acces pe platforma: 
GoogleClassroom/ Meet, către elevi. 
Accesul acestora și intrarea în online la lecție. 
Realizarea prezenţei la oră a elevilor. 
Exerciții de spargerea gheții 

Conversația 
 
Joc-ex. 

Laptop; 
Tabletă; 
Google 
Classroo
m/ Meet; 
 

Frontal Observare
a 
sistematic
ă a 
elevilor 
 

 
Actualizare
a 
cunoştinţelo
r 
(3 min) 

Actualizarea cunoștințelor se realizează prin 
,,Roata aleatorie’’. 
https://wordwall.net/ro/resource/6405287/gr
ecii-prima-civiliza%C8%9Bie-europei 
 
 

Chestionar 
 
 
 

Laptop; 
Tabletă; 
Google 
Meet; 
 

Frontal 
 
Individual 

Aprecieri 
verbale 
individual
e și 
colective 
 

 
Captarea şi  
orientarea 
atenţiei 
(3 min.) 

Prezentarea unui citat și discuții pe baza 
acestuia,  
 

  

Conversația 
 

Laptop; 
Tabletă; 
Google 
Meet; 
Internet; 
Youtube 
. 

Frontal 
 
Colectiv 

Observare
a 
sistematic
ă a 
elevilor 
Aprecieri 
verbale 
individual
e 
și 
colective 
 

Anunţarea 
 temei şi a 
 obiectivelor 
operaţional
e 
(1 min.) 

 Anunţ elevii că la ora de Istorie vom învăţa 
despre strămoșii noștri, Dacii și romanii, 
războaiele dintre cele două popoare și cum s-
a format poporul român. Se notează la tablă 
și în caiete titlul lecției și data.  
 

Conversaţia 
Explicaţia 

Laptop; 
Tabletă; 
Google 
Meet; 
Internet; 
Tablă 

Frontal 
 

Observare
a 
sistematic
ă a 
elevilor 
 

 
Desfăşurare
a activităţii 
(20 min) 
 
 
 
 
 
 

 Activitatea începe cu o scurtă povestioară 
însoțită de un material ppt în care voi vorbi 
copiilor despre daci și romani, despre 
obiceiurile și ocupațiile lor. Elevii vor 
descoperi în manual, fragmentul și imaginea 
care corespund ideei pe care am prezentat-o. 
Vom completa un ciorchine cu informații pe 
tablă și în caiete. 
Voi prezenta apoi secvențe din filmul ,, 
Dacii’’. 
Voi solicita elevilor să urmărească 
materialele prezentate, manualul și să 
enumere cauzele și urmările celor două 
războaie și procesul de formare a poporului 
român. Vom completa la tablă și în caiete 
informațiile în patru cadrane I-cauze, II-
primul război, III- al doilea război, IV- 
urmări 

 Povestirea 
Explicaţia 
Exercițiul 
Învățarea 
prin 
descoperire 
Observația 
Ciorchinele 
 
Cadranele 
 

 Laptop; 
Tabletă; 
Google 
Meet; 
Internet; 
Youtube 
Tabla 
blackboar
d 
Caiet de 
lucru 
Fișe de 
lucru 
 
 

 
Frontal / 
Individual 
 

Observare
a 
sistematic
ă a 
elevilor 
 
Aprecieri 
verbale 
individual
e 
și 
colective 
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Obținerea 
performanț
ei 
(10 min) 

  
 În scopul fixării cunoștintelor despre 
strămoșii noștri și Întemeierea statului român, 
le voi trimite elevilor linkul ataşat pentru a 
deschide chestionarul pe Wordwall. 
https://wordwall.net/ro/resource/8474305/da
cii-%C8%99i-romanii 

 
Conversația 
Explicația 
Jocul 
didactic 
 

Laptop; 
Tabletă; 
Google 
Meet; 
Internet; 
Youtube 
Wordwall 

Frontal / 
Individual 

 
Evaluare 
orală 
individual
ă 

 
Încheierea 
activității 
1 min. 

 Fac aprecieri verbale colective și 
individuale, cu privire la activitatea elevilor, 
precum şi asupra comportamentului lor pe 
parcursul lecției on-line. Le recomand citirea 
textului „Decebal ”, din „Povestiri istorice ” 
și sugerez să vizioneze filmele ,,Dacii’’, 
1966, https://youtu.be/0-rJd68LqBQ și 
,,Columna’’, 1968, 
https://youtu.be/IalFhb9GHwc 

 
Conversația 
 
 
 
 
 

Laptop; 
Tabletă; 
Google 
Meet; 
Internet; 
 
 

 
Frontal / 
Colectiv 

 
Apreciez 
verbal 
activitatea 
elevilor 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

ONLINE, PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

PROF. VASILE DANIELA-CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEȘTI, COMUNA BOBICEȘTI 

 
 Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate, am cunoscut multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online în această perioadă. 
Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am făcut cunoștință cu aplicații care facilitează 
învățarea la distanță. 

 Obiectivele majore în mod prioritar de echipă managerială a școlii noastre este: 
➢inovarea procesului instructiv-educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii; 
➢asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ 

de calitate; 
➢dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, 

naționale și europene/ internaționale; 
➢realizarea educației pentru o dezvoltare durabilă. 
 În această perioadă fiecare cadru didactic și-a dobândit competențele digitale prin experiențe 

personale.Părerea mea este că toate cadrele didactice trebuie să se acomodeze la situația dată (dacă 
ne place, dacă nu) și să fim pregătiți pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme și 
instrumente din care putem să alegem și să experimentăm care este cea mai eficientă pentru 
grupa/clasa noastră. DAR ar trebui să instruim în primul rând părinții pentru folosirea acestor 
platforme pregătind și pe ei pentru orice eventualitate care ne așteaptă în viitor. 

 Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, în acest context, capătă 
semnificații deosebite totalitateainstituțiilor și activităților implicate în promovarea și difuzarea ei. 
Educația are în vedere valori care se referă lanevoile umane. 

 Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 
individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 
noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

 Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 
favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceeace se cere de la unitatea de învățământ, 
putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 
angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

 Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 
individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 
noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu! 

 Cadrele didactice vor ține mereu legătura cu părinții elevilor, deoarece relațiile de colaborare 
dintre profesori și părinți întăresc identitatea școliiși sporesc prestigiul instituțional. Conducerea școlii 
trebuie să se preocupe de elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul 
școlii în dezvoltareaacademică, socială, emoțională, estetică și fizică a elevilor. 

 Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii 
lorpublice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire a imaginii unei școli 
este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate 
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regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de 
școală. 

 Pentru mulți părinți, spațiul în care copiii își desfășoarăpropriu-zis activitatea este deopotrivă 
important. Un tur virtual al școlii vine în sprijinul acestora. Este la îndemâna oricui, la un click 
distanță să poată avea acces la aceste informații. 

 Pregătirea orelor de curs din mediul online implică timp pentru informări, căutări, elaborări de 
materiale, spre a întâmpina elevii cu propuneri plăcute, interactive, care să comunice un mesaj foarte 
important referitor la faptul că școala continuă prin intermediul instrumentelor online, elevii pot să 
lucreze independent și că se pot înregistra progrese.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI CEL TRADIȚIONAL 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR VASILE RALUCA 

 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, 
cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până acum, este învăţământul electronic. 
Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul deînvăţământ electronic (sau 
virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde predare – învăţare si tehnologiile 
informaţionale.  

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Resursele online permit 
revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile și accesibile, ci pentru că 
permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai mai interesant și adaptat elevului digital. 
Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi profesorii beneficiază de resurse 
online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse diferite în funcție de subiectele 
de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc instrumente de bună calitate care să fie 
gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune resurse online care să le ușureze viața, 
prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au nevoie pentru o lecţie bună. 

De ce este invatarea online pe placul elevilor? 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 
intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. Pasionați de gadgeturi smart, 
aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile 
metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus și dezvoltarea unor produse 
educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online? 
Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 
învățare, . Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut 
de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare.. 

Mai plăcut decât predarea clasică? 
Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa 
acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau 
Evaluarea Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de 
gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la Limba Română sau 
Matematică. 

 Avantaje si dezavantaje ale invatarii online 
 Avantaje: 
1. distribuirea rapida a materialelor didactice ; 
2. elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla ; 
3. existenta continuturilor multimedia; 
4. folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului. 
 Dezavantaje 
1. dificultati in utilizarea tehnologiei; 
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2. lipsa comunicarii reale/ fizice. 
 Concluzii 
 S-au putut expune cateva idei, insa 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. 

 Pot fi numite 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.  
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 ROLUL DEZVOLTĂRII PERSONALE ÎN FORMAREA ELEVILOR 

  
 PROF. ÎNV. PRIMAR VASILE RALUCA LILIANA 

LICEUL TEORETIC MURFATLAR 
 
În timpul orelor de Dezvoltare personală copiii îşi dezvoltă abilităţile sociale, cognitive şi 

emoţionale. Acestea vor facilita adaptarea eficientă la mediul social din care face parte.  
 Temele prezente în programă îi ajută pe copii să conştientizeze cine sunt, să îşi recunoască 

emoţiile ce le au şi să le facă faţă, să înţeleagă relaţiile ce se stabilesc între el şi ceilalţi membrii ai 
societăţii, să fie motivate să înveţe şi să se gândească la meserii ce le-ar plăcea să le practice în viitor. 

Principala metodă utilizată în cadrul orelor de Dezvoltare personală este jocul- de rol, sensorial, 
didactic. Jocurile îi fac pe copii să coopereze, să interacţioneze, să îşi exprime opiniile, să îşi 
exteriorizeze emoţiile.  

Alte activităţi ar putea fi vizitele şi excursiile tematice, proiecte în care sunt implicate elevii şi 
părinţii, expoziţii, spectacole.  

Exemple de activităţi şi jocuri: 
 Pânza prieteniei este un joc prin care copiii pot lega prietenii, îi pot cunoaşte mai bine pe cei 

cu care obişnuiesc să se joace de obicei şi nu în ultimul rând se distrează în timpul liber. Prin 
intermediul acestui joc, copiii au ocazia să îşi descopere calităţile şi totodată să le aprecieze pe ale 
celor din jurul lor, dar să afle şi percepţia pe care o au ceilalţi despre ei. 

Pentru jocul Pânza prieteniei nu veţi avea nevoie decât de un ghem de sfoară. La fel ca în cazul 
altor jocuri educative, cu cât sunt mai mulţi copii implicaţi în joc cu atât distracţia va fi mai mare. 

Copiii se aşază în cerc. Capătul sforii se leagă de degetul arătător al celui care conduce jocul. 
Conducătorul jocului leagă astfel capătul sforii de degetul sau arătător, apoi ia ghemul şi îl aruncă 
unuia dintre jucători. Cel la care ajunge ghemul va trebui să se prezinte şi să spună care este cea mai 
importantă calitate pe care o are. 

Acesta se prezintă, apoi îşi înfăşoară sfoara în jurul degetului său arătător şi trimite ghemul la 
un alt jucător care va proceda la fel: se prezintă, spune care e calitatea lui cea mai importantă, îşi 
înfăşoară sfoara pe deget şi trimite ghemul mai departe, la următorul jucător. 

În acest fel sfoara ajunge la fiecare jucător şi în felul acesta se va ţese o pânză a prieteniei, 
asemănătoare pânzei de păianjen. În final, ghemul ajunge de unde a plecat. Dar jocul nu se opreşte 
aici. Jocul continuă şi sfoara se reaşază pe ghem făcând cale întoarsă. De această dată, fiecare jucător 
îi va spune celui care urmează care este calitatea pentru care îl admira cel mai mult. 

Eu am ales să folosesc acest joc la începutul clasei pregătitoare, chiar în primele zile de şcoală. 
A fost un moment frumos şi în acelaşi timp distractiv de care îşi aduc aminte cu mult drag. 

În continuare am învăţat să cântăm şi să dansăm “Dansul prieteniei”. 
https://www.youtube.com/watch?v=kMTVWAWC7Qc 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 “Cine sunt?”- ne prezentăm colegilor- spunem prenumele şi o însuşire ce începe cu litera 

initială a prenumelui. Ne putem aşeza în cerc, copilul ce începe stă în mijloc apoi predă altuia 
microfonul.  
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 “Ce culoare au emoţiile?”- orice culoare poate fi asociată cu una sau mai multe emoţii. 

Aşezăm pe măsuţe cartonaşe colorate şi rugăm copiii să aleagă cartonaşul care se potriveşte cel mai 
bine cu felul în care se simte în acel moment. Apoi îi invităm să denumească o emoţie care se 
potriveşte cu cartonaşul lui. Repetăm acelaşi lucru cu toate cartonaşele.  

Fiecare dintre noi ascociem aceleiaşi culori emoţii diferite. Spre exemplu pentru unii roşu 
înseamnă pasiune, pentru alţii furie sau chiar frică pentru alţii. Este important să lăsăm copiii să 
găsească propriile ascocieri culoare-emoţie, fără să îi corectăm. 

 
 ,,Picăturile de apă”-pe un fond muzical cu sunetul pianului alintat de susurul 

apei(https://www.youtube.com/watch?v=R9intnVlt2 ), fiecare copil primeşte câte o siluetă de forma 
unei picături de apă şi creioane colorate. Copiii vor personifica picăturile de apă, care pot avea diferite 
expresii ale feţei (supărate, vesele, furioase, etc.), iar copiii vor motiva de ce au ales ca picătura lor 
sa aibă acea expresie. Picăturile de apă personificate se fixează cu cleme pe o sfoara intinsa .Pe 
parcursul săptămânii, copiii pot adăuga şi alte elemente pe picăturile lor de apă. 

Putem aborda teme de dezvoltare personală şi în alte ore şi evident că o facem. Putem discuta 
despre emoţii de exemplu la AVAP, când discutăm despre culori sau la CLR, putem recunoaşte emoţii 
ale peronajelor din diverse texte literare. Despre timp discutăm şi la orele de Matematică.  
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ȘCOALA ONLINE-AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR VASILE SIMONA 

GRĂDINȚA CU PROGRAM NORMAL CHIOJDU,  
 JUDEȚ BUZĂU 

 
 Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce 

ar trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori 
și părinți se gândesc în aceste zile. Nu există un răspuns ușor. Există avantaje și dezavantaje clare ale 
utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele 
de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de 
predare. Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de 
clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage 
atenția și poate încuraja înșelăciunea. Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, 
este una dintre abilitățile de bază ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de 
muncă. 
A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De exemplu, 
volumele de enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, 
deoarece aceste cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii din învățământul 
primar învață cum să folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. Ca profesor 
pentru învățământul preșcolar, am început să încorporez platformele digitale în demersul didactic și 
am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul orei. 
Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa 
planurile de lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. • Se obține un feedback 
instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin sondaje online sau prin întrebări 
de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi 
care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. • Există nenumărate resurse care fac învățarea mai 
distractivă și mai eficientă. De la aplicații și manuale electronice până la platformele educaționale, nu 
lipsesc instrumente care pot transforma sala de clasă. Unii profesori se orientează spre „gamificarea” 
clasei, utilizarea scenariilor competitive și distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de 
clasă mai distractivă și mai antrenantă. 

• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și 
performanței elevilor. 

• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 
• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot 

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 
Dezavantaje  
 Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă 
vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională Utilizarea internetului și a altor 
instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și au crescut dramatic gama de 
conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a crescut și volumul lor de muncă. 
Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. Există, de 
asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. Elevii nu au acces egal 
la resursele tehnologice. Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-
zis. Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. Elevii 
au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai multe dintre 
aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este important să se 
ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt mai mari decât 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1343



dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo 
are loc educația. Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide 
uși către noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie 
din clasă nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 

 
Bibliografie: 
 ȘCOALA ONLINE ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI Raport de cercetare 

evaluativă București, Mai 2020, Editura Universității din București 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 
PROF. VASILESCU DELIA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ, TG. NEAMȚ 
 
 Sistemele de învățare online sunt programe bazate pe web pentru distribuirea, urmărirea și 

gestionarea cursurilor pe internet, putând fi accesate fără frontieră. Aceasta implică implementarea 
de progrese în tehnologie pentru a direcționa, proiecta și livra conținutul de învățare și pentru a facilita 
comunicarea bidirecțională între profesori și elevi . Acestea conțin funcții precum tablele albe, săli 
de chat, sondaje, chestionare, forumuri de discuții și sondaje care permit educatorilor și elevilor să 
comunice online și să împărtășească conținuturi ale învățării cot la cot. Acestea pot oferi modalități 
productive și convenabile de a atinge obiectivele de învățare. În multe școli se folosesc Microsoft 
Teams, Google meet, Edmodo și Moodle ca sisteme de management al învățării împreună cu 
aplicațiile lor pentru videoconferințe. Alte soluții de conferință video utilizate în mod obișnuit includ 
Zoom, Skype pentru afaceri, WebEx și Adobe connect etc. 

 A fost elaborat un ghid de interviu pentru a explora percepția profesorilor și a elevilor cu privire 
la modalitățile de învățare online, avantajele, limitările și recomandările sale. Ghidul de interviu a 
fost pilotat pentru a asigura exhaustivitatea și apoi validat și de doi experți în educație medicală. Doi 
intervievatori care nu au fost implicați în predarea și evaluarea elevilor au efectuat patru interviuri de 
focus grup (n = 6 în fiecare grup) cu membrii școlii (n = 12) și elevi (n = 12) .. Toate interviurile au 
fost înregistrate prin „Zoom” și ulterior transcrise textual. Datele au fost analizate tematic: 
compilarea, dezasamblarea, reasamblarea și interpretarea de către toți autorii în mod independent și 
apoi coroborate pentru a asigura triangularea analitică. 

 Avantaje 
 Școala a opinat că învățarea online a ajutat la asigurarea învățării la distanță, a fost ușor de 

gestionat, iar elevii puteau accesa în mod convenabil profesori și materiale didactice. De asemenea, 
a redus utilizarea resurselor de călătorie și alte cheltuieli. A ușurat sarcinile administrative, cum ar fi 
înregistrarea prelegerilor și marcarea prezenței. Atât elevii, cât și profesorii au fost de părere că 
modalitățile de învățare online au încurajat centrarea pe elev în această situație de blocare. Elevul 
devenise cursant autodirect și a învățat asincron în orice moment al zilei. 

 Limitări 
 Profesorii și studenții au spus că prin modalitățile de învățare online nu au putut preda și învăța 

lucrări practice și creative. Ei nu puteau preda și evalua decât componenta de cunoștințe. Din cauza 
lipsei de feedback imediat, profesorii nu au putut evalua înțelegerea elevilor în timpul prelegerilor 
online. Elevii au raportat, de asemenea, o limitare a atenției limitate și a caracterului intensiv al 
resurselor învățării online. Unii profesori au menționat, de asemenea, că în timpul studiului online, 
elevii s-au comportat greșit și au încercat să acceseze resursele online în timpul evaluărilor. 

 Recomandări 
 Profesorii și studenții au sugerat dezvoltarea continuă a pregătirii online fără frontieră. Ei au 

recomandat o reducere a sarcinii cognitive și creșterea interactivităților în timpul predării online. 
Totodată au sugerat modalități de a începe învățarea online bazată pe cazuri, multe exemple, multe 
idei noi, mai multe materiale. Cu toate acestea, unii au fost, de asemenea, de părere că ar trebui să 
existe cursuri de revizuire împreună cu predarea psihomotorie după predarea pandemiei COVID-19. 
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Pentru a îmbunătăți calitatea, au sugerat să cumpere software premium și alte programe de control 
pentru a detecta furtul unor teme, materiale ce înlesneau lucrul de acasă individual. 

 Consider că profesorului îi este mai uşor ca în demersurile didactice să opteze pentru metodele 
moderne care favorizează învăţarea autonomă. În această situaţie, elevul intervine permanent în 
deciziile privind ceea ce doreşte să înveţe, cum va folosi ceea ce a dobândit şi care vor fi modalităţile 
de evaluare. Lecţia modernă este un proces dinamic care se pliază după specificul nevoilor, 
preferinţelor şi rezistenţelor elevilor. Se încurajează participarea elevilor la construirea ei, în vreme 
ce metodele tradiţionale accentuează şi valorizează excesiv funcţia informativă, de instruire în raport 
cu funcţia formativ-educativă, iar focalizarea pe dimensiunea instrumentală a procesului de 
învăţământ, duce la existente riscului rigidităţii şi al rutinei. În cazul acesta profesorul este cel care 
domină, controlează şi ierarhizează elevii, iar evaluarea este standardizată. Profesorul este cel care 
deţine controlul asupra modului cum, când şi din ce se realizează evaluarea indiferent de este în 
spațiul virtual ori în sala de clasă. 
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EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE- SISTEMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN 

FINLANDA SI GERMANIA 
 

PROF. VASILICA TURBATU 
 
 Fiecare ţară are particularităţile proprii privitoare sistemelor de învăţământ, determinate de 

condiţiile economice, sociale, politice, de gradul de cultură si civilizaţie al societăţii, de tradiţiile 
specifice unei naţiuni si de concepţiile pedagogice pe care le promovează. 

 Toate ţările au o etichetă legată inclusiv de modul de educaţie. De exemplu, în Grecia există o 
programă foarte încărcată, stufoasă, în Germania sunt celebre şcolile profesionale, Spania are o bună 
rată de promovabilitate la bacalaureat, iar sistemul de învăţământ finlandez este recunoscut ca fiind 
cel mai bun din lume. Deci, sistemele de învăţământ pentru elevi sunt organizate în mod diferit de la 
o ţară la alta. În timp ce în unele ţări, sistemul educaţional este axat pe stimularea creativităţii elevilor 
si pe formarea acestora în buni specialişti, în altele, profesorii încearcă să-i stimuleze şi să-i încurajeze 
pe copii să-şi descopere propriile pasiuni şi să-şi găsească resursele proprii de a se autoeduca şi a se 
descurca mai bine în fţta provocărilor vieţii 

 Sistemul de învățământ din Finlanda are o durată de douăzeci de ani. Toată perioada de 
școlarizare, de la învățământul preșcolar până la universitar este gratuită, aceasta fiind obligatoriu din 
momentul în care elevul împlinește șapte ani sau cu un an în plus ori în minus, în funcție de 
dezvoltarea intelectuală a fiecărui individ. Bineînțeles, pentru acești elevi este realizată o serie de 
examinări. 

 În Finlanda se practică și studiul în afara școlii, acasă, însă se realizează, periodic, o evaluare 
în conformitate cu standardele educaționale. 

 Înainte de înscrierea în ciclul primar și anume clasele I-VI, există un an pregătitor pe care elevii 
îl parcurg începând de la vârsta de 6 ani. Apoi urmează perioada gimnaziului, respectiv clasele VII-
IX. În urma finalizării clasei a IX-a, cei care doresc să urmeze cursuri în continuare pot alege între 
școala secundară și educația vocațională. Astfel, în cazul celei dintâi menționate, studiile se 
desfășoară pe o perioadă de cel mult patru ani, urmate de un examen național care oferă posibilitatea 
participării la admiterea la facultate. Educația vocațională durează doi ani și are ca scop pregătirea de 
muncitori calificați în diferite domenii. 

 Durata unui curs este de 45 de minute. Metodele utilizare de cadrele didactice sunt de tipul 
celor activ-participative, orele fiind intense. Temele pentru acasă există, dar sunt foarte puține și 
antrenează raționamentul critic, în detrimental memorizării mecanice. De precizat este faptul că 
aceste teme le sunt oferite doar adolescenților și durează maxim o jumătate de oră. Cursurile încep 
dimineața la ora 9 și durează până la ora 15. În timpul pauzelor sunt încurajați spre desfășurarea și 
participarea la activități fizice. Practica și mai ales în domeniul științelor este considerată ca fiind de 
mare valoare. Astfel, orele de științe se desfășoară în laboratoare, în grupuri de maxim 16 elevi astfel 
încât să fie realizate cu succes experimentele științifice propuse. 

 Un aspect deosebit de important este acela că, pe parcursul celor nouă ani de școală, elevii nu 
susțin examene de admitere sau alte evaluări și nu se percep niciun fel de taxe pentru școlarizare. 
Acest fapt este valabil și pentru studenții care învață la facultate, masterat sau doctorat. Primul 
examen este dat la vârsta de 16 ani, profesorii afirmând că, prin activitățile susținute, ei pregătesc 
elevii astfel încât să învețe cum să învețe, nu cum să rezolve un test. 

Sistemul educational german este structurat astfel: 
 Grundschule (scoala elementara) cuprinde clasele 1-4 de studiu, timp în care se predau 

materii nediferenţiat. După aceea, elevii se vor orienta către alte tipuri de şcoli, în funcţie de abilităţile 
academice şi de aspiraţiile acestora si ale părinţilor. Sunt trei tipuri de şcoli între care elevii pot opta: 

 Hauptschule este potrivită copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 si 15 ani (clasele 5-9). Aici, 
elevii studiază materii comune cu elevii din celelalte tipuri de şcoli, doar că la un nivel mai puţin 
competitiv si combinate cu o serie de cursuri cu orientare vocaţională. La finalizarea acesteia, elevii 
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obţin un certificat care permite continuarea studiilor într-o şcoală profesională, pe care o vor finaliza 
la varsta de 18 ani. 

 Realschule furnizează educaţie copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 si 16 ani (clasele 5-10, în 
funcţie de land-uri. Aceasta combină latura academică cu cea practică, iar la sfârşitul perioadei se 
obţine un certificat care permite continuarea studiilor într-o şcoală profesională, dar elevii cu un nivel 
academic ridicat se pot transfera intr-un Gymnasium pentru absolvire. 

 Gymnasium, în funcţie de land, este oferit până la clasa a 12-a sau a 13-a (de la 10 la 19 ani). 
După susţinerea examenelor finale (Abitur) care permite elevilor să îşi continue studiile la o 
universitate sau o altă institţtie de învăţâmant superior. Curriculum diferă de la o şcoală la alta, dar, 
în general, include: limba germană, matematică, fizică, geografie, biologie, chimie, informatică, arte, 
muzică, istorie, filosofie, educaţie civică, dar şi o serie de limbi străine. 
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LIMITELE ȘCOLII ONLINE PENTRU ELEVII CU DIZABILITĂȚI 

 
PROF. VASILUȚĂ LUCIANA ANCUȚA C.S.E.I ”C-TIN PUFAN” 

  
Tehnologia digitală 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.  

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. 

 Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente și limite în relaționarea cadru didactic – 
elev. Limitele 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, 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, 
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 para-limbajului 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 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. 
Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță pare să fie un impediment mai mult în 
învățământul secundar.  

Printre dificultățile în realizarea activităților 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 
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instrumentelor potrivite pentru predare - învățare -evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului 
educațional în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului 
necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.  

În concluzie, atât cadrele didactice, cât și elevii au descoperit limitele instrumentelor de lucru 
și a platformelor online prin experiența directă. 

 
Bibliografie: 
Brut M (2006) Instrumente pentru E-learning, Ed. Polirom, Iași; 
Doina BANCIU, Ben-Oni ARDELEAN, Larisa IVAŞCU, Daniel FODOREAN (2020) 

Educația prin E-learning, Ed. Academiei Oamenilor de Știință din România și Ed. Tehnică, 
București; 

Lewin, C., Smith, A., Morris, S. and Craig, E. (2019) Using Digital Technology to Improve 
Learning; 
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 ŞCOALA PENTRU TOŢI – EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE  

 
 PROF. PT. INV. PRIMAR VASLUIANU FLORENTINA 

 
 Şcoala românească actuală se află mereu într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele unei 

societăţi democratice. Modernizarea şi ridicarea calităţii la nivelul standardelor educaţionale 
europene, mereu reînnoite, cer o examinare atentă şi actualizată în concordanţă cu evoluţia sistemelor 
de învăţământ din celelalte ţări europene, îndeosebi din ţările Comunităţii Europene. 

 Educaţia diferă de la o etapă istorică la alta în funcţie de condiţiile materiale şi spirituale ale 
societăţii, prezentând anumite particularităţi izvorâte din experienţa fiecărui popor. Ca acţiune 
socială, educaţia se înfăptuieşte în limitele unor graniţe naţionale şi statale, pe fondul unei vieţi sociale 
şi al unor tradiţii acumulate de-a lungul dezvoltării poporului şi naţiunii respective. ,,Nu există popor 
la care să nu existe un număr oarecare de idei, sentimente şi idei practice, pe care educaţia trebuie 
să le întipărească în sufletul tuturor copiilor, indiferent de categoria socială căreia îi aparţin.”(E. 
Durkheim, 1980, 65-66). 

 Totuşi, educaţia nu se poate închide în limite strict naţionale, ci trebuie să cunoască şi să 
valorifice exemplele altor popoare, asimilând şi adaptând idei noi la particularităţile sociale şi 
naţionale ale ţării noastre.  

 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 

1 Constantin Cucoş, (2000), Educaţia: dimensiuni culturale şi interculturale, Iaşi, Editura Polirom, p. 160. 
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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 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 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cristea, Sorin, (2003), Psihologie şi pedagogie şcolară, Constanţa, Editura Ovidius 

University Press 
2. Nicola, Ioan, (2000), Tratat de pedagogie, Bucureşti, Editura Aramis 
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., 
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2Doru Munteanu, (2004), ,,Diversitatea culturală” în Interculturalitate versus globalizare - conferinţă internaţională, 
Braşov  

3 Mihail Diaconescu, Op.cit. pg.13 
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,,EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE’’ 

 
VECHIU TEODORA-MARILENA 

 
 Educația de calitate, permanentă și eficientă reprezintă un proces ce se desfășoară pe tot 

parcursul vieții, fiind o responsabilitate ce trebuie să și-o asume atât educatorul, cât și părintele.  
 Educația preșcolară, este forma de învățământ ce pune bazele, inițiază traseul unei colaborări 

cu partenerii educativi.  
 Educatoarea este cea care are rolul de a propune, realiza, și reuși anumite parteneriate 

educaționale ce vor marca pașii preșcolarului în a deveni omul de mâine.  
 Cadrul didactic/educatoarea, își asigură un sprijin în propria activitate desfășurând activități în 

parteneriat cu părinții. Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor dumnealor, întărim 
relațiile și interacțunile dintre aceștia și copii. Prin cooperarea și comunicarea cu părinții, 
școala/grădinița, pune bazele unei unități de decizie și acțiune între cei doi factori, determinanți. Un 
părinte bun oferă copilului său, mai întâi de toate afecţiune, foarte importantă în formarea pesonalităţii 
şi poartă un dialog permanent cu acesta, deci comunicarea este factor relevant în dezvoltarea 
micuților.  

 Părinții joacă un rol semnificativ în dobandirea unui simț al identității durabil și stabil. Stilul 
de control parental reprezintă un factor important în relația părinte-copil. O serie de studii și observații 
clinice au indicat mai multe stiluri de comunicare și control caracteristice în relația părinți – copii. 

 În aspectele esențiale, generale, exemplul familiei de astăzi este un factor de bază în contextul 
educației. Părinții își pun mari speranțe în valoarea formativă a acțiunilor educaționale din grădinița 
de copii. Mulți dintre ei pregătesc copilul pentru intrarea în grădiniță și din anumite avertismente 
adresate copiilor, se deduce că părinții sunt conștienți de unele neajunsuri ale conduitei propriilor 
copii și de neputința lor de a le corecta singuri. Educatoarele, în colaborarea lor cu familia, trebuie să 
dea dovadă de mult tact și competență. Cu cât copilul vine mai devreme la grădiniță, cu atât munca 
educativă desfășurată cu el și cu familia este mai eficientă și mai delicată.  

 În munca cu preșcolarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerințele planificării cu nevoile și 
cu posibilitățile preșcolarilor în măsura în care activitățile s-au desfășurat de acasă, în sistem online. 
Activitățile au fost gândite a fi susținute online, utilizând platforma Google Classroom. 

 În ceea ce privește activitățile instructiv-educative susținute online am realizat faptul că și 
resursele digitale sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: 
copil, părinte, educatoare. 

 Educația extracurriculară are un rol deosebit de important în vederea formării personalității 
copiilor. Acest tip de activitate pesupune identificarea și cultivarea corespondeție optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Copiii trebuie să se simtă liberi, să fie mereu veseli și plini de energie, 
rezultat ce ne permite să îmbinăm școala cu viața. Încă de mici, copiii se confruntă cu fel și fel de 
situații, ceea ce îi pune în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

 Jocul, din persepctiva unui educator are numeroase finalități: consolidarea de cunoștințe, 
completarea de lacune și cel mai important atingerea de obiective vizibile. În ceea ce privește 
activitățile desfășurate online cu cei mici, se participă sub directa înfluențare a părinților, acesta 
devenind un inițiator în procesul de învățare. 
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Pentru toți copiii, activitățile online au fost o provocare care, pentru mine a atins cote înalte, 
căci preșcolarii de la grupă, majoritatea fiind în vârstă de trei ani, au fost foarte încântați când s-au 
văzut între ei pentru prima dată în fața camerelor. Bucuria unora a fost de a împărtăși și a le prezenta 
colegilor spațiul lor de joacă și jucăriile preferate. 

 Fiind și la început de carieră, sunt mândră pentru că, deși învățământul din ziua de azi ne oferă 
multe oportunități, am reușit să-mi ating câteva obiective și niciodată să nu mă plafonez. Dorința 
pentru mai mult crește de la o zi la alta. 

 Așadar, mediul online este o cale prin care ne ajută să nu ne pierdem totuși comunicarea și nu 
există o piedică în dorința de a desfășura activități extrașcolare. ,,Dacă îți dorești, se poate!’’; ,,Fii 
creativ și îndeplinește-ți visul!’’  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1354



 
ȘCOALA ALTFEL – ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. VELEA ADRIANA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 4 ALEXANDRIA, TELEORMAN 
 
 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.  

De când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, autoritățile și părinții au încearcat să se 
adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional a trebuit 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. Am creat intervale flexibile de timp pentru 
toți copiii, am realizat înregistrari ale unor activități, le-am dat foarte multe provocări practice și 
am învatat și eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. Am încercat să iau feed-back și de la parinți 
și de la copii și să construiesc relația între cadrul didactic și copil, care are un impact clar asupra 
învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au fost activitățile practice în care i-am implicat pe copii 
și nu cele în care i-am ținut doar în fața calculatorului, pentru că sunt copii mici, preșcolari.  

Predarea on-line înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. 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  

În aceeași manieră s-a desfășurat și programul ”Școala altefel”. Împreună cu preșcolarii și 
părinții am desfășurat următoarele activități:  

  
DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE TIPUL ACTIVITĂŢII 

LUNI 
 
 ,,SĂNĂTATE  
ÎNAINTE DE 
TOATE” 
 

* formarea şi cultivarea interesului pentru 
problematica sănătăţii; 
* formarea şi consolidarea deprinderilor 
de igienă, de odihnă şi recreere; 

 
Pregătirea unor mâncăruri sănătoase de către 
părinți în colaborare cu preșcolarii; 
 

MARȚI  
 
,,ARTA… 
ȘI TEATRUL” 

* dezvoltarea simțului artistic și a 
imaginației; 
* diversificarea materialelor folosite 
precum și a stilurilor de lucru utilizate 
pentru redarea imaginii artistice (desen, 
pictură); 

 
Atelier de confecționare de măști sau costume 
reprezentând personaje din povești; 
 
 

MIERCURI  
„ATELIERUL DE 
RECICLARE” 

* cunoașterea obiectelor și materialelor 
reciclabile; 
* alegerea unor obiecte reciclabile și 
transformarea lor în jucării, obiecte 
ornamentale; 

 
Atelier de creație a unor obiecte sau jucării din 
obiecte reciclabile, sau costume din material 
reciclabil. 
 

JOI  
 
,,CARTEA 
CU 
POVEȘTI” 

*formarea şi cultivarea interesului pentru 
scris - citit; 
*utilizarea unor tehnici de lucru 
cunoscute pentru redarea ilustrațiilor din 
cărticică: 

Atelier de lucru în echipă mixtă, părinte-copil, 
care împreună vor „scrie” o poveste (o poveste 
creată de copil) pe care o vor scrie în cuvinte și o 
vor ilustra după propria imaginație și tehnică. 

VINERI 
 
„TALENTUL 
FAMILIEI MELE” 

*stimularea lucrului în echipă; 
*conștientizarea propriilor aptitudini și 
priceperi și punerea lor în valoare cu 
ajutorul membrilor familiei; 

Activități desfășurate cu toți membrii familiei 
(dacă se poate) în care se prezintă specificul 
fiecărei familii (pot cânta la instrumente muzicale, 
pot practica diferite sporturi, pot găti etc. 
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TRANSMITEREA TRADIȚIILOR NAȚIONALE PRIN INTERMEDIUL 

TEHNOLOGIEI MODERN 
 

ED. VELICEA MARIA MAGDALENA 
GRĂDINIȚA CU P.P. DUMBRAVA MINUNATĂ MEDIAȘ 

 
 Cea mai mare bogăţie a omenirii sunt copiii. Dacă i-am învăţat pe copiii noştri versuri din 

cântecele vechi, paşi din dansul strămoşilor noştri, făcându-i să înţeleagă că prezentul este valoros 
numai împreună cu trecutul fiindcă astfel îmbinate prezintă o garanţie pentru viitor, înseamnă că am 
sădit în sufletele lor unul dintre cele mai frumoase sentimente. 

 Datoria noastră este de a promova respectul şi interesul faţă de tradiţiile culturale în rândul 
preşcolarilor, urmărind cunoaşterea zonei geografice şi a tradiţiilor culturale specifice zonei noastre. 

Activităţile educative trebuie să-i sensibilizeze pe copiii mici, să le bucure privirea, să-i plimbe 
în afara spaţiului supraurbanizat, să-i ducă pe firul întoarcerii la arta populară ,,veşnicia s-a născut la 
ţară”, la cunoaşterea marilor tradiţii româneşti. Cadrul didactic, conştient fiind de rolul său de 
formator de caractere şi de importanţa pe care o au tradiţiile şi obiceiurile unui popor în ceea ce 
priveşte identitatea sa naţională, prin activitatea sa la catedră, facilitează accesul copiilor la 
cunoaşterea valorilor culturale naționale şi europene. Abordarea problematicii integrării presupune 
mentalităţi, atitudini, comportamente noi legate de tradiţiile și condiţiile locale, pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse. În perioada 23 noiembrie - 27 noiembrie în cadrul activităților online cadrele 
didactice din Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Mediaș au desfășurat cu 
preșcolarii activități specifice zilei de 1 Decembrie având ca scop conservarea și păstrarea tradițiilor 
românești precum și transmiterea lor generațiilor viitoare. În cadrul procesului complex şi îndelungat 
de formare a personalităţii copilului, tradiţiile populare şi etnografice locale au o importanţă deosebită 
datorită conţinutului de idei şi de sentimente pe care le transmit. 

 Debutul săptamânii a fost cu prezentarea costumului popular specific zonei noastre. Costumul 
popular românesc reflectă îmbinarea între influenţele date de tradiţiile locale, aşezarea geografică, 
climă precum şi posibilităţile economice zonale.  

În cursul săptamânii s-au desfășurat activități care au avut ca scop transmiterea de cunoștințe 
referitoare la tradițiile și obiceiurile strămoșești. Preșcolarii au pictat, au experimentat, modelat, 
confecționat, etc, diferite materiale cu tematică specifică la îndrumarea educatoarelor prin intermediul 
tehnologiei și al internetului în cadrul activităților asincron / asincron. 

 În cadrul activității sincron la grupa mică ”Ursuleții” a avut loc o șezătoare unde cei mici și 
educatoarele au purtat costumul tradițional specific zonei noastre.  

Cu ajutorul acestei activități am reușit să-i transpunem pe cei mici într-o șezătoare adevărată 
unde am ascultat cântece patriotice, glume, zicători și ghicitori. 

Având în vedere că, în șezătoare se îmbină utilul cu plăcutul, am confecționat împreună cu cei 
mici decorarea unui ”chindeu/ștergar”(Bucată dreptunghiulară de pânză, uneori cu broderii sau cu 
franjuri, care servește ca prosop sau ca podoabă în casele țărănești)  
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 Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei poporului român, o dovadă grăitoare a străvechii 

unităţi culturale a acestui popor. Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă 
valoroasă a acestei moşteniri. Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi 
extracurriculare şi extraşcolare realizăm un important act cultural şi educativ. Prin varietatea 
folclorului, copiii pot să cunoască, să înţeleagă şi să preţuiască mai mult trecutul glorios al poporului 
nostru, ocupaţia, obiceiurile, sentimentele, năzuinţele generaţiilor de ieri . Tradiţiile şi obiceiurile 
strămoşeşti ale unui popor constituie cartea de vizită a naţiunii respective, şi oriunde te-ai afla, la 
auzul unei doine româneşti, distanța, în înţelesul ei real – dispare, şi măcar, pentru câteva minute, 
gândul te poartă pe meleagurile tale natale, împletind coronițe de Sânziene, mergând la a treia fântână 
să iei apa în ziua cununiei, sau prinzându-te în hora satului în zi de sărbătoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasile Alecsandri spunea: „Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele 

civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut! ” 
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PARALELĂ ÎNTRE PREDAREA ONLINE ȘI PREDAREA 

TRADIȚIONALĂ 
 

PROFESOR VENETICU FLORENTINA  
SCOALA GIMNAZIALA VITANESTI, JUDETUL TELEORMAN  

 
„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 

educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de 
cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret 

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel 
dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile 
informaționale computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe 
utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare. (M. Ionescu, 2011) 

Același autor afirmă că, „nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, în sine, are 
efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine gândită”. (M. 
Ionescu, 2011) 

M. Ionescu (2011), spunea că, departe de a prezenta o simplă modă în educație, integrarea 
tehnologiilor informaționale computerizate și a multimediei în strategiile de instruire și 
autoinstruire, oferă azi soluții promițătoare pentru concretizarea aplicațiilor psihopedagogiei 
cognitive, pentru practica educațională.  

De altfel, pedagogul Gaston Berger, propunea, ca soluție pentru a pune de acord ritmul lent al 
schimbărilor în educație cu ritmul accelerat și continuu al schimbărilor care au loc în societate, 
integrarea în învățământ a mijloacelor tehnice similarecelor utilizate în afara școlii, inclusiv a mass-
mediei, care joaca un rol important în comunicarea interumană și educațională, constituind un 
adevărat catalizator instituțional. 

În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 
spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 
fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 
didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 
cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007) 

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 
organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de 
sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) 
și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin 
conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 
o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost 
obligați să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să 
învețe să utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra 
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legătura cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze 
la noul mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare. 

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 
desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, 
lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. 

Astfel, prin realizarea unei analize, după trei luni de când predarea și învățarea s- au mutat în 
școala de acasă putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării 
tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit: 

Predarea online: 
 Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 
 Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din 

clasă; 
 Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei s- au putut 

bucura de o oră de somn în plus dimineața; 
 Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod 

direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare; 
 Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini 

părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii; 
 Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei. 
Predarea tradițională (față în față): 
 Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii 

de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 
către toți copiii; 

 În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în 
menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru. 

Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice atractive, 
prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul didactic 
permite dezvoltarea creativității copilului. 

Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 
dezvoltarea globală a acestuia. 

Ceea ce am trăit din martie încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale.  

Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile 
învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de valoare 
adus sistemului educațional din țara noastră. 

 
Bibliografie: 
Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești. 
Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\ 
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Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 
dezvoltarea globală a acestuia. 

Ceea ce am trăit din martie încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 
extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 
educaționale. Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar 
lecțiile învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de 
valoare adus sistemului educațional din țara noastră. 

Bibliografie: 
Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia                   evaluării, 

Paralela 45, Pitești. 
Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\ 
Surse web: 
https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-de- educatia-

fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intre- numarul-de-ore-petrecut-de-
parinte-cu-copilul-si- 
performan/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQ vF2It-s-
mejoFw 
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https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-de-educatia-fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intre-numarul-de-ore-petrecut-de-parinte-cu-copilul-si-performan/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQvF2It-s-mejoFw
https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-de-educatia-fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intre-numarul-de-ore-petrecut-de-parinte-cu-copilul-si-performan/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQvF2It-s-mejoFw
https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-de-educatia-fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intre-numarul-de-ore-petrecut-de-parinte-cu-copilul-si-performan/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQvF2It-s-mejoFw


 
ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: VERDEȘ RALUCA-DIDA 

 
 Școala de acasă este o provocare nouă pentru elevi. 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 aplicații simple 
pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger, chiar 
apeluri telefonice, apoi platformele specializate de elearning și aplicațiile pentru apeluri video/ 
videoconferințe precum Zoom, Meet. 

Desigur școala de acasă are avantaje și dezavantaje. 
Avantaje 
Educația de acasa 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. 

O alta libertate este cea fizica. 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 schimba materia oricand etc. Nu numai că cei mici vor avea parte de o experiență 
noua de învățare, dar aceste abateri de la program vor îmbunătăți și calitatea vieții de familie. 

Și, daca tot vorbim de libertatea fizica, putem vorbi și de 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 teama că, din minut în minut, alarma de la ceas o să sune. 

Dezavantaje 
În ceea ce priveste școlarizarea de acasa, 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 școlii tradiționale. 

În primul rând, trebuie să știi care este programa școlara. Ce anume li se cere copiilor să învețe? 
Trebuie să îți faci loc în programul tău pentru a învata și tu, la randul tau. 

In al doilea rând, părinții sunt plecați de dimineața până seara la serviciu, așa că faptul că poți 
să înveți „cand vrei” este o chestiune limitată. Iar când un parinte 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 inseamna că…vei avea cheltuieli suplimentare. Să zicem că nu apelezi la un meditator, tot va 
trebui ca unul dintre părinți să renuțe 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 rămai cu micuțul tău acasă, trebuie să conștientizezi că veți sta 
împreună 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 potrivită pentru tine. 

O alta problema ar fi cea a socializării. Desigur – există o mulțime de centre și cluburi de 
activităti, unde copiii își pot face prieteni. Corect, însa, la școala, elevii stau mai mult de o ora/doua 
impreuna. Experiețele prin care trec îi formează ca indivizi și îi apropie. 

De asemenea, daca 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. 

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 traditional, exista o „portiță”, în ceea 
ce privește reglementarea educației – „școala-umbrela” din străinătate. 

„Școala-umbrelă” este o instituție particulară, care primește înscrieri ale elevilor educați acasă 
contra unei taxe anuale. Copilul inscris la o „școală-umbrela” este considerat de stat ca fiind școlarizat 
legal și poate fi oricând reintegrat în învățământul public sau privat, dupa o testare a cunostintelor.În 
plus, acest tip de școli eliberează foi matricole și alte documente școlare necesare.  
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http://www.itsybitsy.ro/cum-iti-ajuti-copilul-la-scoala/
http://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/
http://www.itsybitsy.ro/secretul-educatiei-bune-la-scoala-si-acasa/
http://www.itsybitsy.ro/secretul-educatiei-bune-la-scoala-si-acasa/
http://www.itsybitsy.ro/4-idei-pentru-echilibrul-familie-serviciu/


 
ADAPTAREA LA MEDIUL ONLINE  

 
PROF. CONSILIER ȘCOLAR: BAR ANDREEA, CJRAE BIHOR  

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: VESA ADINA, G.P.P. NR. 1 ȘTEI 
 
 Datoria noastră, în calitate cadre didactice este de a le oferi elevilor oportunitatea să se exprime, 

în diverse forme, pentru a putea să găsească ei alternative la problemele care apar. Educația din școli 
este important să nu se rezume doar la a învăța o teorie a cărei aplicabilitate elevii nu o găsesc și nici 
nu o vor folosi în viața de zi cu zi.  

 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)  

 Ținând cont de perioada tumultoasă prin care trecem, dată fiind pandemia, școlile au fost 
închise iar profesorii și elevii lucrează acum de la depărtare. Necesitatea cadrelor didactice de a ridica 
ștacheta și de a se adapta la provocările pe care le aduce școala 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 lecții online nu au fost însușite. Dacă dorim să menținem legătura cu elevii noștri și 
să ne continuăm munca, ne vedem nevoiți să asimilăm într-un timp scurt, o multitudine de cunoștințe 
cu privire la operarea cu platforme și materiale online. Este momentul în care inovația actului didactic 
își dă examenul și sperăm ca rezultatele să fie pe măsură, și noi să reușim să trecem cu brio acest 
proces.  

 Remarcăm de o perioadă încoace faptul că sunt cadre didactice care nu reușesc să se adapteze 
și mediul online le oferă adevărate bătăi de cap. Întâlnirile pe Zoom, Google Classroom și alte 
platforme sunt un necunoscut și cu toate acestea, elevii transmit faptul că ei încearcă să își ajute 
profesorul, dar acesta susține că se descurcă și nu primește ajutor, orele se scurg și lecția este un 
amalgam de emoții negative, nervi, frustrări și orgolii rănite care dacă ar fi depășite și am accepta ca 
generația lor digitală să ne ofere o mână de ajutor, am reuși și să ne ținem lecția și să ne apropiem 
mai mult de elevi. A avea încredere în elevii noștri și a-i respecta 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 materia, 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”. Elevii apreciază profesorii implicați, dedicați care reușesc să 
le fie alături mai presus de aspectele ce țin strict de materie. Vor să cunoască lumea cu alți ochi, au 
alte perspective și idei cu privire la viitor și noi le suntem datori să le permitem să iasă din tipare și 
să le cultivăm o gândire critică, să le oferim oportunitatea de a dobândi prin intermediul școlii, acele 
abilități pe care societatea, aflată într-o continuă schimbare, le solicită viitoarelor generații care ies 
de pe băncile școlii.  

 Pe termen lung, învățământul online va fi o opțiune, o modalitate prin care profesorii au 
oportunitatea să faciliteze accesul elevilor la materiale și surse diverse de învățat. Oferirea de clipuri 
video, prezentări power point, imagini, jocuri educative online reprezintă un prezent și un viitor măreț 
pentru învățământ. Totuși, considerăm că cea mai bună modalitate de a aborda procesul instructiv-
educativ reprezintă un blanding dintre online și tradițional. Elevii tânjesc după interacțiunea umană, 
de a fi fizic în clasă și a fi aproape de colegi, profesori sau de doamna educatoare. Profesorii la rândul 
lor ajung mai repede la elevi fiind în clasă, decât în spatele unui ecran. Vom fi alături de elevii 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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ȘCOALA DE ACASĂ – UN SISTEM FUNCȚIONAL EDUCATIV 

 
PROF. VESA CIPRIAN NICUȘOR,  

LICEUL IOAN BUTEANU GURAHONȚ, JUD. ARAD 
 
 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 am trecut și încă 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, 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 oarecum dramaticӑ pe care o traversӑm. 

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 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. 

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 
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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. 

Să nu uităm totuși că progresul a fost dictat de îmbinarea noului cu vechiul. Ceea ce este 
important este că vechiul reține ceea ce a fost bun în trecut, iar noul aduce schimbări care determină 
modificarea a ceea ce nu a fost eficient în trecut. Fiind actori în acest experiment natural, consider că 
e momentul potrivit pentru a reflecta asupra acestei problematici, astfel încât atunci când vom reuși 
să depășim pandemia, să putem acționa pentru optimizarea reală a educației. 

 Astfel, școala on-line ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din 
sistemul românesc de educație.  
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GRĂDINIȚA... DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR VESA CRISTINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 45 ORADEA 
 
În perioada suspendării cursurilor, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată 

dintre toate nivelurile de învățământ, dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu 
școlile care au putut migra în timp real, cu mai mult sau mai puțin succes, către modele de educație 
online, la grădiniță situația este diferită. Copiii de nivel preșcolar au nevoie de conectare și contact 
direct cu adulții și cu alți copii, au o capacitate mică de concentrare, iar nivelul lor de dezvoltare 
cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare, pentru preșcolarii mai mari sau chiar 
imposibilă pentru cei mai mici.  

Ce înseamnă Grădinița de acasă? Această nouă metodă de învățare presupune desfășurarea 
activităților de la distanță, fără prezența fizică a educatorului și prin urmare, copilul nu este nevoit să 
afle într-un spațiu dat. Lipsa unei interacțiuni și a contactului direct, constituie impedimentele 
efectuării activităților de acasă, însă cadrul didactic propune activități care sunt în concordanță cu 
nevoile copiilor, cu particularitățile de vârstă, cu timpul pe care îl poate aloca părintele și resursele 
materiale de care dispune. Conectarea cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete 
sprijin în organizarea rutinei și a activităților preșcolarului.  

Rutina se referă la momente care se repetă în fiecare zi, în aceeași ordine (de exemplu: micul 
dejun, joacă, prânz, somn, gustare etc.). Copilul este conștient de aceste rutine și le respectă. Dacă ne 
uităm la piramida nevoilor realizată de Maslow, observăm că orice ființă umană trece prin câteva 
stadii de nevoi personale, care motivează comportamentul nostru: 

1. Nevoi fiziologice (aer, apă, mâncare, odihnă etc.); 
2. Nevoia de siguranță (adăpost); 
3. Nevoia de apartenență în familie; 
Pe măsură ce aceste nevoi sunt împlinite, copilul se va putea dezvolta și va dori să exploreze 

mai mult lumea înconjurătoare, ajungând la al patrulea stadiu. 
4. Nevoia de încredere în sine. 
Copilul începe să desfășoare activități care îi oferă încredere în propriile acțiuni și abilități de 

interacțiune cu mediul înconjurător. În această etapă, copilul se desprinde de familie și începe să își 
caute activități liber alese, în care intervine motivația intrinsecă, explorează realitatea, se joacă liber. 

S-a constatat că mulți părinți sunt preocupați să ofere cât mai multe activități și jucării copiilor. 
Motivele sunt diverse: fie pentru că părinții sunt ocupați și vor să umple timpul copiilor, fie pentru că 
le este teamă ca aceștia ,,să nu rămână în urmă”. În ambele cazuri, soluția nu este suprastimularea 
copiilor, ci încurajarea unui program echilibrat în care momentele de plictiseală nu doar că nu sunt 
combătute cu jucării, activități sau diverse sugestii, ci sunt încurajate. Plictiseala dezvoltă imaginația 
și creativitatea. Un copil care nu are ce să facă sau nu i se spune ce să facă, își va căuta singur de 
lucru. Va folosi obiectele și jucăriile pe care le are la îndemână pentru a crea noi scenarii și jocuri de 
rol, își va dezvolta autonomia față de părinți și va găsi soluții creative la diverse provocări.  

 Specialiștii recomandă în aceste sens jucăriile open ended, jucării simple, care comportă 
interpretări multiple. Câteva exemple pot fi plastilina, creioanele, foarfece pentru copii, hârtie 
colorată, lipici, seturile de construcții (forme, magneți), materiale naturale (ghinde, nuci, castane, 
conuri de brad, crenguțe), costume pentru joc de rol, instrumente muzicale, puzzle, cărți. Combinația 
dintre astfel de materiale duce la bogăția jocurilor și la manifestarea creativității. Cu cât materialele 
pot avea mai multe întrebuințări și pot fi combinate, cu atât îi vor ține mai mult timp ocupați și vor 
facilita învățarea. Cu cât jucăriile sunt mai specifice și presupun etape clare, cu atât vor limita 
interacțiunea copiilor cu ele și vor implica adultul pentru a ghida etapele. 

Jucăriile care lasă loc pentru participarea activă a copilului și pentru imaginația creatoare, cele 
la care el se va întoarce iar și iar – acestea sunt jucăriile într-adevăr captivante și folositoare. Se 
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recomandă părinților să încurajeze joaca liberă, însă de preferat după ce îi oferă copilului atenție. Se 
poate organiza dimineața astfel încât părintele să se conecteze cu copilul pentru 2-3 ore, timp în care 
pregătesc împreună masa, mănâncă împreună și se joacă împreună. În acest fel, șansele ca preșcolarii 
să colaboreze dacă înainte le-a fost acordată atenția de care aveau nevoie sunt mai mari. 

 
Bibliografie: 
https://www.edupedu.ro/ce-este-important-in-educatia-prescolarilor-in-vremea-izolarii/ 
https://www.educarium.ro/post/rutina-la-pre%C8%99colari-%C3%AEn-vremea-covid 
http://www.creatissimo.ro/7-jucarii-pentru-care-copilul-tau-iti-va-fi-recunoscator-mai-tarziu/ 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIER 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. VESA DIANA NICOLETA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ȘTEI 
 
 Conform lui John Dewey, educația este procesul prin care se realizează "stimularea capacității 

copilului de către cerințele situațiilor sociale în care se găsește". Educația este un proces de creștere 
(de învățare și readaptare a activității la noi împrejurări și a mijloacelor la noi scopuri). "școala este 
însăși viața". "Procesul educativ nu are nici un scop în afara lui; el constituie propriul său scop și este 
un proces de continuă reorganizare, reconstrucție, transformare". 

 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, ca forță de muncă și ființă 
socială. 

 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.  

 Având în vedere, că a fost un an școlar ,,altfel,,, această nouă abordare a educației, cea online 
trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a 
elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Acest lucru 
a implicat o pregătire mult mai laborioasă din partea profesorului și anume căutarea și selectarea 
resurselor educaționale necesare și potrivite specificului clasei / grupei. 

 Pentru buna desfășurare a activităților instructiv-educative, am folosit diferite resurse în format 
digital care au fost de folos preșcolarilor. Cu ajutorul lor am realizat, jocuri educative, puzzle și alte 
resurse educaționale. 

 De mici, copiii sunt atrași de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online. Atât în 
calitate de părinte cât și în calitate de profesor, este important modul în care oferim copilului accesul 
la tehnologie. Cu toții știm că 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. 

 Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor produse educaționale create 
în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

 Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de 
profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

Bineînțeles că și în învățarea online putem vorbi atât despre avantajele pe carea aceasta ni le 
oferă cât și despre dezavantajele învățării online. 

Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate: 
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice; 
2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 
3. existența conținuturilor multimedia; 
4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință; 
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor; 
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6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului. 
Limite și dificultăți/ Dezavantaje ale învățării online: 
1. dificultăți în utilizarea tehnologiei; 
2. lipsa comunicării reale/ fizice. 
 
Aplicațiile utile pe care le putem folosi la activități pentru realizarea jocurilor educative, 

exercițiilor interactive, filmulețelor și multe altele, sunt: wordwall.net, jigsaw puzzle, Quiq, etc… 
 Deși, tehnologia este de partea noastră, oferindu-ne răspunsuri și soluții la tot pasul cu ajutorul 

resurselor digitale pe care ni le oferă și pe care le folosim la activități, consider că o mare parte din 
reușita activităților desfășurate online, revine partenerilor educaționali și anume, părinților, cu 
ajutorul cărora putem spune că educația nu are frontiere, ea putându-se realiza cu succes chiar și de 
acasă. 

 
Bibliografie: 
https://edict.ro/invatarea-online-exemple-de-bune-practici/ 
wikipedia  
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ARGUMENTE PRO ȘI CONTRA ÎNVĂȚĂRII ON-LINE 
 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR VESA ILIE 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,ONISIFOR GHIBU” ORADEA 

 
Conceptul de școală de acasă (homeschooling) se referă la educarea copiilor la domiciliu și era 

foarte răspândit în Romania în perioada interbelică, în rândul familiilor înstărite. În contextul 
pandemic actual, școala de acasă a devenit o realitate.  

Părerile în legătură cu predarea on-line sunt împărțite. Dacă unora le lipsește socializarea, alții 
se simt confortabil în liniștea căminului lor. Argumentele pro și contra învățării de acasă pot fi privite 
din dublă perspectivă: atât ca părinte, cât și ca dascăl.  

Avantajele de a învăța acasă: 
• Distribuirea rapidă a materialelor didactice, profesorii pot transmite foarte repede, oricând, 

oriunde și oricui informațiile; de asemenea, elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă 
accesare; 

• Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință; 
• Plasează copiii într-un mediu oarecum mai sigur, ferindu-i de violența din școli și de tentația 

drogurilor, a fumatului și alcoolului; 
• Permite părinților să aibă un control mai mare asupra noțiunilor și cunoștințelor care îi sunt 

transmise copilului; 
• Dezvoltă autonomia și curiozitatea: prin accesarea unor conținuturi multimedia, copiii 

pornesc într-o călătorie virtuală prin lume; 
• Permite copiilor să învețe în ritmul propriu, își pot urmări îndeaproape evoluția. 
Dezavantajele de a studia acasă: 
• Dependența de internet. Psihologii sunt de părere că un copil din ciclul primar sau gimnazial 

nu trebuie expus unui astfel tip de educație, deoarece poate aluneca în capcana internetului; 
• Timpul mare petrecut în fața micului ecran poate afecta sănătatea copiilor; 
• Lipsa tehnologiei necesare studiului on-line aduce în actualitate discuții privind egalitatea de 

șanse în educație, abandonul sau absenteismul școlar; 
• Feedback-ul, evaluarea și notarea trebuie realizate cu mare acuratețe. 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. 

• Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate școlare slabe; 
conținuturile expuse în mediul on-line pot fi mai greu de asimilat în condițiile în care înțelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. 

• Educația on-line privează copilul de experiența lumii reale; 
Există foarte multe studii de specialitate care arată că educația on-line și educația la domiciliu 

privează copilul de interacțiunea-cheie, specifică doar colectivului școlar, și care îl modelează pentru 
integrarea în societate. 

 Școala on-line dă prilejul atât profesorilor cât și elevilor să exploreze noi moduri de învățare, 
să înlocuiască metodele clasice (considerate de unii învechite și plictisitoare) cu mijloace mai 
atractive. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație 
puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 

Planificarea atentă a învățării on-line presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, 
ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacțiune, cu scopul de a susține procesul de învățare. 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. 

 
Bibliografie: 
https://youth.md/tema-de-dezbatere-pro-sau-contra-orelor-on-line-sau-studiilor-la-distanta/ 
https://www.dascalidedicati.ro/invatarea-on-line-avantaje-si-dezavantaje/ 
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SISTEME EDUCAȚIONALE DIN EUROPA 

 
PROF VESA RODICA  

COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 
 
Conform unui studiu realizat de CEO World, cel mai bun sistem de învăţământ din Europa, 

precum şi din întreaga lume, este cel din Marea Britanie. Europa este unul dintre liderii mondiali în 
ceea ce priveşte educaţia, aici regăsindu-se unele din cele mai vechi şi prestigioase şcoli la nivel 
mondial. Conform unui studiu realizat de CEO World, cel mai bun sistem de învăţământ din Europa, 
precum şi din întreaga lume, este cel din Marea Britanie. 

Pe locul al doilea se află Statele Unite, urmate de Australia, Olanda și Suedia. Clasamentul din 
2020 al celor mai bune sisteme educaţionale din lume plasează Franța pe locul șase, Danemarca pe 
locul șapte. Canada s-a clasat pe locul opt, Germania ocupă locul nouă, iar Elveția locul zece. În acest 
top, România se află pe locul 47. 

Din top 10 cele mai bune sisteme de învăţământ din lume, şapte provin din Europa. Aşadar, 
cum funcţionează aceste sisteme educaţionale europene şi cum au ajuns să aibă astfel de performanţe? 

Sistemul de învăţământ din Marea Britanie 
În Marea Britanie, învăţământul este obligatoriu pentru toţi copiii care au vârsta cuprinsă între 

5 şi 16 ani. Anul şcolar începe pe data de 1 septembrie, iar vacanţa de vară durează aproximativ şase 
săptămâni. Învățământul de stat în Marea Britanie este gratuit. Toate şcolile oferă prânzul pentru 
elevi, iar uniforma este obligatorie. 

Modul de predare este diferit decât cel din România, elevilor li se solicită să participe activ la 
lecţii, discuţiile şi întrebările fiind încurajate. 

Printre materiile incluse în programe se numără: limba engleză, matematica, ştiinţe, 
tehnologie, istorie, geografie, limbi străine, artă, muzică, educaţie fizică şi educaţie civică 

În Marea Britanie există, de fapt, două sisteme educaţionale. Este vorba de cel din Anglia, Ţara 
Galilor şi Irlanda de Nord, care se axează pe o abordare mai aprofundată a materiilor studiate, iar 
elevii susţin examene la mai puţine materii, însă la un nivel mai avansat. Al doilea este cel practicat 
în Scoţia, care oferă o abordare mai largă, elevii susţinând examene la un număr mai mare de materii, 
la un nivel mai puţin avansat. 

De asemenea, elevii au extrem de puţine teme pentru acasă. 
Sistemul de învăţământ din Olanda 
Nivelul de alfabetizare din Olanda este de aproape 100%. Învăţământul este obligatoriu de la 

vârsta de 4-5 ani până la 18 ani. 
Elevii nu au teme pentru acasă, iar predarea nu se face pe materii, ci pe subiecte (module de 

studiu), punându-se un accent pe proiectele în echipă şi pe prezentările făcute de elevi. 
După vârsta de 12 ani, elevii şi părinţii aleg unul din cele patru sisteme de educaţie: VMBO 

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (învăţământ profesional de nivel mediu), care durează 
patru ani; HAVO Höger Algemeen Onderwijs Voortgezet (învățământ general cu nivel de pregătire 
mai ridicat), care durează cinci ani; VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (educaţie 
ştiinţifică pregătitoare), care durează şase ani şi Programul Gimnaziul, prin care se oferă o educaţie 
mai complexă, incluzând, de exemplu, limbile vechi, greaca şi latina. 

Sistemul de învăţământ din Suedia 
În Suedia, învăţământul este obligatoriu pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani 

(Grindskola). Copiii sunt încurajaţi să fie activi, atât la şcoală, cât şi în viaţa socială. În plus, ei au 
foarte puţine teme pentru acasă. 

Școala în Suedia este gratuită, copiii având inclusă şi masa. 
Printre materiile studiate se numără engleza, matematica, ştiinţele, geografia, istoria, educația 

civică, informatica etc. 
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Profesorii au libertatea de a-şi alege modul de predare, elevii fiind evaluaţi într-un sistem de 
şase note: A, B, C, D, E şi F. În funcţie de rezultatele obținute, elevii pot trece la următorul nivel de 
învăţământ: Gymnasieskola. 

Sistemul de învăţământ din Franţa 
În Franţa, şcoala este obligatorie de la 6 la 16 ani. Ultimii doi ani de şcoală sunt opţionali. La 

finalul celor 12 ani de studii, elevii susţin examenul de Bacalaureat (Le Bac). 
Sistemul francez de învăţământ este similar cu cel din România în ceea ce priveşte structura. 

Anul şcolar începe de obicei pe 1 septembrie, însă poate varia. 
Notele în Franţa se acordă de la 0 la 20, nota 20 fiind cea mai bună 
În ceea ce priveşte materiile, se pune accent pe limba franceză şi matematică. Se pune un mare 

accent, de asemenea, pe lucrul în echipă, iar elevii primesc teme pentru acasă. 
Pauza de prânz durează două ore, de la 11:30 la 13:30. Elevii pot mânca la cantina școlii contra 

cost, îşi pot aduce pachet de acasă sau pot fi luaţi acasă. 
Sistemul de învăţământ din Danemarca 
Sistemul educaţional din Danemarca este considerat unul dintre cele mai moderne din lume. În 

plus, despre Danemarca se spune că este ţara cu cei mai fericiţi elevi. Educaţia este formată din nouă 
ani de şcolarizare obligatorie, existând atât şcoli publice, cât şi de stat. 

Învăţământul este obligatoriu de la 6 la 16 ani. Cursurile sunt extrem de relaxante şi libere. Se 
pune un accent deosebit pe motivarea elevilor şi pe susţinerea pasiunilor şi preferinţelor acestora. 

Copiii pot alege gradul de dificultate la care vor să înveţe o materie. În plus, ei se pot răzgândi 
dacă consideră că nu au luat cea mai bună măsură, existând un grad ridicat de permisivitate. 

Elevii susţin, obligatoriu, de-a lungul şcolii, 10 teste naţionale. Acestea sunt individuale, se 
susţin pe calculator şi sunt adaptate la nivelul elevului, gradul lor de dificultate fiind diferit de la elev 
la elev. Dacă se oferă un răspuns corect la o întrebare, următoarea este în mod automat mai dificilă, 
iar dacă răspunsul nu este corect, următoarea întrebare va fi mai uşoară. 

Sistemul de învăţământ din Germania 
Învățământul de stat este gratuit în Germania, iar copiii încep şcoala la vârsta de şase ani până 

la 16 ani. 
În şcolile din Germania se pune accent pe independenţa elevilor şi pe dezvoltarea lor 

armonioasă. Învățarea se face pe module: matematică, germană, engleză, științe ale naturii, anatomie, 
muzică, sport, religie etc. 

În şcolile din Germania se pune accent pe independenţa elevilor şi pe dezvoltarea lor 
armonioasă 

La începutul şcolii, materiile sunt predate astfel încât elevul să se familiarizeze cu ele, urmând 
ca modulele să fie aprofundate în clasele superioare. 

Programa școlară include o serie de abilități pe care copilul trebuie să le deprindă la sfârșitul 
anului şcolar. În plus, elevii nu primesc teme pentru acasă. 

Sistemul de învăţământ din Elveţia 
În Elveţia, sistemul educaţional este descentralizat, fiind diferit de la un canton la altul. În 

funcţie de cantonul în care este situată, la şcoală se predă în germană, franceză, italiană sau 
retoromană. 

Elevii încep școala la vârsta de şase ani, iar şcoala este obligatorie timp de nouă ani: şase ani 
de școală primară şi trei ani de școală secundară de gradul I. 

În ciclul primar, elevii învaţă limba germană, franceză, italiană sau retoromană şi matematică, 
în principal, precum şi științele naturii, geografie, istorie, anatomie 

Elevii sunt observați de către profesori și încurajați să facă ce le place mai mult. 
  
Bibliografie 
https://jurnaluldeafaceri.ro/  
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-

training-vet_ro 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE LA CLASELE PRIMARE 

 
VESELAC ILDIKÓ STEFANIA 

 

Despre învățarea online toată lumea are o părere, fiind implicat ca elev, ca părinte, ca profesor. 
În primul rând învățarea online este legată de niște condiții: profesorul și elevul trebuie să aibă 

mijloacele tehnice necesare (calculator de masă, laptop, tabletă, telefon), și cel care le folosește 
trebuie să aibă competențele pentru a le folosi aceste mijloace.  

Internetul este strict necesar.  
La fel este necesar și un loc, o cameră liniștită, luminoasă, curată, aerisită, atât pentru profesor 

ca și pentru elev, dar și o masă, cu un scaun cât mai comod. Dacă sunt mai mulți copii într-o familie, 
câte un astfel de loc pentru fiecare. 

Educația online are avantajele, dar și dezavantajele sale, pe care trebuie luate în considerare. 
Este o metodă comodă, pentru foarte mulți oameni i-a dat șansa de a continua instruirea personală, 
dar în același timp sunt și dezavantaje, pe care trebuie să le luăm în seamă. 

Avantajele sunt: 
1. Comod – cu ajutorul unui calculator, laptop și conectare la internet online putem învăța 

despre tema care ne interesează, indiferent de locația unde ne aflăm, sau timpul. Pe de altă parte aici 
numărul participanților devine fără limite. 

2. Lejer – deoarece nu avem nevoie de o prezență fizică, învățarea devine din ce în ce mai 
ușoară. Așa devenind învățarea un proces individual, după ritmul și timpul elevului. 

3. Economisitor – se poate economisi bani. 
4. Se adaptează la cerințele participanților – ușurează transferul de informații. 
5. Actual – elevii primesc feed-back timpurie. 
6. Noile forme ale comunicării și interacției – la clasă este obișnuit să punem întrebări directe 

pentru profesor. Noile tehnologii ne permit convorbiri, videoconferințe, e-mailuri, cu răspunsuri 
rapide. 

7. Profesori de înaltă calitate – nu se pune problema de disciplină, se poate concentra pe toată 
materia de predat. 

8. Caritativitate – se fac cursuri, și nu doar pentru diplome. 
9. Nu are limite – de timp, de spațiu, dar nu numai: nu are nici limite de cultură și cetățenie. 

Procesul de predare se poate traduce în diferite limbi. 
10. Noutăți - de la oră la oră. 
11. Comunicare cu profesori în spațiul real – în care profesorul și elevul poate reacționa 

îndată, dacă are întrebări, îndoieli, observații. 
12. Învățare personalizată – procesul de învățare se acomodează cerințelor participanților 
Dezavantajele: atât profesorul, cât și elevul trebuie să aibă competențe digitale. Dacă nu este 

un mediu corespunzător, nu putem vorbi despre o învățare reușită, doar de pierdere de timp. Este 
necesar ca elevul să fie cât de cât individual, ca toate acestea să se poate îndeplini. Într-o cameră 
întunecată, elevul devine somnoros, dacă merge televizorul în timpul învățării îi atrage atenția, etc. 

1. Educația solo – cere o participare conștiincioasă, temele, exercițiile trebuie făcute de la o zi 
la alta, altfel se poate pierde firul educației  

2. Nepersonalizat – este un proces nepersonalizat, relația persoană-persoană este schimbat în 
persoană-monitor. 

3. Timpul petrecut în fața calculatorului – poate deveni continuu, care produce probleme de 
sănătate. 

4. Auto-disciplină – elevul trebuie să se conecteze singur, îi lipsește motivația de participare. 
5. Controlul lipsă – elevul trebuie să se concentreze la materia propriu-zisă, nu are lângă el 

profesorul, care să îl controleze,  
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6. Tehnica – pot apărea probleme tehnice cu internetul, cu calculatorul, dar și cu materia
încărcată de către profesor. 

7. Programul de ore – este dată într-o oră fixă, ce trebuie respectată.
8. Nu este general – sunt discipline la care nu se poate aplica, deoarece sunt materii practice.
9. Necesită obiecte sau programe speciale pe calculator – necesită fonduri materiale.
10. Internet și calculator – toți participanții trebuie să aibă aceste mijloace.
11. Feed-back-ul – care poate întârzia.
Acestea sunt avantaje și dezavantaje generale. Nu la fiecare nivel de învățământ sunt aplicabile:

unele avantaje, chiar sunt dezavantaje în învățământul primar, sau chiar invers. Noi profesori trebuie 
să le aplicăm cât mai potrivit, pentru ca elevii să participe cu un succes cât mai mare în procesul 
educațional. 
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BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. VEZEANU ADRIANA ȘTEFANIA 

 GRĂDINIȚA NR. 205, SECTOR 5, BUCUREȘTI 
  

 Dintr-o dată, peste învățământul românesc s-a așternut o „pătură” grea de sub care abia puteai 
ieși. Buna pregătire a cadrelor didactice, competențele digitale ale acestora, disponibilitatea de 
acceptare a schimbării au condus la continuarea procesului instructiv-educativ într-un alt mediu decât 
cel tradițional, și anume, cel on-line. 

 Pandemia ne-a obligat să ne adaptăm, să ne depășim limitele/barierele în ceea ce privește noul 
și să acceptăm mai ușor schimbarea în modul de predare. Resursele educaționale puse la dispoziție 
on-line în mod gratuit nu au întârziat să apară, iar accesul la acestea a facilitat desfășurarea 
activităților instructiv-educative din „Grădinița de acasă”. Înscrierea pe platforma G Suite for 
Education și aplicațiile oferite de aceasta: Google Classroom și Google Meet au permis accesul 
cadrelor didactice, părinților și copiilor la educație, o educație „altfel”.  

 Cadrele didactice s-au adaptat, și-au format și/sau consolidat competențele digitale și au creat 
activități atractive, variate și adaptate noului mediu de învățare. Activitățile s-au desfășurat atât 
asincron, prin postarea unor teme și materiale pe Google Classroom, cât și sincron, față în față cu 
copiii pe Google Meet. Printre activitățile desfășurate asincron la grupă se numără poveștile 
audio/video, tutoriale pentru activități practice și plastice, prezentări ppt, cântece, jocuri ritmice, 
muzicale, de mișcare sau distractive. Materialele puse la dispoziție pe platformă puteau fi abordate 
oricând, în funcție de timpul și disponibilitatea părinților. În ceea ce privește activitățile sincron pe 
Google Meet, acestea s-au desfășurat în prezența părinților, într-un decor adecvat temei abordate și 
cu prezența profesorului consilier sau a unui invitat special care participa activ la întâlnire sau îi 
antrena pe copii în discuții. Cu ajutorul părinților, comunicarea și disciplina on-line au fost punctele 
forte pentru crearea cadrului optim de desfășurare a activităților.  

 Una dintre activitățile preferate ale copiilor a fost „Hai să prăjiturim”. La această activitate, 
copiii (cu puțin ajutor din partea părinților) au reușit să facă un cheesecake la pahar delicios și cu un 
decor splendid de fructe. Toți copiii au fost cofetari pentru o zi, au purtat bonete și șorțuri, au respectat 
rețeta și indicațiile educatoarei, iar la sfârșit au degustat și au oferit și părinților câte o porție. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, părinții îmbrăcați în costume populare le-au povestit despre 
obiceiurile și tradițiile din zonele din care provin, s-au întors în copilărie și au mers cu colindul pe la 
casele copiilor (gazdele). Aceștia, îmbrăcați tot în costume populare specifice zonei, i-au servit cu 
mere, nuci și covrigi și le-au transmis urări de sărbători. 

 O altă activitate îndrăgită de copii a fost „Copiii au talent” în care fiecare copil și-a prezentat 
talentul său, iar părinții au fost juriul și i-au răsplătit cu aplauze. Fiecare copil a prezentat fie un 
program artistic scurt (cântec, dans), fie o lucrare artistico-plastică sau practică, fie un preparat 
culinar, fie un portofoliu cu lucrările lor. 

 Diversitatea și dinamica activităților desfășurate on-line (jocuri, povești, cântece, curiozități, 
experimente) a permis învingerea emoțiilor și a creat entuziasm, bună dispoziție și socializare virtuală 
astfel încât contactul cu semenii să rămână permanent și să nu se piardă. 
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 GRIJA FATA DE CEL EDUCAT 

 
 PROF. VICOL SIMONA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STĂNILEȘTI 
 
 Actul educativ este un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, eficienţa sa se decide pe 

terenul raporturilor concrete zilnice dintre profesor şi elev. În problema relaţiei profesor-elev, pe 
lângă o bogată experienţă pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor se constată că, uneori, predomină 
arbitrajul, practicile învechite şi prejudecăţi pe care o atitudine conservatoare le menţine. Pentru 
perfecţionarea relaţiei profesor-elev este necesar să se ia în considerare obiectivele educaţiei, pe de o 
parte, şi psihologia tineretului contemporan, pe de altă parte, actul instructiv-educativ fiind un proces 
ce continuă să fie o invenţie socială. 

 Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează, în general, în sentimente de simpatie, încredere 
reciprocă sau, dimpotrivă, de antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate. Sunt şi cazuri când contactul 
spiritual dintre profesor şi elev nu trece de zona indiferenţei( clasa nu există pentru profesor şi nici 
profesorul pentru clasă).Iniţiativa trebuie să aparţină însă profesorului, care ţinând seama de legea 
esenţială a relaţiilor afective interumane potrivit căreia: „simpatia şi bunăvoinţa naşte simpatie şi 
bunăvoinţă, antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceiaşi calitate”, trebuie să conducă, să 
dirijeze aceste relaţii şi să le structureze pe relaţii de colaborare. În urma studiilor efectuate s-a 
constatat că o parte dintre profesori nu reacţionează adecvat nici în cazul răspunsurilor bune (corecte) 
ale elevilor şi nici în cazul răspunsurilor greşite (nule) ele elevilor. 

 Deosebit interes psihologic prezintă reacţia acelor profesori care, după opinia elevilor, nu se 
bucură când aceştia dau răspunsuri corecte, ci dimpotrivă, le pare rău sau se arată surprinşi, se miră 
că răspund bine, stau la îndoială dacă să le pună nota, îi ironizează, etc. S-a ajuns la concluzia că, în 
aceste cazuri nu se respectă un principiu fundamental al educaţiei, şi anume, încurajarea printr-o 
judicioasă folosire a laudei şi a dojanei. Un profesor care dojeneşte mai mult decât laudă sau care nu 
spune nimic atunci când ar trebui să spună, nu foloseşte suficient criteriile aprecierii pozitive pentru 
formarea şi schimbarea comportamentului elevului. 

 Sursa de nemulţumire a elevilor îşi are originea în comportamentul unor cadre didactice, în 
imaginea deformată pe care unii elevi o au despre profesori şi profesorii despre ei. Utilizarea noilor 
tehnologii didactice, instruirea programată, duc în cele din urmă tocmai la selecţionarea şi întărirea 
comportamentelor adecvate, la realizarea în condiţii optime a conexiunii inverse, la aprecierea 
performanţelor şcolare ale elevilor pe baze ştiinţifice şi în condiţiile unei obiectivităţi ştiute. 

 După cum rezultă în urma constatărilor, o parte însemnată din profesori, în aprecierile pe care 
le fac asupra elevilor, pun accentul cu precădere pe eşecurile acestora, fac prognoze descurajatoare, 
pierzând din vedere perspectiva optimistă a viitorului elevului. 

 Autoritatea agresivă a profesorului trebuie înlocuită cu una întemeiată pe relaţii în care 
profesorul are rol de îndrumător şi coordonator al activităţii elevului. Se poate scoate în evidenţă 
consecinţele dezastroase pe care îl are controlul agresiv asupra elevilor. Orice încercare de a umili 
sau încurca un elev, mai ales în prezenţa colegilor săi, va sfârşi printr-un rezultat nedorit; elevul ori 
se retrage în sine refuzând să mai comunice, ori reacţionează violent faţă de încercarea de a fi încurcat 
sau umilit. 

 Indiferenţa faţă de personalitatea elevului ameninţă nevoile şi trebuinţele spirituale de bază ale 
acestuia faţă de sine, nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur, nevoia de securitate pe termen 
lung, de succes, precum şi nevoia de a aparţine unui grup şi a fi acceptat de acesta. 

 Este greşită părerea unor profesori că este suficient ca elevii să asculte explicaţiile şi doar atât. 
Este necesară participarea directă a elevilor în procesul de predare. O asemenea implicare devine 
posibilă doar atunci când predarea alternează cu perioade de întrebări-răspunsuri de verificare a 
conceptelor şi înţelesurilor, explicaţii şi discuţii destinate detailării acestora.  
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Un profesor care are o comunicare cât mai bună cu elevii trebuie să ştie să gândească modalităţi 
de înlăturare a unor dificultăţi şi obstacole posibile. Deseori profesorii sunt tentaţi să poarte discuţii 
cu elevii buni, să le asculte explicaţiile, iar cei slabi să fie marginalizaţi. În acest caz, elevii, îndeosebi 
cei pasivi la lecţie întâmpină o serie de obstacole, mai ales în înţelegerea noţiunilor şi în interpretarea 
acestora. Comunicarea trebuie făcută cu toţi elevii, antrenându-i pe fiecare în parte, în funcţie de 
particularităţile şi caracterul fiecăruia. Depinde, în primul rând de conduita profesorului, pentru ca 
toţi elevii să fie implicaţi în actul didactic. De multe ori relaţia dintre profesor şi elevii mediocri lasă 
de dorit. În general aceştia sunt marginalizaţi şi suferă din cauza neantrenării lor în actul de 
comunicare pe timpul ascultării sau predării unei teme, plecând din clasă cu lecţia neînvăţată. Aceşti 
elevii, cu precădere cei timizi, trebuie încurajaţi, motivaţi, antrenaţi în cadrul unei lecţii. Profesorul 
care cunoaşte arta comunicării şi care a dobândit aptitudini pedagogice ştie că lecţia se poate preda 
împreună cu clasa, că informaţia nu trebuie să fie unidirecţională, doar ca un bagaj de informaţii pe 
care elevul trebuie să şi le însuşească. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
- „Pedagogie”, Constantin Cucoş, Editura POLIROM, Iaşi, 1998; 
- „ Pedagogie generală”, Rodica Niculescu, Editura SCORPION, 1996; 
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 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI-ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNVĂȚ. PREȘCOLAR VICOLAȘ ALINA LIDIA  

 
GRĂDINIȚA CU PN.NR.4 FOCȘANI 
GRUPA MICĂ “B” /GRUPA” WINNIE” 
EDUCATOARE: Vicolaș Alina Lidia 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Când, cum si de ce se întâmplă?” 
PROIECT TEMATIC: “Să gustăm, să mâncăm!” 
SUBTEMA:”Ce ne pune toamna în coș?” 
SĂPTĂMÂNA a IX-a:16-20.11.2020 
 

Data si ora  Activități de învățare 
Vineri 
16.11.2020 

ALA - Joc liber.  
ADP - Deprinderi specifice trezirii de dimineață, deprinderi de autoservire, 
igienico-sanitare. 
 R: „Bună dimineața!” (deprinderea de a utiliza formulele de salut cu cei 
apropiați ai casei). 
T: Gimnastica de înviorare pe ritmul muzicii 
https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE 
ADP – ÎD: „Cum ți-ar plăcea să iti petreci timpul astăzi?” (discuții despre cum 
ar dori să petrecă ziua) 
ADE –Activitate integrate- DȘ1(Cunoașterea mediului)+ DOS(Activitate 
practică):”CORONIȚA TOAMNEI”(evaluarea cunoștințelor despre toamnă și 
aplicație) 
Vizionează te rog filmulețul acesta despre toamna și raspunde apoi la 
urmatoarele întrebări: “Ce se întamplă toamna?”, ”Ce se întamplă când bate 
vantul?”, ”De ce cad frunzele?”, ”Cum sunt ele toamna?”, “De ce folosim 
umbrela?”, Iti amintesti care sunt fructele de toamna?Dar legumele?”, ”Ce 
pregatesc mamicile toamna?” 
 
Felicitări! Acum este timpul să sărbatorim și m-am gandit ca ar fi o idee foarte 
bună dacă ați realiza o coronita a toamnei, pe care sa o purtați cu bucurie pe 
cap.Astept cu nerabdare poze cu voi !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=iycwuZ6F4Nk 
T: ”Încărcăm camioane cu struguri” (joc de mișcare). 
 ALA – A: „Album de toamnă în imagini” (colorare-fisa din cartea de colorat 
Minicolorici-pag.7); JOC DE ROL: Suntem bucătari pricepuți!(Pregateste o 
salată de legume!Cere ajutorul unui adult! ) 
MM – „Alergăm printre dovleci” (alergare cu ocolire de obstacole).(Folosim 
jucarii pe care le avem la îndemână și ne imaginăm că au fost transformate în 
dovlecei)  
ADP - R: „Stăm la masa cât trebuie” (deprinderea de a acorda atentia cuvenită 
mesei de prânz) 
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 SCOALA DE ACASA-SOLUTIA ,,SUPER TEACH,, 

 
 PROF. VIDREAN DAN  

 LICEUL TEHNOLOGIC,,IULIU MOLDOVAN’’ARAD 
 
 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. 

 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 președintei Consiliului Național al Elevilor, Antonia Pup, 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. 

“Acești elevi sunt prejudiciați, deoarece nu au resursele necesare pentru a se pregăti și pentru 
a putea urma învățământul on-line. Măsurile luate de Ministerul Educației nu prezintă o perspectivă 
echitabilă și adâncesc diferențele dintre elevii din mediul urban și rural, sau chiar din aceeași unitate 
de învățământ, pe criteriul socio-economic”, a spus Antonia Pup, președinta Consiliului Național al 
Elevilor. 

 SuperTeach, profesorii viitorului 
 Felix Tătaru, co-fondator SuperTeach a dezvoltat o comunitate de profesori care și-au propus 

să schimbe mentalitățile în educație și să revoluționeze sistemul. 
 „În loc să căutăm scuze și să ne lamentăm, căutăm soluții. Astfel, SuperTeach creează 

comunități locale de profesori cu mentalitate deschisă, motivați și pasionați de ceea ce fac, și devin 
factor de schimbare pentru colegii lor și pentru comunitatea în care trăiesc. Acolo unde se vrea se 
poate. În comunitatea SuperTeach vorbim de zeci de mii de profesori, am făcut o cercetare pe peste 
1000 de profesori și 78% dintre ei nu au întrerupt cursurile, au continuat să predea on-line.  

 Nu toți copiii au venit din diferite motive. Căutăm tot timpul scuze, dar sunt profesori care 
muncesc de două-trei ori mai mult decât înainte. În medie, cam 50% dintre copii reușesc să vină la 
orele on-line în ciuda eforturilor profesorilor. Probabil că din cei 50%, cei mai mulți au acces la 
tehnologie. Decizia este dată pentru o majoritate largă, care are acces la tehnologie”, spune Felix 
Tătaru. 

 Revoluția schimbării de mentalitate a profesorilor 
 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 la SuperTeach de câțiva ani. Sunt profesori care își dau seama că transformarea începe cu ei. 
Prin comunicarea SuperTeach vedem o masă critică de profesori cu vocație, care vor să facă saltul”, 
punctează Felix Tătaru, co-fondator Super Teach. 
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Mentalitatea Deschisă în 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”, mai spune Tătaru. 

 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. 

 „Am creat intervale flexibile de timp pentru toți copiii, am realizat înregistrari ale unor 
activitati, le-am 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. 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-a. 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”. 

Ce învățăm din criză 
 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, spune Felix Tătaru.„Văd multe 
lucruri bune care au ieșit din această situație, aceste crize ne forțează să ieșim din inerție, criza este 
catalizator de evoluție”. 

 În continuare, SuperTeach organizează webinare gratuite despre competențele viitorului, care 
aduc la aceeași masă a discuțiilor profesorii și părinții. Acestea pot fi urmărite pe pagina de Facebook 
SuperTeach, dar și pe pagina web.  

. Asta ne învață aceasta criză. Atâta timp cât nu ne pierdem umanitatea, vom ști ce să facem. 
Ministerul Educației ar trebui să facă cumva, ca în sistem să ajunga oameni care iubesc copiii”, 
crede Felix Tătaru co-fondator Super Teach. 

 Rămâne, desigur, discuția dacă avem resursele necesare pentru a implementa un astfel de 
sistem de predare on-line si de adaptare la meseriile viitorului.„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. Eu 
cred că exemplele pozitive pot fi multiplicate. Cred că trebuie pornit de la pregătirea directorilor de 
scoală, trebuie să schimbăm modul în care pregătim profesorii, care ar trebui să facă mai multă 
ucenicie”, sunt câteva soluții avansate de Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național Gheorghe 
Lazăr. 

 Și desigur, este nevoie de finanțare, de un management performant și de restructurare. „Pentru 
a avea un plan trebuie o scanare a întregului sistem, de la prima la ultima scoală, trebuie 
restructurare și pe verticală și pe orizontală, începând de la Ministerul Educației până la ultima 
unitate de invățământ. Avem nevoie de finanțare, de un management sănătos, de o programă adaptată 
și să avem garanția că legea este respectată”, a conchis Iulian Cristache, președintele Federației 
Naționale a Asociațiilor de Părinți. 
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EFICIENȚA LECȚIILOR ONLINE LA MATEMATICĂ 

 
PROFESOR VIERU JANE 

LICEUL TEHNOLOGIC ”VICTOR SLĂVESCU”,  
RUCĂR, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
M – am întrebat mereu și mereu cât de utilă este școala online și cât nu. Am stat în postura și a 

persoanei care primește informații online dar și în situația de a da informații prin același mod copiilor 
la școală. Am căutat pe internet ca să văd ce statistici există în privința mediului online și pe plan 
mondial comform Hootsuite si WeAreSocial, 4.5 miliarde persoane utilizeaza internetul in timp ce 
3.8 miliarde folosesc retelele sociale. 

Hootsuite si WeAreSocial au publicat un raport interesant despre utilizarea telefoanelor, 
internetului și social media la începutul anului 2020. Conform acestora 4.5 miliarde persoane 
utilizează internetul în timp ce 3.8 miliarde folosesc rețelele sociale. Comform acelorași surse în țara 
noastră există 15.35 milioane de utilizatori de internet dintre care 11 milioane de utilizatori activi pe 
rețelele social media, există 26.63 milioane de conexiuni mobil în Romania 

 Un roman petrece in medie 7, 21 ore pe internet înțelegând prin aceasta telefon mobil 
calculator, televizor si 2:12 ore care folosesc Social Media. Platformele cele mai utilizate sunt 
Facebook, Youtube, Whatsapp si FB Messenger.  

 Școala este locul în care copii vin pentru a descoperii, pentru a experimenta, pentru a studia, 
unde cercetează și evaluează prin intermediul propriului filtru de gândire, prin ritm propriu de 
învățare, iar profesorul are rolul de al ajuta. 

 La cei mai mici sunt mai puține probleme, pentru că părinții nu le oferă telefoane prea 
performante, cele mai multe probleme se întâlnesc însă mediul liceal și universitar. Practic mulți 
dintre tineri sunt dependenți de telefon și în special de rețelele de socializare.  

Lucrez online cu elevii de liceu și nu sunt fan al acestui tip de învățare. Cred că este numai și 
numai o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură continuarea procesului 
educațional în momentul în care condiții normale nu mai există precum autoizolare, intemperii, 
pandemii, epidemii. 

În anul acesta periada online a fost destul de dificilă pentru copii, de cele mai multe ori întrebau: 
”când venim la școala”, iar când s – a revenit la școală, a trebuit să se reia noțiunile care au fost 
studiate online. Matematică online este ca și teleșcoala tu vorbești, tu scrii, dar nu poți avea control 
total, pentru că este imposibil de a urmării ceea ce face elevul dincolo de ecran. 

 Din punctul de vedere al profesorului, lecțiile online, au ca principal avantaj, distribuirea rapidă 
a materialelor didactice iar elevul poate beneficia de ele instant. Nu vreau să contrazic, este așa pentru 
cele mai multe discipline, dar din punct de vedere al științelor exacte, este dificil ca toți să poată 
înțelege ceea ce vrei să transmiți. La matematică, când un elev este chemat la tablă, acolo el și învață, 
deoarece profesorul vine, vede și poate corecta. Eu obișnuiesc ca să corectez pe tablă cu roșu, pentru 
ca elevul să poată vedea ușor corecțiile. Online ca profesor nu pot face nici un fel de corecție. Un alt 
lucru care se întâmplă în mediul online, elevul poate lăsa dispozitivul de care dispune și el își vede 
de ale lui, nici măcar nu îl intereseaza, și mai ales când ține camera închisă.  

 Am remarcat în ultimele săptămîi ceea ce una dintre fete, cu situație bună la școală care mi- a 
spus ”domnul professor cu cei de la clasa a IX –a face - ți, ceea ce ați făcut cu noi în toamnă”. Am 
înțeles ceea ce spunea fata și i –am amintit că că este adevărat, dar cu ei am reluat tot ceea ce s –a 
făcut în perioada de școală online anul trecut. Nu am putut la matematică face ore în toamnă până ce 
nu am reluat ceea ce am facut online pentru ca nu ar fi înțeles absolut nimic. 

O altă problemă, care o are acestă formă de școală, este lipsa de mijloace tehnice, a aparaturii 
și internetului. Mulți copii practic duc lipsă de astfel de mijloace tehnice, iar alții de cele mai multe 
ori nu pot sau iar alții nu vor să intre. Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi 
cu noutățile. De aceea sunt întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de 
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realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și dezorientare, de 
unde apare și lipsa de motivație. Nu pot spune că acest tip de școală, este o formă utilă, este bună 
numai în anumite condiții, dacă sunt situații de criză, pandemii, situații care nu permit deplasare la 
școală, dar matematică, fizică sau chimie, online, ... .  

Poate ar fi util și acest online, dacă la sfârșit ar fi urmate de examene, …, care să evalueze acele 
ore, altfel … . 

 
Bibliografie 
1. https://digitaltreemarketing.eu/2020/03/04/digital-2020-raport-despre-utilizarea-

internetului-si-social-media/ 
2. https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 
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ACTIVITATE ONLINE – PRIMAVARA IN CULORI 

TITLUL/TEMA ACTIVITĂȚII: PRIMAVARA IN CULORI 
TIPUL ACTIVITĂȚII: EDUCAȚIA PENTRU ARTĂ 

 
RESPONSABILI/COORDONATORI:  

TUDOROIU ANAMARIA ALEXANDRA/ VIEZURE ISABELLE ELENA 
 
Perioada de desfășurare (data/ora): 5 mai 2021  
Nr.participanți :22 
Efectiv elevi: 10 
Efectiv parinti: 10  
Număr cadre didactice: 2  
 
Surse on line utilizate (link-uri):  
https://youtu.be/tLApTz5aXT8 
https://youtu.be/uhAO21MYwjM 
https://youtu.be/0ERXmsKyhjE 
https://youtu.be/HATB6TffA-o 
https://youtu.be/JUovEu2Q2Pk 
 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
 
Activitatea consta in selectarea unor materiale diverse( pietre medii, cat mai plate, sticla, pet-

uri, lemn) pentru a le putea picta. Se pot folosi pensule, acuarele acrilice, creioane cerate sau diverse 
materiale aflate la indemana.Link-urile mai sus mentionate pot servi ca model de inspiratie in 
realizarea de flori, buburuze, fluturi, ciupercute.Vom incerca sa imprimam un strop din frumusetea 
primaverii pe suprafetele materialelor. Activitatea a avut drept scop implicarea parintilor impreuna 
cu copiii in activitati de pictura, colorarea unor materiale diverse care au ca element definitoriu 
dezvoltarea sau consolidarea deprinderilor motrice manuale dar si la oferirea unui cadru de 
interactiune parinte-elev-cadru didactic. 

  
-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on line. 
 
Parintii, elevii si cadrele didactice s-au implicat activ si au desfasurat cu placere activitatile 

propuse dovada fiind fotografiile. 
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https://youtu.be/uhAO21MYwjM
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https://youtu.be/HATB6TffA-o
https://youtu.be/JUovEu2Q2Pk
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - 
”AUTOCARUL VESELIEI” 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: VÎLCU IOANA CRISTINA 
 
 
 
 
 
Închiderea grădinițelor și școlilor, din cauza răspândirii noului Coronavirus, ne-a pus pe toți în 

fața unei situații noi, pe care nu am mai gestionat-o până acum și din acest motiv fiecare dintre noi a 
fost nevoită să caute și să aplice în activitatea educațională a copiilor, diferite metode și tehnici care 
să-i atragă pe aceștia și să le stârnească curiozitatea, chiar și în fața unor ecrane. 

Deși trecem printr-o perioadă nu foarte plăcută, deoarece copiii nu se pot întâlni și juca cu 
prietenii și colegii lor, trebuie să profităm la maxim de acest lucru și să-i ajutăm pe aceștia să combată 
plictiseala, statul îndelungat la dispozitivele electronice sau televizor, prin activități diferite, cât mai 
atrăgătoare, pline de viață, care să-i ajute în dezvoltarea lor fizică, socială și psiho-emoțională. 

În acest sens, multumită platformei de învățare Zoom, am reușit să creez un mediu social 
prietenos, virtual, unde să ne desfășurăm cu zâmbetul pe chip activitățile propuse, iar copiii alături de 
părinți să se bucure de revederea cu colegii, cu doamnele educatoare și să participe activ, cu nerăbdare 
la aceste activități.  

Acest mediu ne-a ajutat, pentru moment, să ne păstrăm relațiile, să știm ce se întâmplă cu noi, 
să ne vedem foarte des și să ne putem continua activitățile planificate pe parcursul anului școlar. 

Deși cei mici au văzut această perioadă ca pe o vacanță, petrecerea timpului alături de familie, 
”de mami și de tati”, atât de mult, cu fiecare dată când ”ne întâlneam”, în mediul on-line, copiii erau 
fericiți și plini de dor față de colegii lor, de educatoare și față de toate lucrurile frumoase pe care le 
realizam împreună, erau dornici să povestească despre ei și despre ce făceau ei acasă, de cât de dor le 
este de grădiniță și de doamne etc. 

Întotdeauna am pus pe primul loc –copilul- și am considerat că toate acțiunile întreprinse trebuie 
făcute astfel încât cel mic să simtă sprijin, îndrumare, acceptare. Copilului îi place să exploreze, să 
afle lucruri interesante și noi despre tot ce îl înconjoară încă de la vârste fragede, să simtă, să atingă.  

De aceea, el are nevoie de libertate, de încurajare, de explorare a mediului înconjurător, de 
atenție din partea noastră, a adulților. 

În altă ordine de idei, creativitatea este foarte importantă în dezvoltarea copiilor și de aceea nu 
trebuie să lipsească din activitățile zilnice ale acestuia.  

Copilul trebuie să aibă posibilitatea și libertarea de explorare, de cercetare și bineînțeles de a 
primi răspunsuri imediate, ceea ce îi oferă siguranță, protecție. 

În acest context, vreau să împărtășesc puțin din experiența mea și a copiilor grupei mari 
”Veverițele”, din activitatea noastră în mediul on-line, care mi-a adus mie, dar și copiilor o stare de 
bine, de plăcere, de readucere aminte a timpului frumos, de calitate petrecut împreună la grădiniță. 

Am desfășurat o temă foarte frumoasa legată de ”Mijloacele de transport”, care ne-a făcut să ne 
gândim cu dor unii la alții și de aceea ne-am propus să confecționăm un ”Autocar al veseliei”, cu care 
să ”călătorim” din casă în casă, prin intermediul internetului. 

Copiii au participat cu mare interes și nerăbdare, au pus întrebări pline de entuziasm, iar asta 
m-a făcut să cred că am reușit să le trezesc ineteresul față de activitatea noastră și de mediul 
înconjurător, că am fost în permanență cu gândul, dar și cu sufletul alături unii de ceilalți.  

Fiecare și-a exprimat creativitatea în cel mai frumos mod posibil, confecționând ”Autocarul 
veseliei”, după care l-a decorat așa cum a dorit, iar cu puterea minții a început călătoria prin toate 
locurile pe unde a dorit. 

M-am gândit că acest ”Autocar al veseliei” îi va scoate din aceasta perioadă grea prin care 
trecem cu toții, dar pe care cei mici o resimt cel mai greu și va reuși să le reamintească de clipele 
frumoase petrecute împreună la grădiniță.  
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Am avut deosebita plăcere și satisfacție să văd încântarea, dragostea, sinceritatea și bunăvoința 
copiilor, dar cel mai mult m-a impresionat deschiderea și aprecierea părinților, care, în această 
perioadă mai mult decât oricând au recunoscut și apreciat aportul nostru, al educatoarelor, în viața 
celor mai dragi și scumpe ființe ale lor. 

Faptul că am primit din partea lor ”inimioare, îmbrățișări”, cuvinte simple, darr pline de 
sinceritate și iubire, a înseamnat enorm pentru mine, a înseamnat că scopul învățării și obiectivele pe 
care le-am avut au fost îndeplinite. 

Consider că păstrarea relației cu cei mici, chiar și prin intermediul acestor metode noi de 
activitate, cu ajutorul acestor platforme de învățare, pe care am fost nevoiți să le utilizăm în procesul 
de învățare, este cel mai important lucru pe care cei mici trebuie să-l știe și cu ajutorul părinților să 
reușească să depășească acest moment dificil prin care am trecut sau încă mai trecem trecem cu toții.  
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RAPORT ZILNIC DE ACTIVITATE 

TEMA SĂPTĂMÂNII ,,CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ” 
 

 PROF. VIMAN CRISTINA DIANA 

 
  
  

A. 
Categoria activității - Activitate de la distanță cu elevii 
Tema săptămânii ,,Circuitul apei în natură” 
 

Nr. 
crt Ziua Tema activității 

 

Modalitatea de 
desfășurare a 
activităților on-
line ( Zoom, 
Google 
classroom, 
Skype, e-mail, 
whatsapp, 
Platforma Zoom, 
telefon, etc.) 

Modalități de 
feedback din 
partea copiilor 
(fotografii, 
video, etc.) 

Nr. 
ore 

1 Luni DȘ: „Circuitul apei în natură”- 
vizionare https://youtu.be/mylCQjryPiU 
DEC: Cântec „Ploaia” 
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw 
Dans pe melodia preferată 

 Platforma Zoom  
Fotografii  
Video 

5 

2 Marți DLC: „Povestea unei picături de apa” lectură 
https://www.youtube.com/watch?v=2bGgXPEKhts 
DOS: Activitate practică: 
Colaj „Colier cu picături de apă”  

 Platforma Zoom  
Fotografii  
Video 

5 

3 Miercuri DȘ: „Găsește cifrele ascunse în picături”- fișă de lucru 
DOS: „Reciclează și construiește jucării” 
https://www.youtube.com/watch?v=R64zOwB6xWY 
DPM: Jocuri distractive de interior pentru copii 
https://www.Platforma 
Zoom.com/watch/?v=673177309893085 

 Platforma Zoom  
Fotografii  
Video 

5 

4 Joi DEC: ”Circuitul apei în natură”-desen 
DOS: ,,Cum păstrăm apele curate? 
„https://blog.letsdoitromania.ro/noutati/ziua-
mondiala-a-apei-sfaturi-simple-pentru-a-proteja-
apele/” 
DPM: Gimnastica de înviorare 
https://youtu.be/jUNBugrF1iU 

 Platforma Zoom  
Fotografii  
Video 

5 

B 
 

Activitate de documentare, planificare, proiectare, raportare, evaluare, consiliere 14 

 Întocmirea planificării 
Pregatirea materialelor didactice necesare activităților (realizarea modelelor, căutarea materialelor online) 
Comunicare și colaborare cu colega de grupă în vederea planificării și pregătirii activităților, precum și în 
vederea asigurării participării tuturor copiilor la procesul educațional la distanță. 
Indicații, aprecieri ale produselor copiilor 
Studiu individual ,,Ordonanța de urgență nr. 58/2020” 
Ședința de Consiliu profesoral pe Zoom  

 

C Activitate de consiliere individuală a părinților și a copiilor 1 
 Convorbiri telefonice și pe WhatsApp cu părinții  

Recomandare E-Book ,,Inteligența emoțională a copiilor la vârstele mici” 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. VÎNĂU ALINA IOANA  

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ NAPOCA 
 
Școala de acasă vine în întâmpinarea părinților ce doresc să continue parcursul educațional al 

copiilor lor, respectând programa școlară românească, precum și particularitățile de învățare 
individuale ale copilului, în condiții de maximă siguranță. Educarea nu se face exclusiv în casă. 
Părinții care aleg această alternativă nu sunt împotriva educației, ci au decis ca ,,școlarizarea” în 
modul tradițional nu se potrivește nevoilor copilului lor, aceștia, dorind să preia responsabilitatea 
pentru o educare eficientă copiilor lor. 

Se pune un accent puternic pe pregătirea copilului pentru viață, dobândirea de abilități pentru 
câmpul muncii și viața de zi cu zi. Diferența este că această pregatire se face în cadrul familiei, cu 
libertatea unui program ales după preferințe sau nevoi. Ideea este că în țara noastră nu ar avea suport 
legal. Articolul 16 din Legea Educatiei spune că : (1) Învățământul general obligatoriu este de 10 
clase și cuprinde învățământul primar și cel gimnazial. Învățământul liceal devine obligatoriu pănă 
cel mai târziu în anul 2020. (2) Obligația de a frecventa învățământul de 10 clase, la forma cu 
frecvență, încetează la vârsta de 18 ani. Împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu. 
Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, 
îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu 
se pedepsește cu închis . 

 Așadar, sistemul ,,școala de acasă” în România este ilegal. În urma interpretării acestor 
paragrafe, s-au găsit și câteva portițe de scăpare. Ca de exemplu, paragrafele (2) și (3) de la articolul 
21 din Legea învățământului:(2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular se pot 
transfera la alte unități de învățământul de stat sau particular, cu acordul unității primitoare.(3) Statul 
garantează dreptul la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în acord cu 
particularitățile de vârsta și individuale. Franța, Austria, Marea Britanie, Slovenia, Finlanda, Ungaria, 
Irlanda, Ucraina, Lituania, Belgia, Danemarca, Italia, Norvegia, Cehia, Portugalia, Rusia, Elveția, 
Polonia sunt țările din Europa în care școala acasă este legală . 

În cadrul școlii de acasă, părinții știu care sunt preferințele, talentele, interesele și punctele forte 
ale copiilor și în funcție de acestea și de circumstanțele familiale, ei stabilesc un program, vor alege 
sursele de informare, vor planifica excursii, se vor implica în diferite cercuri și cluburi, vor cumpara 
materiale didactice, vor angaja tutori particulari. Se pot concentra câteva săptamâni pe o singură 
materie, pot termina un manual/o materie mai repede sau mai lent.  

În școala tradițională, curriculum-ul cuprinde toate materiile de studiu pentru fiecare an școlar, 
profesori care nu adaptează materia in funcție de nivel, aptitudini, inteligențe, sistemul de notare, care 
se potrivește, de fapt, doar unei minorități. Copiii care studiază acasă au parte de toată atenția 
educatorului, au relații mai apropiate cu părinții care implică și mai mult respect, au o calitate a vieții 
crescută, au parte de experiențe mai variate, pot avea rezultate mai bune la învățătură, sau cel puțin 
asta arată studiile, de aceea, părinții care au optat pentru acest sistem consideră că această investiție 
pe termen lung merită orice sacrificiu.  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!  

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE PREDĂRII  
ÎN SISTEMUL ON-LINE  

 
PROF. VINTILĂ DENISA-MARIA,  

LICEUL TEORETIC „EUGEN PORA”, CLUJ-NAPOCA  
 
Educația într-un mediu neconvențional, cum este mediul on-line, solicită acestui tip de educație 

realizarea acelorași obiective și obținerea unor rezultate asemănătoare ca și cele obșinute în cadrul 
educației clasice. Singura soluție pentru a atinge aceste rezultate este ca profesorii să adapteze 
discursul și metodele didactice la limitările pe care le aduce sistemul on-line, dar și să accepte 
provocarea pe care o presupune acest sistem.  

În această ordine de idei, vom analiza care sunt limitările acestui sistem de predare, dar și 
beneficiile pe care le poate oferi, pe care le-am amintit mai sus sub sintagma de „provocări”.  

Considerăm că acest sistem de predare are următoarele limite:  
1. Lipsa unui contact direct cu elevul. 
2. Greutatea supravegherii muncii individuale din cadrul orei. 
3. Dificultatea realizării unei conversații euristice.  
4. Îngreunarea metodelor de evaluare.  
5. Lipsa feed-backului din partea elevului.  
6. Greutatea captării atenției tuturor. 
7. Slaba implicare în demersul educativ al elevilor.  
Toate aceste elemente sporesc sarcinile profesorului care își dorește să obțină un act educativ 

de calitate, eficient și cu rezultate imediate. De aici se ajunge la situații în care un profesor se poate 
simți copleșit de greutatea realizării unei predări eficiente în mediul on-line.  

Considerăm că aceste greutăți ar fi greu de înlăturat dacă sistemul on-line nu ar veni în ajutorul 
profesorului cu avantajele care decurg din acesta. Cele mai importante avantaje pe care le-am 
identificat sunt:  

1. Timpul efectiv de predare crește, deoarece dispar momentele „administrative” (la începutul 
orei toți actorii sunt pregătiți în fața device-urilor).  

2. Metodele de predare moderne sunt mult mai ușor de aplicat, pentru că tehnologia oferă 
accesul imediat la materialele auxiliare, iar informația lecției poate fi susținută cu suport audio, 
video, grafic, etc.  

3. Copiii sunt mult mai atrași de imagine, sunet, mișcare, decât de text. Demersul didactic 
poate fi susținut cu diverse materiale care înlătură monotonia unei expuneri pe tablă, clasice, 
învechite, sau folosind manualele.  

4. Elevii devin tot mai curioși de detalii, deoarece maniera de expunere a lecției este atractivă 
și dinamică.  

5. Evaluarea se realizează punându-se accent pe munca creativă, pe analiza materialelor 
folosite în cadrul lecției, pe căutarea unor surse suplimentare pe care elevul o face pentru că a văzut 
ceea ce și cum a făcut profesorul în mediul on-line. El devine un creator al unei secvențe a lecției.  

Concluzia noastră este aceea că dificultățile acestui sistem sunt greu de surmontat pentru 
educatorul de tip tradițional, care nu dorește să iasă din tiparele obișnuinței, care se simte comod 
repetând aceleași căi și este atractiv pentru un profesor modern, care știe să își adapteze discursul 
permanent, să fie creativ și să folosească avantajele predării on-line în beneficiul educației elevului.  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE- 

DESPRE EXPERIENȚELE TRĂITE ÎN ITALIA, REPUBLICA 
MOLDOVA ȘI UCRAINA 

 
PROF. VINTILOIU MARCELA 

LICEUL TEORETIC ”AUREL VLAICU” BREAZA-P.J. 
GRĂDINIȚA CU P.P. ȘI P.N. ”CASTELUL FERMECAT” - 

STRUCTURĂ 
 
În urmă cu patru ani, am avut ocazia să particip la o vizită oficială în Republica Moldova, orașul 

Nisporeni. Am fost impresionată de diferența dintre cele două sisteme de învățământ la nivelul 
preșcolar. La întrebarea mea despre forma de organizare a grădinițelor din sistemul de stat, am aflat 
că aici nu există cele două forme de învățământ, program normal și program prelungit, aici toate 
grădinițele au program prelungit -8 ore. Statul, prin comunitatea locală, finanțează masa copiilor, 
amenajarea spațiilor și plata cadrelor didactice. Odată intrați în sistemul de învățământ preșcolar, 
finanțarea este exclusiv a statului. 

 O altă diferență este că fiecare unitate de învățământ are un profesor de muzică și mișcare 
artistică. Am văzut niște grupuri vocale, soliști de muzică pentru copii de nivel foarte mare aproape 
de profesioniști. 

Și în Ucraina, aproape capitala Cernăuți, am văzut o grădiniță în care copiii beneficiau de 
învățare în limba română. Copiii și cadrele didactice foloseau ambele limbi în predare și comunicare. 
Spațiile educaționale erau identificate în limba română, copiii învățau în paralel literele chirilice, dar 
și pe cele latine. Și aici educatoarele sunt completate de un profesor de muzică. 

O altă componentă a sistemului de învățământ preșcolar din grădinița ucrainiană, care m-a 
impresionat, a fost aceea că fiecare nivel de învățământ - 0- 3 ani, 3 - 4 ani, 4 - 5 ani, 5 - 6 ani are 
două educatoare, care lucrează numai pe același nivel, permanent. Așadar, copiii lucrează în fiecare 
an cu alt cuplu de educatoare. Nu există termenul de continuitate. O educatoare este specializată pe 
grupa mică, alte pe grupa mijlocie, alta pe grupa mare. Așadar, cum profesorii de gimnaziu sau liceu 
au doar o specializare ( matematică, biologie, istorie), educatoarele ucrainiene sunt speciale pe nivele 
de vârstă. Am fost impresionată că la Universitatea din Cernăuți există specializare pentru predare în 
limba română. Ghidul care ne-a prezentat această prestigioasă universitate era profesor de limba 
română, cu o bogată activitate academică. 

 În anul școlar 2018 șI 2019, am avut oportunitatea de a vizita câteva școli din Italia, respectiv 
din Torino și Milano. Aici am participat la un Proiect Educațional despre tradiții și obiceiuri 
românești. Proiectul este pentru copiii din comunitățile românești din zona Torino, Milano. 
Organizate sub forma unor opționale, activitățile la care am participat sunt menite să păstreze legătura 
copiilor români cu limba părinților și a bunicilor ( unii sunt născuți și crescuți doar în Italia). 

A fost impresionant să vezi părinți în lacrimi când aud limba română, când își vedeau copiii 
alături de cadre didactice din România. Și în Italia, orice forma de învățământ are inclus în programul 
de finanțare și after -school-ul. Copiii au în incinta școlii cantina și săli de clasă, săli de sport, grădină, 
unde își desfășoară activitățile până la ora 16:00 -17:00. Am întâlnit profesori români care au inițiat 
activități pentru copiii români, au organizat bibliotecă cu cărți în limba română. 

 Din experiențele trăite în școlile văzute, am învățat că orice sistem de învățământ are puncte 
forte, dar și unele slabe. Din orice experiență poți să preiei exemple de bună practică, pot să-ți 
îmbunătățești metoda de predare, evaluare, dar să-ți și completezi bagajul de cunoștințe. 
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TRANDISCIPLINARITATEA,  

FORMĂ DE ORGANIZARE A CONȚINUTURILOR, ÎN LECȚIA 
MODERNĂ 

 
PROF. DR. CREȚU VIORICA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,NEAGOE BASARAB”, OLTENIȚA 
 
 Motto: 
 ,,Generațiile se succed, dar nu se aseamănă. A fi dintr-o generație nouă înseamnă, așadar, nu 

a fi tânăr - mulți dintre tineri fiind bătrâni-, ci a participa activ la elaborarea sensibilitații epocii și 
la fixarea stilului ei; a fi dintr-o generație nouă înseamnă a fi contemporan cu tine însuți." (Eugen 
Lovinescu) 

 
Suntem "actorii" principali într-o lume caracterizată prin continuă schimbare, în care omul este 

plasat în contextul "izbucnirilor tehnologice", trăind febril computerizarea tuturor domeniilor vieții.În 
acest sens, școlii îi revine nobila misiune de a-i pregăti pe copiii de azi pentru a face față dinamismului 
accelerat al societății contemporane, metamorfozelor sociale, economice, politice, culturale și 
educaționale continentale, dezvoltându-le competențe și valori necesare reușitei personale și sociale. 

Sistemele educaționale trebuie să fie sincronizate cu schimbările survenite, ce redefinesc 
nevoile pe care societatea, în ansamblul său, le are, față de școală și de educatori. 

De aceea, se impune o abordare integrată a curriculumului școlar, reliefându-se stabilirea unor 
relații clare de convergență între cunoștințe, capacități, competențe, atitudini, valori, care aparțin 
disciplinelor școlare distincte și obiectivele și strategiile didactice folosite. Este importantă unitatea 
cunoașterii, ceea ce se află între discipline, înăuntrul acestora și dincolo de ele. Demersul care-și 
propune să răspundă la întrebări sau să rezolve probleme semnificative ale lumii reale în care trăim, 
transdisciplinaritatea, se convertește într-un real prilej de valorificare și aplicare a cunoștințelor, de 
formare a unor capacități ce transced disciplinele școlare. Ea reprezintă nivelul cel mai elevat de 
intregrare a curriculumului, ajungându-se la fuziune, devenind faza cea mai complexă și radicală a 
integrării. Transdisciplinaritatea nu elaborează o superdisciplină, înglobând toate disciplinele, ci 
deschide toate disciplinele spre ceea ce au în comun și la ceea ce se află dincolo de granițele lor, 
oferind o nouă viziune asupra naturii și realității. 

Abordarea interdisciplinară a conținuturilor învățării tinde către o "decompartimentare" 
completă a obiectelor de studiu implicat. În urma fuzionării cunoștințelor, se obține emergența unor 
câmpuri de investigație, dezvoltarea unor proiecte integrate sau chiar conceperea unor programe de 
cercetare, conform noii paradigme. Se propune, astfel, un demers bazat pe dinamica și interacțiunea 
următoarelor niveluri de intervenție educativă: disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar și 
transdisciplinar, acestea, având un profund caracter complementar, fiind asemenea săgeților care 
ating aceeași țintă: cunoașterea. 

Activitățile transdisciplinare au pronunțat valențe formative, contribuind la dezvoltarea 
intelectuală, socială, emoțională, fizică si estetică a copilului, cultivând încrederea în forțele proprii 
și în spiritul de competiție. Totodată, ele deschid calea spre atigerea unui nivel epistemologic superior, 
deoarece sunt capabile să conducă la înțelegerea și soluționarea multiplelor și complexelor provocări 
ale lumii contemporane. 

Se impune, într-o Europă în care emulația existențială este trăită intens, formarea unor 
competențe, valori și atitudini de care au nevoie elevii, în scopul reușitei personale și sociale. 
Reprezintă o realitate faptul că pilonii învățării sunt: a învăța să știi, a învăța să cunoști, a învăța să 
faci, a învăța să muncești împreună, a învăța să socializezi, a învăța să te transformi pe tine și să 
schimbi societatea. Acestea nu se pot forma, în întregime, prin intermediul disciplinelor școlare 
clasice(formale), ci și prin aportul substanțial al transdisciplinarității. 
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Învățarea trebuie să depășească progresiv, dar sigur, cadrul formal al școlii și să se extindă 
semnificativ, ca proces și cuantum al achizițiilor, către sfere nonformale și informale. Sursele și 
mediile de învățare suferă mutații semnificative, de înțelegerea acestui aspect depinzând, în mare 
măsură, succesul învățării.  

Devine un deziderat, formulat cu responsabilitate, stimularea motivației elevilor pentru 
învățare, prin activități transdisciplinare, în care educatorul va genera o dinamică în desfășurarea unui 
proces de învățământ mai suplu, mai modern, cu un nivel calitativ, aflat în permanentă înnoire și 
evoluție ascendentă.  

Abordând teme transdisciplinare, elevii colaborează, lucrează în grup, învață să se ajute între 
ei, să se bucure de succesele colegilor, înțeleg și își asumă roluri, în funcție de context și de 
competențele personale, își formează și își dezvoltă deprinderi practice elementare și de muncă 
organizată. De asemenea, ei învață să comunice într-o varietate de forme(verbal, nonverbal, 
paraverbal), într-o manieră clară, idei, sentimente, convingeri, atitudini. Își dezvoltă gândirea critică 
și conștientizează modul în care deciziile individuale afectează propria persoană, grupul din care fac 
parte și comunitatea în care se integrează. 

Traversându-se barierele disciplinelor, concentrând aspectele curriculare în asocieri 
semnificative, se favorizează abordarea unei tematici globale de interes pentru elevi și se renunță, cu 
ușurință, la stilul de lucru fragmentat. 

Fiind un concept modern, transdisciplinaritatea militează pentru dezvoltarea societății, pentru 
înțelegerea lumii contemporane și pentru construirea celei viitoare. Organizarea interdisciplinară a 
activității școlare apare nu doar ca o filosofie pedagogică, ce are drept scop salvarea omenirii din 
tumultul superficialității, ci și ca un imperativ al politicilor educaționale, promovate la nivel mondial. 
Transdisciplinaritatea are capacitatea de a impune pace, armonie, conștientizarea necesității 
echilibrului omului cu microuniversul său spiritual și cu macrouniversul social. 

Transdisciplinaritatea este un instrument care facilitează compatibilizarea sistemelor de 
gândire, precum și a sistemelor din planul ideatic, cu cele din planul realității. Întregul univers este 
un ansamblu de sisteme interconectate, dinamica unuia influențându-le pe celelalte. Gândirea 
transdisciplinară înseamnă capacitatea de a vedea dincolo de lucruri sau de idei, facilitatea de a realiza 
conexiunea acestora și de a prevedea manifestările ce pot apărea în urma unor cauze. 

Trandisciplinaritatea impune dezvoltarea sincronă a mentalului, a sensibilității și a trupului 
ființei umane. Astfel, profesorul și elevul nu se mai regăsesc într-o relație tensionată sau 
dezechilibrată, ci într-o strânsă interdependență, aceștia având posibilitatea să-și inverseze rolurile 
succesiv, în procesul didactic. 

Viziunea transdisciplinară asupra actului învățării impune necesitatea educației permanente, iar 
implementarea revoluției informatice, în spațiul școlii, generează transformarea învățării în recreație, 
precum și a recreației, în învățare. 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

 DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  
 

VIREGAN LAURA ALINA 
 
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 
educatoarea 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. Se știe, că în clasele primare, elevii au nevoie 
sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților în realizarea sarcinilor. Învățătorii au transmis 
sarcini pentru una-două săptămâni pe e-mailul părinților sau pe grupurile clasei de pe retelele de 
socializare. Din cele menționate de învățători, în clasele primare, de regulă ei încarcă zilnic materiale 
pe una din platformele selectate și cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, plus 
fișele de lucru aferente), iar obiectivul principal este realizarea sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor 
video. La începutul zilei se propunea elevilor și părinților un orar de lucru, cu link-urile potrivite 
pentru fiecare disciplină sau cerință de lucru. Fiecare copil primește timp de lucru și fiind ajutat de 
părinți, este invitat să trimită sarcina realizată învățătorilor în mod individual. De regulă, învățătorii 
verificau și corectau lucrările și expediau un feedback individual elevilor sau părinților. Unii 
învățători zilnic sau peste o zi se conectau video cu toți elevii, cu frecvențe diferite în funcție de vârsta 
clasei. Învățătorii au menționat că 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 organizare în învățământul primar. Părerile 
în legătură cu predarea online sunt împărțite. Dacă unora le lipsește socializarea, alții se simt 
confortabil în liniștea căminului lor.Unii simt lipsa colegilor și a profesorilor și consideră că folosirea 
mediului virtual în exces face să dispară sentimentele, afecțiunea, mimica, aprecierile verbale și 
observațiile imediate, intr-un cuvânt ne transformăm în roboți, alții se simt fantastic făra gălăgia 
creată de aceștia în timpul orelor și al pauzelor. Introvertiții nu se pot exprima liber intr-o clasă cu 30 
de elevi și în prezența profesorilor fiind nevoiți să și socializeze cu aceștia.Astfel ei au dat mai mult 
randament având posibilitatea să-și organizeze programul zilnic după bunul plac, fiind conștienți 
totodată că societatea nu ar putea funcționa normal în acest fel. O parte dintre elevii se plâng de faptul 
că unele lecții sunt grele și nu și le pot însuși așa cum ar trebui.De asemenea, faptul că petrec foarte 
multe ore în fața calculatorului le afectează vederea iar poziția incomodă pe scaun poate fi dăunătoare 
sănătății lor. Învățarea de la distanță este mai puțin eficientă decât învățarea tradițională (de la școală)  

 ÎNVĂȚAREA DE LA DISTANȚĂ – INEFICIENTĂ, FĂRĂ CONTACTUL DIRECT ÎNTRE 
PROFESOR - ELEV ȘI ELEV - ELEV. Așa cum învățarea este un proces complex, copiii au nevoie 
zilnic de o comunicare autentică, de învățare reciprocă. Copiii au nevoie să adreseze întrebări la 
necesitate profesorului sau colegilor și să fie încurajați și apreciați sistematic pentru efortul depus. De 
exemplu, în situația actuală de organizare a învățământului de la distanță elevi nu au îndeplinit de loc 
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sarcinile propuse de profesori (o parte nu le-au înțeles, o parte n-au dorit), au îndeplinit sarcinile doar 
parțial și nu au avut posibilitate să se consulte sau să ceară ajutor în situații când nu înțelegeau 
sarcinile. Școala are condiții de învățare, clase dotate, laboratoare, săli sportive, profesori cu care poți 
interacționa la necesitate. Toate acestea nu sunt posibil de utilizat în cadrul învățării de la distanță  

ÎNVĂȚAREA DE LA DISTANȚĂ - CONTRIBUIE LA SCHIMBAREA RADICALĂ A 
ÎNVĂȚĂRII TRADIȚIONALE. Învățarea de la distanță a scos în evidență lacunele sistemului 
educațional actual, având un caracter autoritar, accent punându-se preponderent pe acumularea de 
cunoștințe și rezolvarea de teste și mai puțin pe inteligențele și necesitățile vitale ale copilului. Astfel, 
învățarea online a deschis căi de reformare a sistemului educațional, de valorificare a competențelor 
și deprinderilor pentru viață 

ÎNVĂȚAREA DE LA DISTANȚĂ O SOLUȚIE PENTRU AUTOÎNVĂȚARE CREATIVĂ. 
Învățarea online trebuie să fie o parte componentă a învățământului tradițional, astfel vor putea fi 
valorificate toate posibilitățile pentru o educație de calitate. Elevii învață să utilizeze surse Internet 
deseori mai eficiente decât cele pe care le oferă profesorul sau manualele. Totodată s-a implicat mai 
activ familia în procesul de învățare, au fost consolidate parteneriatele între profesori și părinți. 

 Diferențele principale între învățarea de la distanță și cea tradițională sunt: -lipsa contactului 
direct al elevului cu profesorul în perioada învățării de la distanță, de aceea apăreau probleme de 
comunicare și înțelegere a sarcinilor; - mobilizarea mai largă a familiei în educația copilului, astfel 
parteneriatul școală-familie devenind mult mai consolidat în perioada de învățare de la distanță; -
ghidarea elevilor spre a-și crea un sistem de autoorganizare și de autodezvoltare (mai important pentru 
viața copilului, decât sistemul creat și dirijat de către profesori); -acordarea unei atenții sporite 
securității online, unde copiii trebuie monitorizați sistematic de către părinte/tutore, în special minorii, 
pentru a nu utiliza diverse surse interzise sau a pierde timpul navigând pe Internet; - 
respectarea/dozarea timpului când copilul poate să stea în fața calculatorului, mai ales cei din clasele 
primare și gimnaziale (conform normelor - maximum 45 min. pe parcursul unei zile, în clasele 
primare și până la 2, 5 ore în clasele mari); - munca cadrelor didactice este mult mai mare în cadrul 
învățării online, nevoiți să pregătească sarcini pe înțelesul elevilor, care se află la distanță; - acasă 
sunt multe lucruri pe care cadrele didactice nu le pot lua în considerație: condițiile de viață și trai 
diferite; faptul că acasă copiii mai sunt implicați în munci agricole sau casnice; au grijă de animale 
sau frați/surori mai mici; nu toți dispun de calculatoare sau sunt mai mulți copii în casă la un 
calculator; viteza Internetului e diferită și capacitatea calculatorului la fel etc. 
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PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR VISARINESCU NATALIA CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CĂLAN 
 
 Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 

procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula „față 
în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de 
urgență, dar și o„cotitură” didactică și de paradigmă. 

 Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul primar 
necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posedă 
deprinderile necesare pentru a lucra pe platforme sau cu aplicațiile utilizate.Un alt impediment este 
acela că elevii depind de părinți deoarece nu aupropriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa 
pregătitoare, clasa I) și este necesar stabilirea unui program astfel încât adulții, care nu sunt disponibili 
dimineața din cauza serviciului, să fie acasă pentru a-i ajuta. 

 Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, 
pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului, atât al 
elevului, cât și al profesorului și terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate. 
Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui 
dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila 
administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite. 

 Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de acasă și să se asigure 
atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de către elev, cât și de 
motivarea și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele deține rolul de suport 
emoțional pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să empatizeze cu copilul, să 
discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină cauza educației și a învățării, 
chiar și în aceste condiții dificile. 

 În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins 
o serie de concluzii interesante cu privire la eficienţa utilizării resurselor educaționale online, dintre 
care amintim:  

- oferă informaţii organizate;  
- chestionează pe cel ce învaţă;  
- stimulează creativitatea;  
- constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;  
- ne determină să găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor; 
- diminuează factorul de stres; 
- este prezent caracterul ludic;  
- reduce timpul de studiu;  
- se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer. 
 Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 

contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 
de predare- învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de 
lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. 
Dar, în această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își 
demonstrează utilitatea.  
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APLICAREA METODEI JOCULUI ÎN LECȚIA ONLINE 

 
 PROF. VLAD I. ADRIANA  

COLEGIUL „SPIRU HARET”, PLOIEȘTI 
 
Motto: „Jocul reprezintă puntea care leagă școala de viață.” (Eduard Claparede) 
 
Didactica modernă pune accentul în mod deosebit pe metodele interactive de predare, dat fiind 

că acestea implică elevii activ în crearea scenariului didactic şi le trezesc interesul pentru tema 
respectivă mult mai repede şi cu efecte pe termen lung, ei dorindu-şi repetarea unei astfel de 
experienţe la oră. Dezavantaje ar putea fi consumul mare de timp în raport cu numărul de ore alocat 
unei opere, precum şi posibilitatea ca elevii să considere totul un joc sau să se creeze haos în timpul 
orei. În acest caz, intervine abilitatea profesorului de a coordona activitatea şi de a defini clar rolurile, 
atât ale elevilor, cât şi pe al său. Aceste provocări sunt mai accentuate în demersul didactic realizat 
on line, dar jocul are beneficiul cert al interacțiunii elevilor și, mai ales, al antrenării acestora, al 
eliminării sau diminuării unor surse ale anxietății. 

În același timp, metodele interactive au şi avantajul diversităţii, existând mai multe clasificări 
ale acestora: 

a. metode de predare-învăţare interactivă în grup: jocul, metoda predării / învăţării reciproce 
(Reciprocal teaching – Palinscar), metoda Jigsaw (Mozaicul), metoda schimbării perechii (Share-Pair 
Circles), metoda piramidei; 

b. metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: diagrama cauzelor şi a 
efectului, harta cognitivă sau harta conceptuală, metoda R.A.I., tehnica florii de lotus (Lotus Blossom 
Technique); 

c. metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii şi metode de combatere a lenei 
sociale: brainstorming, ciorchinele, acvariul, cubul, controversa academică, cvintetul, diagrama 
Venn, explozia stelară, ghidul de anticipaţie, horoscopul, metoda Frisco, problematizarea, metoda 
pălăriilor gânditoare, turul galeriei, sinelg, studiul de caz şi altele. 

În etapa lecţiei ce implică transmiterea unor noi informaţii şi însuşirea acestora de către 
elevi, denumită uneori şi dirijarea învăţării, putem utiliza ca metodă interactivă jocul, care poate 
deveni un adevărat instrument educativ şi didactic, o bază a metodelor de instruire şi educaţie, nu 
doar în învăţământul preşcolar şi primar; cercetări recente arată că jocul poate căpăta aplicabilitate 
pedagogică şi un conţinut instructiv bine determinat, chiar dacă cel care se joacă nu are această 
intenţie sau nu este conştient de ea. (Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, Polirom, Bucureşti, 
2008, p. 157.) 

Jocul îl învaţă pe copil cum să-şi asume sarcinile, responsabilităţile şi să respecte regulile într-
un context care îi face plăcere; astfel, jocul educă voinţa, capacitatea de a respecta anumite 
convenţii, dar şi de a socializa, oferindu-i, în ansamblu, posibilitatea manifestării propriei 
personalități. Aceste aspecte constituie deziderate ale procesului de predare-învățare nu doar în sala 
de clasă, ci și în mediul on line. Este evidentă provocarea ce survine pentru un profesor care predă 
elevilor din clasa a IX-a, supuși inițial tranziției către un nou mediu școlar, cel liceal, pentru ca ulterior 
să se confrunte cu mediul virtual, până să ajungă să se familiarizeze celui fizic. În acest context, se 
simte nevoia de a găsi metode didactice care să diminueze factorii de stres pentru elevi, să înlăture, 
pe cât posibil, sursele anxietății, ale timidității și să mențină atenția elevilor pentru lecțiile online. Din 
acest punct de vedere, consider oportună introducerea unor forme ale jocului didactic în procesul de 
predare-învățare, urmărind în lecțiile de literatură formarea competenței generale referitoare la 
folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte 
literare şi nonliterare, respectiv a unor competențe specifice precum: aplicarea unor tehnici vizând 
înţelegerea textelor literare şi nonliterare, analizarea componentelor structurale şi expresive ale 
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textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor, aplicarea conceptelor de 
specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate. 

Una dintre variantele jocului este căutarea perechii, care presupune găsirea într-o coloană a 
unui corespondent din altă coloană. Metoda poate fi utilizată în timpul predării, pentru familiarizarea 
elevilor cu unele noţiuni care se regăsesc în opera studiată. Ea poate fi aplicată în timpul unei lecții 
la clasa a IX-a, care corespunde modulului Ficțiune literară, tema: Fantasticul, având ca operă 
literară suport nuvela fantastică La țigănci de Mircea Eliade. Profesorul realizează inițial o expunere 
a tehnicilor narative prezente în operele fantastice, care poate fi de tip powerpoint, fiind cunoscut 
faptul că imaginile se întipăresc mai ușor decât informațiile expuse verbal. După această expunere a 
profesorului, se poate propune elevilor un exercițiu rapid pe google classroom, o aplicație de tip joc, 
prin care aceștia să posteze răspunsul în 5 minute, în rubrica pentru comentarii sau, pe Zoom, pe chat. 
Metoda trebuie urmată de intervenția elevului respectiv care să își explice alegerea, iar profesorul 
trebuie să antreneze ulterior minimum alți doi colegi în justificare. Se poate ca elevul care trimite 
primul răspunsul corect să nominalizeze doi-trei colegi care să explice asocierile. 

 
Aplicație pentru clasa a IX-a, opera literară La țigănci de Mircea Eliade: Asociaţi unei noţiuni 
din prima coloană un element din operă care este specificat în a doua coloană, astfel încât să 
identificaţi caracteristici ale fantasticului în textul literar studiat 
 
1. alunecarea în abis ( cronotopos real – 
cronotopos fantastic) 

a. „Prea târziu!” 
 

2. inserția elementului insolit b. Bucureşti 
3. raportare la cronotopos real interpretabil 
(tehnica epicului dublu) 

c. ceasul care a stat 
 

4. ruptura temporală d. colonelul Lawrence 
5. elemente inexplicabile e. găsirea lui Hildegard 

 
6. echivocul (mise en scene) f. bordeiul ţigăncilor 

 
 
1 = b; 2 = d; 3 = f; 4 = c; 5 = e; 6 = a 
 
O altă metodă interactivă, considerată tot o formă a jocului didactic, este cea a predării/ 

învățării reciproce. Având ca principal scop dezvoltarea dialogului elev – elev, învăţarea reciprocă 
stimulează şi valorifică aportul fiecărui elev al colectivului.  

Metoda este centrată pe patru strategii de învăţare: 
- rezumarea – expunerea a ceea ce s-a citit; 
- formularea întrebărilor despre informaţiile citite; 
- clarificarea datelor – discutarea informaţiilor neclare, prin apeluri la diferite surse, şi 

soluţionarea neînţelegerilor; 
- prezicerea / prognosticarea – exprimarea a ceea ce cred elevii că se va întâmpla în continuare. 
Etapele predării reciproce: 
- explicarea obiectivelor şi a celor patru strategii; 
- împărţirea rolurilor elevilor; 
- organizarea pe grupe; 
- lucrul pe text; 
- realizarea învăţării reciproce; 
- aprecieri şi comentarii. 
Metoda se poate folosi în două variante. În prima variantă, se împarte clasa în patru grupe: de 

rezumatori, de întrebători, de clarificatori, de prezicători; fiecare grup operează asupra textului în 
funcţie de rolul primit, pe care profesorul îl explică. După lucrul cu textul, fiecare grup îşi exercită 
rolul şi expune informaţiile dobândite în faţa celorlalţi. 
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În a doua variantă, se împarte textul în unităţi logice, iar clasa în grupe a câte patru elevi, fiecare 
reprezentând: rezumatorul, întrebătorul, clarificatorul, prezicătorul; se grupează apoi în experţi şi 
lucrează sarcinile specifice. Revenind în grupul iniţial, îi învaţă pe colegi ceea ce au lucrat. 

Elevul învaţă mai bine dacă îi învaţă pe colegi ceea ce deja a învăţat, deoarece este nevoit să 
fixeze, să sistematizeze informaţiile, făcându-le sieşi mult mai clare înainte şi chiar în timpul predării 
pe care o desfăşoară. 

 
Învăţarea reciprocă dezvoltă gândirea cu operaţiile ei – analiza, sinteza, concretizarea,  
generalizarea; de asemenea, stimulează atenţia, capacitatea de exprimare, dar şi de 

ascultare activă. Dezavantajul acestei metode îl constituie riscul ca elevii să acţioneze doar în 
dimensiunile rolului, să fie dezinteresaţi de celelalte roluri. 

 Pentru o lecție on line, această metodă poate fi adaptată. De exemplu, pe o platformă 
Zoom sau Google meet profesorul poate mentționa că elevii al căror nume/ prenume începe cu 
litera „C” sunt „clarvăzătorii”, cine are litera „I” sunt „interogatorii (întrebătorii)” ș.a.m.d. 

 
Aplicație pentru clasa a IX-a, opera literă La țigănci de Mircea Eliade: 
 

ECHIA/ ELEVUL 
 

CERINȚA REZULTATE AȘTEPTATE 

 
REZUMATORII 
 

 
 

Prezentați succint 
acţiunea nuvelei 
La ţigănci 
de Mircea Eliade. 

Elevii vor prezenta subiectul 
operei, accentuând 
unele momente: 
- intrarea în bordeiul ţigăncilor 
- experienţele neobişnuite trăite 
de Gavrilescu 
- trecerea diferită a timpului în 
cele două lumi 
- regăsirea lui Hildegard 

INTEROGATORII 

 
 

Menţionaţi rolul unor 
elemente definitorii 
în evoluţia 
protagonistului,  
care anunţă 
experienţa sa insolită. 

Elevii vor ridica anumite 
probleme privind acţiunile 
personajului: 
1. De ce Gavrilescu exclamă 
„Prea târziu!” când 
pierde tramvaiul? Nu poate sau nu 
vrea să-l prindă? 
2. De ce protagonistul nu se 
întoarce după partituri 
după ce se odihneşte la umbră şi 
mai intră în bordei 
daca era deja târziu? 
3. Cum se explică faptul că 
profesorul de pian, un 
artist, om raţional, acceptă 
jocurile propuse de tinere 
sau călătoria cu trăsura şi nu ia din 
nou tramvaiul? 
 
 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1398



CLARIFICATORII 

 

Explicaţi 
semnificaţia 
simbolică 
a unor 
secvenţe relevante 
din text. 

Elevii vor prezenta aspectele 
mitice ale textlui: 
1. exclamaţia personajului 
ascunde alegoria trecerii 
de la viaţă la moarte, fiind prea 
târziu pentru erou să 
mai stea în lumea reală; 
2. bordeiul poate fi o reprezentare 
a mitului 
labirintului, reprezentând 
încercarea personajului de 
a-si găsi centrul de sine înaintea 
ultimei experienţe 
existenţiale: moartea sau poate fi 
înţeles ca o 
reprezentare a mitului eliadesc 
regressus ad uterum; 
3. tinerele şi dansul lor pot fi o 
reprezentare mitică a 
ielelor, bătrâna de la intrare se 
aseamănă lui Cerber,  
în timp ce birjarul ilustrează mitul 
luntraşului 
Charon. 

PREZICĂTORII 

 
 

Anticipaţi reacţia lui 
Gavrilescu 
În faţa jocului 
tinerelor sau 
Evoluţia relaţiei 
protagonistului 
cu Hildegard. 

Elevii vor prezenta propriile 
viziuni şi interpretări asupra 
reacţiilor protagonistului şi 
asupra finalului 
operei. 

 
Rebusul poate fi utilizat și el variantă a jocului, metodă interactivă prin care elevii sunt puşi 

în situaţia de a sintetiza cunoştinţele dobândite până în acel moment, iar în etapa de feed-back, prin 
completarea rebusului, sunt fixate noţiunile predate. Totodată, prin solicitarea completării rebusului 
dat, elevii sunt antrenaţi într-o activitate intelectuală activă într-un anumit interval de timp de evaluare 
sau autoevaluare. În cadrul unei lecții on line, folosirea rebusului printre elementele de sprijin ale 
învăţării este importantă şi prin faptul că poate interveni stimulativ odată cu creşterea curbei oboselii, 
conducând la evitarea plictiselii şi a dezinteresului.  

Aplicație pentru clasa a IX-a, opera literă La țigănci de Mircea Eliade: 
 
Completând corect rebusul, pe coloana de la A la B veţi descoperi numele personajului 

principal din nuvela La ţigănci de Mircea Eliade. 
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               A 

      1.         
2.               
      3.         
    4.           
      5.         
   6.            
  7.             
    8.           
   9.            
     10.          

              B 
 
1. Unde se află casele ţigăncilor? Într-o ...................... . 
2. Cele trei fete pot să le simbolizeze pe ......................................, care a treia noapte de la 

naşterea copilului veneau la căpătâiul lui să-i ursească destinul.  
3. Cele 300 de lei au menirea de a plăti ................................ . 
4. Birjarul este simbolul luntraşului ..................... . 
5. Divinităţi ale mitologiei româneşti (cel care se prinde în hora lor înnebuneşte sau moare). 
6. Perdeaua din bordeiul ţigăncilor îl înfăşoară pe Gavrilescu ca într-un ......................... . 
7. Câine cu trei capete care păzeşte intrarea în Infern. 
8. Numele soţiei lui Gavrilescu. 
9. Cele trei fete pot să le simbolizeze şi pe ............................, zeiţele greceşti care torc firele 

destinului. Când firul se rupe, se sfârşeşte şi viaţa omului. 
10. Acţiunea are loc în oraşul ...................................., locul copilăriei şi adolescenţei 

scriitorului. 
 
 Într-o lecție online poate fi utilizat și jocul creație care care dezvoltă imaginaţia elevilor, 

capacitatea lor de exprimare. Acesta poate fi propus la final, oferind elevilor posibilitatea de a alege 
din trei variante de cerință. Profesorul le transmite pe classroom cele trei variante și le oferă un termen 
limită pentru rezolvare. Existența mai multor variante nu creează impresia constrângerii, ci menține 
atmosfera destinsă a demersului didactic și încurajează creativitatea elevilor.  

 
 Aplicație pentru jocul de creație – clasa a IX-a/ opera literară La țigănci de Mircea 

Eliade: 
 a. Recreează, în 6-10 rânduri, decorul alunecării în abis a lui Gavrilescu, odată ce se apropie 

de bordeiul țigăncilor: Coborând, Gavrilescu regăsi arşiţa şi mirosul de asfalt topit. Traversă cu 
greutate strada ca să aştepte tramvaiul spre direcţia opusă. (...) La vreo sută de metri în susul străzii 
era parcă o oază de umbră. Dintr-o grădină se revărsau, înalte, deasupra trotuarului, ramuri 
stufoase, compacte, de tei. Gavrilescu le privea fascinat, şovăind. Întoarse încă o dată capul în 
direcţia tramvaiului, apoi porni hotărât cu paşi mari, ţinându-se pe lîngă ziduri. Cînd ajunse, umbra 
i se păru mai puţin deasă. Dar se simţea totuşi răcoarea grădinii şi Gavrilescu începu să respire 
adânc, dându-și puţin capul pe spate. 

 
 b. Imaginează, în 6-10 rânduri, un plan al desfășurării narațiunii în cazul în care Gavrilescu ar 

fi ghicit țiganca. 
 
 a. Scrie, în 6-10 rânduri, o continuare a naraţiunii pornind de la replica finală a personajului 

Hildegard: 
- Toţi visăm, spuse. Aşa începe. Ca într-un vis.... 
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În concluzie, folosit ca activitate de învăţare şi predare, chiar şi de evaluare, jocul didactic 
asigură în cadrul unei lecții online detașarea elevului de orice sursă a anxietății, îi oferă o rupere de 
ritm, dinamism, bună dispoziție, ceea ce îl motivează să rămână activ și să se implice emoțional. Ca 
orice formă de joc, și cel didactic este construit pe baza unor reguli, ceea ce face ca, dincolo de latura 
ludică, să dobândească un caracter formativ atât la nivel intelectual, cât și social sau psihologic. Pentru 
mediul online, jocul didactic ce urmează clar niște reguli determină elevul să respecte inițiativa 
colegilor, să aprecieze meritele/ eforturile acestora, să își regleze propria activitate și să își 
îmbunătățească performanțele școlare. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE ! 

SOCIALIZAREA ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI LA VÂRSTA 
PREȘCOLARĂ 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 

VLAD ANUȚA-ELVIRA 
GRĂDINIȚA P.P "GRĂDINIȚA PRIETENIEI"-ARAD 

 
Scopul socializării urmărește întreaga activitate de formare a copilului din perspectiva socială 

pentru că omul are valoare numai printre și pentru semenii săi, gândind și simțind curat și nobil pentru 
om ca valoare supremă a unui timp nou. Formarea copilului este un act de creație continuă, de la 
proiectarea idealului educativ până la integrarea sa activă în structurile sale sociale.  

La vârsta preșcolară, educația se realizează pe baza interesului deosebit din partea educatoarei 
de a folosi în cadrul tuturor activităților desfășurate cu copiii relații principale, corecte ce vor influența 
corespunzător evoluția copilului. Relațiile între educatoare și copil evoluează pe fondul relațiilor 
stabilite între copiii grupei, între fiecare copil și grupa de preșcolari. Numai prin raporturi apropiate 
și printr-o cunoaștere nemijlocită, copiii pot fi ajutați astfel încât obstacolele inerente să poată fi 
trecute mai ușor fără a lăsa urme care, ulterior, să nu mai poată fi șterse.  

Educatoarea este cea care modelează cel mai fin și mai complex sufletul copilului. Cu cât 
relațiile educatoare-copil sunt mai diverse și mai cu grijă alese de educatoare, cu atât eficiența lor este 
mai mare în educarea preșcolarilor. Pregătirea copiilor pentru viață înseamnă educarea lor în armonie 
cu principiile, normele și idealurile poporului, astfel copilul are dreptul de a primi educație. El va fi 
crescut într-un spirit de înțelegere, toleranță, prietenie între popoare, pace, armonie și fraternitate.  

Socializarea copiilor nu se manifestă doar prin acumulări de reprezentări și noțiuni despre 
umanitate, colectiv, grădiniță și prieteni.  

Este necesar un motiv intern generator al conduitei morale. Pentru a obține acest deziderat, este 
necesar ca preșcolarului să i se creeze ambianța necesară în care să-și dezvolte un comportament 
adecvat din punct de vedere social.  

Este important ca preșcolarul care este ca structură un afectiv primar, să trăiască emoții, 
satisfacții în legătură cu formele de muncă elementare cu realizarea unor sarcini individuale și 
colective. În grădiniță, copilul este pus în situația de a se raporta la "noi", la colectiv, de a respecta 
anumite "reguli nescrise", dar acceptate în consens general. Va învăța astfel că aj cțiunile sale libere 
nu trebuie să lezeze acțiunile libere ale celorlalți, dar și că este necesar să respecte anumite principii. 
Pus să motiveze orice acțiune, va ajunge să acționeze în urma unui motiv interior, în formularea căruia 
va ține seama de sine, dar și de ceilalți, de reușita unor experiențe anterioare, eventual, de cauzele 
unor eșecuri.  

Fie că se joacă, fie că acționează în cadrul activităților comune, copilul învață să respecte unele 
norme de conduită impuse de colectivul în care trăiește. Cadrul instituțional al grădiniței îl ajută pe 
copil să se cunoască pe sine și pe ceilalți, să stabilească relații și să emită aprecieri. Aici copilul învață 
să spună "noi" în loc de "eu", să se subordoneze dorinței grupului, să acționeze în sensul voinței 
colective, renunțând eventual la dorințele proprii.  

Familia modernă în care suntem antrenați tot mai activ în viața socială, nu mai acordă copilului 
timpul necesar educării, în sensul tradiției. Televizorul, telefonul, calculatorul nu pot suplini nevoia 
de colaborare afectivă a copilului. De aceea, grădinița este datoare prin forme eficiente de colaborare 
cu familia, să ofere acesteia o orientare corectă în sensul preocupărilor, în sensul formării unor cerințe 
corespunzătoare în privința dezvoltării și comportamentului acestora.  

De asemenea, familia este prima instituție de socializare căreia îi urmează grădinița, care 
continuă să formeze și să îmbogățească conținutul educativ. În acest sens, rolul educatorului în 
socializarea copiilor are în vedere, mai ales, latura de integrare socială care constituie expresia 
fundamentală a naturii umane.   
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ȘCOALA MEA DE ACASĂ 

 
 VLAD CLAUDIA POLIXENIA 

 
 Clasic versus modern, tradițional versus nou. Oricum am numi procesul tranzițional prin care 

trec școlile sau ar trebui să treacă, mă raportez la anul școlar care se încheie ca la unul plin de 
transformări. Am căutat, frenetic, soluții în interiorul meu, în comunitățile școlare partenere, dincolo 
de granițele spațiului geografic în care trăiesc. Am alergat în mediul online și m-am reorganizat pentru 
că, în esență, am resetat etapele de pregătire a întâlnirilor mele cu elevii.  

 Prețioșii mei copii au preluat îngrijorările părinților, panica unei societăți puțin antrenată pentru 
situații limită, neputințele unei școli nepregătită și nedoritoare de transformare. Perioada martie-iunie 
a fost un antrenament. Copiii au asistat amuzați la neputințele sistemului de educație. S-au bucurat că 
sunt acasă, că nu mai trebuie să se trezească dimineață, s-au relaxat și, unii dintre ei, s-au rătăcit 
online.  

În septembrie au revenit la școală puțin nervoși și mai frustrați. Lipsa de predictibilitate care a 
caracterizat viețile noastre, ale adulților, a devenit o constantă și în educație. Mergem la școală? Până 
când? Învățăm online? Ne conectăm? Se întrerupe conexiunea? Trebuie să ținem camerele pornite? 
etc.  

Soluția mea a fost să fiu prezentă, real prezentă, în toate situațiile în care mi-au solicitat ajutorul 
copiii sau părinții. Ce înseamnă real prezent, în condițiile școlii online? Înseamnă să deschid canalele 
de comunicare și să îmi manifest disponibilitatea de dialog. Am organizat întâlniri de consiliere 
individuală cu toți copiii și părinții care au dorit să discute cu mine. Am intermediat întâlniri de joacă, 
online. Am ascultat și am vorbit foarte puțin. Am urmărit firul roșu din compunerile copiilor.  

 Ce au învățat copiii? Cu siguranță mai puține informații. Școala online a fost, pentru 
comunitatea școlară din care fac parte, școala încrederii. Am învățat să transformăm întâlnirile online 
caracterizate, în primele zile ale anului școlar de dezorganizare, în prilejuri de cunoaștere reciprocă. 
Am citit, cu toții, în liniște, online. Am învățat că zgomotul premergător liniștii care se așterne în sala 
de clasă virtuală atunci când lucrăm, cu toții la proiecte individuale e, de fapt, entuziasm. Am învățat 
să ne ascultăm unii pe ceilalți. Am învățat să recunoaștem starea de dor de ceilalți și să ne bucurăm 
atunci când ne-am reîntâlnit.  

Prețuim, astăzi, mai mult, timpul petrecut împreună fizic. Elevii mei joacă șah, în sala de clasă 
sau în curtea școlii. În liniște. Uneori, aceiași elevi sunt zgomotoși și iritați și greu de mobilizat. Am 
învățat să accept stările lor, să fiu prezentă, să aștept liniștea. Știu că vine.  

 Ființele umane sunt adaptabile, reziliente. Copiii sunt imaginea, în oglindă, a adulților și sper 
că la momentul bilanțului, căci va veni și acesta, copiii mei să fi câștigat mai mult decât au pierdut. 
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PRACTICI ȘI EXEMPLE DE ORGANIZARE A PREDĂRII ONLINE LA 

CLASELE PRIMARE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR VLAD DANIELA,  
 ŞCOALA „AVRAM IANCU” UNIREA, ALBA 

 
 „Un individ învaţă să participe participând efectiv, mai degrabă decât prin a învăţa despre 

participare.” (Karen O’Shea) 
 
 A trecut mai mult de un an de școală online, cu bune și cu rele. Încercăm să privim în urmă, să 

nu uităm, să înțelegem ce am învățat din aceste zile provocatoare pentru noi, dascălii, dar și pentru 
copii și părinți. 

Din primele zile online am hotărât că vom învăța împreună, că vom depăși frici și bariere, că 
vom continua școala.  

Știm cu toții cât de greu a fost în martie 2020: frica de pandemie, stresul școlilor închise, lipsa 
tehnicii pentru a putea intra în contact cu elevii. Ce puteam face? Întrebări firești: Care ar fi soluțiile? 
Și mai ales cum putem să ne adaptăm noi învățătorii care lucrăm în mediile defavorizate? Au apărut 
primele piedici. Copiii din clasele mici nu aveau nici măcar telefoane, doar 1-2 aveau într-o clasă. 
Tabletă sau calculator aveau tot cam așa. Pentru că mulți copii se foloseau doar de telefonul părinților, 
întâlnirile pe Zoom nu erau posibile. Nici elevii, nici părinții (cam 90% din părinți) nu aveau adrese 
de email și nu știau folosi platformele de comunicare. Online a însemnat la început discuții 
individuale pe telefon, distribuire de fișe prin sat, mesaje pe WhatsApp.  

Pentru noi, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, cea mai mare provocare a fost acordarea 
de șanse egale la educație, prin modalități de conectare cu elevii care nu aveau acces la tehnologie. 
După 2 luni trebuia făcut „ceva” pentru a continua predarea. Era sfărșitul lui aprilie 2020 și în ciclul 
primar mai mult de 60% din copii nu mai aveau contact cu mediul educațional. 

Pandemia continua, nu erau șanse de a începe școala. Am început să căutăm sponsori. Firme de 
IT din Cluj sau București ne-au ajutat cu câteva laptopuri și tablete, iar părinții au început să se 
împrumute, să le asigure copiilor un telefon personal. Așa că în aprilie 2020 a început perioada Zoom, 
cu pași timizi, cu suport tehnic zilnic pentru părinți, cu webinarii pentru perfecționarea dascălilor, cu 
consum de timp, energie, bani. Părinți, copii, dascăli învățam împreună!  

O etapă importantă a fost respectarea regulilor în timpul școlii online. Împreună cu copiii și 
părinții am stabilit:1. punctualitatea - respectarea orei de întâlnire; 2. pornirea camerei video; 3. 
închiderea microfoanelor; 4. îmbrăcăminte decentă; 5. așteptarea pauzelor pentru masă; 6. solicitarea 
unor clarificări prin ridicarea mâinii. 

Mai 2020: Am stabilit orarul, am modificat durata unei activități (30 minute online), pauzele de 
15 minute, iar începutul întâlnirilor depindea de multe ori de programul de lucru al părinților. „Școala 
de acasă”, cum am denumit-o, începea la 9 sau la 10 sau după-masa târziu, când ajungeau părinții 
acasă. Multe colege împărțeau clasa în grupe, pentru a lucra diferențiat. Online însemna activități de 
la 9 la 16 sau 17, apoi corectat de teme, retrimise corectate individual pe watsapp, seara re-recorectate, 
re-retrimise, iar noaptea pe la 22, primite încă vreo 2 teme, că atunci au venit părinții acasă! Apoi 
urma încă o zi! ... 

Weekendul era pentru webinarii. „Din mers” am învățat despre classroom, meet, sincron, 
asincron, tablă interactivă, tabletă grafică, openboard, camera web de 15 Mp. Orice discuție între 
colege începea: cum ți-a „mers” azi netul? cum te conectezi pe Zoom cu cod personal? cum corectezi 
temele pe classroom? ce tabletă grafică ne cumpărăm: Xpen sau Wacom? 

Prioritățile noastre, a învățătoarelor de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea au fost și 
sunt: 

-suport emoțional pentru copii, în primul rând! copiii învață în mare parte singuri și au 
nevoie de noi mai mult ca oricând! 
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-feedback și valorizare 
-consiliere tehnică pentru întreaga familie, pentru participarea la activitățile online.  
În decembrie 63 de elevi au primit tablete gratuite. Puține, dar cu suport tehnic, după 10 luni, 

au început să participe la întâlnirile online și copiii din mediile defavorizate. Au fost primele tablete 
din viața lor! 

A trecut un an de școală online, cu bune și cu rele, cu provocări, dar și neîmpliniri, cu reușite, 
dar și cu dezamăgiri, cu piedici, dar și cu multe satisfacții. O perioadă grea în care am spus: vom face 
imposibilul pentru ca elevii noștri să continue școala!  

 
Bibliografie: 
1. Bocoș, Mușata, Jucan, Dana, (2010), Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia 

curriculumului repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, 
Pitești  

2. Ciolan, L., (2008) Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, 
Editura Polirom, Iaşi 
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 EDUCAŢIA TRADIŢIONALĂ VERSUS 

 EDUCAŢIA ONLINE 
 

 PROFESOR PENTRU ÎNVĂṬĂMÂNT PRIMAR - VLAD LENUṬA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GH. MUNTEANU” 

STRUCTURA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18, GALAṬI 
 
 Motto :,,Şcoala nu poate avea decât două scopuri.Primul e să dăm copilului cunoṣtinṭele 

generale de care, bineînṭeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucṭia.Cealaltă e să 
pregătim copilul de azi pentru omul de mâine ṣi acesta este educaṭia” 

 Gaston Berger 
 Începând cu luna martie de anul trecut, ṣcoala din zilele noastre a fost nevoită să se adapteze 

ṣi să facă faṭă unor schimbări mult mai compleze.Perioadele în care am învăṭat online au alternat cu 
învăṭământul faṭă în faṭă.Trăim o perioadă grea, atipică în care ne străduim cu toṭii să menṭinem 
accesul la educaṭie al copiilor noṣtri. Ne-am bucurat cu toṭii de reînceperea ṣcolilor, de revenirea la o 
normalitate, care ne dorim să dureze mult timp. 

 Imi doresc să fiu prezenă fizic la ṣcoală, alături de elevii mei, pentru că este esenṭial.Predau la 
clasa a III a, fiecare copil are ritmul său de învăṭare. Am în clasă copii cu CES, copii cu dificultăṭi de 
învăṭare.Trei copiii din clasă nu au putut participa la cursuri online, deoarece nu au avut un dispozitiv 
ṣi acces la internet.Am încercat câteva soluṭii pentru aceṣti copii: le-am pus la dispoziṭie fiṣe de lucru, 
i-am sunat pe telefonul părinṭilor, dar, aceṣti copii, au rămas foarte mult în urmă. Fiind prezenă fizic 
în clasa pot să realizez feed-back permanent într-un timp real, să ofer explicaṭii fiecărui copil în parte, 
să lucrez diferenṭiat cu copiii.Consider că evaluarea copiilor este obiectivă atunci când participă fizic 
la ore, deoarece nu au acces la surse de informaṭii ṣi nici nu pot primi sprijin de la alte persoane din 
familie, cum pot primi în învăṭământul online. 

 Învăṭământul online ar trebui să fie o completare a învăṭământului tradiṭional.Ambele au adus 
valoare dacă sunt combinate, tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se pretează ca un 
instrument util pentru îmbunătăṭirea învăṭării atât pentru profesor, cât ṣi pentru elevi.Calculatorul 
aduce foarte mult vizual în lecṭii-simulare, joc, mediul preferat al copiilor. 

 În ultimul an, din cauza pandemiei, onlinul a invadat viaṭa fiecăruia dintre noi. Am descoperit 
alt sens al cuvântului ,,împreună” în urmă cu un an, în vremuri cu ṣcoala online. 

Elevii, profesorii, părinṭii au încercat să se adapteze la noua realitate, cea a distanṭării sociale, 
în care procesul educaṭional a trebuit să continue în mediul online. 

 Cadrele didactice au trebuit să se adapteze din mers, să-ṣi schimbe modul de gândire ṣi de 
predare. Profesorii dedicaṭi, interesaṭi, dornici să evolueze au participat la programe de formare 
profesională, să se documenteze, să acceseze materiale găsite pe diverse site-uri educaṭionale să 
participe la discuṭii pe teme de interes ṣcolar pe diferite forumuri.Educaṭia online, s-a îmbunătăṭit de 
la o zi la alta, iar în ciuda provocărilor care au apărut s-au făcut eforturi ṣi încercări pentru o educaṭie 
mai bună. 

 În acestă perioada, pe diverse grupuri educaṭionale am găsit foarte multe videoclipuri cu lecṭii 
predate diferit, activităṭi extraṣcolare diferite faṭă de cum eram obiṣnuită.Toate acestea m-au ajutat să 
privesc subiectele predate la ṣcoală dintr-o altă perspectivă. 

 Cheia soluṭiei pentru problemele din acestă perioadă este în mâna noastră, dacă reuṣim să ne 
facem datoria, dacă ai pasiune, rezultatele ne vor mulṭumi.Nu putem evolua decât prin comunicare, 
colaborare, încredere ṣi multă daruire. 

 Şcoala ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realităṭii, să trezească 
emoṭii ṣi atitudini, să clădească caractere, într-un context valoric. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: VLAD TEODORA LAURA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” 
 FETEȘTI, JUD. IALOMITA 

 
,,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 
mulțime de videoclipuri cu activități predate diferit față de cum eram obișnuită. M-au ajutat să privesc 
subiectele predate la școală 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. 

- 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 probleme de utilizare a informațiilor sau de 
realizare a unor proiecte sau teme 
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- 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! 

 S-au putut expune cateva idei, insa 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. 

 Pot fi numite 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. 

 
Bibliografie: 
1.https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-

and-online-learning 
2.Alecu Orlando Daniel, Școala online intre necesitate și progres 
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“HOMESCHOOL” 

 
PROFESOR EDUCATOR VLAICU MONICA ALEXANDRA 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL DEJ 
 
 „Homeschool” sau şcoala de acasă este un curent nou prezent în ţara noastră de câţiva ani. 

Termenul de ,,şcoala de acasă” este unul care de multe ori poate crea confuzii. Trebuie menţionat ca 
acesta nu defineşte o educaţie realizată exclusiv acasă, însă nici nu este acelaşi lucru cu şcolarizarea. 
Părinţii care optează pentru această alternativă nu sunt împotriva educaţiei, ci ei consideră că educaţia 
clasică nu se potriveşte nevoilor, principilor şi valorilor copilului şi familiei lor. De cele mai multe 
ori aceşti părinţi preiau responsabilitate educaţiei copilului cu speranţa că vor reuşi să asigure o 
educaţie perfectă pentru copilul lor.  

În ţările în care se practică ,,şcoala de acasă” educaţia este obligatorie însă nu şi şcolarizarea. 
Se pune accent pe pregătirea copilului pentru viaţă, pentru integrarea lui pe piaţa muncii, informarea 
copilului şi dobândirea abilităţilor necesare vremurilor în care trăim şi a celor în care va trăi copilul 
ca adult. 

Ţările Europei în care este legală ,,şcoala de acasă” sunt Franţa, Austria, Slovenia, Marea 
Britanie, Irlanda Ucraina, Lituania, Belgia, Danemarca, Italia, Norvegia, Cehia Portugalia, Rusia, 
Elveţia, Polonia. Gradul de control guvernamental este diferit. În Marea Britanie nu este obligatorie 
înscrierea copiilor la şcoală, ei trebuie doar să urmeze curriculum-ul naţional şi să treacă anumite 
teste pe care le raportează ulterior autorităţilor. În Ungaria se respectă curriculum-ul naţional şi se 
testarea copiilor se face de două ori pe an. Ucraina are cele mai stricte reguli care sunt impuse 
părinţilor. 

Pentru acest sistem nu este obligatoriu ca părinţii să fie pedagogi de profesie. În acest proces 
părinţii sunt doar facilitatori implicaţi la început mai mult, iar apoi prezenţa lor este tot mai scăzută, 
de cele de mai multe ori rolul lor este de a încuraja copilul. În urma acestui proces copii învaţă singuri, 
se autoevaluează şi devin conştienţi de nivelul cunoştinţelor dar şu de nevoile lor. Părinţii doresc să 
fie principalul formator din viaţa copilului şi să îi transmită cunoştinţe sau noţiuni la fel de eficient 
cum a decurs cu învăţarea deprinderilor de bază. Părinţii care participă la şcoala de acasă se simt în 
totalitate responsabili de educaţia copiilor şi nu doresc să delege această responsabilitate profesorilor. 
Profesorii sunt consideraţi străini de copil, deci nu pot înţelege în totalitate copilul, chiar dacă au o 
diplomă. De asemenea se consideră că oricâtă bunăvoinţă are profesorul acesta nu poate acorda 
suficient timp tuturor copiilor, motiv pentru care părinţii ajung să se bazeze pe sistemul de meditaţii. 

În cadrul şcolii de acasă părinţii vor căuta să afle care sunt preferinţele şi talentele copiilor iar 
în funcţie de acestea vor putea stabili programul de studiu, vor alege sursele de informare, planifica 
ieşirile şi excursiile, vor căuta să fie membrii la diverse cercuri şi cluburi şi vor înscrie copii la cursuri 
online. Copii învaţă prin lectură exerciţiu să interacţioneze cu persoane de vârste diferite în situaţii 
diferite. 

Şcoala de acasă nu înseamnă arest la domiciliu. Copilul care nu este obligat să stea la şcoală 6-
7 ore are mai multă energie, chef de joacă, timp pentru pasiunile, plăcerile şi hobby-urile lui. Familiile 
care practică şcoala de acasă se organizează în cluburi, grupuri care derulează activităţi care 
facilitează socializarea. 

Acest sistem este potrivit familiilor care doresc să investească in educaţia copilului, fără stres 
fără consum de energie, fără costurile deplasării spre şcoală, fără timpul pierdut în trafic, deci cu alte 
cuvinte pentru cei care doresc să înveţe eficient dar într-un mod potrivit stilului lor de viaţă. Există 
multe familii care se deplasează dintr-o zonă în alta a lumii sau dintr-o ţară în alta a UE, aceştia 
neavând posibilitatea să înscrie copilul într-o şcoala locală. 

Unii părinţi aleg această variantă datorită problemelor din şcoală precum abuzuri, violenţă sau 
alte comportamente neadecvate. 
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Alţi părinţi aleg şcoala de acasă datorită unor probleme medicale precum ADHD, autism, 
datorită problemelor sociale ale copilului şi dificultăţilor de învăţare a acestora. 

 În cadru învăţământului tradiţional fiecare materie are un curriculum pentru fiecare an de 
studiu, întreg conţinutul predat de către profesor şi achiziţionat de către elev. Aceştia vor fi judecaţi 
şi evaluaţi după modul în care au achiziţionat informaţiile. O astfel de evaluare se potriveşte unui 
număr mic de elevi. 

Chiar dacă sunt de aceeaşi vârstă copii sunt diferiţi, au capacitate diferită de învăţare, au abilităţi 
şi talente diferite, au ritm, viteză şi capacitate de învăţare proprie, deci pe majoritatea nu îi avantajează 
uniformizarea din sistemul de învăţământul tradiţional şi raportare la un sistem de achiziţii. Copii 
care se plictisesc la clasă pentru că nu sunt stimulaţi, sau care din contră sunt copleşiţi de cantitatea 
informaţiei pe care nu o înţeleg sau de aşteptările care nu fac faţă au tendinţa să dezvolte probleme 
de comportament. 

 Copii care studiază acasă au parte de atenţia nemijlocită a educatorului, de afecţiunea părinţilor, 
dezvoltă relaţii mai apropiate cu părinţi care implică şi respect, au o calitate a vieţii crescute, pot 
investi timp în pasiunile lor, se pot dezvolta liber în domeniile în care sunt talentaţi, înţeleg mai bine 
explicaţiile, au parte de experienţe variate şi pot avea rezultate mai bune la învăţătură. Părinţii care 
aleg şcoala de acasă sunt conştienţi de dificultăţile sistemului, dar consideră că rezultatele pe termen 
lung merită investiţia. 

 Părinţii care aleg această alternativă nu sunt împotriva educaţiei nu sunt împotriva, ci au decis 
că şcolarizarea în mod tradiţional nu se potriveşte nevoilor copilului ţi familiei. 
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MODEL PLANIFICARE ONLINE 

 
 PROF. INV. PRESC. VLASCEANU LORENA ERIKA 

 GPN LIZUCA - RM. VALCEA 
 
SĂPTĂMÂNA: 11.01.2021 – 15.01.2021  
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum a fost, este și va fi aici pe pământ?” 
PROIECT TEMATIC: „Călătorii în spațiu și în timp” 
SUBTEMA: „Micul cosmonaut” 
Grupa mijlocie 
 

DATA 
/ 
ZIUA 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE  SEMNĂTURA 

LUNI 
11.01.2021 

ADP: ID: „Am văzut o stea, mi-ar plăcea s-ajung la ea!” – 
https://youtu.be/_ZYvzcYrZAg  
 (salutul – https://wordwall.net/ro/resource/7385658 ) 
 MP: „Tu ai soare?” - https://youtu.be/tZc9CjbWV6g  
 R: : „Și mie mi-ar plăcea să zbor cu ea!” (deprinderea de a-și exterioriza visele) 
ALA 1: „Cu racheta să zburăm!” – Artă (desen după model) 
 -Construcții (figuri geometrice) 
 - Joc de masă (labirint) 
ADE: AI: „Să cunoaștem planetele!” - DȘ (cun. mediului) – observare/ convorbire 
– https://youtu.be/XIBlVNtzymUhttps  
 - DPM – „Sus, pe spalier, ajung până la cer!” – cățărare 
ALA 2: Jocuri de mișcare – „Cosmonauții” - 
https://jocuripentrucopiimarisimici.blogspot.com/2011/11/cosmonautii.html?m=1  
 

 

MARŢI 
12.01.2021 
 
 

ADP: ID: „Cum e cerul noaptea?” – https://youtu.be/D2Qn9O3tHMI?t=15  
 (salutul - https://worwall.net/ro/resource/6714273/salutul-de-dimineata ) 
 MP: „Casa cu stele-n podea” - https://youtu.be/9_3iGlM55Nc  
 R: „Lumina eu o sting și la stea mă uit!” (deprinderea de a economisi energia 
electrică) 
ALA 1: „Călătorie printre stele” – Bibliotecă– grafisme –combinații de linii  
 -Construcții – https://youtu.be/iHq9WC_o2Yk  
 - Știință – https://youtu.be/zkdp-q1YelU?t=20  
ADE : AI: „Cu racheta printre stele, câte voi atinge dintre ele?” - DȘ (activ. 
matematică) – joc didactic (nr. și cifra 5, ex. cu material individual) 
 - DEC (ed. muzicală) - https://youtu.be/_ZYvzcYrZAg?t=4  
ALA 2: Jocuri de mişcare – „Sus-sus, până la Lună” - 
https://youtu.be/fBJOljpUKkU?t=3 ; 
https://www.youtube.com/watch?v=K6KuxdUISjE  
 

 
 
 

MIERCURI 
13.01.2021 

ADP: ID: „Terra - Planeta Albastră”  
 (salutul – https://wordwall.net/ro/resource/7385658 ) 
 MP: „Povestea Pământului” – https://youtu.be/G_hPAsZIUA8?t=3  
 R: : „ Dacă tu ai grijă de tine, ai grijă de mine!”(deprinderea de a proteja mediul 
înconjurător) 
ALA 1: – Nisip și apă – „Urmele lui Armstrong pe Lună”  
 -Joc de rol – „De vorbă cu Pământul”  
 -Joc de masă – „Pământul” – puzzle – 
https://www.jigsawplanet.com?rc=play&pid=2e7a802628b0  
ADE : – AI - „O călătorie printre stele”- DLC - poveste creată 
 -DEC (ed. plastică) - pictură 
 ALA 2: Jocuri de mişcare - „Aruncătorii de meteoriți” - 
http://hailagradinita.ro/2013-01-15/jocuri-de-iarna-pentru-copii/  
https://youtu.be/35hAjisjbO8  
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JOI 
14.01.2021 

ADP: ID: „De ce zi, de ce noapte?” – https://youtu.be/n_Tajxn8uY4  
 (salutul - https://worwall.net/ro/resource/6714273/salutul-de-dimineata ) 
 R: „ Să respectăm ora planetei!”(deprinderea de a participa la acțiuni ecologiste) 
 MP: „Cocoșul, Soarele și Luna” – https://youtu.be/7PCe7myp61s?t=2  
ALA 1: – Artă –„Sistemul solar” - modelaj 
 - Știință – „Ziua și noaptea” – experiment  
ADE : DȘ (activ. matematică ) – „Gândește și potrivește!” – joc didactic 
https://youtu.be/XDF3byvguRc?t=2  
 DOS (ed. pentru societate) –„Ziua, noaptea și anotimpurile” – 
https://youtu.be/X22p7YK2-Co?t=1  
ALA 2: Jocuri distractive –„Doboară cât mai multe planete ” (bowling de interior) 
- https://www.officedirect.ro/blog/top-cele-mai-distractive-jocuri-pentru-copii-in-
casa  

 

VINERI 
15.01.2021 

TEMĂ INDEPENDENTĂ 
ADP: ID: „Eminescu – Luceafărul poeziei românești”  
 (salutul - https://wordwall.net/ro/resource/7385658 ) 
 MP: „Borta Vântului” de M. Eminescu – https://youtu.be/S5tKfZBCZwM?t=14  
 R: „Poezii noi învățăm, marii poeți nu îi uităm!” 
ALA 1:– Joc de masă- puzzle - 
https://www.jigsawplanet.com?rc=play&pid=2c777cc58add  
 - Bibliotecă – „ Despre Mihai Eminescu pe înțelesul copiilor” - 
https://youtu.be/ijF2yUKoRhk?t=1  
 - Construcții – „Casa lui Eminescu” 
ADE : AI – „ Somnoroase păsărele” - DLC - memorizare 
https://youtu.be/RsDwscLKLlE?t=4  
 -DOS (activitate practică) – https://youtu.be/E-BUUdHqE5U?t=35  
ALA 2: Jocuri de mișcare  
 „Dansul rățuștelor” - https://youtu.be/b1JtzXxhxv8?t=3  
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METODELE- MIJLOACE DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR 

DE COMUNICARE ALE ELEVILOR  
 

PROF. VLĂSCEANU NICOLETA ALINA 
PROF. ALECSANDRESCU NICOLETA AURA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI 
 
Formare competenței de comunicare orală este un aspect primordial, întrucât, raportat la 

comunicarea scrisă, atât elevul, în special, cât și adultul, în general, comunică predominant oral, 
învață și se formează prin mijloacele comunicării orale.  

Dezvoltarea competenței de ascultare activă se poate realiza prin activități în urma cărora elevul 
este capabil, conform F. Sâmihăian: 

 • să asculte fără a întrerupe vorbitorul până la finalizarea ideii;  
• să identifice ideile principale ale mesajului rostit;  
• să realizeze conexiuni între ceea ce aude și ceea ce știe deja;  
• să descifreze și să utilizeze la rândul său limbajul nonverbal și/sau paraverbal;  
• să verifice în ce măsură a înțeles atitudinile și informațiile transmise de locutor, prin diverse 

metode precum: parafrazare, întrebări suplimentare, solicitare de explicații, sintetizarea ideilor 
celuilalt;  

• să își ajute locutorul să continue dialogul;  
• să fie critic.  
Totodată, comunicarea orală presupune și calitatea de vorbitor. În vederea asigurării succesului 

comunicării, se poate stabili un set de reguli ale vorbitorului.  
Aplicarea metodelor activ-participative facilitează formarea competențelor de lectură la elevi, 

în vederea înțelegerii lumii în care trăiesc. În acest sens, se valorifică atât textele ficționale, cât și cele 
nonficționale, urmărindu-se dezvoltarea empatiei și formarea unui spirit civic, a unei atitudini corecte 
în relațiile cu ceilalți. Utilizarea tehnologiilor moderne poate încuraja lectura- ghidați de profesor, 
elevii pot ține un blog, pot deschide un cont pe rețele de socializare, pot crea conturi fictive pentru 
diverse personaje.  

Zimmermann identifică șapte etape pentru comprehensiunea textului:  
1. Crearea unor imagini mentale – în timpul lecturii și postlecturii,  
2. Corelarea cu informațiile pe care le posedă elevul;  
3. Interogarea: înainte, în timpul și după lectură;  
4. Realizarea de inferențe; 
5. Identificarea ideilor principale și/sau a temelor;  
6. Sintetizarea informației;  
7. Utilizarea unor strategii de fixare: reluări ale lecturii; continuarea lecturii până la clarificarea 

sensului; rezumare.  
Latura activ-participativă a orelor care vizează comunicare (în limba română sau într-o limbă 

străină) se asigură prin varietatea de activități de învățare ce pot fi desfășurate în perechi, în grupuri 
mici, precum și prin realizarea proiectelor pe teme diverse, adaptate vârstei. Acestea pot pune elevul 
în situația de a se documenta accesând resursele oferite de internet, de fondurile bibliotecilor, dar și 
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pe cele aflate în imediata apropiere, valorificând experiența sa de viață sau pe cea a membrilor 
familiei. 

Totodată, programa școlară cuprinde competențe generale, competențe specifice, exemple de 
activități de învățare, conținuturi și standarde curriculare de performanță asociate disciplinelor de 
studiu. Competențele generale sunt finalități educative cu grad mare de generalitate care urmează să 
fie atinse de către școlari după ce vor parcurge mai mulți ani de studiu. Capacitățile pe care 
competențele generale le urmăresc sunt predominant intelectuale. Competențele specifice se referă la 
rezultatele așteptate ale învățării pentru fiecare an de studiu și se raportează la formarea unor 
capacități și atitudini specifice disciplinei respective și care intră în componența capacităților umane 
vizate de competențele generale. Activitățile de învățare merg în continuarea obiectivelor emise să-i 
ajute să concretizeze un tip de competență specifică sau alta. Astfel, se pot alege cele mai convenabile 
activități care îl ajută la dezvoltarea abilităților de comunicare. 
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ÎNVĂȚAREA ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR,  

VLĂŞCIANU NICOLETA 
COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAŞI 

 
 Învățarea online a devenit o necesitate prin care se putea asigura o continuitate a celor învăţate 

până în prezent din cauza acestui virus necruţător.Şi acest lucru s-a dovedit câteodată greu de 
îndeplinit. 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.  

 Pentru ca activitatea de învăţare online să fie cât mai eficientă trebuie să găseşti acele strategii 
care să stimuleze interesul elevilor, să îi motiveze să participe activ la toate întâlnirile pregătite de 
către cadrele didactice implicate. 

 O strategie poate fi înţeleasǎ ca un mod de abordare şi rezolvare a unei sarcini de instruire 
(învǎţare), rezolvare care presupune alegerea anumitor metode şi mijloace, combinarea şi organizarea 
optimǎ a acestora în scopul atingerii unor rezultate maxime. 

 Succesul unei strategii depinde de competenţa celui care o aplicǎ. Metodologia didacticǎ nu 
este o sumǎ de reţete; ea este o exprimare concretǎ a fiecǎrei situaţii şi o soluţionare metodologicǎ 
optimǎ: obiectivele instructiv- educative, natura conţinutului, tipul de experienţǎ de învǎţare propusǎ 
elevilor, principiile, normele şi regulile didactice, dotarea didacticǎ- materialǎ a şcolii; timpul şcolar 
disponibil. 

 A adopta o strategie presupune a emite o ipotezǎ de lucru, a adopta o linie directoare de acţiune 
ce va pune în valoare întregul potenţial pedagogic pe care îl deţin diferitele metode, materiale, 
mijloace avute la îndemânǎ în raport cu ceea ce ne propunem sǎ realizǎm. 

 Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale 
încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de 
experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, 
produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe 
disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa 
reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

 Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi 
disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, 
dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul 
şi o mare flexibilitate în concepţii. Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, 
spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi 
valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.În organizarea unui 
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învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile 
desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere.  

 Deşi învăţământul prin intermediul resurselor web prezintă numeroase avantaje faţă de 
învăţământul tradiţional, putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai 
eficiente. Interacţiunea umană are rolul său bine stabilit şi căruia nu i se poate nega importanţa 
deosebită pe care o are în ceea ce priveşte dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor. Este evident 
faptul că numărul utilizatorilor de resurse web este în ascensiune,iar odată cu aceştia şi calitatea 
învăţământului creşte. Putem remarca de asemenea valenţele benefice pe care internetul le are în 
predarea, învăţarea sau evaluarea disciplinelor şcolare şi faptul că nu mai există multe domenii în care 
resursele web să nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente. Învăţământul de tip 
e-learning câştigă teren în faţa celui tradiţional, iar elevii aproape că asociază internetul cu un veritabil 
profesor. 

 Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 
ferestre către educație. 
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*** 

 
VLASIN IULIA IOANA 

 
’’ROATA FERMECATĂ,,

joc logico-matematic

GRUPA  MICĂ ”B”-”FURNICUȚELOR”

EDUCATOARE: VLASIN IULIA

Motto:Motto:

,,,,Copilul râde:Copilul râde:
ÎÎnnțțelepciuneaelepciunea șșii iubirea mea e jocul iubirea mea e jocul!!

    Tânărul cântă    Tânărul cântă::
Jocul Jocul șșii îînnțțelepciuneaelepciunea mea mea--i iubirea!i iubirea!

    Bătrânul tace    Bătrânul tace::
Iubirea Iubirea șșii jocul meu jocul meu ee--îînnțțelepciuneaelepciunea!!””

(Lucian (Lucian BlagaBlaga--””Trei Trei fefețțee””))

 
 

Jocul:Jocul:,,,,Roata fermecatăRoata fermecată””
 Acest joc este un joc cu figuri geometrice, ce Acest joc este un joc cu figuri geometrice, ce le oferă copiilor le oferă copiilor 

posibilitatea de a descoperi forma, posibilitatea de a descoperi forma, marimeamarimea si culoarea pieselor  si culoarea pieselor 
geometrice prezentate pe roata fermecatăgeometrice prezentate pe roata fermecată..

 Scopul acestui joc este dezvoltarea Scopul acestui joc este dezvoltarea capacităcapacitățțiiii de de recunoarecunoașșteretere, , 
dede denumire a figurilor geometrice pe baza unui criteriu dat denumire a figurilor geometrice pe baza unui criteriu dat 
( f( formăormă, , mărimemărime, c, culoare).uloare).

 Sarcina didacticăSarcina didactică::
--recunoarecunoașștereaterea  vizuală  a formei  vizuală  a formei , , mărimiimărimii,  ,  șșii culorii figurilor  culorii figurilor  
prezentate;prezentate;

 Regulile jocului:Regulile jocului:
--fiecarefiecare copil va copil va recunoarecunoașștete piesa geometrică când acesta este  piesa geometrică când acesta este 
numit de către educatoarenumit de către educatoare;;

DesfăDesfășșurareaurarea jocului:jocului:

 La La îînceput  se va executa  jocul de probă de către nceput  se va executa  jocul de probă de către 
educatoare;educatoare;

 Apoi la  Apoi la  îîndemnul educatoarei este numit un copil ndemnul educatoarei este numit un copil 
care va  spune ce figură geometrică  se află  pe roata care va  spune ce figură geometrică  se află  pe roata 
fermecată fermecată ;;

 Un alt copil va răspunde ce mărime are această figură Un alt copil va răspunde ce mărime are această figură 
geometricăgeometrică;;

 La La îîndemnul educatoarei alt copil va spune  ndemnul educatoarei alt copil va spune  șșii
culoarea  figurii geometrice aflate pe roata ;culoarea  figurii geometrice aflate pe roata ;

 Se vSe vaa rula  roata  până  vor răspunde  rula  roata  până  vor răspunde totitoti copiii;copiii;

 
 

WORDWALLWORDWALL

  Pentru această activitate  am folosit Roata aleatorie de pe pl  Pentru această activitate  am folosit Roata aleatorie de pe platforma atforma 

WORDWALLhttpsWORDWALLhttps://://wordwall.networdwall.net//roro//resourceresource/8120622/figuri/8120622/figuri--geometricegeometrice

 
 

Această platformă am folositAceastă platformă am folosit--o o îîn n activităactivitățțileile desfădesfășșurateurate onlineonline, , 
fiind foarte fiind foarte îîndrăgită de copiiindrăgită de copiii;;
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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE ACASĂ / HOMESCHOOLING 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC.: VOICAN DACIANA 

 G.P.P. „ALBĂ CA ZĂPADA” – BĂILE FELIX 
 
 Învățământul la domiciliu poate fi definit ca o alternativă educațională prin care părinții își 

asumă responsabilitatea privind educația școlară a copilului. Studii realizate recent arată că din anii 
1990 și până în prezent, între 250 000 și 300 000 de copii de vârstă școlară beneficiază de sistemul 
homeschooling.  
 În general, părinții care aleg acest mod de învățare pentru copiii lor se împart în două categorii: 
părinții religioși, care preferă să-și mențină copiii alături pentru a le oferi o mai profundă disciplină 
religioasă și părinții ”new age”, cu o perspectivă modernă asupra educației. Aceștia aleg educația la 
domiciliu pentru a beneficia de avantajele oferite de homeschooling. 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, etc. Nu numai că cei mici vor avea parte de o experiență nouă de învățare, 
dar aceste abateri de la program vor îmbunătății și calitatea vieții de familie. Legat de libertatea fizică 
este 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 teamă 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 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. 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. 

 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 școlii tradiționale. În primul rând, trebuie cunoscută programa școlară. Ce anume li se 
cere copiilor să învețe? 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 soluție ar fi apelarea la un 
meditator, dar acest lucru înseamnă că vor exista cheltuieli suplimentare sau va trebui ca unul dintre 
parinti să renunțe 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 
s-a decis ca decis ca unul dintre părinți să rămână cu copilul acasa, trebuie conștintizat faptul că veți 
sta împreună cam toată ziua. Daca 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 potrivită pentru tine. O altă problemă ar fi cea a 
socializării. Există o mulțime de centre și cluburi de activități, unde copiii își pot face prieteni, însă, 
la școală, elevii stau mai mult de o oră/două împreună. 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 în vreo colectivitate.  

 Studiul la domiciliu este legal în: Australia, Austria, Belgia, Canada, Cehia, Elveția, Franța, 
Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Marea Britanie, Mexic, Norvegia, Noua Zeelandă, Portugalia, 
Suedia, Statele Unite ale Americii. În Statele Unite ale Americii, studiile realizate arată că 1 din 4 
elevi care beneficiază de sistemul de educație la domiciliu este în avans cu cel puțin o clasă față de 
colegii săi de aceeași generație.  

 În România, legislația actuală oferă posibilitatea de a beneficia de învățământ la domiciliu doar 
elevilor cu cerințe educative speciale nedeplasabili permanent sau temporar. 
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Educația la domiciliu este însă susținută și promovată de unii părinți români. Există inclusiv o 
asociație dedicată promovării acestui sistem. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE DESFĂȘURATE ONLINE, 

BUCURIE ȘI NECESITATE ATÂT PENTRU ELEVI, CÂT ȘI PENTRU 
CADRELE DIACTICE 

 
PROF. VOICU CĂTĂLINA,  

LICEUL ECONOMIC ,,BERDE ÁRON”, 
 SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA 

 
Anul școlar 2020-2021 ne-a adus modificări la care nu mulți dintre noi s-ar fi așteptat cu ceva 

timp în urmă. Incertitudinea privind modul în care se desfășoară demersul didactic, fizic, la școală, 
sau în fața unui monitor, dificultățile privind eficiența învățării întâmpinate de ambii parteneri ai 
procesului educativ, nenumăratele probleme tehnice, sănătatea și securitatea personală sunt doar 
câteva dintre aspectele cu care fiecare dintre noi ne-am confruntat în această perioadă. Pe lângă 
acestea, cel puțin la fel de importante au fost și satisfacerea nevoii de apartenență, de afectivitate și 
relaționare cu cei din jur, întrucât, interacționănd preponderent virtual s-a produs un fel de 
depersonalizare, de detașare a elevului în raport cu sine, de pierdere a sentimentului de comuniune. 

Se știe că, pentru fiecare om, deținerea unei identități, recunoașterea celorlați, dar și 
identificarea sinelui în cei din jur reprezintă necesități vitale. De aceea, observând aceste modificări 
în atitudinea și comportamentul elevilor, am decis organizarea unor activități extracurriculare în care 
să interacționeze cu copiii de etnii diferite (români, maghiari, rromi) și care aparțin unor medii sociale 
diverse, care să urmărească mai multe laturi ale dezvoltării elevilor: de la descoperirea și încurajarea 
talentelor, la aprecierea valorilor culturale proprii, dar și ale celor din jur, asigurarea nevoii de 
apartenență, chiar și la grupuri formate online, toate acestea însoțite de calități precum empatie, 
cooperare, deschidere și aprecierea semenilor. 

Proiectul a cuprins patru activități distincte, la fiecare participând un număr mare de elevi și 
profesori de gimnaziu și liceu din mai multe instituții de învățământ din județul nostru. Dintre acestea, 
fiind limitată de spațiu, în această lucrare voi prezenta doar una, cea desfășurată în semestrul I și 
dedicată celebrării Crăciunului. 

Activitatea s-a desfășurat în perioada 1 octombrie-18 decembrie 2020 și la aceasta au participat 
100 de elevi și 22 cadre didactice. În luna octombrie s-a realizat un parteneriat educațional între 
instituțiile partenere, s-a stabilit programul actitivăților, s-au strâns adresele de e-mail ale 
participanților. 

În perioada 1 noiembrie – 15 decembrie 2020, au avut loc pregătirile pentru prima activitate. 
Astfel, fiecare școală a asigurat procurarea materialelor necesare realizării ornamentului de Crăciun 
(un borcan mic cu o formă frumoasă, sfoară, lipici, foarfecă, coli de hârtie de culoare verde și roșie, 
panglică de culoare roșie și aurie/argintie). 

În aceeași perioadă, a avut loc învățarea și interpretarea unor colinde, cântece de iarnă, recitarea 
unor poezii sub îndrumarea profesorilor coordonatori. 

De asemenea, în conformitate cu programul stabilit anterior, s-a urmărit realizarea unor 
prezentări/ înregistrări, video-uri cu obiceiuri de Crăciun sau de iarnă, caracteristice fiecărei etnii. 

În data de 18 decembrie 2020, la ora stabilită de comun acord, toți elevii și profesorii 
îndurmători au participat online la desfășurarea activității, care a acuprins mai multe etape. Mai întâi, 
a avut loc prezentarea proiectului, a școlilor participante și a cadrelor didactice.  

Apoi s-au inițiat câteva jocuri interactive, de socializare, de exemplu: toți participanții a căror 
prenume începe cu litera A s-au prezentat în 10 cuvinte, participanții al căror nume începe cu litera 
D s-au prezentat în versuri, cine are doi frați s-au prezentat cântând etc.  

Activitatea a continuat cu interpretarea unor colinde în limba română/ limba maghiară / limba 
germană/ limba rromani/ limba engleză, a unor cântece și poezii de iarnă (folosind negative, sau 
sistemul karaoke). 
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În continuare, a avut loc prezentarea unor înregistrări, videouri, cu obiceiuri de Crăciun sau de 
iarnă, caracteristice fiecărei etnii. 

La final, sub îndrumarea unui profesor de educație tehnologică, care a demostrat fiecare pas 
care trebuia parcurs, s-a realizat un ornament de Crăciun.  

Activitatea s-a dovedit a fi un real succes, a avut un impact pozitiv asupra fiecărui participant 
la proiect, atât elevii, cât și cadrele didactice s-au remarcat prin implicare și deschidere, prieteniile 
realizate ne-au demonstrat faptul că acest sentiment nu poate avea niciun fel de barieră. 

Toate acestea ne-au determinat să concluzionăm că activitățile de educație non-formală de acest 
fel sunt deosebit de apreciate de elevi, întrucât reprezintă o șansă de petrecere a timpului liber în mod 
plăcut, dar și instructiv-educativ. Pe de altă parte, promovarea dialogului, transparenţei şi a 
comunicării deschise, încurajarea iniţiativei şi a participării, dezvoltarea cooperării şi a colaborării 
între tineri reprezintă atuuri pentru a depăși cu bine această perioadă.  
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BORCEA 

PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR: VOICU EUGENIA 
 
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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 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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EDUCATION WITHOUT FRONTIERS  

THE ART OF COMMUNICATION IN TRADITIONAL EDUCATION - 
EXAMPLES OF GOOD PRACTICES 

 
PROF. VOICU IRINA RALUCA 

LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN CANTACUZINO”, BAICOI, 
PRAHOVA 

 
 The act of communication implies accepting that people are different, that they have different 

opinions and points of view that must be taken as such and treated as they come. Communication is 
fundamental in establishing professional and personal relationships. The way we communicate 
determines the quality of the conversational act and helps to improve social and professional 
relationships. Communication is important to clarify the ideas you want to convey as well as to give 
value to the words you utter. 

 The purpose of the art of communication helps the leader to manage not only conflict situations 
but it also assures the art of being respected, listened to and followed. Effective communication 
involves listening, validating ideas and achieving goals. An effective leader cannot be a simple 
speaker. He must be attentive, he must listen to his employees and prove his worth through "active" 
communication. These goals are related, on the one hand, to the personal side of the leader, 
respectively to his image and self-esteem, and, on the other hand, to the influence, conviction, impulse 
and motivation of others in the communication process. 

 The leader can influence his subordinates by communicating through the power of example, 
inspiring confidence. Trust in what he says and especially in what he does. The use of gentle words, 
said in a calm tone that highlights the results of a person can be easily achieved, attracting others, 
being a role model. Communication involves a relationship of affection and understanding of others 
by avoiding conflicts, showing flexibility in accepting the person, situations, finding a common 
denominator, asking for opinions and advice, finding agreements on rules, expectations and results. 

 In order to have effective communication, the leader must take into account a few steps to 
follow. He must show openness, create the optimal environment for the relationship to take place and 
put communication first. 

 A leader must be able to motivate his subordinates, and one way to do this is by providing 
positive feedback. The leader must know when to approve subordinates in order to increase their self-
esteem and value, know how to appreciate the work and effort that employees show to achieve goals, 
know how to express admiration for their achievements and always be attentive, to listen actively and 
calmly to the team members. Integrity builds trust, entails greater influence, builds a strong 
reputation, and helps the leader to be more credible. The more credible a leader is, the more trust his 
subordinates invest in him, giving him the privilege of influencing their lives. 
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EDUCAŢIA ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERN 

 
PROF. ÎNV. PRESC. VOICU MARIETA 

GRĂDINIŢA CU P.P. OSTROVENI 2, RM. VÂLCEA 
 
Lupta dintre tradiţional şi modern este deschisă, angajantă, revoluţionară. Prin profesia lor, 

dascălii sunt aceia care dau viaţă transformărilor care au loc la nivelul sistemului de învăţământ prin 
reformele care vizează calitatea educaţiei.  

Modelul tradiţional de predare nu răsunde noilor tendinţe în didactica modernă, fiind fondat pe 
un model de învaţare pasiv (triada învăţare frontala-studiul manualului chestionare). În modelul 
tradiţional, cadrului didactic îi revine rolul major de emiţător, de a transmite cunoştinte spre un 
receptor pasiv, determinat dă memoreze, să reproducă informaţia. Noul model de predare se vrea un 
model activ şi presupune implicarea directă a elevului în procesul de dezvoltare a capacităţilor de 
învăţare, în asimilarea cunoştinţelor şi dobândirea gândirii critice. Acest model impune în activitatea 
la clasă un nou tip de relaţionare pe mai multe direcţii, profesor-elev, elev-elev, elev-profesor.  

În contextual actual, al schimbărilor rapide și al competiției care ne influențează viața de zi cu 
zi, se impune o regândire a sistemelor și a structurilor economice și sociale, dintre identitatea 
națională și globalizare, se fac eforturi de adaptare a societății la exigențele lumii de mâine. Trăim 
într-o lume bazată pe competiție și eficiență, a cărei forță rezidă în cunoaștere. Odată cu trecerea de 
la paradigma tradițională la cea modern, asistăm la mutații semnificative și în cadrul învățământului. 

În învăţamântul tradiţional se cultivă competiţia între elevi cu scopul ierarhizarii. Competiţia 
stimulează efortul şi pregăteşte elevii pentru viaţă dar poate genera conflicte și comportamente 
agresive, marginalizarea unora dintre aceştia, cultivă egoismul. Învătământul modern face apel la 
experienţa proprie a elevului, promovează învăţarea prin cooperare, pune accentul pe dezvoltarea 
gândirii. Munca în grup stimulează interacţiunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea in 
forţele proprii.  

Metodele constituie elementul esenţial al strategiei didactice, reprezentând latura executorie de 
punere în acţiune a intregului ansamblu al procesului de învăţământ. Metodele de învăţământ bine 
alese si aplicate duc la realizarea obiectivelor informaţionale și formative ale lecţiei. Metodele noi - 
subliniaza Piaget – sunt cele care ţin seama de natura proprie a copilului, iar Nicolae Iorga aprecia 
că ”metoda cea mai bună are valoarea pe care i-o da omul care o întrebuinţează”. Vorbind despre 
necesitatea inovării în domeniul metodologiei didactice şi a căutarii de noi variante pentru a spori 
eficienţa activităţii instructiv- educative din şcoală prin directa implicare a elevului şi mobilizarea 
efortului său cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afimă: „Pedagogia modernă nu caută să impună nici 
un reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea metodelor, conservatorismul, rutina excesiva, 
idiferenţa, aduc mari prejudicii efortului de ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune 
în nici un fel iniţiativei şi originalităţii individuale sau colective”  

 În fond creaţia, în materie de metodologie înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi 
îmbunătăţire a condiţiilor de munca în instituţiile şcolare”.  

 Profesorul deci, trebuie să aleagă metodele, sa le combine si sa le demonstreze eficienţa si 
aplicabilitatea. În evoluţia metodelor didactice se stabilesc trei momente principale, fiecare etapă 
imprimând caracteristici specifice metodei didactice. 

Epoca actuală a fost caracterizată ca o perioadă de schimbări rapide şi spectaculoase, o perioadă 
în care oamenii sunt obligaţi să reflecteze la informaţii noi, să-şi reevalueze cunoştinţele şi concepţia 
despre lume.  

Învăţământul preşcolar actual urmăreşte şi el abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, 
nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea 
politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile, care să 
promoveze alternative educaţionale specifice vârstei. 
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Grădiniţa, familia, comunitatea, îşi pun amprenta proprie asupra formării copiilor, prin 
influenţele pe care le determină acestora, formarea de atitudini şi comportamente inovatoare, abilităţi 
care pregătesc capacităţile viitoare de a promova democraţia. 

Colaborarea permanentă, integrarea părinţilor în activităţile grădiniţei, creează ocazia de a întări 
încrederea în sine a copiilor, pentru ca aceştia să poată face faţă provocărilor la care societatea îi 
expune zilnic. Copiii integraţi în acest fel de învăţământ modern vor putea deveni mesagerii unei lumi 
mai bune şi mai paşnice şi prin includerea în proiecte tematice bazate pe educaţie ecologică. În acest 
fel grădiniţa face primul pas spre o educaţie modernă transdisciplinară. 

 În învăţământul de tip tradiţional se cultivă competiţia dintre elevi cu scopul ierarhizării 
acestora şi activitatea individuală. Competiţia stimulează efortul şi productivitatea individului şi 
pregăteşte elevii pentru viaţă, care este foarte competitivă, dar poate genera conflicte şi 
comportamente agresive, lipsă de comunicare între colegi, marginalizarea nedreaptă a unora dintre 
aceştia amplifică anxietatea şi teama de eşec, cultivă egoismul.  

 Modelul învăţământului modern, inovator, face apel la experienţa proprie a elevului, 
promovează învăţătura prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. 
Munca în grup stimulează interacţiunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele 
proprii, intensifică atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. 

 Descentralizarea sistemului de învăţământ a permis introducerea disciplinelor opţionale, a 
curricumului la decizia şcolii, astfel că oferta educaţională este adaptatăla nevoile individului şi 
comunităţii. 

  
 Cadrul didactic trebuie să rămână mereu un ,,elev” învăţând continuu pentru a transmite 

elevilor cunoştinţe actuale şi de valoare. Dar oricât de performantă ar fi noua tehnologie, aceasta se 
cere a fi completată cu strategii tradiţionale clasice de formare a abilităţilor umane deoarece contactul 
viu, personal cu alţii este edificator pentru propria persoana şi nu poate fi înlocuit total cu nici o altă 
tehnică oricât de sofisticată ar fi. 

 Sistemul de învăţământ în România, începând cu anii 1990, a devenit unul dintre sistemele în 
care s-a operat cele mai multe schimbări. Michel Boiron afirma că, “ inovaţia se construieşte pe o 
aparentă contradicţie: ea pune în discuţie, deranjează, aduce schimbări, dar în acelaşi timp, se înscrie 
în respectul şi voinţa instituţiei în care se produce’’. 
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INVATAREA COLABORATIVA 

 
 PROF. VOICU MARINA 

GRADINITA NR. 2 MAGURELE/ILFOV 
 
 “Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu a învăţat să 

înveţe”. (Herbet Gerjuooy, A.Toffler)  
1. CE ESTE ÎNVĂŢAREA COLABORATIVĂ? 
 Învăţământul românesc se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe, care necesită un 

nou mod de gândire, idei noi, informaţii noi şi bineînţeles, un nou mod de a învăţa. Una dintre temele 
abordate frecvent de către teoreticienii şi practicienii educaţiei o reprezintă învăţarea colaborativă. 
Învăţarea colaborativă este o strategie de instruire structurată şi sistematizată, în cadrul căreia grupe 
mici lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun. Premisa colaborativă este aceea conform căreia, 
subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate 
şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual”(Oprea, 
Crenguţa-Lăcrămioara, 2003). 

 Au apărut diverse „denumiri pentru a ilustra munca colaborativă,de învăţare în grup, cum ar fi: 
învăţarea prin cooperare, învăţarea colectivă, învăţarea comunitară, învăţarea reciprocă, învăţarea în 
echipă, studiu de grup, studiu circular. Cooperarea (conlucrarea, munca alături de cineva), presupune 
colaborarea (participarea activă la realizarea unei acţiuni, bazată pe schimbul de propuneri, de idei). 
Cu toate că cele două noţiuni sunt sinonime, putem face unele delimitări de sens, înţelegând prin 
colaborare „o formă de relaţii între elevi, ce constă în soluţionarea unor probleme de interes comun, 
în care fiecare contribuie activ şi efectiv”( Handrabura, Loretta, 2003) şi prin cooperare „o formă de 
învăţare, de studiu, de acţiune reciprocă, interpersonală/intergrupală, cu durată variabilă care rezultă 
din influeţările reciproce ale agenţilor implicaţi” (Handrabura, Loretta, 2003). Învăţarea prin 
cooperare presupune acţiuni conjugate ale mai multor persoane (copii, cadre didactice) în atingerea 
scopurilor comune prin influenţe de care beneficiază toţi cei implicaţi. „Colaborarea se axează pe 
relaţiile implicate de sarcini, iar cooperarea pe procesul de realizare a sarcinii.”( Oprea, Crenguţa-
Lăcrămioara, 2006) Se poate spune că „învăţarea prin colaborare integrează învăţarea prin 
cooperare.” (Oprea, Crengua-Lăcrămioara, 2006)  

2.CELE CINCI ELEMENTE ALE ÎNVĂŢĂRII COLABORATIVE:  
 În anul 1994 Robert şi Davis Johnson au identificat 5 componente necesare ale învăţării 

colaborative care subliniază diferenţa dintre elevii care lucrează în grupuri mici şi cei care lucrează 
în grupuri eficiente de învăţare colaborativă.  

 Aceste elemente sunt enumerate şi definite astfel:  
1.Interdependenţa pozitivă  
2. Interacţiunea pozitivă faţă în faţă  
3. Responsabilitatea individuală  
4. Abilităţi interpersonale şi de grup mic  
5. Procesare de grup 
3. CINCI BENEFICII ALE UTILIZĂRII ÎNVĂŢĂRII COLABORATIVE REIEŞITE 

DIN CERCETĂRI  
 1.Creşterea capacităţii copiilor de fixare a cunoştinţelor  
 2. Promovarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare 
 3. Dezvoltarea unor abilităţi de interacţiune socială  
 4.Promovarea stilurilor diferite de învăţare a copiilor  
 5. Îmbunătăţirea performanţei copiilor slabi, atunci când sunt grupaţi alături de copii buni 
4. DE CE UTILIZĂM ÎNVĂŢAREA COLABORATIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ? 
 Procesul de învăţare nu poate fi conceput, în contextul actual, fără colaborare: pot colabora 3-

4 copii într-un grup, 16-20 copii dintr-o grupă, dar pot conlucra şi copii din grupe şi grădiniţe diferite, 
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în proiecte comune. Determinarea copiilor preşcolari să lucreze în echipă reprezintă o tehnică 
binecunoscută pentru promovarea învăţării active şi a unei bune pregătiri pentru integrarea şcolară, 
ştiut fiind faptul că abilitatea de-a lucra împreună a devenit apanajul noii reforme educaţionale.Din 
acest motiv, toate activităţile de învăţare nu trebuie să fie explicaţii plicticoase, ci jocuri cu rol, 
simulări, poveşti, probleme “decupate” din viaţa de zi cu zi. În orice moment al activităţii, copilul 
este antrenat într-o activitate cu o sarcina clară şi întotdeauna participarea lui are drept scop găsirea 
unei soluţii, să-şi adjudece un merit pentru efortul său. Copiii trebuie învăţaţi de mici să colaboreze 
în cadrul unor echip 

5. ROLUL ÎNVĂŢĂRII COLABORATIVE  
CARACTERISTICI REZULTATE 
-îşi stabilesc sarcini;  
-colaborează;  
-schimbă idei;  
-selectează informaţia cea bună;  
-realizează o informare din surse variate;  
-ajută dezvoltarea comunicării orale şi convenţionale;  
-face ca intervenţia educatoare/observator să fie facultativă;  
-determină utilizarea proceselor mentale de nivel superior: gândirea abstractă. 
PERMITE : socializarea; schimbul de păreri; dezbateri; dezvoltarea încrederii in sine; 

autoevaluarea pe baza analizei şi în comparaţie cu colegii.  
CULTIVĂ : toleranţa; motivaţia; creativitatea; dorinţa de cunoaştere; acţiunea; 

responsabilitatea individuală şi de grup. 
6. AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE ÎNVĂŢĂRII COLABORATIVE 

AVANTAJE: apar idei mai multe şi mai bune; copii învaţa unul de la altul, nu doar de la educatoare; 
încurajează contribuţia personală; -intervine aprecierea diversităţii; copilul intră în contact cu alte 
opinii decât ale sale; ajută copilul să accepte schimbarea şi cooperarea; se realizeaza dezvoltarea 
socială; se dezvoltă unele relaţii interpersonale; evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat;  

DEZAVANTAJE :impunerea lucrului în echipă nu va reuşi să integreze copiii timizi şi cu 
deficienţe majore de comunicare; unii copii pot domina grupul; se poate pierde din vedere obiectivul 
final, de învăţare, acordând foarte mare atenţie relaţiilor intragrup; 

7. STRATEGII ALE ÎNVĂŢĂRII COLABORATIVE 
 Grădiniţa modernă promovează învăţarea colaborativa ca formă superioară de interacţiune 

psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat spre 
acelaşi scop. Demersul de realizare a sarcinilor se realizează prin colaborare. Este împărtăşită părerea 
că toţi pot oferi alternative valoroase de soluţionare a problemei dacă sunt ajutaţi. Învăţarea 
colaborativă ajută copiii să înveţe mai profund cultivând relaţii bazate pe respect reciproc şi cooperare 
constructivă. De asemenea este o metodă de predare şi învăţare în care preşcolarii lucrează împreună, 
uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora 
o temă nouă sau a lansa idei noi, combinaţii noi sau chiar inovaţii autentice. 

 La întâlnirea de dimineaţă pe care o organizăm în fiecare zi, se fac schimburi de impresii. 
Copiii îşi prezintă propriile gânduri, experienţe, idei. Acest lucru le dă posibilitatea tuturor de a se 
exprima pe rând, de a comunica subiecte importante din viaţa lor. Copiii ajung să se cunoască mai 
bine, să înlăture barierele timidităţii, iar mesajul lor ajunge la întregul grup. Astfel li se dezvoltă 
capacitatea de ascultare. Apoi se ivesc întrebări, comentarii, la care participă cu mare interes pentru 
a-şi împărtăşi propriile experienţe. Acest moment al zilei contribuie la o bună socializare între 
preşcolari. Crearea unei ambianţe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă iniţiative şi 
să creeze. 

 În vederea unei învăţări active prin colaborare, trebuie acordată o importanţă deosebită 
strategiei didactice definită prin cei trei M: metodemijloace-material; combinate, adaptate şi utilizate 
corect. Toate aceste elemente asigură eficienţa. Metodele care se pot utiliza pentru ca preşcolarii să 
lucreze eficient în grup, dezvoltându-şi abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc sunt dintre cele mai 
diverse. Metoda învăţării pe grupuri mici are la bază principiul întăririi coeziunii grupului de lucru şi 
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al creşterii gradului de coeziune între copii. În organizarea activităţii pe grupuri mici, se ţine seama 
ca preşcolarii să fie cu nivel de pregătire apropiat, nivel de informaţii aproximativ egal. În acelaşi 
timp se are în vedere nivelul dezvoltării intelectuale, al omogenităţii relative privind particularităţile 
de vârstă şi individuale, capacitatea de învăţare. 

 Tocmai pentru ca preşcolarii să interacționeze frecvent unul cu celălalt, a fost concepută 
desfăşurarea activităţilor pe centre, unde se creează un mediu propice învăţării pe grupuri mici de 
copiii. Fiecare centru de activitate devine un laborator de iniţiativă, imaginaţie şi creativitate pentru 
copii. Materialele de la centre îi stimulează şi îi provoacă pe copii să-şi folosească toate simţurile în 
timpul jocului, să interac ioneze cu colegii, dar i cu educatoarea, în timpul activităților desfășurate 
sau în timpul activităților libere, aceștia nemaifiind inhibați. Prin experimentare, investigare, 
descoperire proprie, copiii încearcă idei noi, culeg informaţii. În timpul activităţilor pe centre există 
un zumzăit deoarece copiii interacţionează în mod spontan cu colegii lor. Comunică între ei, dar şi cu 
adulţii, fapt ce duce la dezvoltarea aptitudinilor sociale. 

Pentru dezvoltarea sentimentului de prietenie se poate organiza jocul “Ghemul”: copiii sunt 
asezaţi în cerc, pe covor. Ei primesc un ghem de sfoară(lâna) pe care îl rostogolesc de la unul la altul 
în direcţii diferite. Fiecare ţine de bucata de fir astfel încât, pe covor să apară un desen inedit. Dacă 
firul se rupe, li se spune copiilor că există şi prietenii care se pot rupe, se poate face nod, reparându-
se ruptura, dar acel nod va exista, se va vedea tot timpul. Când ghemul s-a terminat începe strângerea 
lui în ordine inversă.Pe măsură ce se strânge, fiecare îl numeşte pecolegul căruia îi înmânează ghemul. 

 Metodele de învăţare prin colaborare oferă,pot consolida atitudinile pozitive faţă de învăţare, 
pot îmbunătăţi performanţele, rezultatele şcolare şi stima de sine ale elevilor, putând promova 
interacţiunea pozitivă şi sprijinul reciproc între elevi.  

 Cele mai des întâlnite strategii ale învăţării colaborative în activitatea didactică din grădiniţă 
sunt: „Turul galeriei”, „Mozaicul”, „Cercul lui Robin”, „Caruselul”, „Cerc interior – cerc exterior”, 
„Amestecă, îngheaţă, formează perechi”, ”Explozia stelară”, „Pălăriuțele gânditoare” etc.  

Strategia „Mozaicul”  
1.Sunt formate grupuri de câte 4 sau 6 copii.  
2. Fiecare membru al grupului descoperă materialul atribuit, după care, membrii din diferite 

grupuri, care trebuie să studieze aceleaşi sarcini se întâlnesc în grupurile de experţi pentru a discuta 
materialul lor.  

3. Aceste grupuri de experţi decid ce este important şi cum să înveţe.  
4. După aplicare, membrii grupului de experţi se întorc în grupurile lor şi fiecare învaţă grupul 

ceea ce a învăţat el în grupul său de experţi.  
5. Toţi copiii sunt evaluaţi din toate aspectele subiectului (din conţinutul întregului material). 

Prin toate acestea se culeg diferite informaţii, se învaţă un material nou, se dezvoltă responsabilităţile 
individuale, interdependenţa, ascultarea activă, echilibrarea situaţiei. Exemplu (activitate practică): 
„Pădurea toamna” (machetă)  

Strategia “Amestecă – Îngheaţă – Formează perechi”  
Metoda poate fi folosită atât pentru grupuri aleatorii, cât şi pentru grupuri făcute prin selecţie 

precisă şi presupune trei etape:  
• Copiii se mişcă liber prin sala de grupă;  
• Când educatoarea spune Îngheaţă, copiii se opresc;  
• La comanda Formează perechi, preşcolarii se întorc spre persoana cea mai apropiată, se prind 

de mâini şi discută despre tema primită. Exemplu (activitate matematică): „Gruparea unei mulţimi cu 
cifra care îi indică numărul de elemente” Jumătate din numărul de copii primesc jetoane cu cifre, iar 
cealaltă jumătate primesc jetoane cu mulţimi. Copiii se mişcă liber prin sala de grupă, la comanda 
Îngheaţă se opresc, iar când educatoarea spune Formează perechi copilul care are jetonul cu cifra 
corespunzătoare numărului de elemente ale mulţimi formează pereche cu copilul care are jetonul cu 
mulţimea corespunzătoare.  

Strategia „Cercul lui Robin”  
Această strategie este versiunea orală a strategiei numite „Masa rotundă”. Este o strategie care 

în mod efectiv poate fi folosită la copiii foarte mici sau la cei care nu pot să scrie bine.  
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 • Educatoarea lansează o întrebare sau face o afirmaţie fiecărui grup.  
• Copiii îşi împărtăşesc ideile sau răspunsurile, pe rând, în cadrul grupului.  
• Procesarea ideilor este supravegheată la sfârşitul activităţii de educatoare sau de raportorul 

grupului. Prin acestea se doreşte exprimarea ideilor şi a opiniilor, crearea de poveşti, împărtăşirea 
cunoştinţelor, participarea egală a colegilor de echipă, ascultarea activă. Exemlu (cunoaşterea 
mediului): “Mijloace de transport terestre, aeriene şi pe apă”.  

IV.CONCLUZII  
 Învăţărea colaborativa poate fi la îndemâna fiecărei educatoare, cu condiţia ca, încă din etapa 

de proiectare a activităţilor, să vizeze tematici adecvate şi să pună la dispoziţia copiilor materiale 
corespunzătoare. Colaborarea înseamnă înainte de toate un câştig în planul interacţiunii dintre 
preşcolari generând sentimente de acceptare şi simpatie. Departe de a genera conflicte, ea instaurează 
buna înelegere, armonia şi stimulează comportamentele de facilitare a succesului celorlalţi. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – O NOUĂ PROVOCARE 

 
PROF. VOINA OANA 

GRĂDINIȚA P.P. ,,FLOAREA-SOARELUI” REȘIȚA 
 

,,Situația actuală a luat și mediul școlar prin surprindere, profesorii adaptându-se din mers și 
fără o abordare coerentă și unitară, fără standarde la nivelul fiecărei școli, și fără un model de optim. 
În funcție de școală și de disponibilitatea profesorilor, copiii petrec în întalniri online cu învățătorii 
sau profesorii lor între două ore pe săptămână și opt ore pe zi. Este firesc ca aceste discrepanțe să 
creeze confuzie și opinii contradictorii în rândul părinților.” (”Provocările școlii online”, 1 iunie 2020) 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 
de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 
apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 
până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 
conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde 
predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 
concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 
pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 
facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 
intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 
cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 
în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online.  

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 
şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 
diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune 
resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au 
nevoie pentru o lecţie bună. 

Cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet, Google 
Classroom (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e 
gratuit).Profesorul are nevoie de resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea 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.  

Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie 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 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1431



atât pentru copii, cât și pentru părinți. În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare 
foarte mare. Am încercat să folosim instrumente, platforme, softwere, pagini web, cu ajutorul cărora 
am încercat să desfășurăm activități instructiv-educative încât să atingem obiectivele propuse pentru 
această perioadă. Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. 
de fiecare dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să 
pornească prezentarea, videoul, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste; etc.)  

 Deși învățământul online este preponderent unul individual pentru elevi, pentru cadrele 
didactice a sosit vremea unei strânse colaborări. 

Cu toții vom îmbrățișa schimbarea, când vom realiza că trebuie făcută trecerea de la 
conservatorism la maximizarea folosirii tehnologiei. 

Avantaje învățării online: învățarea este mai distractivă, mai interesantă; îi pregătește pe elevi 
pentru viitorul mereu în schimbare;-îi ajută să învețe în ritmul lor, conform abilităților și nevoilor 
proprii;tehnologia este parte componentă a vieții noilor generații de copii; materiale diverse;acces la 
orice, la un click distanță;diversitate în alegeri;stimularea copiilor de a cerne informațiile necesare, 
de a gândi logic, fără a folosi tehnologia pentru a le livra răspunsuri. 

Cred cu tărie că echilibrul este sănătos, că este cheia dintre necesitate și progres, că o fuziune 
este calea cea mai bună. 

 
Bibliografie: 
https://psnews.ro/cele-mai-populare-platforme-educationale-online-pentru-elevi-397210/ 
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COPILĂRIA – O LUME A POVEȘTILOR 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR VOINEA AMALIA 

GRĂDINIȚA P.N. HONȚIȘOR, JUD. ARAD 
 

În grădiniță, o atenție deosebită se acordă capacității de comunicare verbală pentru că 

exprimarea verbală este condiția de bază în formarea, fixarea și în diferențierea noțiunilor, precum și 

în transmiterea informației.  

Poveștile au un rol aparte în dezvoltarea limbajului dar și în educarea copiilor. Poveștile au 

rămas de-a lungul veacurilor, operele cele mai îndrăgite de copii, începând cu primii ani ai copilăriei 

și până aproape de adolescență. Apreciind că povestea este esențială în educarea copiilor, consider că 

nu ar putea lipsi din viața lor și constituie leagănul de neuitat al copilăriei. Adevărate comori ale 

sufletului, poveștile mențin o adeziune afectivă față de tot ce e mai frumos, mai curat, mirific și inedit 

în această fermecătoare lume a copilăriei.  

Este adevărat, copiilor le place să asculte povești, dacă educatoarea are măiestria de a povesti, 

a-și nuanța vocea, a dialoga pe un ton cât mai plăcut și adecvat. Poveștile pot fi folosite ca primă 

treaptă de integrare a copiilor în grădiniță, dar să nu ne oprim doar aici, ele trebuie să pătrundă în 

sufletul copiilor, să lase o imagine pozitivă în mintea lor, să le dăruiască un izvor de cunoaștere, de 

deslușire a binelui și a răului, de adevăr, de prietenie cu personaje bune și sincere. Educatoarea are 

datoria de-a alege cu grijă și înțelepciune poveștile. De ea depinde în mare măsură dacă sufletul unui 

copil este întristat sau bucuros, rănit sau înălțat după ce ascultă o poveste.  

Indiferent cât de bine realizate sunt poveștile în mediul online, atunci când copilul este în fața 

educatoarei, îl poți vedea cu ce intensitate ascultă și trăiește fiecare poveste. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
VOINEA DIANA-MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ 
 
„Învățarea este ca vâslitul în amonte: dacă nu mergem înainte, alunecăm înapoi.” (proverb 

chinezesc) 
Trecem printr-o perioadă în care toate domeniile și-au încetinit ritmul de acțiune… nu același 

lucru se întâmplă cu educația. Aceasta trebuie să continue, pentru că așa cum spunea pedagogul John 
Dewey, educația este viața însăși. Suntem nevoiți să regândim modul de derulare a predării-învățării, 
ținând cont de distanța dintre profesor și elevi, dar și de instrumentele pe care le avem la îndemână. 

Darul nostru pentru copii este acela de a-i învăța să învețe. Indiferent de condiții sau de 
perioadă. Trebuie să ne asigurăm că ei vor continua să învețe pe parcursul întregii vieți, că vor reuși 
să-și construiască și să-și urmeze propriile vise, că nu se vor opri din formare și autodefinire. 

Acum ei sunt nevoiți să se adapteze și să învețe de acasă. Chiar și așa, se pot bucura de unele 
beneficii care nu se regăsesc în sala de clasă: 

• PERSONALIZAREA MEDIULUI DE ÎNVĂȚARE – banca școlii este înlocuită cu un birou 
confortabil, cu scaun ergonomic și obiecte familiare care înveselesc spațiul. Chiar dacă unii copii vor 
dori să stea în pat, această poziție nu este recomandată, pentru că favorizează scăderea capacității de 
concentrare și apariția somnolenței. De asemenea, ar trebui evitată încărcarea spațiului cu jocuri, cărți 
sau gadget-uri care pot perturba activitatea de învățare. 

• OPTIMIZAREA TIMPULUI – învățarea se derulează conform unui orar stabilit, care poate 
fi urmat cu rigurozitate, fără riscul de a întârzia sau pierde nejustificat vreo oră. De asemenea, scade 
considerabil timpul pentru pregătirea intrării la lecție, nu se pierde timp în trafic sau pe holurile școlii. 

• DEZVOLTĂ AUTODISCIPLINA ȘI RESPONSABILITATEA – de cele mai multe ori, 
copilul trebuie să acționeze pe cont propriu, să gestioneze rapid și corect sarcinile pe care le primește, 
să managerieze situațiile care țin de funcționarea aplicației, să ia decizii și să se încadreze în timpul 
dat. În același timp, se îmbunătățesc abilități tehnice, prin exersare și aplicare în contexte variate de 
lucru. 

•  Este favorizată CONCENTRAREA, ca urmare a faptului că fiecare lucrează individual, fără 
colegi de bancă care să-i distragă sau să-i antreneze în activități paralele. 

• ASIGURĂ CĂI MULTIPLE DE COMUNICARE CU PROFESORUL. Copiii au 
oportunitatea să dezvolte modalități variate de interacțiune, atât în scris, cât și oral, prin intermediul 
mesajelor, mail-urilor sau conversațiilor telefonice. Ideal este să se stabilească de comun acord cele 
mai eficiente modalități de comunicare, astfel încât să se asigure un feedback permanent. 

• Este ECO- FRIENDLY – fișele de lucru sunt înlocuite cu materiale online, ușor de accesat, 
de completat și care pot fi revizuite ori de câte ori este nevoie. 

Învățarea, ca formă complexă de activitate este guvernată de reguli, principii și legi proprii, pe 
care încercăm să le respectăm și adaptăm în funcție de particularitățile individuale și să le utilizăm în 
favoarea noastră, acționând eficient, inteligent și creativ. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

PROF. VOINEAG MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPETRU 
 

 Educația la domiciliu a devenit o mișcare progresivă în ultimii ani, din ce în ce mai mulți părinți 

aleg să facă școală la domiciliu în loc să-și trimită copiii la școala publică. 

 După cum se știe nu toată lumea este la fel. Unii oameni au capacități analitice rapide ce le 

permit să exceleze la matematică, în timp ce alții sunt mai creativi și vin cu povești. Aceste diferențe 

se aplică și zonelor noastre academice. Acest lucru se dovedește a fi o problemă în școli, atunci când 

un elev are probleme cu o anumită materie și ar putea ajunge să rămână în urmă cu un an din această 

cauză. Printre beneficiile copiilor cu școala la domiciliu se numără accesul la educație personalizată, 

care le permite să obțină ajutorul suplimentar de care au nevoie. Elevii pot avea mai multe oportunități 

de a alege ceea ce învață cu educația la domiciliu și pot învăța în ritmul lor fără a fi nevoit să țină 

pasul cu elevii mai avansați. 

 Elevii cu școala la domiciliu primesc avantajul că pot alege profesorii pentru fiecare copil. De 

obicei, părinții vor colabora între ei pentru a-și învăța copiii la diferite materii. O altă opțiune este ca 

părinții să caute diferite organizații specializate pentru a externaliza anumite subiecte.  

 O preocupare comună în rândul părinților care încep cu școala la domiciliu este potențialul 

pericol al izolării sociale față de colegi. Știm cu toții că este important ca elevii să vorbească, să se 

angajeze și să se joace între ei pentru a-și dezvolta abilități sociale adecvate care îi vor ajuta să 

navigheze mai ușor prin viață. Acest aspect este extrem de important pentru dezvoltarea socială și 

emoțională a copiilor. 

De obicei, părinții ar trebui să-și ducă copiii la activitățile extracurriculare, să îi facă să participe 

la diferite activități sportive sau să le dezvolte interese personale în rândul altor copii. De asemenea, 

acesti elevi au nevoie de grupuri de sprijin, grupuri de excursii etc. Acesta este un aspect foarte 

important de care trebuie ținut cont în educația la domiciliu și este esențial pentru eficacitatea acestui 

tip de educație.  

 Concluzionând, elevii cu învățământul la domiciliu învață de la început să își autodirecționeze 

învățarea, să-și identifice zonele personale de motivație. Fiecare copil este unic atunci când vine vorba 

de învățare, iar opțiunea care ar putea fi potrivită pentru alt copil ar putea să nu fie cea mai bună 

alegere pentru un alt copil. Școala la domiciliu ar putea oferi o atenție educațională mai specializată 

și copiilor cu nevoi speciale.  
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COPILĂRIA O LUME MINUNATĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. VOINIC FLORICA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 3, TULCEA 
 
Copilăria durează toată viaţa. Ea se întoarce mereu pentru a însufleţi secţiuni mari ale vieţii 

de adult. Poeţii ne vor ajuta să găsim copilaria vie din noi, această lume permanentă, durabilă, de 
neclintit. – Gaston Bachelard 

 
O, copilărie, dulce nectar din floarea vârstelor, leagănul razei de soare ţi-a dăruit visul, roua din 

pajiștea verde ţi-a alinat setea, iar steaua călăuzitoare ţi-a vegheat drumul. Ești vârsta marilor 
superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta 
care trăiește prin flori și se exprimă prin exclamaţii. 

 Copilăria este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. Orice copil este un trofeu 
pe care viaţa îl smulge morţii în marea bătălie care durează de miliarde de ani și al cărei sfârșit nu se 
cunoaște încă. Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai îngerească, dar în același timp și cea mai 
imorală, cea mai sadică vârstă a omului. Nu există nici un om care să nu-și amintească de această 
vârstă ca un vis dispărut cu care nimeni nu poate fi asemuit mai pe urmă. E vârsta în care orice copil 
dă voie imaginaţiei să-și împlinească visurile și are dreptul la orice. Ea e frumoasă, candidă și fiinţele 
cele mai bune sunt cele care păstrează cel mai mult sau pierd cel mai puţin din această candoare și 
din această sensibilitate. Sentimentele faţă de copilărie împreună cu toate frumuseţile ei sunt puse în 
mișcare de către neputinţă. Primele impresii despre copilărie au o importanţă enormă și tot restul 
vieţii noastre nu-i adesea altceva decât o urmare a lor. 

 Ea este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și 
râdem în aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care suntem singuri și 
totodată cu toată lumea. Apoi, odată cu trecerea anilor, toată această magie dispare, făcând loc unei 
lumi mult mai serioase, o lume în care uităm să zâmbim, să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară 
și este frumos, ne pierdem bucuria jocului, libertatea și infinitul imaginaţiei copilăriei. Ne spunem de 
multe ori că am da orice pentru a redeveni copii, și iată că acel moment poate să apară o dată cu 
momentul în care noi inșine devenim părinţi și ne imaginăm că o dată cu puiuţii noștri avem 
posibilitatea retrăirii acelor clipe magice ale copilăriei. 

 Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieţii. Îi conferă acest privilegiu lipsa de griji, apoi 
dragostea celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce este mai luminos sau mai greu de atins pe 
lume. 

 Indiferent de situaţia lui socială, copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste, cu 
onestitate si înconjurat cu afecţiune, cu acea tandreţe de care simte nevoia numai el. Şcoala trebuie 
să fie factorul major de educaţie înaltă și pilduitoare. Educaţia este un proces complex și delicat, este 
o artă și o știinţă, o înţelepciune. Dacă până acum simţea că lumea era organizată în funcţie de el, o 
dată sosit în școală, copilul constată un mediu afectiv neutru și observă că trebuie să-și ia răspunderea 
proprie pentru tot ceea ce va trăi aici: bucurii, satisfacţii, dificultăţi, mici necazuri. Important este 
rolul familiei, care trebuie să-l pregătească pe copil pentru acest moment. De asemenea, trebuie 
obișnuit să gândească că el se poate descurca foarte bine atunci când este lăsat singur, ori când învaţă 
alături de alţi copii. El trebuie să știe clar de ce este necesar să meargă la școală: pentru a cunoaște 
alte lucruri, pentru a învăţa și a scrie, pentru a vedea cum sunt alţi copii, pentru că acolo este o lume 
a lor, a copiilor, creată pe măsura lor și pentru că acolo este doamna învăţătoare care știe o mulţime 
de lucruri și care îi va invăţa și pe ei tot ceea ce este necesar. 

 Este foarte important ca în calitate de învăţătoare și de părinţi să ţinem cont de diferenţele 
existente în individualitatea copiilor. Fiecare copil are o anumită personalitate și propriul său potenţial 
intelectual, de aceea, copiii au nevoie să știe cine sunt și să-și formeze o idee clară a propriei identităţi, 
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a sentimentului că sunt o persoană distinctă de altele, deosebită, specială, importantă; acest lucru 
presupune ca fiecare fiinţă umană să se respecte pe sine și să aibă grijă de ea insăși. 

 La vârsta copilăriei, în etapa școlară, copiii încep să devină conștienţi de ei înșiși, ca fiinţe 
existente în lume și își formează involuntar o imagine despre sine în care sunt înscrise gradat și 
nedeslușit încă datele fizice și posibilităţile intelectuale. Prima imagine pe care și-o formează nu le 
aparţine, ci este a celor din jur de la care ei o preiau. Este foarte important cu ce imagine despre ei 
pornesc în viaţă, deoarece în funcţie de ea vor trăi dezinvolţi sau complexaţi afectiv. În formarea 
imaginii de sine au un rol important părinţii, școala, anturajul în care se dezvoltă copilul. 
Subaprecierea de către educatori, batjocura colegilor, utilizarea necenzurată de către părinţi a unor 
expresii de genul „nu va ieși nimic din tine, ești un prost”, pot avea pentru un copil sensibil un efect 
dezastruos asupra motivării psihologice în viaţă. Înţelegând că valoarea sa este modestă, copilul nici 
nu va avea aspiraţii înalte, nu va dori un loc de frunte în societate, mulţumindu-se cu un loc modest 
în viaţă în loc să năzuiască la mai mult. 

 Pe măsură ce crește, copilul învaţă să recunoască și să înţeleagă sentimentele pe care ei și alţi 
copii le examinează, iar aceste sentimente vor fi împărtășite cu alte persoane. Atitudinea adultului 
faţă de copil, aprobativă și mai ales participativă, amplifică disponibilităţile creative ale copilului. 
Numai un educator deschis, cald, apropiat, va stimula potenţialul creativ al acestuia. 

 Creativitatea, ca produs, se caracterizează prin noutate, originalitate, aplicabilitate, armonie, 
relevanţă. În general, la această vârstă, copilul are tendinţa de a-l imita pe celălalt și de a repeta 
cuvintele care au fost apreciate de adult. De aceea se impune orientarea școlarului spre original și util. 
Educatorul, părinte sau cadru didactic, va avea grijă să aprecieze toate strădaniile copilului, chiar și 
atunci când ele nu corespund unor criterii riguroase, și să-l mobilizeze să-și finalizeze proiectele. 

 Ridicarea potenţialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic 
(pentru aceasta sunt necesare cunoștinţe vaste, o bună pregătire și multă muncă).  

 Este adevărat că stimularea creativităţii, a originalităţii și a gândirii critice presupune o serie 
de riscuri pe care învăţătoarea trebuie să și le asume, conștientă fiind că rezultatul final merită un 
asemenea preţ. Niciodată nu este prea târziu pentru cunoașterea, stimularea, educarea și dezvoltarea 
creativităţii. Dar cu cât această acţiune începe la o vârstă mai mică și continuă de-a lungul anilor, cu 
atât va fi mai productivă, conducând la obţinerea unor realizări creative mai valoroase. Dezvoltarea 
creativităţii presupune stimularea la copii a curajului de a emite ipoteze, chiar hazardate, capacitatea 
de a aprecia în ce măsură este plauzibilă o anumită ipoteză, de a elabora o strategie de lucru și nu de 
a aștepta de-a gata soluţiile adulţilor. 

 Creativitatea nu trebuie confundată cu talentul, îndemânarea sau inteligenţa. Creativitatea nu 
înseamnă a face ceva neapărat mai bine decât ceilalţi; înseamnă a gândi, a descoperi și a imagina. 
Ideile creative se regăsesc în stimularea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, 
impetuozitatea și expresivitatea proprii acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea vibraţie și 
efervescenţă lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilităţi de 
exteriorizare spontană și autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator. 

 Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către nou, 
pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv și creativ pot fi „alimentate” și 
împlinite efectiv. Beneficiul învăţării creativităţii în școală face ca activităţile să fie mai eficiente, 
dând un farmec imaginaţiei și învăţării copiilor, care o sa dureze toată viaţa. 

 În acest sens, atmosfera sau climatul psiho-social în care își desfășoară activitatea copilul 
constituie aspectul hotărâtor. Rolul unui climat caracterizat prin deschidere și stil relaxat de creaţie, 
prin asigurarea libertăţii de afirmare și expresie independentă, prin recunoașterea și aprecierea 
pozitivă ca și prin încurajarea și promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la 
dezvoltarea creativităţii copiilor. 

 Atmosfera stimulativă pentru creativitate presupune și o activizare specifică a copiilor prin 
angajarea lor în efortul de prelucrare și reorganizare a datelor, de generare a unor sisteme sau 
configuraţii noi, prin asigurarea unui dinamism intelectual și afectiv opus oricăror tendinţe spre inerţie 
și platitudine. 
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 Dezvoltarea capacităţii de acţiune, îmbogăţirea experienţei senzoriale ca și evoluţia întregului 
plan al cunoașterii, pot oferi elemente care să concure la acea expansiune subiectivă specifică și la 
acea independenţă acţională pe care o presupune potenţialul creativ al copiilor. Însăși îmbogăţirea 
repertoriului de experienţe și evenimente cu care se confruntă copilul poate conferi noi premise pentru 
cultivarea unor elemente de creativitate sau a unor componente ale potenţialului creativ.  

 Pentru a asigura autoexpresia creatoare a individualităţii copilului, importantă este și 
„adaptarea constructivă la natura copilului” prin asigurarea în fapt a posibilităţilor de „desfășurare 
liberă a copilăriei lor, de a realiza în toată plenitudinea condiţiile copilăriei, satisfacerea intereselor 
lor și exercitarea funcţiilor proprii vârstei lor.” Ca strategie generală de acţiune în stimularea 
creativităţii în învăţământul școlar, este utilă valorificarea în sistemul activităţilor instructiv-educative 
a condiţiilor și principiilor învăţării de tip creativ.  

 Jocul diactic, pentru a rămâne joc, adică pentru a fi antrenant și vioi trebuie să includă 
elementele de joc. Acestea pot apărea și din îmbinarea activităţii cu unele situaţii imaginare, prin 
determinarea copiilor de a crea, lăsându-le liberă imaginaţia, încurajându-le spontaneitatea și 
dezvoltându-le spiritul de observaţie. Prin varietatea lor, prin crearea unor situaţii-problemă, ele 
dezvoltă spriritul de observaţie, de analiză, gândirea, memoria, înlătură monotonia și conformismul. 
Un dicton celebru spune: „omul este singura fiinţă care se joacă toată viaţa pentru că jocul este 
implicat în contextul vieţii la toate vârstele. Poetul Lucian Blaga își imagina cele trei generaţii ca trei 
trepte: a jocului, a iubirii și a înţelepciunii, filozofând că jocul este înţelepciunea și iubirea copilului, 
cum iubirea este jocul și înţelepciunea tânărului, și cum înţelepciunea este iubirea și jocul bătrânului.”  

 Jocul și învăţarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina și recombina prezentările 
pe care le dispun propriile sale imagini, ascultând povești, basme, poezii, reconstruiește mental 
principalele momente ale naraţiunii, le inversează, le omite, le amplifică și inventează altele noi. 

 Prin tot ceea ce are specific manifestarea liberă a opţiunilor, ideea libertăţii depline în acţiune, 
spiritul de independenţă generat și întreţinut de ideea realei competenţe, realizarea imediată a 
scopului, caracterul fictiv al acestuia și al acţiunii, precum și al mijloacelor implicate în acţiune, 
trăirile afective intense în tot timpul acţiunii, etc., jocul permite copilului să întreţină legătura 
permanentă cu realitatea cotidiană, să-i înţeleagă exigenţele și să acţioneze în modul propriu și 
creator, în lumea în care trăiește. 

 Materialele didactice bogate și atractive, indicaţiile verbale, descrierile adultului amplifică 
manifestările creative ale copilului în joc, în desen, în povestea creată. Un mijloc important pentru a-
l face pe copil să acţioneze într-o direcţie sau alta pentru a-i mobiliza întregul potenţial psihic, constă 
în a-l introduce în diverse activităţi și situaţii care să-l determine la o participare activă. Practic, fiecare 
tip de joc poate activa potenţialul creativ al școlarului, dar nouă ne revine sarcina, în primul rând, să 
ţinem cont de solicitările societăţii de astăzi, de avansare pe scara modernismului, care conduc la 
schimbări și în modul de joacă al copiilor. Prin joc, copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își 
pot antrena capacităţile lor de a acţiona creativ pentru că strategiile jocului sunt, în fond strategii 
euristice, în care se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala etc. 
Chiar și în jocul didactic, care are reguli stricte de desfășurare, se poate rezolva o sarcină didactică 
într-un chip nou, deosebit, atractiv. 

 În vederea valorificării la un nivel cât mai înalt a potenţialului creativ al copiilor, este necesar 
ca fiecare cadru didactic să realizeze două acţiuni complementare: 

 - evaluarea nivelului pe care îl ating diferiţi factori ai creativităţii la fiecare elev; 
 - găsirea celor mai eficiente modalităţi de activare, stimulare, educare, formare și dezvoltare a 

creativităţii; 
La fiecare nivel de vârstă copiii trebuie să fie învăţati cum să înveţe și cum să se exprime creator. 
 Educatorii sunt cei care respectă ideile copiilor, îi ajută să gândească și să-și rezolve problemele 

singuri. Copiii care sunt liberi să greșească, să exploreze și să experimenteze, se vor simţi liberi să 
inventeze, să creeze și să găsească multiple modalităţi de a rezolva situaţiile întâlnite. 

 A.S. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii, de a-i 
pasiona prin visul său sau, a-i ajuta să vadă „bucuria de mâine”.  
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 „Copilul să nu știe nimic pentru că i-ai spus, ci pentru că a înţeles el însuși să nu înveţe știinţa, 
ci s-o descopere.” JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

 
 BIBLIOGRAFIE: 
1.  Roșca, AL., Creativitatea, Colecţie, Orizonturi, Editura Enciclopedică Română, București, 

1972 
2. Şchiopu, U., Psihologia Copilului, Educaţia Didactică și pedagogică 1967 
3. Cojocaru, C ., Creativitate și inovaţie, Editura Ştiinţifică și Enciclopedică, București 1975 
4. Claparedé, E., Psihologia copilului și pedagogia experimentală, E.D.P., 1975 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ZĂBAVĂ OANA - GEORGIANA 

 
“Homeschool” sau școala de acasa este un curent în educație prezent de câțiva ani și în țara 

noastră. Homeschoolingul presupune o atenţie deosebită din partea părinţilor, care trebuie să îşi facă 
mult timp pentru cei mici, educarea nu se face doar în casă dar nici nu este acelasi lucru cu 
scolarizarea. Parintii care aleg această alternativă nu sunt impotriva educației, ci au decis că școala în 
modul traditional nu se potriveste nevoilor copilului sau familie lor ori vor să își știe copiii acasă, în 
siguranță, în aceste vremuri dificile asa că decid să preia responsabilitatea pentru o educare eficientă, 
comprehensivă și mai potrivită copiilor lor. 

Acum ceva timp auzeam rar de fenomenul scoala de acasă sau de „homeschooling” în țata 
noastră și toți priveam cu scepticism spre părinții ce hotărau să își retragă copiii din sistemul de stat 
și să le asigure educația acasă singuri sau asistați de profesori. Iată că astăzi fenomenul a prins avânt 
în toată lumea dar în România alternative nu este încă reglementată, chiar este ilegală, părinții ce 
doresc școală de acasă pentru copiii lor ocolesc sistemul prin înscrierea copiilor la școli din alte țări 
ca mai apoi să supună copilul echivalărilor. 

În țările în care se practică “scoala acasă”, educația este obligatorie, dar nu și scolarizarea așa 
cum este în țara noastră. Copilul nu sunt obligați la parcurgerea unui anumit curriculum ci se pune un 
accent puternic pe pregatirea copilului pentru viață, informarea lui, dobăndirea de abilități pentru 
campul muncii și viața cotidiană, dezvoltarea unor abilități.  

Dacă în țările ce nu implementează această alternative educarea se face într-un sistem de 
învățământ organizat, instituționalizat în „școală acasă” aceasta pregatire se face în cadrul intim, sigur 
și confortabil al familiei, cu libertatea unui program ales după preferințe sau nevoi. Nu este necesar 
ca părinții să fie profesori pentru a-și învăța copilul acasă, părinții sunt doar facilitatori, implicați mai 
mult la început și devenind în timp doar o simplă prezență care oferă încurajare, supraveghere și 
clarificări, acesti copii învață să învețe singuri, motivați de interes propriu și o atmosferă sigură, și nu 
este necesar ca parinții să fie implicați permanent în educație. 

„Școala acasă” se potriveste copiilor care au nevoie de un program mai flexibil și celor care au 
ritmuri diferite de învățare. 

În cadrul sistemului de învățământ tradițional, curriculum-ul național cuprinde toate materiile 
de studiu pentru fiecare an școlar, cu întreg conținutul materiei de predat de catre profesori și de 
asimilat de către elevi. Aceștia vor fi evaluați prin sistemele de notare în funcție de felul în care au 
achiziționat aceste informații. Copiii sunt diferiți în ce priveste abilitățile și talentele, interesele, 
viteza, ritmul sau stilul de învățare, starea emotională, mediul din care provin etc. iar sistemul de 
învățământ traditional nu ține cont de aceste particularități individuale ale copiilor iar părinții au 
căutat soluții personalizate fiecărui copil. În cadrul „școlii acasă” părinţii sunt singurii care cunosc 
cel mai bine nevoile copiilor lor şi sunt direct interesaţi şi implicaţi în procesul de educare al acestora, 
în formarea lor, cunoscându-le posibilităţile şi nevoile, mai bine decât oricine. Fiecare părinte are ca 
prioritate viitorul şi succesul copilului său din punct de vedere educaţional, intelectual, emoţional, 
spiritual. 

Fenomenul scoala acasă capătă amploare mai ales în contextual actual când educarea majorității 
părinților a căzut în sarcina părinților.  

Școala online a devenit o nouă provocare căreia unitățile școlare, cadrele didactice, elevii și 
părinții au trebuit să îi răspundă pentru realizarea scopului comun, educarea noii generații.  
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COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN SITUAȚII DE CONFLICT 

 
PROF. ZĂHAN ANA-MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂURENI, MUREȘ 
 
Pentru profesori, situațiile conflictuale constituie unele dintre cele mai grele teste de abilitate și 

deontologie profesională, dat fiind că o situație conflictuală are implicații atât asupra canalelor de 
comunicare, cât și asupra mediului în care evoluează participanții. Comunicarea interpersonală 
realizată în diverse situații didactice are loc într-un mediu deosebit – mediul școlar, și într-un context 
specific - școala sau un spațiu adiacent acesteia. Acest context poate bloca procesul de comunicare, 
ducând la eșecul/insuccesul acesteia.  

Deoarece profesorul și școlarul – ca parteneri educaționali – dezvoltă activități comune bazate, 
în esență, pe comunicare didactică, este important de cunoscut și acceptat urmîtoarele: 

 conflictul este o realitate firească a vieții cotidiene, inerentă în relațiile interumane 
(profesorul și școlarul au experiențe de viață diferite, percepții ale realității diferite, dispoziții diferite) 

 conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative. Abordat pozitiv, conflictul, de regulă 
ideatic, poate determina dezvoltarea personală, afirmarea creativității, schimbarea socială; este 
constructiv. Abordat negativ, conflictul are rezultate distructive asupra psihicului, fizicului, spiritului. 

 într-un conflict, sentimentele sunt foarte importante pentru că nu pot fi controlate; 
 întotdeauna, un conflict poate fi soluționat dacă se cunosc sursele, dacă se respectă cele trei 

principii strategice de rezolvare și dacă se dorește efectiv dezamorsarea și instalarea armoniei; 
 conflictul în mediul școlar trebuie neapărat negociat, încercând să se ajungă la o soluție 

acceptabilă pentru ambele părți. 
 Analiza oricărui conflict școlar relevă faptul că orice situație de comunicare afectată de o 

tensiune/conflict devine automat dependentă de trei factori: sursa, mesajul, mediul și canalele de 
comunicare. 

 Elementul determinant în actul comunicării este sursa – emițătorul – care în situații de conflict 
școlar se manifestă plenar, ieșind în evidență. Deoarece profesorul – emițător deține controlul asupra 
actului de comunicare, se impune ca în situații conflictuale să acționeze prompt, să identifice în timp 
util sursele conflictului și să stabilească strategia de dezamorsare a conflictului și normalizare a 
climatului didactic. 

 Din acest punct de vedere, strategiile de comunicare pentru care optează emițătorul sunt de 
două feluri: strategii de informare și strategii de convingere. 

 Pentru a-și asigura reușita în situațiile delicate de conflict, emițătorul – sursa ar trebui să 
întreprindă cel puțin următoarele acțiuni: 

 să informeze partenerul despre scopul demersului; 
 să identifice rapid eventualele bariere de comunicare și să acționeze pentru îndepărtarea lor; 
 să răspundă oportun și sincer la întrebările receptorului/lor; 
 să propună soluții de rezolvare a conflictului și să le argumenteze; 
 dacă se impune, să propună introducerea unui mediator; 
 să asculte activ. 
 În situațiile deosebite de conflict, comunicarea profesor – elev este într-o măsură apreciabilă 

dependentă de precizia și acuratețea mesajului, care trebuie să fie cuplat cu intenția emițătorului și cu 
nivelul de percepție al ascultătorului destinatar. 

 Mesajul are semnificație și este complet numai în condițiile în care este coroborat cu limbajul 
folosit, filtrele și perturbațiile din comunicare, cu mediul și canalele de comunicare. 

 Este foarte important ca înainte de a transmite un mesaj să ne întrebăm ce ar putea să însemne 
mesajul pentru receptor și care ar fi reacția lui la acest mesaj. 

 Conflictul este o componentă naturală a existenței noastre de zi cu zi, a relațiilor noastre cu 
ceilalți; de aceea, de cele mai multe ori, nici nu ne gândim la el și nu-l studiem; dacă nu îl privim ca 
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pe o forță negativă, distructivă, ci încercăm să explicăm natura sa și să identificăm cauzele și forțele 
angrenate, conflictul poate deveni o șansă de maturizare. Dezvoltarea anumitor competențe specifice, 
atât pentru soluționarea conflictelor, dar mai ales pentru a le face față acestora, conduce la 
responsabilizarea elevilor pentru acțiunile lor, la conștientizarea consecințelor pe care le au acțiunile 
lor. Capacitatea de a aborda conflictele într-un mod constructiv contribuie la sănătatea mentală și 
individuală și are efecte pozitive asupra societății în general. 

 Ca profesori, avem datoria de a-i ajuta pe elevi să obțină o imagine mai clară despre ei înșiși și 
despre societate, avem datoria de a transforma conflictele în șanse educative. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

,, CUM SĂ PROTEJĂM NATURA" 
 

PROFESOR ZAHARIA ANCA MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,SIMION MEHEDINȚI,, GALAȚI 

 
,,Natura acest Paradis regăsit din care vrem neapărat să ne autoalungăm” - Vasile Ghica 

 Scopul  
 formarea unei atitudini responsabile pentru gestionarea și ocrotirea mediului înconjurător, în 

vederea menținerii echilibrului ecologic si schimbarea perspectivei elevilor asupra mediului natural. 
 Obiective: 
 apropierea de mediul înconjurător 
 însușirea competențelor de a proteja natura 
 formarea atitudinii împotriva celor care încalcă normele de protejare a mediului înconjurător 
 stimularea imaginației și a creativității,  
Grupul țintă sunt elevii de la Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți,, Galați și cadrele didactice. 

Activitatile din cadrul proiectului s-au desfășurat pe perioada de pandemie (COVID). Urmărind 
activitatea organizației Green peace. Greenpeace este o organizație independentă prezentă în peste 55 
de țări, care acționează pentru a schimba atitudini și comportamente cu scopul de proteja și conserva 
mediul înconjurător și pentru a promova pacea. Urmârind si participând online la diferite prezentări 
am preluat teme pentru desfășurarea activităților la nivelul școlii.  

Obiective care vizează elevii  
 Să manifeste curiozitate, interes, pentru fenomenele şi procesele din mediul înconjurător;  
 Să aprecieze importanţa mediului înconjurător; 
 Să precizeze activităţi de îngrijire şi de protecţie a mediului înconjurător; 
 Să deducă efectele poluării asupra acestui mediu de viaţă; 
 Să demonstreze printr-un comportament civic că recunosc şi sunt convinşi de importanţa 

respectării şi aplicării unor măsuri şi norme de combatere şi prevenire a poluării mediului 
înconjurător;  

 Să formuleze judecăţi referitoare la rolul omului şi al activităţilor sale în menţinerea mediului 
înconjurător.  

Obiective care vizează cadrele didactice  
 Utilizarea unor strategi tradiţionale, cât şi de gândire critică;  
  Antrenarea de experţi în activităţi, ceea ce a impulsionat/motivat elevii spre investigaţie, 

cercetare;  
 Prezentarea unor metode de evaluare: – chestionare, portofoliul (documentaţia proiectului – 

material informative, procese verbale, desene, planse, colaje, etc.), jurnalul de activităţi 
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 IMPORTANȚA LECTURII LA CICLUL PRIMAR 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSIA  

PROF. INV. PRIMAR ZAHARIA ELENA  
 

 
 
“Nu e alta, mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă, decât cetitul cărților”  

(Miron Costin) 
 
 Unul din obiectivele fundamentale ale limbii române, ca disciplină şcolară la clasele mici, o 

constituie formarea şi cultivarea gustului pentru citit, pentru lectură, iar cartea trebuie să devină 
prietenul nedespărţit . 

 Mai mult decat oricare din tehnicile audio-vizualului prin care sunt vehiculate valorile culturii, 
lectura cărţii oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile ce le aduce orice fapt inedit, prilejuri 
unice de reflecţie, de meditaţie. Ea îndeamnă la introspecţie, angajează valori formative care îşi pun 
amprenta pe întregul comportament al cititorului. Tocmai de aceea se apreciază că lectura ( cărţi, 
reviste, ziare, diverse publicaţii), reprezintă una dintre cele mai răspandite şi intense activităţi ale 
omului modern. (ibidem, pag 174) 

 ,,Ca orice sarcină didactică, lectura suplimentară a elevilor trebuie îndrumată şi verificată. 
Pentru aceasta, se folosesc secvenţe din orele de limba română, orele la dispoziţia învăţătorului sau 
se stabilesc ore speciale prin planificările semestriale. 

 Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă 
posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Lectura 
elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi familie. 

 Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică: 
-aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre realitate; 
-aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi 

estetice; 
-aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea 

deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare 
corectă şi expresivă. 

 Lectura cărţilor constituie o activitate fundamentală pentru întreţinerea condiţiei intelectuale, 
îmbogăţirea cunoştinţelor şi a limbajului, pentru cunoaştera indirectă a diferitelor universuri şi 
realităţi. 

 Prin lectură, elevii sunt conduşi să-şi formeze capacitatea de a surprinde, de a descoperi 
conţinuturi şi forme ale realităţii, exprimate într-o multitudine de modalităţi de expresie de a le asocia, 
ceea ce le permite să-şi extindă arta cunoaşterii. Succesul în lectura particulară a elevilor este asigurat, 
în mod deosebit, de capacitatea elevilor de a înţelege, prin efort propriu, mesajul celor citite.  

 Cadrul didactic trebuie să aibă o grijă deosebită pentru a-i determina pe elevi să citească 
lecturile propuse despre trecutul poporului, despre copilărie, muncă, frumuseţile naturii, vieţuitoare 
şi să îndrăgească eroii ce reprezintă forţele binelui. 

 O secvenţă foarte importantă în stimularea interesului pentru lectură şi formarea de cititori 
pasionaţi este legată de felul în care se recomandă ce să citească şi cum să citească.  
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 ,,Dintre modalităţile aflate la îndemâna cadrului didactic pentru dezvoltarea interesului 
copiilor pentru lectură menţionăm: 

- modelul de cititor oferit de cadrul didactic; 
- citirea/ povestirea incitantă: cadrul didactic trebuie să întrerupă lectura sau povestirea pe care 

o expune copiilor, într-un moment de maximă atractivitate, lăsându-i pe elevi să-şi imagineze 
continuarea întâmplării ( lectura cu predicţii); 

- recomandarea unor texte literare adecvate vârstei şi preocupărilor elevilor ;  
 - nu se va da lista anuală la începutul semestrului, ci se vor stabili titluri pe 2-3 săptămani; 
- va face prezentarea unor cărţi în aşa fel încat să ambiţioneze elevii în achiziţionarea şi 

lecturarea lor; 
- va povesti incomplet momente ale unor naraţiuni, lăsand elevilor un semn de curiozitate în 

finalizarea întamplărilor; 
- va caracteriza unele personaje, îndemnând elevii la căutarea independentă, prin lectură 

integrală, a locului acestora în naraţiune, a relaţiilor cu alte personaje; 
 - organizarea unor concursuri de recitări de poezii, ghicitori, finalizate cu recompense; 
 - desfăşurarea unor jocuri de rol: Bibliotecarul şi cititorii săi, Prietenii cărţii; 
 - desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice, precum şi dramatizarea unor texte literare; 
 - alcătuirea unor albume sau a unor fişe bibliografice şi a unor fişe de lectură; 
 - şezători literare, medalioane literare, prezentare de benzi desenate, poveşti audio sau video 

etc. 
 Învăţătorii trebuie să îndrume lectura suplimentară a elevilor şi să o introducă prin disciplinele 

opţionale de Literatură pentru copii deoarece obiectivele cadru şi unele obiective de referinţă nu se 
realizează numai cu textele din manuale. De aceea, este necesară lectura suplimentară a elevilor, fără 
de care formarea lor în aria curriculară Limbă şi comunicare nu este completă. 

 Anumite ore de limba română să fie transformate uneori în adevărate scene teatrale, pe care să 
se perinde, rând pe rând, personaje care să-şi interpreteze rolul cu o măiestrie de artist ; 

 Fiind curioşi să afle mai multe despre personajele prezentate în fragmentele din manual, copiii 
şi-au cumpărat cărţile sau le-au împrumutat de la biblioteca şcolii ; 

 Limba este izvorul ce porneşte din stânca primelor cuvinte şi se revarsă mai târziu în noi, 
umplându-ne de sentimente şi trăiri. Este bulgărele de aur revărsat în marea de azur, este o poveste 
minunată toarsă-n fir de ... A fost odată... 

 Orele de lectură constituie piatra de hotar dintre cele două lumi: copilăria şi adolescenţa. 
Poveştile, povestirile, poeziile ajută în formarea şi dezvoltarea unui vocabular elevat, modelează 
caractere şi conturează trăsături morale ce pot fi urmate.” 

 În formarea capacităţii de receptare a mesajului scris se porneşte de la premisa că 
accesibilitatea şi evitarea supraîncărcării elevilor nu exclud punerea lor în contact cu o literatură de 
valoare, adresată anume copiilor. 

 Accesibilitatea unui text pe care îl citesc şcolarii mici nu este dată atât de nivelul lui artistic 
ridicat, de numărul figurilor de stil, cât de măsura în care problematica acestei creaţii se înscrie în 
sfera de interese ale copiilor, precum şi de felul în care elevii sunt conduşi, prin intermediul lecturii 
explicative, să-i înţeleagă sensurile.” (I. Şerdean, Didactica limbii şi literaturii române în 
învăţământul primar, Editura Corint, pag. 164-165). 

 Copiii de vârstă şcolară preferă povestirile a căror acţiune se desfăşoară în ritm alert, trepidant, 
realizate prin aglomerare de verbe, uneori la timpul prezent. Nu pot fi ocolite însă nici povestirile 
desfăşurate într-un ritm lent care au frumuseţea lor prin atmosfera calmă, alunecând uneori, în 
descrieri prin înclinaţie spre meditaţie, orientată prin comentariul autorului (Fetiţa cu chibrituri, de 
H.C. Andersen).” 

 Sunt texte narative în care povestitorul este participant activ la acţiune, iar naraţiunea se 
desfăşoară la persoana I, ceea ce îi dă un plus de autenticitate şi spor de afectivitate deoarece el nu se 
limitează la povesti, ci şi retrăieşte cele povestite. Elevii trebuie pregătiţi să aleagă povestiri la 
persoana I în texte magistral realizate, asemenea celor din Amintiti din copilărie de Ion Creangă, texte 
din operele lui M. Sadoveanu, Barbu Delavrancea ş.a. 
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 Evaluarea lecturilor studiate în afara clasei trebuie să constituie un mod de atracţie, de 
stimulare spre această activitate despre care ştim cu toţii că a fost înlocuită de mijloacele moderne de 
informare care au pătruns în viaţa noastră, copleşindu-i chiar şi pe adulţi. 

În privinţa evaluării lecturii, didactica a conturat în ultimele decenii, modalităţi de evaluare 
alternative. Dintre cele mai des utilizate, amintim: 

 -proiectul; 
 -jurnalul de lectură; 
 -prezentarea de carte; 
 -portofoliul; 
 -jocul didactic. 
Evaluarea lecturilor trebuie făcută în funcţie de următoarele criterii: 
Ritmul de lectură şi tipul de preferinţă:  
-ritmul lecturilor, specia literară preferată (poveşti, povestiri şi basme);  
-tematica preferată (istoria, copilăria, descrierea şi reportajul, literatura de aventuri); 
Capacitatea de asimilare şi prezentare a lecturii:  
-citirea cursivă, conştientă şi expresivă a elevului ajută la rezumarea corectă, orală a subiectului 

prin povestirea expresivă, realizându-se astfel expresivitatea şi coerenţa limbajului; 
Capacitatea de asociere interdisciplinară: o idee, o informaţie, un detaliu cunoscut din lecturi 

literare să poată fi transferate sau asociate spontan cu elemente de conţinut specifice altor discipline: 
geografie, biologie, arte plastice, film, teatru, muzică, abilităţi practice. 

 Stimulare a capacităţilor creatoare se dezvoltă prin:  
-se dezvoltă capacitatea de redare dramatică, teatrală a unor dialoguri;  
-se dezvoltă capacitatea de memorare, de recitare artistică a poeziilor, se realizează, la unii elevi, 

încercări originale de creaţie literară. 
 Pentru evaluarea lecturii, în funcţie de scopul urmărit, se vor putea parcurge următoarele 

modalităţi: 
 Verificarea caietelor de lectură suplimentară sau a fişelor de lectură: se face periodic, iar 

corectarea acestora oferă indicii despre ce citeşte elevul, ce reţine din ceea ce citeşte, cum 
înregistrează informaţiile, cum selectează date şi personaje semnificative. Corectarea acestor caiete/ 
fişe este urmată de analiza concluziilor în faţa întregii clase, cu prezentarea aspectelor pozitive şi 
negative. 

 Convorbirile cu clasa, precum şi cele individuale, despre lecturile elevilor sunt foarte utile, 
deoarece oferă informaţii cât mai multe şi cât mai precise asupra materialului citit, elevii beneficiind 
şi de întrebările ajutătoare ale cadrului didactic. 

Observarea performanţelor: se vor evidenţia elevii care, în urma lecturii particulare îşi 
completează informaţiile, se exprimă îngrijit, nuanţat, apreciind acest lucru ca un gest de silinţă şi 
inteligenţă. 

Efectuarea unui tabel cu evidenţa lecturii elevilor şi afişarea lui în clasă va stimula concurenţial 
cititul cărţilor. 

Controlul fişelor de cititor de la bibliotecă ajută învăţătoarea să vadă cât de preocupaţi sunt 
elevii pentru lectura suplimentară, ce şi cât citesc, ce preferinţe au. 

Pentru realizarea justă a organizării şi îndrumării lecturii elevilor se impune o colaborare strânsă 
între şcoală şi familie. În cadrul activităţilor comune este necesar să se prezinte imensul rol al lecturii 
în formarea personalităţii copilului, să li se dea îndrumări asupra a ce şi cum trebuie să citească copiii 
lor, spre a-i ajuta să înţeleagă ceea ce citesc şi a le dezvolta interesul pentru lectură”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Şerdean, Ioan, Manual Metodica predării limbii şi literaturii române la clasele I-IV, pag.174 
 Tătaru, Ioana: Metode activizante de evaluare a lecturii suplimentare 
 Şerdean, Ioan, Manual pentru şcolile normale clasele a XI-a, XII-a şi a XIII-a, Metodica 

predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1993 
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IMPORTANŢA STUDIERII LIMBII MATERNE. STRATEGII DE 

MOTIVARE A ELEVILOR PENTRU STUDIUL LIMBII MATERNE 
 

PROF. ZAHARIE MARIA 
 
O limbă maternă este patria „din laptele mamei, este patria poeţilor, este patria dorului şi a 

doinei, este patria noastră a fiecăruia dintre noi. Limba este patria gândirii, pentru că gândirea nu 
este posibilă fără învelişul material al vorbirii”. Ideile nu se pot naşte şi nu pot exista decât în „patria 
de cuvinte”, propoziţii şi fraze. 

Studiul limbii duce în mod firesc la crearea posibilităţilor dezvoltării plenare a copiilor, le 
deschide acestora perspectiva unei vieţi spirituale bogate. Omul care nu are cuvinte, nu are idei. 
Limbaj sărac înseamnă gândire săracă şi confuză, simţire săracă şi confuză, capacitate creatoare 
săracă şi fără valoare. Numai prin limbă, prin cuvinte poţi învăţa dor şi dragoste „de ţară, de mumă şi 
de frate”. „În limba sa numai i se lipesc poporului de suflet perceptele bătrâneţii, istoria părinţilor 
săi, bucuriile şi durerile semenilor” – spunea Eminescu. 

Numai prin puterea demiurgică a cuvântului, mereu nouă, mereu nestinsă, a dăinuit şi va dăinui 
fiinţa neamului ucrainean. 

Nu există nimic mai de preţ pentru un popor decât graiul matern, întrucât acesta este plămânul 
prin care respiră întregul neam şi suflarea în care se contopeşte sufletul acestui popor. Prin graiul pe 
care-l vorbeşte fiece popor ajunge să-şi dezvelească întreaga sa făptură lăuntrică şi spiritul său 
patriotic în faţa neamurilor străine, dovedindu-le celor din urmă şi un motiv demn de mândrie şi 
admiraţie atât pentru generaţiile actuale, cât şi pentru generaţiile viitoare. Calitatea de nepreţuit a 
graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi întreaga istorie a neamului, cu toate bucuriile şi 
tristeţile ei, victoriile şi înfrângerile trăite, visele realizate şi speranţele spulberate de împrejurările 
nesigure prin care i-a fost sortit să treacă. În graiul matern se-ascunde amintirea trecutului nostru, 
zestrea noastră strămoşească, a originilor cu care suntem înfrăţiţi încă de la naştere, iată de ce oamenii 
au calificat dintotdeauna limba maternă drept o comoară care nu are vre-un preţ de vânzare sau 
cumpărare, dar, în schimb, poate fi moştenită, păstrarea şi cultivată cu sfinţească dacă nu din respect 
pentru strămoşii care i-au dat suflu, culoare şi aripi, măcar din respect pentru tine însuţi, pentru ceea 
ce eşti azi, graţie zilei de ieri. 

În concluzie, graiul matern e şansa fiecărui popor de a fi o personalitate pe arena mondială, 
şansa lui la existenţă continuă, precum şi la rezistenţă în faţa uraganelor devastatoare ale popoarelor 
barbare, lipsite de identitate şi spirit naţionalist. Să-ţi preţuieşti, să-ţi iubeşti, să-ţi respecţi limba, e 
datoria fiecăruia dintre noi atât timp cât pretindem că suntem o părticică dintr-un popor, căci avem o 
patrie căreia îi suntem devotaţi cu tot sufletul. 

Predarea limbii materne ucrainene în şcoală, în învăţământul gimnazial sau liceal dezvoltă 
gustul pentru literatură, formează în cazul elevilor posibilitatea de a stabili criterii ferme de selectare 
a marilor valori, formarea unui cititor de literatură receptiv la valorile artistice, capabil să manifeste 
un interes viu pentru cunoaşterea şi însuşirea unei limbi şi literaturi naţionale. 

Folosirea a două limbi presupune contact social şi cultural din partea individului, iar contactul 
necesită comunicare. Aici intervine bilingvismul: soluţionarea situaţiei de contact, de comunicare are 
loc cu ajutorul bilingvismului, care, printr-o formulare simplă, este maniera unui individ de a vorbi 
cu uşurinţă în două limbi. Elevii trebuie să fie motivaţi pentru a putea intra în universul captivant şi 
vast al limbii materne ucrainene.  

Motivația este un proces dinamic în desfășurare într-o organizare ascendentă în structura 
activității și cu consecințe asupra rezultatelor acesteia. Ea este concepută ca o „sete” de cunoaștere, 
ca un „mod subiectiv” al cauzalității obiective, ca o cale eficace de a cunoaște evoluția psihică a 
copilului în diferite etape ale evoluției sale. 

Ca forță propulsatoare a energiei și efortului, motivația este, alături de aptitudini, cea mai 
importantă variabilă a succesului școlar. Fără motivație nu poate avea loc un proces conștient de 
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învățare, exceptând învățarea incidentală. De aceea, problema motivației este apreciată „a fi cheia” 
oricărui învățământ democratic modern. 

În literatura de specialitate, prin conceptul de condiție se desemnează totalitatea elementelor 
mediului extern și intern care influențează dezvoltarea fenomenului psihic concret, în cazul nostru a 
motivației. 

Din această definiție delimităm condițiile externe sau de mediu și condițiile interne, determinate 
de persoana însăși: gradul de activism, capacități etc. 

Un rol important în studierea limbii materne ucrainene îl are alegerea variantei optime, a 
paradigmei condițiilor psihopedagogice. Pornind de la prevederile conceptuale cu privire la esența 
motivației, vom încerca să formulăm punctul nostru de vedere asupra condițiilor de optimizare a 
motivelor de învățare a limbii ucrainene. 

Motivația pentru însușirea limbii ucrainene ca limbă maternă este evidentă la copil pentru că 
acest proces natural face parte din lupta sa instinctivă pentru viață, în măsura în care cel mai eficace 
mod de a-și satisface nevoile fundamentale este să-și însușească foarte de timpuriu un mijloc direct 
de a comunica cu lumea exterioară și, mai întâi, cu anturajul său imediat. 

Rolul comunicării în toate sferele activității umane este indiscutabil. În opinia lui A.A. 
Leontiev, comunicarea eficientă este „comunicarea pedagogului (colectivului profesoral) cu elevii în 
procesul instruirii, prin care se creează condiții optime de dezvoltare a motivației și creativității, se 
formează personalitatea celui educat, se asigură un climat emoțional favorabil (în parte, împiedică 
apariția „barierelor psihologice”) și se valorifică pe deplin profesionalismul cadrului didactic”. 

Prin comunicare eficientă în procesul de învățare a limbii materne ucrainene se înțelege, în 
primul rând, comunicarea dialogată a profesorului cu elevii prin intermediul unor mijloace care 
permit apropierea la maximum de condițiile de comunicare firească și corelarea cu interesele 
personale ale celor instruiți. 

După cum afirmă unii cercetători, cauzele insucceselor școlare și ale rezultatelor slabe sunt 
comunicarea ineficientă cu profesorul și absența încurajărilor din partea lui. Aceasta demonstrează 
cât de semnificativ este rolul personalității educatorului în comunicarea pedagogică. 

Profesorul trebuie să aibă o atitudine binevoitoare față de elevi, altfel nu poate fi considerat 
un bun profesionist chiar dacă posedă excelent obiectul de studiu. 

O altă condiție care influențează nivelul motivației pentru însușirea limbii materne este climatul 
psihologic, deoarece fără un mediu adecvat cele mai avansate metode și procedee nu dau rezultatele 
scontate. 

Climatul favorabil se realizează prin dorința de a respecta anumite reguli, prin plăcerea de a fi 
împreună, de a conversa. Dezvoltarea competențelor comunicative poate avea loc numai în cazul când 
cei instruiți discută de la egal la egal, când domină o atmosferă de siguranță, de colegialitate. Uneori 
profesorul trebuie să fie „absent”, acordând elevilor mai multă independență. 

Unii profesori, cu atitudine critică exagerată, corectează cele mai mici greșeli în procesul 
comunicării, însoțindu-le de comentarii, creându-i elevului senzația de inferioritate. Optimismul, 
atmosfera degajată generează condiții favorabile pentru instruire, educație. Bucuria, sentimentul vieții 
trăite din plin, starea de mulțumire predispun spre comunicare. O semnificație aparte are și starea 
emoțională a profesorului, deoarece emoțiile sunt „molipsitoare” și se transmit de la un individ la 
altul. 

Luată la general, abilitatea de comunicare implică și prezența așa-numitului „simț al limbii” 
atunci când structurarea lingvistică (fonetică, lexicală, gramaticală) se realizează mai mult la nivel 
intuitiv. Simțul limbii se bazează pe raportarea permanentă la etaloane, la modele lingvistice. Doar la 
un anumit nivel de dezvoltare a vorbirii cel care studiază o limbă maternă conștientizează și folosește 
corect noțiunile. 

O învățare bazată pe comunicare are avantaje de necontestat: 
• dezvoltă mijloacele de exprimare a elevilor, cu efecte benefice asupra stăpânirii limbii 

materne, ucraineana in cazul nostru; 
• dezvoltă zestrea culturală a elevilor, relevând noi moduri de viață și alte valori culturale 

vehiculate de limba învățată; 
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• pe plan moral și uman, metodele bazate pe comunicare creează și dezvoltă un spirit de 
toleranță și de deschidere de a cărui stringentă actualitate suntem cu toții conștienți. 

Psihologii susțin că o condiție indispensabilă formării motivelor stabile pentru însușirea limbii 
materne o constituie prezența interesului fată de această disciplină de studiu. Interesul, ca orientare 
internă a elevului, influențează procesele de percepție, gândire, memorie și se răsfrânge productiv 
asupra rezultatelor la învățătură. Individul studiază mai eficient, deoarece atenția și energia sunt 
concentrate asupra activității, fapt confirmat într-un șir de cercetări consacrate respectivei probleme. 

Esența motivației interne constă în satisfacerea nevoii de cunoaștere, în susținerea interesului 
față de studierea limbii în cauză. De aceea, interesul este și premisa învățării, și rezultatul ei. 

Studierea fenomenului dat se justifică cel puțin din două considerente: ca sursă a activismului 
și ca factor ce permite evidențierea rezervelor interne de dezvoltare a personalității, întrucât fără o 
motivație intrinsecă este imposibilă evoluția plenară a personalității. 

Metodele de învăţare activă fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze judecăţi de substanţă 
şi fundamentate, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa 
reală. 

Brainstormingul – se poate face pe o temă care să aibă legătură cu tema textului studiat sau cu 
elementele-cheie ale acestuia. Pornind de la răspunsurile primite, se poate alcătui un ciorchine de idei 
care să grupeze sintetic răspunsurile elevilor. 

Cvintetul – o metodă creativă, prin care în cinci versuri se sintetizează un conţinut de idei. Se 
poate adăuga un desen. Primul vers este un cuvânt-cheie referitor la discuţie, fiind, de obicei, 
substantiv. Al doilea vers este alcătuit din două cuvinte care descriu substantivul în discuţie, fiind 
adjective. Al treilea vers este alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune, fiind, de regulă, verbe 
la modul gerunziu. Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect. Al 
cincilea vers este un cuvânt prin care se sintetizează cele prezentate. 

Metoda cubului: strategie se predare utilizată pentru studierea unei teme din perspective 
diferite. Se realizează un cub ale cărui feţe sunt acoperite cu hârtie de culori diferite. Pe fiecare faţă a 
cubului se va scrie una dintre următoarele instrucţiuni: descrie, compară, asociază, aplică, 
argumentează pro sau contra. Elevii redactează răspunsurile cerute de faţa de sus a cubului. Se poate 
continua cu celelalte feţe. 

Diagrama Venn: se cere elevilor să facă o reprezentare grafică a două obiecte/ noţiuni în ceea 
ce au asemănător şi diferit. Ei vor vizualiza partea comună şi vor evidenţia în spaţii diferite elementele 
diferite. De exemplu: Prin ce se aseamănă şi se deosebesc omonimele şi cuvintele polisematice? 

R.A.I. urmăreşte realizarea feedback-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi uşoare. Elevul 
care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare din lecţia predată elevului care o prinde. Cel care 
prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. 
Elevul care nu ştie răspunsul iese din joc, la fel ca şi cel care este descoperit că nu cunoaşte răspunsul 
la propria întrebare 

În vederea dezvoltării vocabularului la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele strategii 
activ-participative care să le îmbogăţească exprimarea. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, 
ele marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. 

Metodele activ-participative trebuie utilizate cu prudenţă, însă trebuie (re)cunoscută valoarea 
lor pentru dinamizarea procesului de învăţare şi pentru motivarea elevilor. 

Ȋn concluzie, însuşirea corectă a limbii materne ucrainene de către elevi are repercusiuni în 
întregul proces al formării şi dezvoltării lor intelectuale. Elevii trebuie astfel pregătiţi să devină nu 
numai beneficiarii limbii, ci şi creatori de limbă. Ei trebuie să încerce să se exprime într-o manieră 
personală în care să se regăsească nuanţe proprii ale gândirii şi simţirii lor.  

 Cunoaşterea temeinică a limbii materne ucrainene poate şi trebuie să ducă la formarea, 
cultivarea şi dezvoltarea sentimentului de patriotism, prin intermediul ei, copiii luând cunoştinţă cu 
istoria neamului. Studiul limbii materne ucrainene poate contribui la dezvoltarea gândirii logice, a 
spiritului de observaţie, a capacităţii de analiză, de comparare, de generalizare. Prin studiul limbii 
trebuie să se creeze priceperi şi deprinderi de exprimare a ideilor şi sentimentelor cu respectarea 
cerinţelor generale de exprimare.  
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Functia socială a limbii ucrainene impune prin calităţile pe care trebuie să le aibă: claritate, 
precizie, concizie, expresivitate, corectitudine e.t.c. . A vorbi înseamna a fi înteles, înseamnă, nu 
numai a comunica gânduri, ci şi a produce un efect: a convinge, a impresiona, a determina la acţiune. 
Elevii trebuie să capete priceperi şi deprinderi de exprimare corectă nu numai în scris, ci şi pentru 
activitatea creatoare, care presupune infinite conexiuni de comunicare orală. 
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ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE ON LINE 

 
ZAMFIR CRISTINA/GRĂDINIȚA NR.1 VOLUNTARI, ILFOV 

 
Numele 
autorului/Unitatea de 
învățământ 

Zamfir Cristina/Grădinița nr.1 Voluntari, Ilfov 

Nivel II-Grupa mare (5-6 ani) 
Domeniul de 
dezvoltare/Domeniul 
de activitate 

Capacități și atitudini față de învățare/DLC 

Mijloc de realizare Vizionare poveste + joc wordwall 
Tema activității În lumea poveștilor/Capra cu trei iezi 
Competența specifică 
principal 
vizată/scopul 
activității 

Competențe digitale/Reactualizarea poveștilor studiate. 

Dimensiuni ale 
dezvoltării  

• Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 
• Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistență în activități) 

Comportamente 
vizate 

• Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și 
învățarea în situații noi 
• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru 
la care întâmpină dificultăți. 

Obiective • Să vizioneze cu atenție povestea 
• Să rezolve corect sarcinile joculețului wordwall (cu ajutorul 
unui părinte) 

Bibliografie Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu 
care operează curriculumul pentru educație timpurie 

Durata aproximativa 
a activității 

30 min 

Etapele activității • Introducerea în activitate se va face prin cîntecelul ,,Trei iezi” 
https://youtu.be/wwcEiMAX0q8 
 
Educatoarea le spune copiilor că iezii au nevoie de ajutor. Dacă vreți să-
i ajutăm pe iezi, va trebui să vizionați cu atenție povestea Capra cu trei 
iezi. 
• Reactualizarea cunoștințelor -vizionarea poveștii Capra cu 
trei iezi 
https://youtu.be/JprW-yA1bxo 
Acum, că toți ne-am amintit povestea, iezii vă roagă să îi ajutați să 
găsească povestea din care fac parte, fiindcă s-au rătăcit în alte povești. 
Pentru a-i ajuta, va trebui să rezolvați sarcina jocului următor (faceți click 
pe butonul ADEVĂRAT când apare o imagine din povestea Capra cu trei 
iezi și click pe butonul FALS când apare o imagine din altă poveste). 
Puteți cere ajutorul unui părinte dacă nu vă descurcați. 
• Evaluarea cunoștințelor : ca o verificare a cunoștințelor, copiii 
vor indica imaginile din povestea vizionată 
https://wordwall.net/ro/resource/16463678 
Pentru participarea la activitate, copiii vor primi de la iezi bulinuțe 
zâmbitoare. 
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https://youtu.be/wwcEiMAX0q8
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https://wordwall.net/ro/resource/16463678


https://www.autodraw.com/share/12U8MX5VG294  
Precizări Activitățile se pot desfășura în funcție de interesul copilului. 
Aplicații folosite Wordwall, Autodraw, Youtube. 

 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1453

https://www.autodraw.com/share/12U8MX5VG294


 

GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 

ZAMFIR GINA MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” BUZĂU 
 

 Grădinița de acasă a schimbat rutinele zilnice ale copiilor și părinților. Întrucât tot mai multe 

familii s-au confruntat cu distanțarea socială, carantina, închiderea instituțiilor școlare și a locurilor 

de muncă, acestea perioadă s-a simțit foarte stresantă. Stresul a survenit nu doar din cauza 

preocupărilor legate de sănătate, dar și din cauza faptului că familiile trebuie să facă față unei noi 

realități, când brusc s-au pomenit acasă pentru mai multe zile cu copii ale căror rutine zilnice au fost 

grav afectate. Copiii s-au confruntat cu schimbări semnificative ale rutinelor zilnice care au afectat  

organizarea, previzibilitatea și securitatea. Izolarea la domiciliu și lipsa interacțiunii și jocurilor cu 

alți copii îi fac pe aceștia anxioși. Din cauză că le-ar putea fi dificil să înțeleagă ce văd online sau la 

TV, sau ce aud de la alte persoane, aceștia pot deveni vulnerabili la sentimente de anxietate, stres și 

tristețe. Lipsa posibilităților pentru jocuri și activități în aer liber i-au făcut să fie mai agitați și mai 

frustrați, stresându-i și mai tare pe părinți.  

 Îndrumările de mai jos i-au ajutat pe părinți să facă un plan cum să organizeze timpul, cum să 

vorbească cu preșcolarii și cum să-i ajute să se descurce chiar și în circumstanțele date. 

• Organizați un program care să corespundă activitățile zilnice pe care copilul le-a avut la 

grădiniță înainte de noua situație (mese, ore de joacă, pauze pentru gustări și somn, combinarea 

echilibrată dintre activitățile fizice, activitățile făcute în liniște și cele de învățare) 

• Includeți copiii în treburile și activitățile gospodărești zilnice, indicându-le exact sarcina sau 

un rol (aranjarea mesei, udarea florilor, împăturirea hainelor curate etc.) 

• Includeți în program activități zilnice pentru întreaga familie – petreceți timpul luând masa 

sau jucându-vă și odihnindu-vă împreună. Încercați să respectați programul, întrucât activitățile făcute 

cu regularitate îi ajută pe copiii mici să se simtă în siguranță și securitate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

https://www.unicef.org/moldova/articole/cum-s%C4%83-interac%C8%9Biona%C8%9Bi-

%C8%99i-s%C4%83-v%C4%83-sprijini%C8%9Bi-copiii-acas%C4%83-%C3%AEn-timpul-

pandemiei 
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https://childtrends.us16.list-manage.com/track/click?u=2dcd6a778a067d2b0f01fd186&id=732bb59d8b&e=4d2c1da349
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DISEMINARE ACTIVITATE DE BUNE PRACTICI 

 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL VOIEVODUL MIRCEA 

DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ 
NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:  

ZAMFIRESCU GEORGETA RALUCA 
 
Categoria de bună practică* Curs de formare Erasmus KA1  
Prezentare: 

Titlul activității: Curs de formare din cadrul Erasmus KA1, “From teachers to facilitors and 
moderators of a student-centred learning” care a avut loc la Escola Secundaria de Sao Joao da 
Talha, Lisabona, Portugalia.  
a) Descrierea activității: 
Noul rol al profesorului 
 - importanta feed-back-ului  
 - conceptul de Flipped Classroom si practica aplicării acestuia 
Introducerea și accesarea platformei MOODLE 

 - Disciplina administrării și personalizarea ; 
 - Reflectarea asupra resurselor WEB 2.0; 
 - Planificarea activităților moodle utilizând resursele on-line; 
 - Colectarea, personalizarea și integrarea  
 
– Web 2.0 tool - book 

 - introducerea instrumentelor în Moodle- a desena, a produce și a participa 
 - exemple ale unor activități proiectate deja 
 - Tehnici de evaluare on-line 
 - e-portofolii si proiecte bazate pe învățare  
 
b) Beneficii: 
1. Reflectarea asupra procesului de predare văzut in contextul utilizării metodelor TIC 
2. Reflectarea asupra utilizării metodelor și tehnicilor inovative în procesul de predare - învățare - 
evaluare  
3. Cooperarea dezvoltării predării personale a unui sistem de network, adoptarea unor practici care 
să conducă spre implicarea unor activități practice care să conțină metode TIC în curriculum cu 
anumite obiective și dobândirea constantă a abilităților curriculare. 
4. Utilizarea critică a metodelor și tehnicilor TIC în calitate de instrumente ajutătoare în curriculum 
5. Stimularea strategiilor didactice și pedagogice care să promoveze abordări inovatoare în 
domeniul TIC 
6.  Promovarea cooperării și diseminarea printre colegi si comunitatea locală  
7. Utilizarea platformelor LMS în contextul educației școlare 
8. Crearea unui repertoriu de sesiuni de planuri care să fie testate și validate pentru aplicabilitate și 
sustenabilitate în procesul de învățare al elevilor. 
9.  Atitudinea pozitivă față de proiectul european și de valorile UE; 
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c) Dovezi (fotografii, rezultate ale elevilor, filme, postere etc.) : 
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CĂMAŞA UNUI OM FERICIT 

 
ZAMFIROIU ANDREEA 

 
 „A fost odată un împărat foarte bogat. Într-o bună zi acesta a căzut bolnav la pat. Doctorii lui 

au încercat să găsească leacuri pentru a-l însănătoşi, însă truda lor a fost în zadar: împăratul se simţea 
din ce în ce mai rău. După multe zile de gândire, în timp ce stăteau adunaţi în jurul palatului imperial, 
doctorii au decis că singurul lucru care ar putea să-l vindece pe suveran era să pună sub perna lui o 
cămaşă a unui om fericit. Mai marii imperiului au trimis soli pe tot cuprinsul ţării în căutarea unui om 
fericit. Însă peste tot pe unde ajungeau erau numai oameni care aveau probleme, necazuri sau tristeţi. 
Aşa că, dezamăgiţi, au hotărât să se întoarcă la palat. Şi cum mergeau ei trişti pe drum, au întâlnit un 
cioban, care păstorea turmele, cântând şi veselindu-se întruna. Văzându-l atât de senin şi vesel, solii 
l-au întrebat dacă se simte fericit, iar ciobanul le-a răspuns că nu a întâlnit om mai fericit decât el. 
Trimişii împăratului i-au cerut cămaşa pentru a o duce la palat, însă păstorul le-a răspuns că nu avea 
aşa ceva. Încurcaţi şi dezamăgiţi, solii i-au spus vestea regelui. Acesta s-a închis în camera lui şi timp 
de trei zile şi trei nopţi a chibzuit îndelung. Apoi a pus ca pietrele sale preţioase şi pernele de mătase 
s fie date celor mai nevoiaşi din imperiu. Din acel moment, suveranul s-a însănătoşit şi şi-a recăpătat 
zâmbetul.” 

 
Scrieţi pe rândurile de mai jos care sunt motivele inserate în text pentru care păstorul era fericit, 

apoi ce acţiuni întreprinse de împărat l-au făcut pe acesta să devină fericit: 
.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 
FIŞA 1 
2. Citiţi frazele de mai jos cu atenţie, fiţi creativi şi completaţi-le: 
a) Dacă fericirea ar fi o floare, aceasta ar fi .................................................................. . 
b) Dacă fericirea ar avea o culoare, aceasta ar fi ......................................................... . 
c) Dacă fericirea ar fi o formă geometrică, atunci ar fi ................................................. . 
d) Dacă fericirea ar avea un nume, acesta ar fi ............................................................ . 
e) Dacă fericirea ar fi o notă muzicală, aceasta ar fi .................................................... . 
f) Dacă fericirea ar depinde de un cuvânt, acesta ar fi ................................................ . 
g) Dacă fericirea ar însemna acţiune, atunci ar trebui ca mereu să ........................... . 
 
3. Completaţi frazele cu răspunsuri scurte, după următorul model: 

 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1457



 
 
4. Priviţi cu atenţie schema de mai jos, şi completaţi-o apoi cu după cum scrie în cerinţă: 

 
 

5. Realizaţi un text de aproximativ 5-10 rânduri în care săargumentaţi importnaţa fericirii pentru 
voi. 

.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
6. Alegeţi din lista alăturată citatul sau citatele care se apropie cel mai mult de răspunsul vostru. 
.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 
„Fiinţele umane cele mai fericite nu posedă mare lucru, ele sunt.”  
(G. Mallasz) 
„Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îţi place, ci să-ţi placă ceea ce trebuie să faci.”  
(James M. Barrie) 
„Fericirea e ceva ce nu se atinge niciodată ... dar pentru căutarea ei merită să alergi toată viaţa.”  
(Anonim) 
„Când alţii te cred fericit şi tu crezi că nu eşti, ia-te după ei!”  
(Raymond Ruyer) 
„Alergăm după fericire până departe, fie pe mare, fie pe uscat, dar fericirea e aici, aproape.” 
(Horaţiu) 
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„Dacă vrei să ajungi la fericire, atunci pune-ţi orice ca ţintă, numai un singur lucru nu: fericirea.” 
(Lucian Blaga) 
„Fericirea nu este nimic decât o sănătate bună şi o memorie proastă.” 
(Albert Schweitzer) 
„Constituţia doar dă oamenilor dreptul la fericire. Trebuie însă să o găseşti singur.” 
(Benjamin Franklin) 
„Când o uşă a fericirii se închide, o alta se deschide; dar deseori ne uităm atât de mult la uşa 

închisă că nu o mai vedem pe cea care s-a deschis pentru noi.” 
(Heken Keller) 
„Cel mai bun mod de a te nveseli este să încerci să înveseleşti pe altcineva.” 
(Mark Twain) 
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 DESPRE ȘCOALA DE ACASĂ 

 PROF. INV. PREȘC. ZĂNOAGĂ ZOIA-CARMEN 
 GRĂDINIȚA P.P. NR. 9, PIATRA NEAMȚ 

 Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 
de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online . În contextul în care o mare parte 
dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii acasă, ce funcționează pentru preșcolari 
in on-line? 

1. Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate,
stabilitate și autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să 
navigheze printre sarcinile legate de muncă, copil, casă. 

2. Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în
viața lor în ultima vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre noul virus și despre cum s-au 
schimbat rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin 
repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim în această perioadă, ce simt copiii, 
ce simt părinții și cum se pot organiza ca să depășească această perioadă. Validarea și acceptarea 
emoțiilor atât a copiilor, cât și a părinților, chiar și cele de frică și panică, incertitudine și 
instabilitate, ne poate ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în direcțiile în care putem avea un 
impact. 

3. Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin
în organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți dintre părinți 
muncesc, înțelegerea nevoilor copilului, organizarea unei rutine similare cu cea din timpul 
grădiniței și a unor activități zilnice poate fi un ajutor esențial și poate menține copilul conectat la un 
program familiar lui. Deopotrivă, comunicarea constantă dintre părinte și educator, îl poate ajuta 
pe cel din urmă să înțeleagă mai bine contextul familiei în această perioadă, jocurile și jucăriile care 
îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe 
interesele sale. 

4. Conectarea educatorului cu copilul. În perioada preșcolară, discuția învățării în perioada
izolării se mută de la activități conform unui curriculum sau al unui plan de învățare elaborat către 
CONECTARE. Educatorii au fost o prezență constantă în viața copiilor înainte de izolare, iar șansele 
ca ei să resimtă lipsa lor, a grădiniței și a copiilor, sunt mari. Unii vor reuși să verbalizeze sau să 
semnaleze acest lucru, alții se vor exterioriza prin comportamente provocatoare aparent fără un motiv 
anume. Conectarea zilnică cu educatorul este importantă pentru a reda stabilitatea și 
continuitatea copilului. 

5. Plictiseala dezvoltă imaginația și creativitatea. Un copil care nu are ce să facă (sau nu i se
spune ce să facă) își va căuta singur de lucru. Va folosi obiectele și jucăriile pe care le are la îndemână 
pentru a crea noi scenarii și jocuri de rol, își va dezvolta autonomia față de părinți și va găsi soluții 
creative la diverse provocări. Deși inițial poate părea o provocare pentru părinți și copii să gestioneze 
plictiseala, pe termen mediu și lung aceasta va fi benefică pentru ambele părți. 

6. Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Părinții sunt extrem de ocupați
însă dacă ar fi să alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze zilnic, aceasta 
este cu siguranță una de motricitate grosieră. Fie că vorbim de momente de dans, jocuri psihomotrice 
(aici educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri de imitare (ex: Simon says, scaunele muzicale, 
freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să stimuleze motric copiii în această 
perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia și se vor odihni mai bine, vor colabora mai bine.benefică 
pentru ambele părți. 

7. Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți.
Având în vedere că cei mai mulți părinți nu mai beneficiază de ajutor din exterior pentru treburile 
casnice și unii dintre ei și muncesc de acasă, navigarea printre toate sarcinile poate fi o provocare. Se 
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știe, însă, că preșcolarilor le place să se implice în treburile casnice, să îi imite pe părinți și în felul 
acesta să îi și ajute. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru 
mașina de spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și 
foarte utile pentru dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
AUTOR: ZARCU IONELA  

PROF. ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOENEȘTI, OLT 
 
 Închiderea școlilor în prima parte a lunii martie 2020 a reprezentat o mare provocare pentru 

profesori, în sensul gândirii, proiectării și aplicării unui nou sistem de predare.  
 Aflat în fața calculatorului, acesta transmitea elevilor săi noile cunoștințe într-o manieră cu 

totul diferită de ceea ce avea loc în sala de clasă: interacțiunea nu mai este personală, problemele 
tehnice care apar îngreunează comunicarea, timpul este limitat, încurajările cu rol motivațional sunt 
acum publice și nu mai ajung doar la urechea celui destinat să fie motivat etc. 

Principala întrebare care se punea era: ,,Ce metode suficient de interesante și atractive în mediul 
online se pot aplica pentru ca elevul să fie motivat în achiziția și fixarea eficientă a cunoștințelor ?” 
Profesorul începea atunci experimentarea celor două tipuri de metode : sincrone ( pentru lucrul în 
direct cu elevii ) și asincrone (pentru lucrul individual al fiecărui elev, în ritm propriu). Îndrumând 
elevii din ciclul gimnazial, am utilizat aplicația Zoom Meetings pentru întâlnirile în direct, pentru 
postarea temelor de către elevi - Platforma Classroom, iar pentru evaluarea online-teste Quizizz, 
Academia ABC etc.Demn de menționat este faptul că, folosind instrumentele sincrone, profesorul 
poate oferi instant feed-back și se asigură că elevul însuși lucrează, pe când în cazul instrumentelor 
asincrone, elevul poate fi sprijinit de persoane apropiate din mediul familial în realizarea sarcinilor 
propuse, iar feed-back-ul nu mai reflectă ceea ce știe și poate face elevul. Așadar, în primul caz 
evaluarea este cât de cât obiectivă, în cel de-al doilea, ea este subiectivă. 

Fiecare dintre aceste categorii de instrumente sprijină elevul în dezvoltarea unor competențe 
utile pe viitor : competențe transversale, independență în învățare, gândire critică, deprinderea de a 
vorbi în fața mai multor persoane, comunicare în alte limbi etc. Profesorul le poate combina cât mai 
eficient pentru ca elevii să beneficieze din plin de pe urma experienței educaționale. 

Predarea online nu face parte din învățământul tradițional, în ultimii ani realizându-se cursuri 
prin Casele Corpurilor Didactice, asociații profesionale sau chiar proiectul CRED în care pofesorii 
erau inițiați în tainele acestui tip de predare. Bazată pe competențe digitale, școala online utilizează 
toate competențele transversale pe care profesorii le dețin și le au formate până în acest 
moment.Obiectivele urmărite sunt aceleași pentru fiecare activitate didactică, diferă însă cadrul de 
realizare și metodele utilizate. 

 Iată câteva dintre avantajele și limitele predării online: 
Avantaje : 
-elevii pot studia oricând, în orice moment al zilei (au libertatea de a alege orele cele mai propice 

pentru studiu din perspectiva propriei persoane ); 
-ei nu trebuie să se deplaseze de acasă, ci realizează lecția în confortul propriului cămin(nu se 

mai pierd bani și timp cu transportul până la școală și înapoi și nu se mai trezesc devreme ); 
-resursele oferite sunt oricând valabile, pot fi accesate la orice oră și din orice loc; 
-promovează învățarea independentă; 
-fiecare elev învață în ritmul propriu; în cazul în care termină mai repede temele, el alocă mai 

mult timp pentru interacțiunea cu ceilalți membri ai familiei, activitățile în aer liber și pentru hobby-
urile pe care le are; 

-materialele distribuite de profesor pentru studiu pot fi văzute de n ori de către elevi până când 
acestea sunt înțelese, receptate, posibil a fi aplicate; 

-nu există restricții generate de cultură, naționalitate, rasă, locație etc. 
Limite : 
-prea mult timp în fața calculatorului duce inevitabil la probleme ale vederii și ale coloanei 

vertebrale; 
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-e nevoie de multă disciplină și responsabilitate pentru a învăța de unul singur, ceea ce nu se 
poate spune despre elevii din primele clase primare (ei nu și-au format deprinderea de a învăța 
singuri); 

-motivația slabă pentru învățare a unor elevi nu duce la rezultatele scontate; 
-profesorul nu are control asupra participării elevului la oră, nu are garanția că el este atent la 

ceea ce se explică (elevii pot participa la oră doar privind, fără a fi atenți ); 
-unele teme pot fi rezolvate doar prin interacțiunea cu natura, cu mediul înconjurător; 
-apar limite tehnice(nu toți elevii au acces la mijloace electronice și la internet); 
-nu asigură interacțiune umană(totul este la distanță); 
-temele pot fi rezolvate foarte ușor preluând de la alții, fără efort; 
-pune accentul pe informații și mai puțin pe practică/aplicare a celor învățate; 
-nu toți elevii pot intra la discuții; 
-anumiți copii nu învață pentru că au nevoie constant de feed-back constructiv din partea 

profesorului, de prezența lui fizică; 
-unii dintre elevi pot rămâne în urmă, dar nu mărturisesc că nu au înțeles; 
-este foarte dificil să predai online atunci când este nevoie de mult exercițiu (spre exemplu, 

învățarea literelor la clasa I); 
Internetul se extinde și se înnoiește în permanență. El poate oferi soluții pentru orice abordare 

didactică, dar totul depinde de flexibilitatea și deschiderea profesorului către inovație. În opinia mea, 
predarea online trebuie văzută ca o completare la învățământul tradițional. Nici cel mai bun curs 
online nu poate înlocui interacțiunea umană stabilită cu grupul de elevi aflat față în față. Aici, în acest 
grup, micul școlar își face prieteni, învață să fie răbdător, empatic, își alină dezamăgirile, concurează 
și este stimulat de competiție.Grupul de lucru este cel în care el se dezvoltă armonios, sociabil, 
sănătos. 
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VIITORUL DIGITAL AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ZARZU RAMONA-VALERIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, JUD. BACĂU 
 
 În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să țină pasul 

cu evoluția societății și implicit a educației. 
 Suntem în era informațională pe care unii cu greu o acceptă, se integrează în ea, însă, iată că 

situația pandemică în care se află societatea a impus profesorilor și educabililor să se adapteze la noile 
moduri de lucru și de învățare la distanță. Învățământul este, fără doar și poate, unul din domeniile de 
bază în care tehnologiile viitorului trebuie să ajungă, deoarece acestea au potențialul de a deschide 
noi orizonturi ale educației, cu experiențe de învățare interactive. 

 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, iar metodologia clasică 
(predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. 

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 probleme 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! 

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1464



 Prin urmare, pe măsură ce tehnologia se schimbă, este normal ca și educația să se transforme. 
Astfel că dotarea școlilor cu dispozitive digitale, tehnologii care să permită realizarea de lecții 
interactive, metode distractive de petrecere a pauzelor, cu siguranță vor face școala mai atractivă, iar 
problema absenteismului ar fi diminuată. 

 Sistemul educațional românesc trebuie să pășească în viitor. Într-o școală a viitorului, elevii au 
cu adevărat oportunitatea să vină cu drag la școală, unde tehnologia îi va putea ajuta în mod activ nu 
doar pentru cursurile de zi cu zi, dar și pentru planurile de viitor pe care vor să și le facă încă de la 
vârste fragede. 
  

 

”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!” / VOL. al II - lea, 2021

1465



 
ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 
PROF. ZEGHEANU IRINA  

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 8 TG-JIU 
 
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, proiectarea instruirii online. Ceea 
ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare 
atentă a instruirii. În primul rând, 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. 

 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; nimeni nu va 

pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 
2. Copiii intră în posesia materialelor print-o simpla accesare a părinților, pentru că 

preșcolarii depind de părinți: 
 Orice persoana 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 profesorul își dă seama că a transmis o informație greșită 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 acelasi 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. 

Dezavantajele învățării online 
1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
 Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea sunt 

întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau 
teme. Dar această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video. 

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.  
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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. 

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.  

 
BIBLIOGRAFIE 
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-

and-online-learning 
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ORIZONTURI DIDACTICE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

 

ZELDEA MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 133, BUCUREŞTI 

 
O metaforă des utilizată atunci când se vorbeşte despre educaţie şi formare se referă la lumină 

şi iluminare.  
Educaţia înseamnă iluminarea fiinţei, dumerire, scoatere la suprafaţă a adevărului, înţelegere şi 

revelare. Prin educaţie, omul se eliberează de întunericul din el şi din jurul său, intrând în sfera luminii 
adevărului, a binelui, a dreptăţii, într-un cuvânt, a valorii.  

Metafora este clar explicitată în filosifia antică, dar primeşte o consistenţă cu totul deosebită în 
creştinism. ,,Educaţia este cea mai mare şi mai grea problemă ce i s-a dat omului spre rezolvare.’’ 

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 de cât 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.  

Dezvoltarea educaţiei, în general, şi cea a învăţământului, îndeosebi, au determinat apariţia 
treptată, în fiecare ţară, a unui ansamblu de instituţii şcolare de diferite grade, profile şi forme, care 
au alcătuit sistemul de învăţământ al acelei ţări. 

Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere si 
dinamism faţă de nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-sociale cu 
progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile poporului ştiintifico-tehnic şi cultural, cu 
aspiraţiile poporului român, în condiţiile societăţii civile şi a statului de drept, democratic.  

Reforma învăţământului se înscrie în actualul context politic şi economico-social ca o tactică 
folosită de societate în cadrul strategiei naţionale globale care vizează ca obiectiv remodelarea 
comportamentului pedagogic în perspectiva amplificării randamentului în prestaţia efectuată. 
Educatorul este agentul uman care mediază decisiv orice schimbare / inovare în cadrul 
învăţământului. 

Direcţiile esenţiale ale reformei învăţământului din România sunt următoarele :  
- schimbări de natură axiologică şi metodologică (autonomia persoanei, capacităţi creative, 

angajare şi responsabilităţi profesionale, modele de clasificare morfologică şi taxonomică a 
obiectivelor. 
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Să educi cu adevărat înseamnă să trezeşti îl cel de lângă tine acele resurse care-l pot împlini şi 
ridică, 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 preceptele 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. 

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. Libertatea persoanei este derivată şi câstigată din felul 
cum are loc raportarea la obligaţiile ce decurg din ecuaţia de mai sus.  

- îmbogăţirea şi dersificarea curriculum-ului ( reevaluarea şi perfecţionarea disciplinelor 
consacrate, introducerea unor noi obiecte de învăţământ – educaţia ecologică, educaţia pentru pace, 
sunt domenii noi de cunoaştere ) ;  

- reevaluarea funcţiilor aplicative ale conţinutului ( ridicarea statutului activităţilor practice ; 
practica trebuie să aibă o programă, metode şi conţinuturi proprii ) ;  

- asimilarea perspectivei interdisciplinare, a predării integrale a ştiinţei.  
- introducerea programelor diferenţiate de studiu – organizarea modulară (tratarea diferenţiată 

a elevilor, variaţia timpului şi a sarcinii de învăţare, asigurarea unui minimum comun de performanţe 
şcolare – baremuri şcolare minimale ) ;  

- informatizarea învăţământului. Se ştie că tinerii şi copiii sunt atraşi de cultura digitală şi de 
suporturile tehnice ce o promovează. Nu putem spune exact cât de mare este această latură a culturii, 
dar există, ne invadează, ne infestează. Din punct de vedere expresiv, cyber cultura este mai aproape 
de interesele tinerilor, prezentându-se sub formă de jocuri, videoclipuri, chat-uri, etc.  

Pot fi identificate şi suporturi aparent tradiţionale, dar care sunt acaparate de noile tehnologii 
digitale. 

Din punct de vedere educaţional, Internetul constituie o oportunitate interesantă, nouă, de 
instrument accesoriu al unor noi valori ce pot fi adăugate conţinuturilor educative vehiculate în 
instituţiile şcolare.  

Noile sisteme de concectare şi de comunicare pot accelera capacităţile comunicaţionale, 
imaginative sau inventative, dar le şi pot încetini sau stopa dacă nu sunt utilizate în chip judicios şi, 
mai ales, în mod univoc. Instrumentul este cu atât mai bun cu cât el face ca elevul să treacă de la 
statutul de utilizator la cel de producător de idei, de sensuri, de trăiri. Oricât de performantă ar fi noua 
tehnologie, aceasta se cere a fi completă cu strategii tradiţionale clasice de formare a abilităţilor 
umane. E bine să ştim să comunicăm prin calculator, dar şi cu semenii din preajma noastră. Uneori, 
e mai dificil sa comunicăm cu cei de lângă noi, decât cu cei care sunt departe.  

Contactul viu, direct, personal cu alţii este edificator pentru propria persoană şi nu poate fi 
înlocuit total cu nici o tehnică, oricât de sofisticată ar fi. Poveştile de altădată ale bunicilor, în faţa 
focului din vatră, nu-şi vor găsi echivalentul în nici o interpelare intempestivă prin intermediul 
mesageriei instant. Apariţia alternativelor educaţionale Waldorf, Step by Step sunt bine venite, dar 
reprezintă altceva, şi nu totul. Metodele de învăţământ bine alese şi aplicate duc la realizarea 
obiectivelor informaţionale şi formative ale lecţiei şi ale activităţilor extraşcolare. Nicolae Iorga 
aprecia că „metoda cea mai bună pe care i-o dă omul care o întrebuinţează”. Orice metodă atârnă şi 
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de o anume inteligenţă, care nu e apanajul oricui dar, importante sunt şi mijloacele pe care le punem 
la îndemână copiilor şi elevilor de mai tărziu.  

În şcolile din România se practică în proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel modern 
ţinându-se spre implementarea celui din urmă, dar fără anularea primului ci realizarea unei simbioze 
structurale între cele două. Modelul modern nu va putea supravieţui fără fundamentul celui 
tradiţional. Profesorul trebuie să deprindă maiestria de a le combina şi a le demonstra eficienţa şi 
aplicabilitatea. In diverse experienţe de învăţare înclinând balanţa în favoarea celui modern, mult mai 
uşor acceptat de către copii. 

În concluzie, pot spune că şi în invăţământul românesc trebuie să insiste pe educaţia pentru 
schimbarea pe care copiii de astăzi şi-o doresc. 

Astfel, conceptul de schimbare în educaţie trebuie să vizeze formarea omului, încât acesta să 
poată face faţă schimbărilor la care este supus în fiecare zi. 
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ŞCOALA ÎN PANDEMIE  

 

PROFESOR ITINERANT/SPRIJIN: ZGĂRDĂU ELENA 

ȘCOALA: CSEI NR. 1 ORADEA 
 

Vremurile s-au schimbat și trebuie să ne adaptăm lor, mai ales în condiții de pandemie, având 

în vedere evoluția noastră tehnologică. Atât elevii, cât și profesorii ar fi important să se adapteze la 

noua tehnologie, deoarece aceasta ne reprezintă viitorul. Deși am evoluat, iar tot ce ține de viitor 

înseamnă performanță și tehnologie, de când a apărut acest val al pandemiei, unii dintre noi nu am 

fost pregatiți moral și mai mult sau mai puțin material. Acesta este tristul adevăr, însă într-un an și 

câteva luni de când am fost nevoiți să ne izolăm pentru sănatatea noastră și a celor din jur, ne-am 

obișnuit cu modul de predare online și mai ales cu lipsa socializării efective.  

 Da, toate sunt cu un motiv. Pâna la urma nimeni nu și-a dorit să trecem la acest stil de viață, 

astfel telecomunicând de acasă cu elevii, însă aceasta a fost cea mai eficientă metodă de a ne proteja 

împotriva unui virus compromițător. Deși îmi lipsesc elevii și colegii, socializarea și îmbrațișările 

calde pe care ni le ofeream aproape mereu când ne vedeam la școală. Totuși nu sunt singura care 

adoră comoditatea, iar școala online este cel mai comodă modalitate de a fi productiv. Ai mai mult 

timp să îți găsești hobby-uri noi, să fii alături de familieși să te concentrezi pe propria persoană. 

 Deși e o metodă de protecție împotriva acestui virus, școala online nu este neapărat cea mai 

apreciată metodă de predare de către elevi sau profesori. Toți preferăm metoda tradițională și deși 

lumea spune că școala o înveți indiferent de circumstanțe, nu o înțelegi la fel cum o înțelegi cu o tablă 

și un profesor în fața ta, comparativ cu un monitor plin de nume.  
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 ȘCOALA DE ACASĂ, EDUCAȚIA ȘI ȘCOALA ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR ZINVELIU MARIA SIMONA 

 
Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate 

printre care și educația. Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale 
care presupune adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea 
utilizării tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii 
și culturii școlii. Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic 
dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii 
cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 
desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul 
față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, 
poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

 Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente și 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. O parte din activitatea didactică față în față 
nu se poate face online la distanță, având astfel un impact negative asupra învățării temeinice. S-au 
semnalat disfuncții în ceea ce privește activitățile de suport pentru învățare cum ar fi : comunicarea 
autentică și relaționarea umană, sprijin personalizat pentru eleviii cu nevoi speciale de învățare, 
monitorizarea ritmului învățării, feedback pentru corectarea promtă sau pentru confirmarea 
achizițiilor, explicații pentru înțelegerea conceptelor, relațiilor, fenomenelor. 

 Elevii cu nevoi speciale nu vor mai avea parte de sprijin deoarece acesta este greu de oferit 
online. În mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadru didactic o posibilă situație de 
dificultate de învățare făcându-se astfel dificilă identificarea celor cu probleme. Este dificilă 
interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul 
este urmărit online de către o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. 

Comunicarea este facilitată în timp real pe platformele educaționale, însă această comunicare 
este percepută ca fiind artificială. Motivul pentru care comunicarea este percepută astfel este faptul 
că din cauza posibilității obținerii unui feed-back communicational real iar pe de altă parte din cauza 
contextului incomod al plasării în spațiul virtual. 

 Specialiștii au dorit să avertizeze asupra consecințelor dramatice și pe termen lung al îngrădirii 
accesului la educație. Neparticiparea școlară nu este o opțiune în nici o societate. Educația trebuie 
protejată în contextual acestei crize sociale. Datele ne relatează că 28% dintre copii și 43 % din cadrele 
didactice nu dețin toate resursele materiale necesare învățământului online. După cum vedem 
rezultatele analizei efectuate sunt alarmante 

 Comunicarea care există la școală este una constructive. Elevul se va confrunta în viață cu 
multe situații competitive iar dacă noi nu învățăm copilul să fie competitive nu se va descurca în viață. 
Elevul trebuie să se formeze într-un sistem competitive iar competiția ia naștere, evoluează doar în 
colectivitate, în cazul elevilor în școală. 

 După cele enumerate mai sus ajungem la concluzia că un copil trebuie educat într-o școală, 
într-o comunitate, nu izolat acasă. 

Învățământul on-line deschide însă 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, 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. 

Implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 
particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 
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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.  

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)  
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SCOALA DE ACASĂ  

 
 PROF. INV. PRIMAR, ZOICAN ELENA SIMONA,  
SCOALA GIMNAZIALA SAMARINESTI, GORJ 

  
 Educatia este foarte importantă deoarece deschide mintea si joacă un rol vital în societate. De 

cele mai multe ori, educatia are loc frecvent sub îndrumarea educatorilor. Cu toate acestea, perioada 
prin care trecem reprezintă pentru noi toti mai mult decât o provocare obisnuită. Învătământul 
on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate si corect etapizate (vedem acum 
multitudinea de platforme si soft-uri educationale on-line, care abundă media în această perioadă); 
reprezintă o formă de învătare la distantă, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învătământ clasic, traditional, ”fată în fată” sau adecvată unor contexte speciale, asa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învătământ, public si privat, 
indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învatare este impus acum de perioada 
dramatica pe care o traversam. 

Scoala on-line îti dă prilejul să explorezi noi moduri de învătare. Metodologia clasică (predare 
– învătare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o groază 
de videoclipuri cu activităti predate diferit fată de cum eram obisnuită. M-au ajutat să privesc 
subiectele predate la grădinită dintr-o altă perspectivă. 

Este evident că scoala – chiar si repozitionată în zona digitală – trebuie să continue să 
reprezinte pentru copii o resursă de sigurantă si de continuitate.  

Voi prezenta câteva avantaje si limite ale scolii on-line. 
• Avantaje: 
 - Distribuirea rapidă a materialelor didactice – Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, 

oriunde si oricui informatiile pe care le doresc. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor 
pentru a se întâlni fizic si nimeni nu va pierde nimic pentru că informatiile rămân on-line. 

- Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare – Orice persoană din grupul tintă 
are acces la toate informatiile, oriunde si oricând. 

- Existenta continuturilor multimedia – Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, 
fisiere si orice fel de material virtual care întotdeauna au eficientizat învătarea. 

- Continuturile pot fi sterse, corectate sau actualizate cu usurintă – orice document poate fi 
editat si reeditat, astfel corectarea nu mai produce dificultăti. 

- Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor – Informatiile pot fi 
îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi timp în mod individual sau se pot crea 
grupuri în care utilizatorii pot să si comunice. 

- Folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului – fiind existente grupurile, 
membrii pot face schimb de experiente, păreri sau informatii. De asemenea, ei pot primi feed-back în 
timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există si interactiune 
virtual si nu numai învătare individual. 

• Dezavantaje: 
-Dificultăti în utilizarea tehnologiei – Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt 

la zi cu noutătile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate problem de utilizare a informatiilor sau de 
realizare a unor proiecte sau teme 

- Lipsa comunicării reale / fizice – Când învătarea si comunicarea rămân axate în mediul virtual, 
atunci când oamenii se întâlnesc nu mai stiu să comunice si încep să comunice tot prin tehnologie. 
Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează! 

Mentionez faptul că, am primit din partea copiilor si a părintilor 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 
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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. 

Scoala on-line ar putea deveni un sistem functional, care să rezolve problemele din sistemul 
românesc de educatie. 
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SCOALA DE ACASĂ  

 
 PROF. INV. PRIMAR, GRUIA IRINA 

 SCOALA GIMNAZIALA ,,ECATERINA TEODOROIU”, 
 TIRGU-JIU, GORJ 

 
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.  

Avantaje: 
Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
Profesorii sau administratorii 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; nimeni nu va 

pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 
Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla 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 fi șterse, corectate sau actualizate cu 
ușurință: 

Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită 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. 

Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: 
Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi 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 
virtuală și nu numai învățare individuală.  

Dezavantaje: 
Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea 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. 

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 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. 

1. 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 face imposibilă interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil 
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pe măsură ce dimensiunea clasei crește; se ajunge, în cele din urmă, la un punct în care pur și simplu 
nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific și prompt. 

2. 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; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de  

mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este 
facilitată de profesor.  
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SCOALA DE ACASA 

 
 PROF. INV. PRIMAR, PIRJOL MARIA 

 SCOALA GIMNAZIALA SAMARINESTI, GORJ 
 
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. 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. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. PREȘC. LENUȚA-VIORICA ZOLYOMI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEUAȘU DE CÂMPIE, JUD. MUREȘ 
 
„Îi poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi, dar dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-i 

curiozitatea, el va dedica întreaga viață învățăturii.” Clay P. Bedford 
 
Trecerea de la activitățile tradiționale la activitățile online s-a făcut destul de brusc, când toate 

activitățile s-au mutat exclusiv online, astfel activitățile de învățare tradiționale nu s-au mai putut 
desfășura, iar noi cadrele didactice am fost nevoite să ne adaptăm la o nouă normalitate, la un mediu 
nou și să redefinim conceptul de învățare. 

 Învățarea online poate fi definită ca o alternativă de învățare în cadrul căreia se asigură 
continuitatea procesului instructiv-educativ în condiții normale prin intermediul instrumentelor 
informative de comunicare la distanță. 

 Pentru a fi la fel de eficientă ca predarea față-în-față, trebuie să se regăsească sub forma 
învățării mixte – online și față-în-față, astfel cresc rezultatele învățării atunci când este integrată în 
mod semnificativ. 

 Învățarea online de calitate înseamnă: 
- Timp de planificare,  
- Pregătirea pentru lecție/activitate 
- Acționarea cu resurse minime disponibile și în timp redus. 
 Planificarea activității online presupune proiectarea atentă a conținuturilor, a tipurilor de 

interacțiune cu scopul de a susține procesul de învățare, adaptată particularităților individuale și de 
vârstă a copiilor.  

  
 AVANTAJELE învățării online 
 Distribuirea rapidă a materialelor didactice și a conținuturilor învățării – profesorii pot 

transmite repede, oricând și oricui informațiile pe care le dorește, astfel nu este nevoie de întâlnire 
fizică. 

 Copiii primesc materialele printr-o simplă accesare oricând și oriunde; 
 Existența conținuturilor multimedia: se pot transmite imagini, fișiere, videoclipuri și alte 

materiale cu caracter formativ; 
 Conținuturile pot și corectate și actualizate în orice moment, orice document poate fi editat 

și reeditat atât de elevi, cât și de profesori, astfel informația transmisă să fie corectă;  
 Se pot crea grupuri – informațiile pot fi transmise unei persoane sau mai multor persoane în 

același timp; 
 Conținuturi interactive, existența feed-back-ului în timp real, astfel există interacțiune 

virtuală, nu numai învățare individuală. 
 Se evită bullyng-ul, o problemă tot mai des întâlnită în școli; 
 
Avantajele învățării online derivă din faptul că activitățile se pot accesa oricând și oriunde, le 

pot accesa în ritm individual, timpul nu este determinat ca la școală. Fiecare elev poate parcurge în 
ritm individual material propus. Învățarea online permite elevilor și profesorilor să interacționeze într-
o comunitate online, fără a fi prezenți în același timp sau loc. 

 
DEZAVANTAJELE învățării online 

 Dificultăți în utilizarea tehnologiei – sunt întâmpinate probleme de utilizare sau accesare a 
informațiilor, de realizare a unor teme sau proiecte. Sunt întâlnite situații de dezorientare sau confuzie, 
dar această problemă poate fi realizată prin tutoriale video. 
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 Lipsa comunicării fizice – când orice activitate se realizează online, oamenii nu mai 
comunică fizic, ci comunică cu ajutorul tehnologiei. 

 Situații limită – atunci când o persoană nu poate avea acces la internet sau nu își permite 
acest lucru. Din acest motiv pierde informații care îi erau utile. Aceste situații de criză nu pot fi 
controlate. 

 Abilități limitate – mulți profesori au abilități limitate de a utiliza platforme educaționale, de 
a planifica și desfășura activitățile/orele online, iar activitățile de învățare se fac pe cont propriu. 

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că relațiile interumane dintre elevi și elevi, 
dintre elevi și profesori sunt sărăcite. Acest tip de învățare poate fi un impediment pentru elevii cu 
rezultate școlare slabe, când conținuturile din mediul online sunt mai greu de asimilat.  

 
Concluzii 
Cu toții știm că internetul este necesar în învățare atât a celor mici cât si celor mari. Pentru cei 

mici tehnologia este interesantă și atractivă, dar pentru cei mari este nevoie de o motivație puternică 
pentru a o utiliza eficient. 

Învățarea tradițională îi ajută pe elevi și profesori să se cunoască mai bine, permite profesorilor 
să își cunoască elevii, să evalueze punctele forte și slabe ale acestora. În clasă elevii pot să-și 
împărtășească opiniile, să-și clarifice propriile întrebări cu profesorii, pot găsi mai multe informații 
utile și îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la unele examene.  
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EDUCAȚIA FĂRĂ FRONTIERE 

ZSIDÓ JUDIT 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FÜLÖP ÁRON” FELICENI 

 Educația online, după atâta experiență, putem spune că își are avantajele și dezavantajele. 
Cum pandemia a sosit foarte brusc în viața noastră, așa a sosit și educația online, la care 

majoritatea elevilor, părinților și pedagogilor nu a fost pregătită. 
 În primul rând familiile nu au avut destule instrumente digitale, care erau inevitabile predării 

online. În al doilea rând rețelele de internet adesea au avut probleme în prestarea serviciilor, de multe 
ori sistemul a oprit, am avut multe probleme cu electricitate. 

 Eu predau într-o zonă rurală la care aparțin niște sate mai depărtate și acolo copiii au avut multe 
probleme și cu electicitate și cu rețelele de internet. De obicei părinții nu au fost acasă și de multe ori 
copiii au adormit, nu au folosit camera sau microfonul. 

 Opinia mea este că pe o parte educația online a necesitat mai mare efort și din partea mea și 
din partea elevilor. De multe ori nu am auzit bine răspunsul elevilor și ei de multe ori nu au înțeles 
explicația mea. 

 Dar nu trebuie să ne uităm nici de avantajele predării online. Nu am pierdut timp dimineața să 
ajungem la școală, deci am avut minimum jumate de oră să mai dormim. Și de multe ori, elevii, mai 
degrabă cei mari au intrat în Classroom, nu au pornit camera și au dormit mai departe. Sau nu s-au 
îmbrăcat așa cum se cuvine. 

 Eu pe tot parcursul predării online am simțit nevoia contactului personal. Elevii în clasele 
primare au nevoie de mângâieri. Dar totodată au făcut multe proiecte online. Aceste proiecte au fost 
foarte interesante, au dezvoltat creativitatea elevilor. Pe tot parcursul educației online elevii au 
colaborat, au co-operat, fiecare elev și-a demonstrat talentul în diferite domenii. Dar a fost greu să 
cântăm online și să pregătim împreună lucruri manuale online. 

 Era foarte greu să corectez greșelile elevilor. Ei mi-au trimis temele pe care eu le-am corectat 
și după accea le-am trimis înapoi. 

Dar evaluarea era foarte grea, să urmăresc dacă elevii au făcut singur tema și nu au primit ajutor 
de la părinții. Dar pe de altă parte am dat și teme unde părinții au trebuit să ajute copii, deci fiind și 
ei mult timp acasă, au petrecut timp îmreună într-un mod util. Asta putem spune că este educația fără 
frontieră, educația, care depășește limitele școlii. 

 Asta înseamnă că pe Facebook avem un grup de Pedagogi și dacă ne pregătim un proiect de 
exemplu, Sutori, împărțim cu colegii. Asta ne ușurează munca, deoarece nu a trebuit să facem proiecte 
la fiecare disciplină și la fiecare temă. 

 În concluzie putem spune că educația fără frontiere, educația online, a adus experiențe noi în 
viața noastră tuturora. 
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CUPRINS 

MUREȘAN RALUCA OLIMPIA 7 
MUSAT FLORINA LAVINIA 11 
MUSAT MARIA 13 
MUSCĂ MIHAELA 15 
MUSCALU MARICICA 17 
MUSCARIU SIMONA 19 
MUSTĂȚEA STELA-RODICA 21 
NAE FLORENTINA LAURA 23 
NAE NICOLETA 29 
NAGY ANDREA 30 
NAGY IRENE 32 
NAGY KASZA CRISTINA FLORINA 33 
NAGY SILVIA 35 
NALAȚ AURORA CRISTINA 36 
NANU ANDREEA 38 
NANU CRISTINA-ELENA 40 
NĂPÂRLICĂ DANIELA 42 
NASTA CORINA CODRUȚA 44 
NASTASE CLAUDIU CRISTINEL 46 
NASTASE JENI 48 
NĂSTASE LIANA LOREDANA 50 
NĂSUI ALINA 52 
NATALIA TODORAN 55 
NAZÂRU ANIȘOARA 56 
NEACȘU GABRIELA 58 
NEACSU MIOARA 59 
NEAGOE IRINA IRENA 61 
NEAGOE SIMONICA SONIA 63 
NEAGU DOINA 65 
NEAGU IRINA 66 
NEAGU PETRUȚA ALEXANDRA SI CIREASA IOANA THEODORA 68 
NEAGU SORINA 70 
NEAGU STELUȚA 72 
NEALCOȘ NICULINA 74 
NECHIFOR RALUCA 75 
NECHITA DANIELA 77 
NECSOIU ELENA CRISTINA 80 
NECULA LILIANA 83 
NEDELCU VICTORIA 85 
NEDU IULIANA CRISTINA 86 
NEGOI GICA 87 
NEGREA MIHAELA 88 
NEGRICI MARIANA 90 
NEGRILĂ ANDRA COSTINELA 91 
NEGRU LUCIAN-RADU 92 
NEGRU MIRELA MARIANA 94 
NEGRU NICOLETA 96 
NEICHI SERGIU 98 
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NEICULESCU DUMITRA 100 
NEMEȘ CRISTINA GABRIELA 101 
NENEA IONELIA MADALINA 102 
NETE RAMONA IONUTA 104 
NICĂ MARIA-RAMONA 106 
NICA MIHAELA CARMEN 108 
NICOLA SORINA 110 
NICOLA VICTORIA DANIELA 112 
NICOLAE FLORINA ADELA 114 
NICOLAE IOANA 115 
NICOLAE IOANA LIVIA 116 
NICOLAESCU NORINA 119 
NICOLAI ANGELA SIMONA 121 
NICOLETA SILION 123 
NICORICI ANA FELICIA  124 
NICU OANA SILVIA 125 
NICULA ANDREEA-FLORIANA 126 
NICULA FLORENTINA 128 
NICULAE DENISA 129 
NICULESC LIDIA CARMEN 130 
NICULESCU HRISTA OCTAVIA 132 
NICULICIOIU ROXANA SI BADITA ELENA ADELINA 134 
NICUTA NICOLETA 136 
NIDELEA IRINA VERONICA 138 
NINCIU ANDREEA NICOLETA 139 
NISTOR DORINA-ILEANA 141 
NISTOR MARIA DANA 143 
NIȚĂ DANIELA NICOLETA 145 
NIȚĂ LILIANA 147 
NIȚĂ MIHAELA ALINA 149 
NITA MIHAELA 151 
NIȚĂ NICOLETA ROXANA 153 
NIȚĂ STELUȚA 155 
NIȚĂ VIORICA 158 
NITESCU CLAUDIA-CRISTINA 160 
NIȚU CLAUDIA-MARIA 162 
NIȚU GEORGE 163 
NIŢU LIZICA ELENA 165 
NITU NICOLETA 167 
NOANEA MARIA-CRISTINA 169 
NOGHI MARIA 171 
NOSAL ROBERT SI NOSAL RALUCA 172 
NOVAC ANA-MIHAELA 176 
NOVAC MIRELA 178 
NUȚESCU MIHAELA CAMELIA 180 
NUȚIU CAMELIA FLOAREA 183 
OANA-MARIA MOLDOVAN 185 
OANȚĂ ADRIANA MIHAELA 187 
OBADĂ IULIANA 190 
OBIȘTIOIU IONELA 192 
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OCHIAN IULIA-MARINELA 194 
OLAH ANDREA 196 
OLAH LOREDANA 197 
OLARIU MIHAELA 200 
OLARIU OANA 202 
OLARU MANUELA 204 
OLARU NICOLITA 206 
OLOERIU CAMELIA ALINA 209 
OLTEANU ALINA CRISTINA 211 
OLTEANU ANDREEA MIHAELA 213 
OLTEANU MADALINA 215 
OMILESCU MIRELA COSMINA 217 
ONAGA RAMONA ILCUTA 218 
ONCEA MARIA 220 
ONET ADELA-ELENA 222 
ONEȚ MARCELA 224 
ONEŢ VALENTINA DORICA 226 
ONOFREI ANCA ANGELA 227 
ONU ANA DORINA 228 
ONUȚ MARIA 230 
OPREA DANIELA 232 
OPREA MARIANA 234 
OPREA MIHAIL ADRIAN 235 
OPRESCU MARINELA 236 
OPRIȘ LAVINIA 237 
OPRIȘOR LIANA 239 
OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA 240 
ORIAN ELENA 242 
OROS ANDREEA DENISA 243 
OROS DANIELA FLORINA 245 
OSĂCEANU NELUȚA VALENTINA 247 
OSMAN CONSTANTA CARMEN 249 
OȚELEA MIHAELA 250 
PADURARU COMANOIU MIHAELA 252 
PĂDURARU GEORGETA 254 
PAISA CODRUȚA 256 
PAL REGINA 258 
PALADE DANIELA 260 
PALAMIUC DANIELA 262 
PALCU FLORENTINA  264 
PALOS CLAUDIA DANIELA 266 
PANA DELIA 269 
PANĂ DIANA-MARIA 270 
PANĂ EMILIA 273 
PANCIU EMILIA MARIANA 275 
PANGRATE GEANINA 276 
PANOIU MARIA  278 
PANTEA PAULA GEORGETA 280 
PÂNZARU MARTA 281 
PÁPAI VIRÁG 283 
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PAPUC CARMEN CRISTINA 285 
PAPUC CRISTINA AMALIA 287 
PARASCHIV FLORENTINA 288 
PARASCHIV OANA VALENTINA 289 
PARIZA NICOLETA GEORGIANA  291 
PARJEA NICOLETA MIHAELA 293 
PARVANA SILVIA 295 
PAȘCA FLORICA 297 
PAȘCA GHEORGHINA DANIELA 299 
PASCAL DANIELA MARIANA 300 
PASCARIU IULIA ANAMARIA 304 
PASCARU LILIANA 306 
PASCU LUMINITA MIHAELA 308 
PASCU MARIANA 310 
PASCU NICOLAE 312 
PĂSULĂ SVETLANA KAROLINA 313 
PATRAȘC IOANA 315 
PĂTRĂUCEANU ROXANA - GABRIELA 317 
PĂTRUNĂ AMALIA EUGENIA 318 
PĂUC ANGELICA 319 
PAULA BONDAR 320 
PAULA-ELENA DIACON 322 
PĂUN MIHAELA ANCA 324 
PAUN STELUTA 328 
PAUNE ANA MARIA 331 
PĂVĂLUȚĂ MARIANA 333 
PAVEL IOANA-STEFANIA 335 
PAVEL STELA 336 
PAVEL VERONA MARILENA 338 
PAVEN LAVINIA MARIA 340 
PECINGINA VASILE 342 
PELEA ROXANA 343 
PENEA AGRIPINA 345 
PENU DANIELA 348 
PETACA DANIELA MARIA 349 
PETCU ADRIANA 351 
PETCU IONELA-SIMONA 353 
PETCU SPERANȚA 355 
PETCUȚ DIANA MARIA 357 
PETCUȚ RAUL PAVEL 358 
PETRE ILEANA 359 
PETRE LAURA CLAUDIA 360 
PETRE RODICA 362 
PETREA DOINA 363 
PETRESCU CAMELIA 365 
PETRESCU GEORGETA -AMALIA 367 
PETRESCU MIHAELA CRISTINA 369 
PETRESCU ROZALIA 371 
PETRIȘOR MIHAELA 373 
PETROI CARMEN -MARIANA 375 
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PETROVICI RAMONA 377 
PETRU VIORICA MIHAIELA 379 
PETRUȘ EMILIA SANDA 381 
PETRUS MIHAELA CRISTINA 384 
PETRUS VIOLINA 385 
PETRUSE MARIANA SANDA 386 
PETRUŢ CAMELIA ANA 388 
PETRUȚ MIRELA 389 
PETRUTA ANGELA 391 
PICĂ COSTEL 393 
PÎCĂ DESPINA 395 
PIELE ELENA ROXANA 398 
PIETRARIU DANIELA 400 
PIETRARIU DUMITRU 402 
PINGHIREAC NICOLETA 404 
PINTILEI DANIELA 405 
PINTILIE GIANINA 407 
PIRSE GHEORGHITA 409 
PÎRVU CARMEN MONICA 410 
PÎRVU MIHAELA MĂDĂLINA 412 
PÎTIU GEORGETA 414 
PLĂSTOI GLICHERIA-IRINA SI  MARINESCU SIMONA 415 
PLAVITU AURORA  417 
POAŢĂ IULIETA 419 
PODAR CLAUDIA 422 
POGAN LIVIA - ALEXANDRA SI  MOȚOC NICOLETA 424 
POHRIB-GAVRILESCU ANA 426 
POLEC MIHAELA IOANA 428 
POP ALINA SI CHEREGI CRINA MARIA 430 
POP ANDREEA 432 
POP CRISTINA SI MARGINEAN GEORGETA 433 
POP DANIELA 437 
POP DANIELA-FLORENTINA 439 
POP ELENA 441 
POP ELENA 442 
POP ELENA 444 
POP ILEANA SILVIA 446 
POP KOVACS CORNELIA 447 
POP KOVACS MIHAIL 449 
POP LAURA TEODORA 451 
POP LIOARA SI VANCEA BIANCA 453 
POP MARIA 455 
POP MARINA ANCA 457 
POP MIHAELA NADINA 459 
POP MIHAELA 461 
POP SIMONA ADRIANA 465 
POP SIMONA 467 
POP VIOLETA 469 
POP VIORICA 471 
POPA ADRIANA 473 
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POPA ADRIANA  475 
POPA AURICA 477 
POPA CAMELIA-SIMONA 479 
POPA CORINA BIANCA 480 
POPA DANA ALINA 483 
POPA DANIELA 485 
POPA DANIELA 487 
POPA DIANA FLORENTINA 489 
POPA ION 491 
POPA JENI MARILENA 493 
POPA LILIANA 494 
POPA LOREDANA 496 
POPA MARIA FLORICA 498 
POPA MARIA LILIANA 499 
POPA MARIA 501 
POPA MARIA-ANCUTA 502 
POPA MARIA-CRISTINA 504 
POPA OANA RAMONA 506 
POPA ROXANA 508 
POPA SIMONA 510 
POPA VERONA-ELENA  512 
POPA VIOLETA 514 
POPESCU ANCA 518 
POPESCU AURA MARIA 519 
POPESCU CRISTIAN  521 
POPESCU DIANA-MIHAELA 522 
POPESCU ELENA 524 
POPESCU FLORINA MĂDĂLINA 535 
POPESCU GEORGETA 527 
POPESCU IULIANA MARIANA 529 
POPESCU LĂCRĂMIOARA CRISTINA 531 
POPESCU LAVINIA-MIOARA 533 
POPESCU MARICICA  536 
POPESCU OANA CAMELIA 538 
POPESCU TAMARA - VASTI 540 
POPESCU TAMARA 542 
POPOVICI DANUT IONEL 544 
POPOVICI FLAVIA IONELA 546 
POPUTE GETA 547 
PORFIRIU DANIELA DELIA 549 
POȘIRCĂ ELENA ALINA 551 
POȘIRCĂ FLORENTINA 553 
POSTELNICU ELENA 555 
POȚCLEAN ANA DANCA 557 
POZÎNĂREA REMUS MIHAIL 558 
PREDA ELENA 560 
PREDEA MIHAELA 562 
PREDIȘOR MĂDĂLINA 564 
PREOTEASA CARMEN FLORINA 565 
PRICOLICI MIHAELA 567 
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PRIHOI ANA LUCRETIA 569 
PRISECARIU GHEORGHE-SILVIU 571 
PROCA DANIELA 573 
PRODEA DENISA IONELA  575 
PRODEA ELENA LELIA 576 
PROFIR ELENA 577 
PROTOPOPESCU FLORINA 578 
PROTOPOPESCU RODICA MIHAELA 579 
PRUNA IOANA 580 
PRUNCUȚ IOANA 581 
PUFLEA ELIZA MARIA 582 
PUFLEA GAROFIȚA 584 
PUI LUCREȚIA MARIA 586 
PUICĂ-ȘERBAN DANIELA 588 
PUIU MATEI NICULINA 590 
PUPĂZĂ GABRIELA-IONICA 591 
PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 593 
PURDEL LOREDANA 594 
PURICE VICTORIA 595 
PUSCA EMILIA 596 
RAD ADELA 598 
RAD BOITOR MARIA VASILICA 600 
RAD FLORINA GIORGIANA  602 
RADA LAVINIA 604 
RĂDOI ANA - MAGDALENA 605 
RADU ALINA SIMONA 608 
RADU CARMEN DUMITRIȚA 610 
RADU CRISTINA MIHAELA 612 
RADU CRISTINA-MARIA 614 
RADU DORILENA ELENA 616 
RADU IOANA 618 
RADU PAULA-SILVIA 620 
RADU SOLTANA 622 
RĂDUCEA MIHAELA 624 
RADULESCU DELIA ILEANA 626 
RADULESCU MARGARETA 629 
RĂDUȚ IOANA-CRISTINA 631 
RĂDUȚĂ ALINA 632 
RAICU CARMEN 633 
RALEA MIHAELA 635 
RÂNCEANU LIVIA CORINA 637 
RANTA MARIANA MONICA 638 
RĂRIȘ MARIA - IZABELA 640 
RĂSTOACĂ IULIANA 641 
RAŢĂ ECATERINA-ROXANA 643 
RAȚIU MĂDĂLINA-IOANA 647 
RĂVEANU MONICA SI GEORGESCU CAMELIA 649 
REBEGA RICA 650 
REFI NIRVANA 652 
REVNIC CORINA 654 
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RÎȘTEI LOREDANA MIHAELA 656 
RISTOIU GEORGETA-ELENA 658 
RIZEA CRISTINA GEORGIANA 660 
RIZESCU DANA 662 
RIZESCU MAGDA 664 
ROBU MIOARA 666 
RODU ELENA 668 
ROFF NICOLETA MARIA  670 
ROGOJINA ELENA 672 
ROJA ANDREEA NICOLETA  674 
ROMAN ANDREEA 676 
ROMAN CĂTĂLINA - EUGENIA 678 
ROMAN CLAUDIA 680 
ROMAN MELINDA 682 
ROMAN VALERIA 683 
ROMANESCU MARIA FLORENTINA 689 
ROȘAN ANCUȚA, CARABA MARIA, MATEI ELENA 691 
ROȘCA ROXANA 693 
ROȘCULEASA VERGINICA 695 
ROSENAUER PETRONELA 697 
ROSIU DANIELA 699 
ROSU GEORGIANA CATALINA  701 
ROȘU NICOLETA DENISA 704 
ROTAR ADRIANA 706 
ROTARU ANCA DANIELA 708 
ROTARU CARMEN  711 
ROTARU MARIA-MIHAELA 713 
RUJOIU SILVIA-BENONIA 714 
RUS ANCA-CRINA 716 
RUS CORINA 718 
RUSNAC IULIA 719 
RUSU ELENA 721 
RUSU EMANUELA 723 
RUSU FLORENTINA 725 
RUSU GABRIELA 727 
RUSU IOANA ALEXANDRA 728 
RUSU LILIANA 730 
RUTA CĂTĂLINA DANIELA  732 
SABĂU SIMONA ZÎNA 733 
SABO ELENA LIDIA 735 
SABOU FELICIA DORINA 737 
SABOU GIGI 739 
SABOU SORANA-ALIDA 741 
SACADATI ANCA MARCELA 743 
SADOVEAC ALINA 744 
SĂLĂJAN MARIANA 746 
SĂLCUDEAN ANGELA CRISTINA 748 
SALVA ELISABETA 750 
SAMARTEAN MARIA LILIANA 752 
SANDRU ELENA 754 
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ȘANDRU FLORENTINA 756 
SANDU ADRIANA MARIANA 758 
SANDU ANCA 761 
SANDU GH VALERIA ALINA 762 
SANDU MARCELA 764 
SANDU MIHAELA  766 
SANDU MIRELA-CRISTINA 767 
SANDU VIORELA 769 
SĂPUN MARIA MAGDALENA 771 
SAPUNGI LAURA-CECILIA 774 
ȘARAMET DANIELA 776 
SÂRBU LILIANA 783 
SARCA CORNELIA ANGELA 785 
SARGA DALINA 786 
SÂRGHIUȚĂ FELICIA 788 
ȘARPE STELA 790 
SATMARIAN DELIA 792 
SAVA LUCIA 793 
SAVA-NECULA DANA 795 
SAVU CLAUDIA MIHAELA 797 
SAVU IOAN 799 
SAVU MIHAELA-LOREDANA 800 
SĂVULESCU ELENA MĂDĂLINA 802 
SCHIOPESCU IULIA MARIA 804 
ȘCHIOPU IULIANA 805 
SCÎNTEI EMILIA 806 
SCRIPCARU MIHAELA 807 
ȘCUNDEA GEORGIANA IONELA 809 
SCURTU SPERANTA-ELENA 810 
SCUTAR MIHAELA ANGELICA 812 
SECELEANU CRISTINA LUIZA 814 
SECOȘAN NICOLETA 816 
SEICEAN DAIANA MARIA 817 
ȘERBAN NETTI NICOLETA 819 
ȘERBAN SIMONA CODRUTA 821 
SEREA IULIANA 823 
SERGENTU DELIA 825 
SEVASTIȚA RALUCA-ELENA 827 
SIBIȘANU ADELA 829 
SILAGHI CLAUDIA-GEORGETA 830 
SÎLION DANA MIHAELA 831 
SIMA MAGDALENA 833 
SIMA LUMINIȚA 835 
SIMA RALUCA ANDREEA MARIA 837 
SIMEANU PETRA 839 
SIMIN LIDIA NICOLETA 841 
SIMION ANDREEA-ELENA 843 
SIMION LUCICA - GEORGETA 845 
SIMON CORINA 846 
SIMON ILONA-GIZELLA 847 
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SIMON MARCIANA-CERASSELA 849 
ȘIMONEA CRISTINA MONICA 850 
SIPOS NATALIA 853 
SÎRBU ANDA DORINA 855 
SIRBU CARMEN VERONICA 856 
SÎRBU LOREDANA CĂTĂLINA 858 
SITARU IASMINA 860 
SITEAVU JENICA 861 
SMADU GEORGETA 862 
SOLOMON ANGELICA 864 
SONKODI-COZMA DANA-MARIA 865 
SOPTEREAN MARIA CRISTINA 867 
SORAN CRISTIAN-DAN 869 
SORAN MIHAELA 871 
SORIC MARIA 873 
ȘORODOC ANCA IONELA 875 
ȘORTAN MARIUS 876 
SOUCA SIMONA-FLORINA 878 
SPERILA CARMEN -LAURA 880 
SPINU DANA 882 
SPIRIDON DOINA 883 
SPOREA PAULA GABRIELA 884 
STAHEI IULIANA 886 
STAICU FLORINA 887 
STAICU MONICA DANIELA 889 
STAN ALINA DANIELA 891 
STAN CLAUDIA 894 
STAN ELENA MĂDĂLINA 896 
STAN FLORENTINA RAMONA 901 
STAN MIHAELA ZORICA 903 
STAN MOCAN MALVINA 905 
STAN ROXANA 907 
STANCA ECATERINA VERONICA 909 
STANCIU CAMELIA 911 
STANCIU LILIANA 913 
STANCIU NICOLETA 914 
STANCIU STEFANA 915 
STĂNCIULESCU GABRIELA MARIANA 917 
STANEAN LIANA OANA 919 
STĂNESCU MANUELA 920 
STÂNGACIU OANA 921 
STANILA ANA-MARIA 923 
STARPARIU VALERIA 925 
STATE CLAUDIA GHEORGHITA 927 
STAVARACHE OLIVIA 929 
ȘTEF RENETA 930 
ȘTEFAN CLAUDIA DIANA  932 
STEFAN DORA 934 
STEFAN GABRIELA - GEORGIANA 936 
ȘTEFAN GEORGIANA 938 
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ŞTEFAN LIVIOARA IONELA 939 
ȘTEFAN MARINELA OLIVIA 941 
ȘTEFAN MIRELA 943 
ŞTEFAN NICOLETA - CLAUDIA 945 
ȘTEFĂNEL CARMEN 947 
ȘTEFĂNESCU ANDRA 949 
STEFANESCU TATIANA 950 
STEFANIA CIOPANOIU 952 
STEFANIA MANEA 954 
STELA ADAM 956 
STEMATE VIORICA 958 
ȘTEȚIU ANDREEA ELEONORA 959 
STIKA BEATRICE MARIA 961 
ȘTIR SORINA IULIANA 963 
ȘTIRBU ANA-MARIA 965 
STOIAN CAMELIA MARIANA 970 
STOIAN CAMELIA 971 
STOIAN DANIELA 973 
STOIAN FELICIA 974 
STOIANA MIHAELA GEORGETA SI ALEXANDRU VASILICA 976 
STOICA ANCA MINODORA 978 
STOICA CLAUDIA-ELENA 980 
STOICA ELENA CATALINA 982 
STOICA LENUȚA CORINA 984 
STOICA MARIANA 986 
STOICAN GEORGE BOGDAN 988 
STOICHESCU IRINA 989 
STOICHICESCU LORENA 991 
STOICHITA-GOGU RUXANDRA 993 
STREIANU ANIȘOARA 995 
STROE MARIA 997 
STROE STELUTA 998 
STROICĂ DANIELA 1000 
STROIE NICOLETA-ALINA 1002 
STRUȚĂ DIANA 1003 
SUBA JULIANNA MONICA 1005 
ȘUCHEA GINA 1007 
SUCILEA CĂTĂLINA 1008 
SUCITU MARGARETA 1009 
SUCIU MARIA-DOINA 1011 
SUCIU PAULA 1013 
SUDUREAC IULIANA-LOREDANA 1015 
SURDEANU VASILICA 1017 
SURDU CRISTINA-ELENA 1019 
ȘUT ADRIANA-OTILIA 1021 
SVINTI VICTORIA SI BOR MARIANA FLOAREA  1022 
SZABO LIVIA 1024 
SZABO SZEMIDA 1026 
SZASZ FIRA PETRUȚA 1028 
SZEKELY KRISZTNA 1031 
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SZENTES REKA 1033 
SZIGYARTO KORNELIA 1034 
SZŐCS ILDIKÓ 1035 
TĂBĂRAȘ ALINA-GEORGETA 1037 
TABLĂ MIHAELA 1039 
TĂBLEȚ SIMONA CARMEN 1041 
TACHE ANETA 1043 
TAKACS MARIA TEREZIA 1045 
TAKÁCS-KAJÓ BRIGITTA 1046 
TALAPAN ALINA MIHAELA 1047 
TĂLPEANU RAMONA FELICIA 1049 
TĂMÂIAN RAMONA 1051 
TAMAȘ ANCUȚA CORNELIA 1052 
TAMAȘ MARIA MIRELA SI LOGHIN ANTUZA MALINA 1054 
TĂMAȘ TEODORA  1056 
TĂNASE ANAMARIA MIHAELA 1058 
TĂNASE TEODORA 1060 
TANASESCU ORTENZIA SI  PIRVOAICA GEORGIANA 1062 
TĂNASIE ELENA ALINA 1064 
TÁNCOS MÓNIKA 1066 
TANISLAV DORINA 1068 
TARAIVAN ANCUTA GEORGIANA 1070 
ȚĂRAN ALINA FLORENTINA 1074 
ŢĂRAN MIHAELA 1075 
TĂRAN OVIDIU TEODOR 1077 
ȚĂRANU CRISTINA 1078 
ȚÂRĂU DIANA MARIA 1080 
TARR TÜNDE 1082 
TĂTAR IULIA SIMONA 1086 
TECSA ANDA 1087 
TEGLA GABRIELA AMALIA 1089 
TEMPELEU CRISTINA- ANDREA SI TIRLA IOANA RAMONA 1090 
ȚENEA ELENA 1092 
ȚEPEȘ-CIUCAN LIVIA-MARIANA 1094 
TEUTIȘAN TEODORA 1096 
ȚIC FLOAREA 1098 
TIFREA ANDREA- TEODORA 1100 
ȚIGAN ELENA DANIELA SI URITESCU CORNELIA 1105 
TILVESCU CRISTIAN 1107 
TIMAR ELISABETA MELANIA 1108 
TIMIȘ IOANA 1112 
TIMU MIHAELA CRISTINA 1114 
TINCA IONELA 1116 
TINCU CRISTINA 1118 
TINTA IRINA LILIANA 1120 
ŢÎNŢAŞ MARIANA 1122 
TIRGOVEȚ AMALIA-MONICA 1123 
TIRIM RODICA 1125 
TIRONEAC CĂTĂLINA GIANNINA 1128 
TIRSOGOIU ALINA MARILENA 1130 
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TITU MARIA 1132 
TIVU MARINELA 1134 
TOADER BIANCA-STELUȚA 1136 
TOADER CARMEN 1138 
TOADER LAURA IONELA CĂTĂLINA 1140 
TOADER MONICA DORINA 1141 
TOARNA REGHINA 1143 
TOCMELEA CORINA AURELIA 1145 
TODERAȘC MARIANA 1147 
TODORAN-FER MONICA 1149 
TODORUT CLAUDIA MIHAELA 1151 
TOFAN OLGA SIMONA 1152 
TOFAN STEFAN 1154 
ȚOGOE PETRA 1156 
TOKES EMILIA EMANUELA 1158 
TOMA CARMEN MARIA 1160 
TOMA MIHAELA 1162 
TOMA MIOARA 1164 
TOMESCU ALINA ELENA 1166 
TOMESCU OANA 1167 
TOMUS MARCELA CLAUDIA 1169 
TÖRÖK ENIKŐ ANDREA 1171 
TÖRÖK MÁRIA 1173 
TORZSA IBOLYA 1174 
TOTH BRIGITTA- ANNA 1176 
TOTH TUNDE 1178 
TOTOLEA ANCA VASILICA 1180 
TRAISTARU ANA CRISTINA 1182 
TRAISTARU DANIELA 1184 
TRAISTARU MARIA 1187 
TRANCĂ MARIA-CRISTINA 1191 
TRANDAFIR ALEXANDRA 1193 
TRANECI DANIELA 1195 
TRĂNIȘAN MIREL 1197 
TRICĂ MIHAELA 1198 
TRIF CLORINE 1200 
TRIPON ILDIKO 1201 
TRIPON MIHAELA-DORINA 1203 
TRIȚOIU CLEOPATRA 1205 
TRIȚOIU MARTHA ALESSANDRA 1207 
TROFIN ANA-MARIA 1209 
TROFIN ANIȘOARA ADINA 1211 
TROFIN DANIELA 1213 
TROHONEL MĂDĂLIN GHEORGHE LUCIAN 1215 
TROI ILEANA 1217 
TRUFIN ALINA RALUCA 1219 
TRUICAN CAMELIA 1221 
TRUSCA MARIA MAGDALENA CRISTINA 1223 
TRUȚA ANA-MARIA 1226 
TRUTESCU GABRIELA 1228 
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TUCUSILA NICOLETA RAMONA 1231 
TUDOR IRINA MIHAELA 1232 
TUDOR LUCIA 1234 
TUDOR MONICA-ALINA 1236 
TUDORA ELENA RAMONA 1238 
TUDORACHE CORNELIA 1241 
TUDORACHE MARIA  1243 
TUDORAȘCU ANGELA-GIORGIANA 1245 
TUDORECI GHEORGHIŢA-MĂDĂLINA 1247 
TUDORI VASILICA 1248 
TUDORIE EMILIA CAMELIA 1249 
TUDUCE CRINA 1251 
TUPIȚĂ MONICA LAURA 1253 
ȚURA ADINA 1255 
TURC FLORENTINA 1257 
TURC MARIUS-IONEL 1258 
TURC-GAL ANAMARIA 1259 
TURCU ALINA 1261 
TURCU CONSTANTIN 1262 
TURCU IOAN ALEXANDRU 1263 
TUȘA MARIA -ANGELA 1264 
TUȚĂ SILVIA MARIA 1266 
TUTUIANU IULIA 1268 
TUTUNARU NATALIA DANIELA 1270 
UDREA MARIANA 1271 
UDROIU SELENA ELENA 1273 
UDVARHELYI MARGIT 1274 
UNGUR ALINA 1276 
UNGUR MARCELA- MARIA 1278 
UNGUREANU ADINA 1283 
UNGUREANU ADRIANA BEATRIS 1284 
UNGUREANU CĂLIN 1286 
UNGUREANU IONELA 1288 
UNGUREANU IONELA 1290 
UNGUREANU LIDIA-LĂCRIMIOARA 1292 
UNGUREANU LUMINITA 1293 
UNGUREANU OANA 1295 
URSACHE LILIANA 1297 
URSACHI SIMONA 1299 
URSACHI VALENTINA 1300 
URSZ CRISTINA 1302 
VACARU ADRIANA 1303 
VĂDEANU GEORGETA 1305 
VADUVA NATALIA 1307 
VAIDA ADRIANA- RODICA 1310 
VAIDA ȘTEFANIA-LAURA 1311 
VAJDA JOZSEF-ATTILA 1313 
VALEA ANICA 1315 
VALEA MARIA-MAGDALENA 1317 
VĂLEAN ADRIANA 1319 
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VARGA EDIT 1321 
VĂRGATU VERONICA – DANIELA 1323 
VARRO ANITA 1325 
VASILACHE CAMELIA 1327 
VASILACHE DANIELA 1329 
VASILACHE ELENA CLAUDIA 1330 
VASILACHE MIHAELA 1332 
VASILACHE MIHAELA 1334 
VASILE DANIELA-CAMELIA 1337 
VASILE ELENA-RALUCA 1339 
VASILE RALUCA LILIANA 1341 
VASILE SIMONA 1343 
VASILESCU DELIA-ELENA 1345 
VASILICA TURBATU 1347 
VASILUȚĂ LUCIANA ANCUȚA 1349 
VASLUIANU FLORENTINA 1351 
VECHIU TEODORA-MARILENA 1353 
VELEA ADRIANA 1355 
VELICEA MARIA MAGDALENA 1357 
VENETICU FLORENTINA 1359 
VERDEȘ RALUCA DIDA 1362 
VESA ADINA SI BAR ANDREEA  1363 
VESA CIPRIAN NICUȘOR 1364 
VESA CRISTINA 1366 
VESA DIANA NICOLETA 1368 
VESA ILIE 1370 
VESA RODICA 1371 
VESELAC ILDIKÓ STEFANIA 1373 
VEZEANU ADRIANA ȘTEFANIA 1375 
VICOL SIMONA 1376 
VICOLAȘ ALINA LIDIA 1378 
VIDREAN DAN 1379 
VIERU JANE 1381 
VIEZURE ISABELLE ELENA SI TUDOROIU ANAMARIA ALEXANDRA 1383 
VÎLCU IOANA CRISTINA 1385 
VIMAN CRISTINA DIANA 1387 
VINAU ALINA IOANA 1388 
VINTILĂ DENISA-MARIA 1389 
VINTILOIU MARCELA 1390 
VIORICA CREȚU 1391 
VIREGAN LAURA - ALINA 1393 
VISARINESCU NATALIA CRISTINA 1395 
VLAD ADRIANA 1396 
VLAD ANUȚA-ELVIRA 1402 
VLAD CLAUDIA POLIXENIA 1403 
VLAD DANIELA 1404 
VLAD LENUTA 1406 
VLAD TEODORA LAURA 1407 
VLAICU MONICA-ALEXANDRA 1409 
VLASCEANU LORENA ERIKA 1411 
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VLĂSCEANU NICOLETA ALINA, ALECSANDRESCU NICOLETA AURA 1413 
VLASCIANU NICOLETA 1415 
VLASIN IULIA-IOANA 1417 
VOICAN DACIANA 1418 
VOICU CĂTĂLINA 1420 
VOICU EUGENIA 1422 
VOICU IRINA RALUCA 1424 
VOICU MARIETA 1425 
VOICU MARINA 1427 
VOINA OANA 1431 
VOINEA AMALIA 1433 
VOINEA DIANA MIHAELA 1434 
VOINEAG MARIANA 1435 
VOINIC FLORICA 1436 
ZABAVA OANA-GEORGIANA 1440 
ZAHAN ANA-MARIA 1441 
ZAHARIA ANCA MIHAELA 1443 
ZAHARIA ELENA 1445 
ZAHARIE MARIA 1448 
ZAMFIR CRISTINA 1452 
ZAMFIR GINA MARIANA 1454 
ZAMFIRESCU GEORGETA RALUCA  1455 
ZAMFIROIU ANDREEA 1457 
ZANOAGA ZOIA CARMEN 1460 
ZARCU IONELA 1462 
ZARZU RAMONA- VALERIA 1464 
ZEGHEANU IRINA 1466 
ZELDEA MIHAELA 1468 
ZGARDAU ELENA 1471 
ZINVELIU MARIA SIMONA 1472 
ZOICAN ELENA SIMONA 1474 
GRUIA IRINA 1476 
PIRJOL MARIA 1478 
ZOLYOMI LENUȚA-VIORICA 1479 
ZSIDÓ JUDIT 1481 
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