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ÎNVĂȚAREA MODERNĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. înv. preșc. Costache Cristina,                                                                                 

Liceul Tehnologic Cioranii de Jos -                                                                                   

Grădinița cu P. N. Cioranii de Jos- structură 

 

Grădinița oferă cadrul propice pentru învățarea între tradițional și modern prin amenajarea 

eficientă a spațiului educațional și permananta preocupare a educatoarei de îmbinare a strategiilor 

moderne, ludic-acționale care ajută copiii să învețe mai profund, cultivand relațiile bazate pe respect 

reciproc și colaborare constructivă. 

Învățarea nu poate fi concepută, în contextul actual, fără cooperare: pot colabora 3-4 copii într-

un grup, 20 copii dintr-o grupa, dar pot conlucra și copii din grupe și grădinițe diferite, în proiecte 

comune. Deci, a coopera înseamnă a lucra împreună pentru un scop comun, presupunând un schimb 

activ de idei, înseamnă a dezvoltă componentă socială a personalității copiilor. 

Printre cele mai cunoscute metode de învățare prin cooperare sunt: cubul, metodă pălăriilor 

gânditoare, turul galeriei, explozia stelară, diagramă Venn. 

În cele ce urmează voi da două exemple de organizare a activităților cu ajutorul acestor metode. 

Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. 

Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, 

povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. 

Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care intersectează 

cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar 

în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea şi evaluarea 

cunoştinţelor copiilor, am folosit această metodă în activităţile de povestire, observare, convorbire, 

etc. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsării”, preşcolarii au realizat o 

diagramă în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările 

sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul 

de a verifică cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui joc, copiii au realizat o 

diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în 

arealul în care se suprapun cele două cercuri au aşezat pe personajele comune . Învățarea prin 

cooperare dezvoltă capacitatea copiilor de a lucra împreună, la toate categoriile de activități din 

grădiniță, acoperind neajunsurile învățării individualizate, acordând, în același timp o importantă 

considerabilă dimensiunii sociale, prin desfășurarea proceselor interpersonale. 

Metodă pălăriilor gânditoare. 

Această metodă corespunde diferitelor tipuri de gândire. 

1. Pălăria albastră – este liderul, managerul, conduce jocul. Este pălăria responsabilă cu 

controlul demersurilor desfăşurate. 

2. Pălăria albă – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului. 

3. Pălăria roşie – este psihologul care îşi exprimă sentimentele faţă de personajele întâlnite. 
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4. Pălăria neagră – este criticul, este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea 

negativă a lucrurilor. 

5. Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluţii alternative. 

6. Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, creează finalul. 

 

Avantaje 

- Angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere. 

- Dezvoltă gândirea critică. 

-  Manifestă empatie faţă de anumite personaje 

            

Exemplu: tema „Toamna” 

 

Pălăria albă – prezintă caracteristicile anotimpului de toamnă, observate în imaginea prezentată. 

Pălăria albastră – enumeră bogăţiile anotimpului de toamnă. 

Pălăria roşie – îşi exprimă sentimentele faţă de bogăţiile aduse de anotimpul de toamnă. 

Pălăria neagră – critică atitudinea anotimpului de toamnă de a aduce frig şi ploi, brumă şi 

răceală. 

Pălăria verde – oferă soluţii pentru întâmpinarea anotimpului de toamnă. 

Pălăria galbenă – găseşte un final pozitiv pentru folosirea legumelor şi fructelor, dar şi cum să 

întâmpine frigul şi ploile. 
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Educație fără frontiere între viziune si actiune 

 

Prof. Costache Gabriela                                                                                               

Grădinița cu P. P. Nr. 8 Vaslui 

 

Internetul a schimbat fundamental lumea în care trăim, iar evenimentele ultimelor luni au 

accelerat ritmul în care am devenit cu toții mai legați de noile tehnologii pentru a lucra, a învăța. 

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. 

Competenţele digitale reprezintă sisteme integrate de cunoștințe, abilități, deprinderi, atitudini 

şi valori, formate și dezvoltate prin învățare, pe care le posedă un individ și care pot fi mobilizate 

pentru a soluționa diverse probleme ce apar în procesul colectării, păstrării, prelucrării şi diseminării 

informaţiei prin intermediul tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor. Pe măsură ce tehnologiile 

sunt integrate în toate activitățile din orice domeniu, capacitatea de a utiliza aceste tehnologii și de a 

ține pasul cu evoluția lor rapidă a devenit o condiție obligatorie întrucat tehnologiile digitale 

transformă fiecare aspect al vieții, de la stilul de viață personal la activitatea de la locul de muncă. 

In secolul XXI cadrele didactice trebuie să posede competenţe digitale pentru a face față 

provocărilor erei informaționale. Necesitatea deținerii unui anumit nivel de competențe digitale are 

două fațete pentru profesori: parte integrantă a competențelor profesionale; stimulent și catalizator 

pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor.            

Domeniile de competențe digitale : Comunicare digitală ,gestionarea informaţiei , crearea de 

conţinuturi digitale educaţionale , implementarea aplicaţiilor de management şcolar ,sisteme de 

gestionare a conținuturilor educaționale (SGCE), utilizarea echipamentelor digitale în educaţie ,. 

respectarea normelor etice și legale în spațiul digital.  

Predarea și învățarea la distanță pot lua numeroase forme în ceea ce privește structura utilizată, 

timpii și mijloacele media. Putem, astfel, vorbi despre învățare îmbogățită tehnologic, învățare cu 

suport multimedia, instruire asistată de calculator, medii de învățare virtuale etc. Relevante și 

accesibile pentru procesul educațional general și având o aplicabilitate foarte mare sunt însă 

următoarele trei tipuri de învățare: e-learning, blended learning și m-learning.  

E-learning, invățarea electronică se referă la acea formă interactivă și cvasiautonomă prin care 

elevul are acces la cunoaștere (informații) nu prin medierea profesorului, ci prin ghidarea oferită de 

acesta. Se realizează în ritm propriu, prin observare, experimentare și descoperire, cu ajutorul 

resurselor tehnologice și digitale. În învățământul la distanță, e-learning-ul se referă la asigurarea 

conținuturilor informaționale într-o manieră flexibilă, utilizând medierea internetului și a resurselor 

sale, pentru sprijinirea învățării generative. E-learning-ul presupune:  Mediere tehnologică și digitală 

(device-uri, soft-uri etc.); 

Aportul internetului este urmatorul: interacțiuni la distanță (în cazul învățământului la distanță); 

individualizarea procesului de învățare, flexibilitatea alegerii pentru cursant (conținut, timp de acces 

etc.), varietate de medii de învățare (grafic, vizual, audio etc.), conținuturi de învățare preponderent 

de tip media și multimedia ; metode și tehnici adaptate și consacrate; personalizarea și adaptarea 

conținutului pentru cursant; implicare, interactivitate, angajament din partea cursantului; sprijinirea 

dezvoltării de noi competențe. Din acest din urmă punct de vedere, este imperios necesară înțelegerea 

faptului că implicarea activă a cursantului determină responsabilizarea sa și sprijinirea dezvoltării 

autonomiei sale cognitive (aspect ce va fi abordat ulterior). Este necesar astfel ca elevul să-și exerseze 

abilitățile de căutare de informații, spirit și gândire critice în evaluarea și utilizarea surselor și a 

informațiilor etc.  
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Blended learning Numit și „învățare hibridă”, acest model educațional se referă la îmbinarea 

unor metode și mijloace de predare-învățare atât online, cât și offline, în funcție de necesitățile și 

posibilitățile contextului (ce țin deopotrivă de educator și de elev). Îmbinând maniera tradițională de 

predare cu cea oferită de învățarea electronică, blended learning poate presupune, spre exemplu, 

transmiterea online către o parte din cursanți a ceea ce se predă la clasă cu o altă parte de cursanți, cu 

sau fără interactivitate între aceștia. Acest tip de învățare presupune un mediu mixt ce încearcă să 

îmbine avantajele și dezavantajele predării de tip exclusiv online și offline, fiind asemenea unei 

optimizări a procesului general cvasimodal de predare-învățare.   Printre caracteristicile acestui tip, 

putem enumera:  imbinarea activității online cu cea față în față; postarea conținuturilor informaționale 

preponderent online; comunicare realizată preponderent online; evaluare fie online, fie față în față. 

Avantajele pe care acest tip de învățare le aduce se referă în principal la asigurarea unei mai 

mari accesibilități și flexibilități pentru învățare, ceea ce determină o participare mai mare din partea 

cursanților, precum și presupune costuri mai reduse. De asemenea, mai putem enunța:  Eficientizarea 

învățării: prin accesibilitate și potențial transformațional al informației, factorului uman și tehnologic 

etc.; oportunități mai vaste de acces la educație pentru un număr mai mare de indivizi: prin eliminarea 

barierelor de spațiu și, adeseori, și de timp; scăderea costurilor și creșterea calității educației asigurate; 

creșterea satisfacției și motivației atât a cursanților, cât și a cadrelor didactice prin beneficierea de pe 

urma tuturor acestor avantaje.  

Asemenea învățării de tip electronic, și în cazul blended learning profesorul este nevoit să își 

restructureze rolurile tradiționale, devenind un ghid al învățării, ci nu un deținător al informației. El 

devine un facilitator al actului educațional și un partener de învățare pentru cursant, făcând apel la 

resursele de creativitate și inventivitate pentru a putea găsi cele mai bune variante de îmbinare a celor 

două tipuri de predare astfel încât să corespundă nevoilor și cerințelor elevului.  

M-learning cunoscut și drept „învățare mobilă”, acest tip de predare-învățare se referă la 

posibilitatea de a învăța oriunde și oricând, indiferent de conectivitatea legată prin cablu – practic, 

grație mijloacelor digitale wireless și mobile. Este tipul de învățare realizată pe dispozitive portabile, 

interactive, conectate și individuale. Din aceste puncte de vedere, m-learning este un tip de învățare 

ce permite și mai mult personalizarea procesului de învățare, dar și responsabilizarea elevului, care 

poate accesa informația indiferent de momentul zilei ori de locul în care se află. Cele patru repere 

principale ale acestui tip de învățare sunt: oriunde  oricând; oricine;  orice.  

Practic, aceste dimensiuni se referă la faptul că noile tehnologii digitale au permis accesul „la 

purtător” al cunoștințelor, dinamizând și contextualizând procesul educațional, făcându-l mai 

accesibil decât oricând și oferind numeroase dimensiuni ale mobilității. Pe de o parte, putem vorbi 

despre mobilitatea ce presupune comunicare și învățare prin cooperare, prin activități de grup și 

realizate în același timp – tip de predare-învățare numit și sincron. Pe de altă parte, ne putem referi la 

mobilitatea orientată mai degrabă pe conținuturi, prin activități individuale, care asigură de asemenea 

accesul flexibil la informații, însă în ritm și timp alese individual – tip de predare-învățare numit și 

asincron.  

Caracteristicile tipului de învățare mobilă ar putea fi, așadar, următoarele: portabilitate și 

accesibilitate; personalizare și facilitare; adaptabilitate și conectivitate; oportunitate.  

M-learning-ul se poate dovedi a fi o alternativă accesibilă și ieftină, dat fiind contextul 

tehnologic și social actual, în care conectivitatea este o trăsătură semnificativă a societăților noastre. 

De asemenea, avansul tehnologic al dispozitivelor mobile (telefoane, laptopuri, tablete) permite o 

varietate de activități ce pot fi realizate, de la creare și până la livrare și transformare de conținut. Nu 

în ultimul rând, învățarea mobilă asigură un suport continuu pentru învățare, evidențiind și mai mult 

necesitarea recentrării abordării educaționale pe procese (cum), si  nu pe conținuturi (ce).  

Ca si concluzii,  este de reținut și faptul că, atâta timp cât metodele de instruire rămân 

neschimbate, indiferent de mediul de învățare (online sau offline), și rezultatele vor rămâne pe 

măsură. Acest lucru atrage atenția asupra necesității adaptării din interior a abilităților personale de 

pedagogie pentru a sprijini în mod activ și dedicat învățarea, atât din partea elevului, cât și a cadrului 

didactic. Nu trebuie să uităm că utilizarea tehnologiei și a resurselor digitale este doar un alt mijloc – 

în acord cu tendințele contemporane – prin care educația eficientă poate fi realizată, învățarea 
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devenind deopotrivă un scop și un proces educativ. „Eficiența utilizării computerului este în strânsă 

relație cu priceperea și creativitatea umană”, afirmă Ceobanu (2016, p. 113), referindu-se deopotrivă 

la faptul că tehnologia este atât produs al acestor două calități și abilități umane, cât și mijloc de 

exprimare continuă a lor.  

Cercetările din domeniul psihopedagogiei afirmă că utilizarea tehnologiei în procesul de 

învățare a susținut și îmbunătățit performanțele elevilor, spre exemplu, metoda învățării asistate de 

calculator conducând la rezultate mai bune în utilizarea acestuia în demersurile educaționale și fiind 

un veritabil suport de construcție a cunoașterii.  

Așadar, tocmai de aceea educația online și predarea la distanță presupun evoluția rolului 

profesorului și a activității sale, îmbogățind arta pedagogică și întreaga interacțiune profesor-elev, 

reprezentând întotdeauna o relație definită de cei doi „actori” ai săi și prin acțiunile și atitudinile 

acestora. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le 

au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un 

instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă 

noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în 

care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. 

Recunoaștem faptul că pentru mulți profesori a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea 

resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată 

provocare. Și chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii în cea ce numim noi 

tehnologii informaționale și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării 

cu un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare.  

Copiii sunt foarte vulnerabili , au capacitate redusă de discernământ între bine și rău, au grad 

scăzut la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc în mediul online are un 

efect negativ asupra stării lor emoționale și confortului psihologic. Astfel, vorbind despre școală și 

Internet, suntem nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ trebuie să ghideze copiii pentru a face 

față fluxului de informații, provocărilor Internetului și riscurilor la care sunt supuși, fiind utilizatori 

ai site-urilor sau portalurilor informaționale, rețelelor de socializare și chat-urilor, resurselor cu filme, 

secvențe video sau jocuri. Iată de ce ajungem să vorbim despre , pe care orice copil trebuie să o 

dezvolte, în special cu ajutorul și susținerea părinților, educatorilor și profesorilor. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau 

telefonul mobil. Căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un conținut ilegal 

sau dăunător. Comunicând în chat sau pe rețele de socializare cu alți utilizatori online, copilul poate 

face cunoștință cu persoane răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. Nu există un hotar bine determinat 

între aici se poate și aici nu se poate de făcut click. De aceea este foarte important ca în școală orice 

elev să fie informat despre cum click-ul îl poate aduce în situații foarte neplăcute sau chiar 

periculoase. 

Sunt binevenite lecțiile tematice despre siguranța online care au scopul principal de a ajuta 

elevii să identifice anumite riscuri, să gestioneze situații neplăcute și să ceară ajutor de la persoane 

care i-ar putea ajuta fără a-i judeca sau învinovăți, inclusiv și în persoana profesorilor. Tema 

fenomenelor riscante în mediul online nu trebuie să fie una tabu. Elevii trebuie învățați că pentru 

anumite lucruri care se întâmplă în mediul online există termeni speciali și precum în viața reală 

violența, furtul sau alte crime sunt comise de răufăcători, care într-un final sunt pedepsite legal, în 

mediul virtual se întâmplă la fel situații în care cineva le-ar putea provoca durere și suferință. 

Procesul de educare a unei generații deștepte și sigure online trebuie început încă din clasele 

primare. Fluxul de informații din Internet trebuie să vină paralel cu metodele sigure de explorare a 

lui. Astfel, precum copilul a învățat de mic că nu se joacă cu chibriturile, tot așa elevul învață că nu 

comunică online cu necunoscuți și nu oferă informații despre el sau familie.  

În orice școală, profesorii pot informa elevii ,iar acestia percep în persoana pedagogului pe 

cineva care cunoaște informația oferită corect din punct de vedere metodologic, cu conținut și metode 

ajustate grupului, va fi primită de elevi cu o mai mare încredere decât o simplă prelegere despre „Este 

interzis să faci asta!” 
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Elevii doresc să fie ascultați nu numai atunci când răspund tema pentru acasă sau realizează 

anumite activități didactice. Copiii doresc să fie ascultați și atunci când se ciocnesc de o problemă, 

fie ea în viața reală, fie în cea virtuală.Copiii doresc să fie siguri că atunci când li se va întâmpla ceva, 

ei nu vor fi judecați sau criticați, au nevoie de încurajarea profesorilor, care pot deveni persoane de 

încredere și sprijin atunci când trec prin situații mai dificile. 

Copiii au nevoie nu doar de încurajare, dar și de acțiuni concrete prin care primesc ajutor, iar 

interesele le sunt protejate. Profesorii pot ajuta copiii care sunt victime ale acțiunilor ilegale în mediul 

online prin raportarea acestora la persoanele competente, care nu vor pune în pericol imaginea 

copilului și vor încerca să-i oprească pe cei care hărțuiesc sau acostează un copil în mediul online. 

Repetitio est mater studiorum (Repetarea este mama cunoștințelor)– cuvinte deseori repetate de 

profesori la lecție. Despre pericole și ajutor în aceste pericole elevilor trebuie să li se repete mai des. 

A fi în siguranță online nu este o teorie învățată și aplicată într-o anumită situație. Siguranța online 

este ceea de ce au nevoie copiii zilnic. 
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”Educație fără frontiere!”-                                                                                              

SCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Autor: Prof. Inv. Presc. COSTACHE OANA MARIA                                                     

Liceul Tehnologic Cojasca                                                                                    

Structura Grădinița cu Program Normal Cojasca, Județ  Dâmbovița 

 

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: 
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-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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Învățământul on-line și traditional 

 

 

Învățatoare: Costan Octavia 

Școala Gimnazială Sfera, Bistrița, Bistrița-Năsăud 
 

 

  

Activitatea desfășurată pe toată perioada în mediul online are atât avantaje evidente, cât şi limite 

în ceea ce priveşte relaționarea cadru didactic - elev și a metodelor de evaluare a performanțelor. În 

timp, aceste limite presupun un impact negativ asupra învățării continue și sistematice, deoarece 

activitatea didactică desfășurată față în față nu se poate face virtual. În mediul online lecțiile necesită 

adaptate în funcție de resursele și nevoile celor implicați în procesul de predare-învățare-evaluare. 

Din acest punct de vedere, elevii care au nevoie de sprijin suplimentar, nu vor avea resursele de timp 

necesare în timpul orelor sincron. Acest lucru se poate realiza doar asincron, adică ulterior activității 

de predare online, prin consiliere individuală și studiu individual.    

De asemenea, conexiunea în plan emoțional și afectiv dintre profesor și elevi este greu de 

realizat, în contextul în care contactul nu este direct, cadrul didactic este urmărit online de o clasă 

întreagă, într-un cadru foarte mic și fiecare elev îi solicită într-o oarecare măsură atenția. În ceea ce 

privește comunicarea online, putem spune că poate fi percepută de fiecare în mod subiectiv, iar din 

cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real poate fi perceputa de ceilalți ca fiind 

artificială. Pe de altă parte, din cauza contextului incomod al plasării activității didactice 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 elevilor, îi determină pe profesori să pregăteacă lecții care să repecte cu 

exactitate tot demersul didactic, fară a reuși să pună pe prim plan individualitatea fiecărui elev, 

învățarea centrată pe competențe sau învățarea diferențiată. Cu toate acestea, timpul dedicat de un 

profesor pregătirii și realizării activităților didactice în mediul online este mult mai mare, fapt care 

duce la oboseală și la epuizarea resurselor personale. 

Începând de la clasele primare și până la cele liceale, se poate spune că monitorizarea învățării 

în mediul online este dificil de realizat. Elevii pot fi asistați și ajutați în orice moment al învățării, 

ceea ce poate duce la dependența elevului de adultul care să-i confirme dacă face bine, dacă poate să 

meargă mai departe în rezolvarea sarcinii, și implicit să aibă la îndemână oricând toate răspunsurile 

de care are nevoie, fără a mai fi nevoie să caute soluții și strategii care să-i dezvolte logica și gândirea 

critică.  Un alt aspect important este imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor în timpul procesului 

de predare, 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 adevărată problemă pentru profesorii din învățământul primar.  

Printre avantajele activității didactice la distanță se află utilizarea instrumentelor pentru 

gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare. Acestea fiind de ordin tehnic - platforme, aplicații, 

instrumente, resuse digiatle- care ajută la realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ 

sau atractive pentru toți elevii. Pentru susținerea comunicării și desfășurării activităților de predare-

învățare-evaluare la distanță, profesorii și elevii folosesc o diversitate de aplicații online, în funcție 

de mediul în care locuiesc și de dotările tehnologice de care dispun.  

Cele utilizate mijloace de comunicare sunt: Whatsapp, Facebook/Messenger, apeluri telefonice/ 

SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev. Alte resursele educaționale: site-uri cu informații și 

ilustrații, Wordwall, Teams, ClassDojo, GoNoodle, Kahoot, OpenBoard, OnlineSeterra, 

Jigsawpuzzle, Mozaweb, Google Classroom, ActiveLearn, Adservio, Google Sites, etc., aplicațiile 

pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, 

Teams, Skype.  
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Școala online ne-a ajutat: 

- să descoperim resurse pentru a crea lecții interesante și atractive pentru elevi; 

- să ne îmbunătățim competențele digitale; să ne autodepășim reușind să folosim aplicații noi 

pe care le putem utiliza în continuare în activiatea didactică față în față; 

- să alegem aplicațiile utile și potrivite stilului nostru de predare dintr-o multitudine de aplicații 

ce vehiculează în prezent în mediul online; 

- să predăm lecții interesante și interactive pentru elevi, pentru a le menține viu interesul. 

În concluzie, activitatea didactică este o activitate complexă, cu forme de comunicare 

multimodale, cu feedback necesar și autoreglare în timp real. Cadrele didactice care au o viziune a 

școlii pe care o reprezintă, care întăresc munca în echipă, comunicarea și participarea activă, își 

structurează resursele utilizate la clasă în așa fel încât să răspundă tuturor nevoilor identificate la 

elevii pe care-i formează. Astfel, elevii vor reuși să se adapteze la orice tip resurse didactice indiferent 

de nivelul de vârstă. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

Botnariuc P., Cucoş C., Glava C., ŞCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educației, 

Editura Universității din Bucureşti, Bucureşti, 2020. 

  

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

16



 

SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT CANADIAN                                                                     

O PUNTE SPRE ECHILIBRU ÎN VIAȚĂ 

 

Prof. COSTEA ANGELA DELIA                                                                                       

Liceul Teoretic Sebiș, județul Arad 

 

Întrucât sistemul educațional românesc trebuie să fie integrat în sistemele de învățământ 

europene și mondiale este benefică o bună cunoaștere a mai multor sisteme educaționale pentru a 

putea implementa reforme eficiente și performante în sprijinul tuturor beneficiarilor educației. Astfel 

sistemul canadian oferă un model de sistem educațional în care activează mulți români,colegi de ai 

noștri ,stabiliți în Canada. 

Deoarece e o țară bilingvă, în Canada există scoli cu predare în limba engleză si în limba 

franceză,iar ca  ierarhizare sistemul canadian de învătământ preuniversitar  cuprinde  două nivele: 

primar si secundar. Școala canadiană e gratuită până la colegiu/universitate. Manualele, caietele, 

rechizitele, agendele, materialul didactic, toate sunt plătite de către școală  

Invățământul primar :In cele mai multe provincii/teritorii, invatamantul primar se desfasoara pe 

durata primilor 6 sau 8 ani de scolarizare.Curriculum-ul pune accentul pe materiile de baza cum ar fi 

engleza/franceza, matematica, studii sociale, stiinte, sanatate si educatie fizica si arte introductive. 

Copii intră în sistemul de învățământ la varsta de 4 ani și urmează așa zisul Kindergarten(clase 

pregatitoare) timp de 2 ani, din care doar primul an este opțional iar  cel de al doilea Senior 

Kindergarten  în regim de clasă normală.Ca modalitate de înscriere seamană cu sistemul nostru în 

sensul că școlile la care copilul se poate înscrie sunt cele din vecinătatea geografică a reședinței. 

Din punct de vedere procedural sistemul canadian prevede ca familia copilului înscris să 

primească înainte de începerea anului școlar un plic cu informații despre noul an școlar. Cine le va fi 

profesor, în ce sală vor fi repartizați copii precum și  restul de formulare care trebuie completate de 

către părinți. Acestea conțin informații despre copil, contact, alergii, procedura de ajuns acasă în caz 

de vreme rea și altele. 

Ca număr sunt între 15 si 25 de elevi într-o clasă.Mai sunt mici excepții, de obicei în clasele 

mixte: junior/senior kindergarten, unde pot fi până la 30 de copii în clasă. Acolo, pe lângă profesor 

există și un ECE-Early Childhood Educator specializat. Ca program zilnic cursurile se desfășoară 

între orele 8,50 si 15,20. Prima pauză de la ora 10 este e de 15 minute. La 11:35 pauza mare de prânz 

de o oră. La 13:55 încă o pauză de 15 minute, cea de după-amiază.   

Copii petrec foarte mult timp în aer liber chiar înainte de ore,în pauze indiferent de condițiile 

meteo În pauzele de dimineață și după-masă sunt scoși afară din școală, în curte. Singurele excepții 

sunt iarna dacă e viscol sau temperatura scade sub -25C și vara dacă sunt peste 40C sau indicele UV 

sare de o anumită valoare. 

Parinților li se cere imperativ să dea copiilor mâncare sănătoasă.Dacă școala nu are propria 

cantina parinții aleg ,în scris,  la începutul anului școlar dacă servirea prânzului se va face acasă sau 

în clasă.. În cazul în care se observă nereguli repetate, părintele e sesizat și consiliat pentru binele 

copilului.Tot aceeași rigoare există și în cazul absențelor sau întârzierilor de la ore.Întârzierile și 
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absentele se trec în arhivă și se trimit împreună cu report cards la inspectoratul școlar (“school board”) 

de două ori pe an. 

Accesul în orice școală este monitorizat și controlat permanent astfel că nu intră nimeni 

neautorizat, care să nu primească ecusonul cu “Vizitator” sau “Voluntar” ,deoarece foarte multi 

părinți desfășoară activitate de voluntariat în școală ( de exemplu părinți care citesc cu copii rămași 

în urmă,activități caritabile ,însoțitori în excursii etc.Pentru o bună comunicare,la începutul de an 

școlar fiecare elev primește din partea școlii  o agendă/calendar care e sfântă, e dusă și adusă în fiecare 

zi, semnată în fiecare zi de către părinte și profesor. În ea se comunică absolut tot ce e nevoie, de la 

materie, teste, evenimente etc.  

Metoda principală de învătare este prin joacă și descoperire, concretizate în activități 

plăcute,stimulative cu accent pe întelegere, analiză,discuții si colaborare.Profesorii au libertate 

absolută în metoda de predare și cum  prezintă informația. copiilor. 

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”. Aceste lucrari  includ  baremul și criteriile 

luate în considerare pentru transparenta notării. 

Invatamantul secundar se desfășoară în ultimii 4-6 ani de învatământ obligatoriu.In primii ani, 

elevii studiază preponderent materiile obligatorii, avand doar cateva materii optionale. In ultimii ani, 

numarul materiilor optionale creste, elevii putand astfel sa participe la cursuri specializate si sa se 

pregateasca pentru piata muncii sau pentru invatamantul postliceal sau universitar.Pentru a primi 

diploma de absolvire, elevii trebuie sa finalizeze un numar corespunzator de cursuri obligatorii si 

optionale. 

In acest sistem copii sunt educați de la bun început că sunt diferiți și au aptitudini diferite iar 

învățarea prin joacă si descoperire oferă o experiență echilibrată de învățare spre deosbire de sistemul 

românesc în care de abea acum pășim pe acest tărâm.. Activitățile practice și experimentale se pare 

că le dezvoltă exact abilitățile de care au nevoie pentru o dezvoltare armonioasă în viață. 

Bibliografie:  

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bia_%C3%AEn_Canada 

2. https://www.eutopiagardens.org/page/01-temp/sisteme-educationale/3573829 

3. http://www.worlduniversities.ro/ro/articles/sistemul-canadian-de-invatamant 
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Planificare săptămânală online 

 

Prof. Înv. Preșc. Costea Arina Cristiana 

G. P. P. Step by Step Nr. 12, Alba Iulia 

 
 

SĂPTĂMÂNA: 07 decembrie – 11 decembrie  2020                         

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi aici pe pământ?                     

TEMA PROIECTULUI:TRADIȚII ȘI OBICEIURI LA ROMÂNI  

SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: BUCURIA CRĂCIUNULUI                    

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică Semnatura 

 

 

 

 

 

 

 

LUNI 

07.12.202

0 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 

 

1. AI: DOS+DLC–

”INA CEA 

ÎNȚELEGĂTOARE 

NE ÎNVAȚĂ DESPRE 

FAPTE BUNE”  

 

2. Moment de mișcare: 

Înviorarea de 

dimineață- Ghidușii- 

Înviorarea 

 

 

-Moment pentru 

poveste: Un Strop de 

bunătate 

 

-să participe la activitate, 

atât în calitate de 

vorbitor, cât și în calitate 

de auditor; 

 

-să manifeste dezacordul 

față de atitudinile 

negative de distrugere, de 

dezordine, de neglijență; 

-să conștientizeze 

consecințele pozitive și 

negative ale 

comportamentului asupra 

sa și asupra celorlalți; 

-să-și formeze o ținută 

corporală corectă, 

executând mișcări 

motrice de bază. 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare- PPT 

 

Ina ce a Înțelegătoare -

PPT 

Unde s-a oprit roata? Așa 

Da ! Așa Nu!!(Joc de 

triere a aserțiunilor pe 

abilități sociale și 

emoționale și 

comportamente) 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube: Înviorarea de 

dimineațăGhidușii - 

Înviorarea 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mndxc0i6M

Ks 

Poveste:Un Strop de 

bunătate 

https://www.youtube.co

m/watch?v=aLzaMSYq9

2g 

Tura I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tura II 

 

 

 

 

 

 

MARȚI 

08.12.202

0 

 

 

 

 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 

 

1. DEC-  Ed. artistico-

plastică„Darul meu 

pentru copiii nevoiași” 

– pictură (tehnica 

ștampilării cu jucării- 

cuburi în formă de 

pătrat 

 

-să participe la activitate, 

atât în calitate de 

vorbitor, cât și în calitate 

de auditor. 

  

-să compună în mod 

original și personal 

spațiul plastic; 

-să obțină efecte plastice, 

exersând deprinderi 

tehnice specifice activ. 

artistico-plastice (tehnica 

ștampilării cu jucării în 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare-PPT 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube: Înviorarea de 

dimineață 

Ghidușii - Înviorarea 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mndxc0i6M

Ks 

 

Tura I 
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2. Momentul de 

mișcare: Înviorarea de 

dimineață- Ghidușii - 

Înviorarea 

 

-Moment pentru 

poveste: Bunele 

maniere pentru copii - 

Educativ - exemple 

amuzante 

formă de pătrat); 

-să-și coordoneze 

mișcările cu ritmul 

solicitat de conducătorul 

jocului. 

 

 

Poveste:Bunele maniere 

pentru copii - Educativ - 

exemple amuzante 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ABTZ8s1G

hVo 

 

 

Tura II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIERCU

RI 

09.12.202

0 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 

 

1. DȘ:  Activ. 

matematică „Povestea 

lui Pătrățel”- predare 

pătrat –ppt 

 

2.Momentul de 

mișcare:Înviorarea de 

dimineață - Ghidușii - 

Înviorarea 

-Moment pentru 

poveste: 

CânteceBabyRiki - 

Pătrat |TraLaLa 

 

3. Zi metodică 

-să participe la activitate, 

atât în calitate de 

vorbitor, cât și în calitate 

de auditor; 

-să transmită mesaje 

simple, să reacționeze la 

acestea; 

-să descopere modalități 

de organizare în 

realizarea unor sarcini; 

-să aleagă din cutie 

obiecte/jucării similare 

figurii geometrice 

arătate; 

-să-și coordoneze 

mișcările cu ritmul 

solicitat de conducătorul 

jocului. 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare- PPT 

 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube:Înviorarea de 

dimineață Ghidușii - 

Înviorarea 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mndxc0i6M

Ks 

 

Poveste:CânteceBabyRi

ki - Pătrat |TraLaLa 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gjr1wmpKE

tY 

Întâlnire metodică  pe 

platforma educațională 

Teams 

 

 

Tura I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tura II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      JOI 

10.12.202

0 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 

 

1.Activități liber alese 

(ALA1): 

Artă: ”Bradul”- pictură 

Bucătărie: ”Fursecuri 

pentru Moșul bun” 

Alfabetizare: 

”Decorăm globuri 

pentru brad”-exerciții 

grafice 

 

1. DLC-  Ed. limbajului 

„Ninsoarea din vis” – 

lectura educatoarei 

 

 

-să participe la activitate, 

atât în calitate de 

vorbitor, cât și în calitate 

de auditor; 

-să picteze bradul, 

folosind culori adecvate; 

-să aplatizeze aluatul 

pentru a putea crea forme 

de fursecuri;  

-să traseze elementele 

grafice după model, 

păstrând poziţia corectă a 

corpului. 

- să asculte cu atenţie 

povestea; 

- să reţină personajele 

poveştii; 

- să reproducă fragmente 

din poveste, folosindu-se 

de imagini, cu ajutorul 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare- PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tura I 
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2. Momentul de 

mișcare: Bat din palme 

clap-clap-clap 

 

3. Activitate integrată 

DȘ+DOS (activitate 

matematică+activitate 

practică): Să 

împodobim bradul! 

 

 

4.Activități liber alese 

(ALA2): 

Joc de mișcare: „Atinge 

creanga de brad!”  

Joc muzical: „Dansează 

hopa-hopa” 

 

-Moment pentru 

poveste: 

POMUL CEL 

DARNIC de Shel 

Silverstein – POVEȘTI 

PENTRU COPII 

întrebărilor puse de 

educatoare; 

- să participe activ la 

activitate. 

 

-să realizeze clasificări de 

obiecte după criteriul 

culorii și mărimii; 

-să utilizeze un limbaj 

specific matematic; 

-să asocieze cantitatea la 

număr și numărul la 

cantitate; 

-să participe activ la 

activitate. 

-să execute corect 

indicaţiile educatoarei, 

dovedind coordonare, 

ritm şi orientare spaţială; 

-să execute mișcările 

sugerate de textul 

cântecului; 

-să dea dovadă de interes 

pentru activitate printr-o 

participare cât mai activă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poveste:POMUL CEL 

DARNIC de Shel 

Silverstein - POVESTI 

PENTRU COPII 

https://www.youtube.co

m/watch?v=K5Ga-

eEXMtk&feature=youtu.

be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tura II 

 

 

 

 

 

 

 

VINERI 

11.12.202

0 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 

 

1. DOS- Ed. pentru 

societate: ”Darul meu 

pentru copiii darnici”-

convorbire  

 

2. Momentul de 

mișcare: Înviorarea de 

dimineață- Ghidușii - 

Înviorarea 

 

 

-Moment pentru 

poveste: Povestea 

-să participe la activitate, 

atât în calitate de 

vorbitor, cât și în calitate 

de auditor; 

-să transmită mesaje 

simple, să reacționeze la 

acestea; 

-manifestă stabilitate și 

perseverență în activitate, 

dovedind, treptat, că a 

dobândit încredere în 

forțele proprii; 

-să-și formeze o ținută 

corporală corectă, 

executând mișcări 

motrice de bază; 

-să-și coordoneze 

mișcările cu ritmul 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare- PPT 

 

 

 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube:  Înviorarea 

dedimineață - Ghidușii - 

Înviorarea 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mndxc0i6M

Ks 

 

 

Poveste:Povestea 

Tura I 

 

 

 

 

 

 

 

Tura II 
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formelor 

geometrice/Matematica 

pe înțelesul copiilor 

 

 

 

solicitat de conducătorul 

jocului. 

formelor 

geometrice/Matematica 

pe înțelesul copiilor 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QfERZ02jX

gw 
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Învățarea cu Livresq 

 

 

Prof. înv. primar: Costina Mariana 

Școala Gimnazială „Sfânta Varvara”Aninoasa Hunedoara 

 

 
 

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. Un lucru e cert: pentru ca educația online să funcționeze și să fie eficientă e nevoie de noi 

metode de a preda. Întrebarea pe care cred că  fiecare dintre noi ne-o  punem  este următoarea: Cum 

să facem ca lecțiile online să fie mai atractive și să stârnească interesul elevilor cărora le predăm 

pentru ca aceștia să rețină informațiile prezentate?  

Deoarece timpul este crucial în predarea online e nevoie ca lecțiile să fie structurate într-un mod 

diferit față de cele din clasă. Acestea trebuie să fie mai scurte, însemnând maxim 20 de minute în care 

să prezinți informațiile noi legate de subiectul predat, iar timpul rămas ar trebui dedicat activităților 

care să-i ajute pe elevi să asimileze mai ușor informațiile prezentate anterior. Cu cât vom adăuga mai 

multe activități pe parcursul fiecărei lecții predate, cu atât timpul va zbura mai repede pentru elevii 

noștri 

Iată și câteva idei:  

• Realizeazăm prezentări PowerPoint pentru a prezenta informațiile importante legate de lecția 

predată. 

• Slide-urile trebuie să conțină doar informațiile importante pe care le vom dezvolta mai apoi 

în cadrul lecției. 

• Adaugăm imagini în prezentări și videoclipuri scurte. Deoarece e ușor ca atenția unui elev să 

se piardă destul de repede, ar trebui să împarțim materialele video pe care le prezentăm  pe secțiuni 

mai scurte. Videoclipurile lungi cu foarte multe informații nu stârnesc curiozitatea unui elev, acesta 

devenind plictisit destul de repede.  

• Includem în lecțiile predate chestionare scurte fără a da o notă pentru acestea. 

Pe lângă a prezenta elevilor lecțiile pline de informații, trebuie să îi ajutăm și să asimileze 

informațiile prezentate. Una dintre metodele pe care putem să o folosim pentru a face acest lucru este 

realizarea de chestionare scurte. Putem să facem acest lucru cât de des dorim, dar fără a oferi o notă 

pentru răspunsurile elevilor. Deoarece elevii știu că nu vor primi o notă pe aceste chestionare, aceștia 

nu vor fi intimidați și vor putea să le perceapă ca pe un instrument educațional. S-a dovedit faptul că 

acestea cresc performanța și pe lângă acest lucru au și alte beneficii: 

-reținerea informațiile mai ușor 

-identifică golurile de cunoștințe  

-încurajează învățarea 

-permite elevilor să aibă o verificare imediată a răspunsurilor corecte sau greșite. 

Mai multe studii afirmă faptul că elevii care răspund în mod frecvent la chestionare rețin mai 

ușor informațiile prezentate și au un grad de satisfacere mai ridicat legat de curs. 

 Toate aceste lucruri am descoperit că se pot realiza cu ajutorul Platformei Livesq. În acest an 

școlar mi-am axat activitatea pe realizarea și utilizarea lecțiilor interactive folosind această platformă. 

Am realizat mai multe lecții ,dar am folosit la clasă și altele existente în biblioteca acestei platforme. 

Fiecare lecție a avut parte teoretică, parte de exersare și parte de evaluare. Lecțiile au putut fi 

accesate online sau offline pentru situațiile în care elevii nu aveau acces permanent la internet. Elevii 

au fost încântați și mult mai activi și implicați în activitatea didactică, inclusiv cei cu grad de risc. 
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Scopul participării la astfel de activități a vizat creșterea eficienței actului didactic în contextul 

predării online pe perioada pandemiei și a noului curriculum național. 

 

Obiectivele urmărite în activitățile desfășurate au fost: 

 

• Identificarea și familiarizarea elevilor cu instrumente noi și cu platforme online, în realizarea 

orelor online/offline la principalele discipline –clasa a II-a; 

• Să analizeze efectele pe care le are folosirea acestor noi instrumente și platforme 

• Să utilizeze instrumente TIC în dobândirea de competențe STEAM 

• Să participe activ în procesul educațional în contexte variate de învățare, relevante pentru elevi 

 

În urma parcurgerii acestor lecții a apărut dorința elevilor de a se implica  în parcurgerea 

materialelor, unele cu conținut nou, nepredate încă, pe baza studiului individual și folosind 

tehnologiile moderne, de unde reiese gradul de atractivitate crescut în a învăța folosind tehnologiile 

moderne. Impactul nu a fost doar la nivelul elevilor; el a existat și la nivelul colectivului de părinți 

sau chiar în grupuri de persoane neimplicate în mod direct sau indirect în actul educațional. Predarea 

online a fost realizată folosind diverse instrumente TIC: , Zoom, Google Meet, Google Classroom, 

WhatsApp,  și bineînțeles platforma Livresq cu care am realizat și folosit 5 lecții interactive la clasa 

a II-a. Lecțiile interactive realizate cu platforma Livresq au atât parte teoretică de învățare, cât și parte 

de exersare și parte de evaluare. 

În continuare postez linkul unei lecții create de mine. 

 

https://library.livresq.com/details/603d5587a08ebe000742b928 

 

 

 

Bibliografie:  

 

1.https://stiripentrucopii.com/2021/03/17/livresq-o-solutie-romaneasca-de-elearning/ 

2.https://www.britannia.ro/despre-invatarea-digitala-si-online-in-vremuri-de-pandemie-2/ 

3.https://www.researchgate.net/publication/344694667_SCOALA_IN_PANDEMIE_PROVO

CARI_SI_INCERTITUDINI_CAZUL_ROMANIEI_Radu_Sageata 
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ȘCOALA ONLINE, PROVOCARE ȘI NECESITATE                                                      

ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL! 

 

COSTOLAȘ LAURA                                                                                                              

COLEGIUL NAȚIONAL”ONISIFOR GHIBU”, ORADEA 

 

Se știe că oamenii de astăzi, în special cei tineri, aparțin unei alte ere. Aceasta este adesea 

denumită era digitală. Fără îndoială, în această generație există o modă pentru dispozitivele 

electronice, dorința de a deține cele mai noi smartphone-uri, tablete, computere și, evident, cel mai 

avansat software pentru aceste dispozitive. Școala modernă este foarte mult influențată de apariția 

internetului, nu doar elevii, ci și profesorii sunt influențați. De mulți ani, educația s-a adaptat continuu 

la lumea tehnologiei.  

Educația digitală este cu siguranță un produs al schimbărilor din ultimul an, deși în diferite 

forme, a existat deja ceva mai devreme înainte. Dispozitivele și mijloacele de transfer de informații 

sunt necesare pentru dezvoltarea educației digitale. Aceasta nu ar fi fost posibilă fără o dezvoltare 

rapidă a tehnologiei și internetului.  

De fapt, putem spune că au fost cheia în relația cu educația digitală și cumva și-au forțat intrarea 

deoarece apariția computerelor și a internetului în bandă largă a dat un impuls foarte puternic 

activității educaționale. Astfel, astăzi există prelegeri virtuale, cursuri moderne de e-learning, jocuri 

educaționale, teste electronice, portaluri cu resurse educaționale, precum și registre școlare digitale și 

sisteme de monitorizare a procesul de învățare. 

Nu există nicio îndoială că educația digitală este mai interesantă pentru elevii de astăzi decât 

educația în forma clasică. Acest lucru rezultă, pe de o parte, din fascinația pentru electronică și 

internet, care pentru tineri este mediul preferat al existenței. Pe de altă parte, metodele practicate la 

lecții cu utilizarea multimedia sunt mai interesante pentru elevi și, în consecință, duc la angajamentul 

lor mai mare.  

Creșterea eficacității educației și egalizarea oportunităților educaționale sunt cu siguranță 

avantaje ale educației digitale. Multe studii confirmă faptul că educația folosind multimedia este mai 

eficientă. Atunci când se utilizează acest tip de educație, eficacitatea acestuia crește. Crește activitatea 

elevului și duce la economii de timp. 

Nu fără semnificație este și faptul că manualele electronice fac ghiozdanele elevilor mult mai 

ușoare. Nu va mai fi nevoie să transporte la școală ghiozdanele care cântăresc câteva kilograme, 

uneori chiar zece sau peste. Acestea vor fi putea fi înlocuite cu un laptop sau o tabletă. Eficiența 

economică este un avantaj la fel de important al digitalizării educației. Manualele online disponibile 

gratuit permit utilizarea lor fără nici un cost și făcând economie la maculatură și evident economii de 

ordin financiar, atât pentru minister, mediu și familiile elevilor români. 

În afară de avantajele educației digitale prezentate mai sus, există bineînțeles și amenințări pe 

care educația digitală le prezintă (odată cu implementarea sa). Cărțile pe hârtie permit o mai bună 

înțelegere a lecturii. Faptul că o mare parte a elevilor noștri încă preferă o versiune tipărită a 

manualelor este unul din neajunsurile tehnologizării.  

Utilizarea prea intensivă a multimedia poate duce la distragerea atenției și la limitarea 

capacitatea elevului de a se concentra, el devenind mai obosit, distras de alte lucruri care se întâmplă 

în jurul lui, fiind tentat chiar să trișeze uneori, nefiind atent sau plecând din fața computerului, 
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profitând de faptul că nu poate fi descoperit, etc. Mai mult, unii experți în educație subliniază că 

utilizarea manualelor electronice reduce substanțial imaginația tinerilor. 

Un risc foarte important care rezultă din utilizarea cărților electronice este influența lor negativă 

asupra sănătății, în special de către copii. Acest lucru se referă în principal la vedere și la riscul 

apariției miopiei, deoarece utilizarea cărților de cursuri electronice face ca elevul să privească intens 

la ecranul computerului pentru cel puțin zece-cincisprezece ore de lecții pe săptămână, în condițiile 

în care, paradoxal, în trecut chiar peste două ore pe zi era dăunător. Poate, de asemenea, crește riscul 

apariției problemelor psihologice.  

Acestea pot include anxietate, depresie, insomnie, amețeli, pierderi de memorie etc. Se știe că 

lumina emisă de ecranele computerului are o influență negativă asupra capacității de a adormi. Acest 

lucru se datorează scăderii nivelului de melatonină, care reglează ritmul biologic al vieții umane. De 

asemenea, defectele coloanei vertebrale care decurg din postura defectă în fața computerului și din 

petrecerea a mai multor ore în poziția șezând sunt o afecțiune serioasă stimulată și de educația digitală.  

Unii experți, care examinează încercările de a introduce cărți de cursuri electronice în sistemul 

de învățământ din diferite țări, demonstrează eșecul unui astfel de program. Se pare că simplul transfer 

din versiunea tradițională pe hârtie în cea electronică a fost principala cauză a eșecului tuturor 

programelor de digitalizare a manualelor. Cu toate acestea, digitalizarea cunoștințelor necesită un 

program original separat și, mai ales, studii pe termen lung. 

Problema creării și implementării manualelor electronice în educația școlară este practic deja 

decisă, și nu numai în România. Cu toate acestea, pare necesar să se minimizeze efectele negative 

potențiale ale aplicării acestei tehnologii și ale utilizării tuturor activelor sale. Educația media, care 

oferă în primul rând cunoașterea tuturor avantajelor și dezavantajelor unei utilizări frecvente a 

computerelor și a internetului, a devenit, în contextul pandemiei, sarcina de bază și urgentă de făcut. 

Există nenumărați experți în educație care formulează postulate interesante cu privire la cărțile 

de curs electronice. Se subliniază necesitatea de a asigura atractivitatea unei cărți de cursuri 

electronice și, astfel, dezvoltarea adecvării și a diversității conținuturilor și metodelor. Acest tip de 

instrumente conțin materiale suplimentare, permițând extinderea ipotezelor curriculare și, în acest 

mod, aceste instrumente ar trebui să fie disponibile și în afara lecțiilor școlare. Dar să nu uităm ca 

avem zone defavorizate și familii defavorizate pentru care toată aceasta schimbare pune mari 

dificultăți.  

Totodată, se subliniază necesitatea de a stimula creativitatea și recepția critică a conținutului. 

Încurajarea elevilor să coopereze ar trebui privită ca o sugestie importantă adresată autorilor 

instrumentelor educaționale moderne, deoarece există un risc tot mai mare de excludere socială și 

evadare în lumea virtuală. Se propune ca manualele electronice să încurajeze părinții să participe 

(ceea ce ar fi deja ideal, dar totuși greu de realizat, în contextul stresului cotidian) la educația copiilor 

lor.  

Entitățile responsabile de implementarea educației digitale ar trebui să fie bine familiarizate cu 

toate riscurile asociate acesteia. În unele cazuri, ar putea fi mai benefic să te conformezi metodelor și 

tehnicilor de predare convenționale. În toate celelalte contexte, ar fi necesar să se instruiască 

profesorii, părinții și elevii să utilizeze noile tehnologii într-un mod sigur și eficient, și nu să fie 

aruncați în mare, atât copiii, profesorii cât și părinții, înainte ca aceștia să știe să înoate, dar și fără 

colac de salvare. Pentru că uneori, cu toții simțim acest lucru. 

Digitalizarea educației în România și nu numai, se răspândește în tot mai multe domenii,  având 

atât avantaje, cât și dezavantaje. Personal, cred că nivelul de digitalizare al educației în România nu 

este încă satisfăcător de ridicat. În același timp, cred ca vom asista la dezvoltarea dinamică a 

digitalizării în următorii câțiva ani. Sunt multe argumente în favoarea predării bazate pe metode și 

tehnici moderne.  
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Totuși, în același timp, există și serie de riscuri pe care le implică această tehnologie. Este greu 

să fii în mod clar „în favoarea” sau „împotriva” acestui tip de propuneri. Cu toate acestea, se pare că 

educația digitală va deveni o realitate comună în următorii câțiva ani. Prin urmare, este necesar să o 

dezvoltăm astfel încât să poată aduce cele mai multe beneficii cu un minim de efecte secundare. Doar 

practica va arăta probabil dacă o astfel de soluție este posibilă. 

 

 

Bibliografie: 

Instruire Asistată de Calculator și Platforme Educaționale On-Line, Dobrițoiu Maria și Corbu 

Corina 

https://sites.google.com/a/hawaii.edu/new-de-faculty-orientation//Step-1#TOC-Key-

restrictions 

https://zoom.vodafone.ro/regandirea-educatiei-in-era-digitala-de-la-orele-clasice-la-scoala-

online/ 

https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/educatia-si-impactul-digitalizarii 
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Învățarea incidental 

 

Profesor psihopedagog: Cota Cristina Anca 

CSEI nr. 3, Reghin 
 

 

 

Analiza aplicată a comportamentului are la bază mai multe tipuri de învățare. Cele mai utilizate 

sunt Discrete Trial și Învățarea incidentală. 

Învățarea incidentală se diferențiază de învățarea Discrete Trial prin faptul că interacțiunile 

trebuie inițiate de către copil. Acest lucru poate părea dificil prin faptul că o caracteristică a copiilor 

diagnosticati cu tulburare din spectru autist este refuzul lor de a iniția dialogul social și interacțiunea 

cu ceilalți copii și mediu. 

Activitatea selectată de către copil va constitui punctul de la care terapeutul stabilește 

interacțiunea. Astfel, terapeutul va îngloba target-uri din programe în timpul jocului. 

Deseori ne este pusă următoarea întrebare din partea părintilor: ,,De ce copilul meu nu răspunde 

la fel de bine în afara mediului instrucțional, structurat?”. Pentru început este nevoie ca terapeutul, 

părintele, profesorul/educatorul să-l observe pe copil în mediul natural, ce lucruri/activități îi plac și 

de ce obiecte este atras. În cazul analizei aplicate a comportamentului, acest lucru se realizează prin 

observare directă. În comparație cu învățarea în Distrete trial, unde procesul de învățare este 

structurat, copilul sta la masă și i se cere să arate sau să răspundă având la bază o imagine/obiect, în 

învățarea incidentală il putem duce pe copil la locul de joacă și îl lăsăm să sară pe trambulină, astfel 

acesta putând învăța într-un mod plăcut și natural verbul ,,a sări” sau substantivul ”trambulină”. 

Care sunt beneficiile învățării incidentale? 

Învățarea incidentală este mult mai interesantă și distractivă pentru copii. Astfel, copiii sunt 

mult mai atrași de a învăța un lucru dacă se crează un mediu natural, plăcut, motivant. De exemplu, 

un copil care se uită la un desen animat favorit este mult mai atent, motivat și îți răspunde cu mai 

mare precizie la întrebări despre acel desen decat un copil care se uită la un documentar pe care el 

consideră plictisitor. Astfel, cunoștiințele învățate prin joc se păstrează mai bine în memoria de lungă 

durată decât învățarea repetitivă, prin memorarea mecanică. 

Învățarea incidentala este o informație, o oportunitate de interacțiune naturală. Astfel, învățarea 

incidentală oferă oportunitatea de a împărtăși experiențe comune și de a face lucruri împreună, de a 

ne bucura de compania celuilalt. De exemplu, copilul este mult mai bucuros și atras să învețe despre 

notiunea de ,,trambulină” dacă o vede în parc și apoi poate sări pe ea, decât să se așeze la masă și să 

se uite pe poza cu ,,trambulină”. Copilul este mai spontan în interactiune. 

În învățarea incidentală sesiunile sunt mai putin structurate, iar ritmul este stabilit de către copil, 

care inițiază oportunități de învățare, în comparație cu învățarea în Discrete Trial, unde sesiunile sunt 

structurate, ritmul este stabilit de către terapeut, care oferă oportunități de învățare, separate printr-un 

interval prestabilit. 

Învățarea incidentală oferă interacțiune cu obiecte reale și acțiuni naturale, observate. Pozele 

sunt instrumente de predare, materiale didactice. În viața de zi cu zi ne întâlnim cu o mulțime de 

obiecte, noțiuni, acțiuni, pe care nu le putem explica atât de bine cu ajutorul pozelor. De exemplu: 

atingerea unui pahar cu apa rece este o senzație pe care nu o putem exprima cu ajutorul unei imagini; 

senzația de frig/ cald, noțiunea de moale-tare. 

De asemenea, învățarea incidentală poate fi utilizată pentru a generaliza obiective deja învățate 

sau pentru a preda obiective noi. În cadrul învățării incidentale sarcinile și activitățile sunt variate, iar 

răspunsurile verbale sunt mixate. 

Învățarea incidentală facilitează predarea abilităților social-emoționale. Spre deosebire de un 

copil tipic care învață noțiunile de reguli sociale, emoții, situații sociale cu ajutorul instrucțiunilor 
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verbale, un copil cu tulburare din spectru autist îi este mai greu de procesat această informație. De 

exemplu: copilul nu înțelege instrucțional de ce trebuie să împartă jucăriile cu celălalt copil, însă dacă 

se joacă și fac schimb de jucării, el poate experimenta acest lucru și îl poate întelege mai ușor. bazată 

pe principiile terapiei comportamentale aplicate (ABA), învățarea incidentală oferă oportunități de 

învățare în mediul natural prin folosirea intereselor copilului și a recompenselor naturale. Acest lucru 

este deosebit de util pentru copiii cu autism, care de multe ori au dificultăți în menținerea interesului 

față de activitățile alese de către terapeuți sau de părinți. Majoritatea părinților și cadrelor didactice 

sunt obișnuiți să-i învețe pe copii foarte multe abilități pe parcursul zilei în mediul natural. De 

exemplu, părinții pot arăta imagini într-o carte și pot cere copilului să denumească acele fotografii, 

iar educatorii și învățătorii cer zilnic copiilor să facă cereri și alegeri în sala de clasă. Acestea, 

reprezintă oportunități de predare și respectiv de învățare incidentală. 

Aproape orice situație de-a lungul zilei poate fi transformată într-un „moment bun pentru 

învățat”: mesele (Îi ascundeți lingura si-l puneți să o ceară), spălatul sau mersul la baie (îl puteți pune 

să arate săpunul înainte să i-l puneți în palmă), jocurile simple (părintele spune ”cucu”, cel mic spune 

”bau”), vizionarea unor desene (copilul poate fi pus să ceară telecomanda, să descrie ceea ce vede, să 

spună daca volumul este tare sau încet- în funție de nivelul de dezvoltare), ieșirile în comunitate 

(locurile de joacă, restaurantele) călătoriile cu mașinile, rezolvarea temelor sau a altor activități 

academice. 

Înainte de a implementa învățarea incidentală, membrii echipei (terapeutul, părinții, cadrele 

didactice. Etc) ar trebui să cunoască rutina și activitățile zilnice ale copilului. Pentru un copil mic, 

acest lucru poate include programul de la grădiniță, programul de masă, momentele zilei destinate 

îmbrăcatului și băii/rutinei de culcare. Pentru un copil mai mare, exemple de rutine de zi cu zi pot 

include programul de la școală, treburi casnice în care e implicat, dacă merge sau nu la un after-

school, dacă participă la alte atelier după școală, etc. 

Ce trebuie să urmăriți când folosiți învățarea incidentală: 

• Asigurați-vă că aveți suficient timp pentru a obține un răspuns de la cel mic; este dificil să 

obții cooperare, inițiere și răspunsuri mai lungi de la copil dacă sunteți întotdeauna grabiți; 

• Folosiți recompense variate, alese de copil, care sunt consecințe naturale ale sarcinilor. De 

exemplu: Daca celui mic îi place să i se facă masaj și noi vrem să-l învățăm părțile corpului, atunci 

când va spune mână sau când va întinde mâna la cerere, o vom masa. 

• Organizați recompensele, obiectele și activitățile care il motivează astfel încât cel mic să nu 

aibă acces la ele. Deprivarea de ceea ce-și dorește este esențială pentru a-i capta atenția și pentru a-i 

crește dorința de a iniția interacțiuni cu ceilalți. 

• Învățarea incidentală ar trebui să fie relativ scurtă și plăcută. Dacă o situație devine lungă sau 

neplăcută, opriți-vă și redirecționați-vă către o altă activitate; 

• Deși este o intervenție naturală, învățarea incidentală, nu apare accidental. Uneori este greu 

să te gândești cum să folosești o situație/ rutină atunci când ești în mijlocul ei, motiv pentru care este 

important să vă luați timp pentru a planifica activitățile/întrebările pe care le puteți folosi pentru a 

dezvolta abilitățile copilului; De exemplu:o plimbare cu mașina- ”Puteți să-i puneți întrebări unde 

mergeți, cu ce mergeți, să recunoască mașina familiei, să spună ce culoare are, dacă este o mașină 

mare sau mică, să-i dați instrucțiuni pentru a închide sau a deschide ușa, să spună cine conduce 

mașina, să numere pasagerii din mașina,” etc. 
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Școala online 

 

 

Prof. Cotelin Luța 

 

 
 

Școala online a apărut în urma cu mai bine de un an ca urmare a raspândirii virusului COVID. 

Puși în fața faptului implinit, în fața unei situații necunoscute, atât părinții, elevii, cât și profesorii , 

au pătruns cu teamă, incertitudine și neîndemânare într-o etapă a educației sub formă necunoscută.  

La început și-a făcut loc haosul și frustrările, unii profesori nu erau pregătiți să treacă de la 

învățământul tradițional la folosirea tehnologiei în predare, să învețe lucruri noi. Lecțiile se țineau pe 

aplicații  WhatsApp, Messenger, cu prezentarea unor lecții scrise fără lămuriri intermediare, cu  

transmiterea unor teme consistente, fiind condiționate de limitarea numărului de persoane în apel 

video. A urmat utilizarea aplicațiilor ZOOM și Skype. 

Totuși, treptat-treptat, am introdus în lecții utilizarea platformelor educaționale care ne ajută, 

atât pe noi, cadrele didactice, cât și pe copii în structurarea și evaluarea programei școlare care trebuie 

parcursă în decursul anului școlar. 

Copiii s-au adaptat mai repede la scoala online, fiind nativ digitali. Practic ei s-au născut și au 

crescut în era digitală.  

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. Internetul oferă acces rapid la cunoștințe 

și la materiale de predare, oferindu-ne unelte care stimulează eficiența predării–învățării. 

Tehnologia poate fi utilizată pentru a completa planurile de lecție cu materiale digitale, 

videoclipuri, știri, discuții online, încurajând astfel participarea elevilor la ore.  

 

Învățarea online prezintă anumite avantaje, și anume: 

 

- Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și 

autodisciplina. 

- Se obține un feedback instantaneu, învățarea 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. 

- sunt nenumărate resurse, de la aplicații și manuale digitale până la platformele educaționale,  care 

fac învățarea mai distractivă și mai eficientă.  

-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. 

Există însă și o serie de dezavantaje ale învățării online. Aceasta este impersonală, spre 

deosebire de activitatea din clasă unde există o interacțiune  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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Învățământul online pe perioadă îndelungată duce la distanțarea socială ce afectează relațiile 

interumane, la lipsa comunicării și interacționării, afectează aptitudinile de socializare. Copii nu mai 

știu să comunice între ei, devin dependenți de tehnologie și de mediul online. 

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.  Oricine poate realiza un proiect și nu neapărat 

elevul. Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe nu și 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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Școala online – între necesitate și progress 

 

Inv. Cotet Gica, Scoala Gimnaziala                                                                                              

”Sf. Andrei” Braila 

 

”Cred cu putere că toate situațiile criză sunt doar oportunități de a crea miracole”.               

(Sivaprakash G.) 

   

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.  

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. 

Cu siguranță, puși în fața unei situații inedite, fiecare dintre noi am făcut tot posibilul ca 

activitatea de învățare să fie performantă în condițiile date. 

Sunt învățătoare la clasă pregătitoare, 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.  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).         

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 elevii 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 invatator, foarte multe lucruri noi. Am încercat să iau feedback de la 

părinți 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 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 învățarea și să ne punem întrebarea ce este învățarea și cum se poate 

întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă.  

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 
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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. 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. 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. 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. 

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea 

pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în 

acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii. 
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Şcoala de acasă 

 

Cotici Marilena                                                                                                             

Profesor învăţământ preşcolar 

 

 

Învăţarea online este de obicei înţeleasă ca educaţie care are loc pe internet. Poate fi parte a 

programelor de învăţământ la distanţă, sau poate fi utilizată pentru a completa predarea care se 

desfăşoară fizic în clasă. 

Învăţarea online foloseşte o serie de formate, combinând adesea tehnologii bazate pe accesul la 

internet şi aplicaţii de tehnologie educaţională care pot fi utilizate offline. 

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 copiii cu nevoi speciale de 

învățare.  

Principalul scop al şcolii de acasă este ca beneficiarii să continuie procesul de învăţare ca şi 

cum ar fi în clasă, să nu regreseze. De obicei la preşcolari activităţile se realizează asincron, pentru a 

reduce timpul petrecut în faţa ecranelor. 

Pentru ca un profesor să predea eficient de acasă trebuie să îşi creeze un anumit cadru de lucru: 

un spaţiu liniştit, echipamente logistice (laptop, cameră video, microfon), materialele didactice să fie 

la îndemană- în format fizic sau digital. Profesorul trebuie să-şi stabilească o rutină, să respecte orele 

de trezire, să se pregătească pentru activităţile online, să stabilească regulile activităţilor online, 

orarul, termenele de predare ale temelor.  

Rolul părinţilor este unul foarte important, mai ales în activităţile online de la învăţământul 

preşcolar. Profesorul va crea un plan de comunicare cu părinţii şi le va face în caz de nevoie un 

training de utilizare a tehnologiei.  

Instruirea online nu este propice pentru acoperirea unor mari cantități de conținut, așa că trebuie 

să alegeți cu înțelepciune, predând cele mai importante lucruri, într-un ritm mai lent. Instrucţiunile 

trebuie să fie cât mai simple, clare şi explicite, iar feedbackul din partea copiilor şi  părinţilor să fie 

facut în mod constant.  

Modelul Kirkpatrick ne oferă niveluri/sfaturi importante pentru precesul de predare online- 

sincron sau asincron. 

Nivelul 1 –Reacţia 

Ce fel de activități sunt mai utile pentru ca preşcolarii să găsească materialul relevant, 

activitatea atractivă și să se implice activ? 

Nivelul 2: Învățarea 

Nivelul se referă la cunoștințele stăpânite de copii la un timp după finalizarea orei, la 

dezvoltarea de abilități, la atitudinea personală, încrederea în sine și angajamentul din timpul 

activităţilor. O întrebare utilă este dacă reuşesc preşcolarii să aplice cunoştinţele în contexte noi.  

Nivelul 3: Comportamentul 
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Nivelul se referă la manifestarea unui comportament productiv pentru procesul educațional, 

mai exact la ce se întâmplă după ce activitatea a avut loc. 

Nivelul 4: Rezultatele 

Nivelul se referă la observarea implicării copiilor, creșterea rezultatelor, dezvoltarea 

competențelor. Este util ca profesorul să se gândească la ce doreşte să obțină la nivelul competențelor 

în momentul în care îşi planifică un scenariu de activitate online. 

Unităţile de învăţământ nu sunt doar un loc pentru educaţie, ci şi pentru învăţarea abilităților 

sociale şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social, activiţăţi mai greu de deprins în spaţiul virtual, dar 

nu imposibil de realizat, mai ales printr-o alfabetizare emoţională care să poată fi aplicată apoi în 

mediul fizic. 
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EDUCAŢIA MORAL - RELIGIOASĂ                                                                             

ÎN SISTEMUL DE EDUCAŢIE DIN ROMÂNIA 

 

 

PROF. COTÎRLĂ DANA - MARIA,                                                                   

COLEGIUL TEHNIC ,,RALUCA RIPAN” 

CLUJ - NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ 
 

 

Religia constituie o parte integrantă şi definitorie a culturii europene. Fără cunoştinţele oferite 

de aceasta nu putem înţelege istoria şi cultura acestui continent şi nu putem preţui catedralele, 

mănăstirile, bisericile, operele de artă vizuală şi muzicală, în marea lor majoritate inspirate de credinţa 

religioasă. 

 

În manualele de pedagogie apărute după '89 educaţia religioasă şi-a recăpătat dreptul la 

existenţă în mod treptat. În schimb, latura educaţiei morale este o prezenţă constantă în cărţile de 

specialitate, iar tratarea este foarte asemănătoare de la un autor la altul. Pentru calitatea conciziei sale, 

să luăm spre exemplificare o lucrare mai recentă de teoria educaţiei. Din textul Elenei Dimitriu-Tiron 

se poate extrage acel model de înţelegere a educaţiei morale identificabil în varii scrieri de psiho-

pedagogie. Astfel, obiectivele educaţiei morale constau în formarea conştiinţei şi a conduitei morale.  

 

Conştiinţa morală se înfăţişează ca o structură formată din elemente cognitive, afective, volitive 

şi practic-acţionale. Componenta cognitivă se referă la informarea elevilor în legătură cu valorile, 

normele şi regulile morale. Rezultatele cunoaşterii morale se concretizează în reprezentări, noţiuni şi 

judecăţi morale, acestea din urmă corelate cu judecăţile teleologice şi normative. Componenta 

afectivă constă din „trăirile afective”, sentimentale care se asociază cu respectivele noţiuni morale. 

Convingerile şi sentimentele integrează componenta cognitivă în structura personalităţii. Ele reflectă 

încorporarea afectivvolitivă a exigenţelor cognitive externe în planul necesităţii interne. În felul 

acesta, din ale altora, valorile şi exigenţele devin ale noastre. 

 

În ceea ce priveşte predarea orei de religie în mediul online au existat atât părţi pozitive cât şi 

negative. Pentru mulţi religia a fost văzută ca o resursă importantă pentru depăşirea acestei crize. Este 

singura disciplină din aria curriculară cu impact social, care explică valori şi generează 

comportamente. Părţile pozitive, ale aceastei experienţe de învăţare, se referă la conştientizarea, 

evaluarea şi promovarea lucrurilor care contează foarte mult în educaţie, în special în educaţie 

religioasă. Valorile promovate la ora de religie cum ar fi credinţa, nădejdea şi dragostea au fost privite 

într-o lumină profundă.  

 

Credinţa că „totul va fi bine”, după sloganul care a circulat în această perioadă, a dat putere 

fiecărui copil de a se adapta situaţiei. Credinţa şi încrederea sunt cultivate în procesul educativ religios 

ca puteri sufleteşti ce formează un caracter puternic. Un copil puternic sufleteşte priveşte cu speranţă 

spre viitor, spre acel moment când va fi, din nou, împreună cu profesorii şi colegii lui. Credinţa naşte 

adevărata motivaţie, nădejdea naşte atitudinea proactivă, iar dragostea defineşte individul dispus spre 

comuniune cu ceilalţi, în toate aspectele vieţii. Părţile negative sunt cele comune tuturor disciplinelor. 

Cu toate că restricţiile impuse de autorităţi au fost uneori greu de suportat, acestea au atras după sine 

şi o regândire a modului de transmitere a cunoştinţelor religioase către elevi.  

 

Profesorii au fost nevoiti să iasă din tiparul obişnuit, să se solidarizeze şi să vină în sprijinul 

elevilor şi a părinţilor, fiind determinaţi şi de lipsa materialelor auxiliare, digitale sau cele video. 

Singurul ajutor în predarea materiei au fost manualele digitale, însă şi acestea nu au putut acoperi 
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suficient nevoile elevilor, deoarece nu sunt elaborate decât de la clasa I până la clasa a VII-a. Pe 

fondul acestei crize, un grup de profesori de religie au avut iniţiativa apariţiei unor emisiuni televizate 

şi radiofonice, pe lângă cele difuzate de Televiziunea Patriarhiei Romane, Trinitas Tv. Astfel, a luat 

naştere proiectul ”3 Minute din Ora de Religie” în cadrul Emisiunii Universul Credinţei de la TVR şi 

în cadrul emisiunii radiofonice Lumea credinţei de la Radio România Actualităţi. Temele propuse, 

precum: prietenia, credinţa, curajul, nădejdea, dragostea, se regăsesc în programa şcolară revizuită şi 

fac legătura cu viaţa religioasă personală şi cu cea din societate. Fiind încărcată pe Youtube, 

emisiunea poate reprezenta pe viitor un material auxiliar în predarea religiei. O altă parte pozitivă a 

învăţământului online a fost legată de faptul că părinţii au avut şansa să cunoască desfăşurarea orei 

de religie, profesorul şi conţinutul acesteia. Reacţiile, în acest sens au fost concrete.  

 

Participarea la orele de religie online nu a aparţinut doar elevilor ci şi părinţilor lor. A fost 

întărită astfel legătura dintre profesor, elev şi părinte. Pentru ciclul primar, participarea permanentă a 

părinţilor la activitatea de învăţare online a elevilor a oferit un frumos exemplu de colaborare între 

profesori şi părinţi. Pentru unii elevi, această activitate online a fost motivantă şi atractivă şi a condus 

la o implicare şi o responsabilitate mult mai mare decât de obicei. În acest sens, părinţii au avut şansa 

de a înţelege sistemul de predare, dificultăţile şi limitările în transmiterea cunoştinţelor. Predarea 

online a orei de religie a fost un prilej bun de a demonta toate prejudecăţile cu privire la ora de religie. 

Oamenii au fost liberi să participe la ora de religie. Din discuţiile purtate cu diverşi profesori de 

religie, un fapt inedit a fost acela de a constata o prezenţă mai mare pe platformele online decât la 

clasă, chiar şi a celor care nu erau înscrişi la ora de religie. 

 

Suportul dobândirii unor valori morale constituie baza formării unei atitudini 

corespunzătoare faţă de societate, faţă de învăţătura  creştină şi nu în ultimul rând, a dezvoltării 

omului ca individ. Multe dintre valorile transmise prin educaţia religioasă sunt universal valabile. 

Este nevoie ca tinerii să demonstreze o înţelegere raţională a fenomenului religiei ca fapt social şi 

cultural. Desigur că pot exista păreri pro şi contra, argumente care contrazic sau susţin utilitatea 

educaţiei religioase, însă nu trebuie să uităm că religia este un fapt real, o componentă a vieţii omului 

care influenţează multe aspecte din viaţa societăţii. 

 

Priorităţile pentru ameliorarea educaţiei religioase ar trebui să vizeze curriculum-ul şi 

manualele sau alte materiale suport, colaborarea între instituţii cu rol în educaţia religioasă, 

accentuarea potenţialului formativ moral al religiei şi formarea mai bună a cadrelor didactice, atât în 

ceea ce priveşte formarea de specialitate, cât şi formarea psihopedagogică. Astfel, manualele ar trebui 

să fie mai puţin complexe, cu lecturi moral-religioase şi adecvate vremurilor. De asemenea, este 

nevoie de diversificarea activităţilor de la ora de religie, dar şi de o mai bună valorificare a activităţilor 

nonformale: activităţi culturale şi religioase, proiecte realizate de copii pentru soluţionarea unor 

conflicte ipotetice, vizite, activităţi de voluntariat, activităţi caritabile, întâlniri cu personalităţi ale 

vieţii culturale şi religioase, dezbateri etc.  
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Sistemul de învățământ Japonez 

 

 

Prof. înv. primar: Cotuna Anamaria 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Bulz 

 

 
 

În Japonia, rata analfabetismului este una din cele mai scăzute la nivel mondial, iar 98% din 

tineri au absolvit o insituție de învățământ superior. Educația în Japonia își are începuturile moderne 

în anul 1872, modelat după sistemul școlar Francez, unde anul școlar începe în luna Aprilie, apoi a 

fost reformat după cel de-al Doilea Război Mondial.  Aprilie este vârful primăverii, când cireșii                        

(pomul preferat al japonezilor) înmuguresc, înfloresc și este cel mai potrivit moment pentru un nou 

început în Japonia. Programa școlară îmbină cursurile teoretice cu cele practice, reușind să ofere 

elevilor un set de competențe care pot face față atât cerințelor tradiționale, cât și moderne. 

 

Acestea sunt cele mai importante caracteristici ale sistemului de învățământ din arhipelagul 

nipon: 

Se pune accent pe formarea caracterului 

În Japonia, sistemul de învățământ preuniversitar are în vedere o perioadă de 12 ani, dintre care 

doar 9 obligatorii. El prevede 6 ani de școală primară, 3 ani de gimnaziu și încă 3 de liceu. Anul școlar 

începe în aprilie și se termină în martie, bineînțeles în această perioadă fiind incluse și vacanțele, mai 

scurte comparativ cu sistemul educațional european sau american. De exemplu, vacanța de vară se 

desfășoară în Japonia în intervalul 20 iulie-25 august, deci cu 2 luni mai puțin decât în Occident. 

Până la împlinirea vârstei de 10 ani, copiii japonezi nu susțin examene, pentru că primii ani de 

școală sunt dedicați formării caracterului și a bunelor maniere. 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. 

Anul școlar Începe pe 1 aprilie 

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. 

Copiii japonezi învață caligrafie și poezie 

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). 

Curriculum 

Clasele sunt în genere formate din 30-40 de elevi, minimul de vârstă necesar pentru înscriere 

fiind de 6 ani. Uniforma este obligatorie pentru toate ciclurile de studiu, și constă în pantaloni, cămașă 

și sacou pentru băieți și fustă și cămașă pentru fete. 

Materiile studiate sunt: japoneza, matematica, muzica, educația fizică, științele, engleza, dar de 

asemenea și caligrafia (redarea semnelor japoneze prin pensulă și cerneală), haiku (poezie japoneză) 

și abilitățile gospodărești, de tipul gătitului sau cusutului. Orele de curs încep de obicei în jurul orei 

8:30 și se termină la ora 15:30, deci elevii japonezi petrec în medie 7 ore la școală, fără să avem în 

vedere activitățile extracurriculare. 

Mesele și curățenia 

Copiii nu mănâncă la cantină, ci în clasă, fiind serviți de un grup de colegi care au fost 

însărcinați cu această responsabilitate. Aceștia sunt obligați să respecte normele de igienă, purtând 

mască și mănuși atunci când pregătesc masa pentru colegii lor. Mesele sunt asigurate de către stat și 
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se bazează pe principii de nutriție elementare pentru dezvoltarea normală a copiilor. Sunt incluse supe 

și mâncăruri din orez și legume și deserturi sănătoase, precum fructele. 

Ca băuturi, copiii pot primi apă, lapte sau ceai. Meniul depinde de decizia fiecărei unitate de 

învățământ, dar cert este că momentului mesei de prânz i se acordă o importanță semnificativă, 

deoarece elevii primesc o pauză de masă de 45 de minute. 

De asemenea, dat fiind faptul că în școlile japoneze nu există angajați care să se ocupe de 

păstrarea curățeniei, elevii sunt învățați încă din primii ani să curețe singuri școala, fiind organizați 

pe grupe pentru a spăla holurile, clasele, curtea etc. Curățenia este păstrată nu doar de disciplina 

elevilor și a profesorilor, ci și de faptul că elevii și personalul didactic încalță pantofi speciali la 

intrarea în școală, pe care îi dau jos atunci când ies în curtea școlii. 

Masa de prânz are un meniu standard 

Alimentația sănătoasă este probabil secretul longevității japonezilor, care se pot lăuda cu cea 

mai mare speranță de viață la nivel mondial. 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. 

Se încurajează purtarea uniformei 

În școlile generale și licele japoneze toți copiii poartă uniformă : băieții au o uniformă în stil 

militar, iar fetele poartă o unfirmă inspirată din portul marinarilor. 

După terminarea cursurilor, copiii merg la ateliere 

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, testul hotărâtor 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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PREDAREA ONLINE PENTRU PRESCOLARI POATE FI ARACTIVĂ 

 

Prof. înv. preșcolar: Cotuna Cristina Timeea                                                            

Grădinița P. P. “Grădinița Prieteniei “Arad 

 

Una din cele mai mari provocări ale perioadei actuale o reprezintă învățarea online.Dacă pentru 

ciclul primar lucrurile sunt clare, deoarece există o programă care trebuie respectată, iar atenția 

copiilor este mai ușor de captat, în cazul preșcolarilor este ceva mai dificil să desfășurăm învățarea 

online. În primul rând, copiii trebuie să înțeleagă de ce nu mai pot merge la grădiniță, iar apoi să 

rămână atenți în fața ecranului, unde nu au parte de interacțiune directă cu educatoarea și colegii.  

Educatorii, învățătorii și profesorii au nevoie de instrumente adaptate și practici de lucru pentru 

a susține predarea online pentru preșcolari și școlari, dar și pentru a o face atractivă și folositoare.La 

această vârstă, copiii au nevoie să fie conectați cu ceilalți. Educatorii ar trebui să țină cont de nevoia 

copiilor de continuitate. Părinții trebuie să înțeleagă că este important pentru copii să își vadă 

educatorii, colegii și să se conecteze cu ei. Este nevoie, așadar, de o altă perspectivă asupra copilului. 

În centrul învățării se află copilul. Nu vorbim practic de o predare, ci de o experiență.  Când 

planificăm o activitate, trebuie să ne gândim la ce tip de experiență va avea copilul, nu la ce trebuie 

el să învețe. Când vedem această oportunitate ca pe o experiență pentru copii și pentru noi, abordarea 

sesiunilor online va fi diferită. Un lucru de care trebuie să ținem seama este cum diferențiem predarea 

online pentru preșcolari.  

În momentul în care gândim planificarea online, trebuie să ne gândim la nevoile copilului la 

această vârstă. Tranziția este similară cu intrarea copilului la grădiniță, pentru că este un alt tip de 

experiență, nouă, diferită. Copiii au o altă disponibilitate dacă înțeleg că grădinița este acum online. 

Este tot o adaptare, ca și începutul de grădiniță, așa că totul trebuie abordat treptat, în funcție de 

vârstă. Până să intre în online, copilul trebuie pregătit exact așa cum este pregătit atunci când merge 

la grădiniță. Să se trezească la timp, să își facă rutina de dimineață, să mănânce micul dejun.Atât 

părinții cât și educatorii trebuie să înțeleagă că experiența este centrată pe copil și trebuie urmărit 

interesul acestuia.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. 

Pentru a construi o experiență benefică în predarea online, trebuie respectate câteva principii: 

nevoia de mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în activități, structura și pauzele, așa 

numitele brain breaks.Mișcarea este foarte importantă, deoarece copiii învață prin folosirea întregului 

corp. 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.  

Copiii au aceleași nevoi pe care le au și în 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. 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. 
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Pentru educatori, principala provocare în învățarea online este să mențină interesul și curiozitatea copiilor, 

păstrând în același timp obiectivele educaționale. Pentru a face acest lucru este nevoie, în primul rând, de 

implicarea și cooperarea părinților. Poate ajuta să le spunem că doar clădirea grădiniței este închisă, 

dar învățarea continuă. Este important ca și părinții să înțeleagă care este diferența între un curs online 

și un proces de învățare online. Acesta din urmă presupune conectare, ce facilitează învățarea. Prin 

onestitatea educatorilor și deschiderea părinților, se creează și se consolidează o comunitate. Ca și în 

cazul învățării la clasă, în învățarea online contează calitatea, nu cantitatea.Este extrem de important ca educatorul 

să creeze o experiență valoroasă pentru copii și să nu uite că, la vârste pre-școlare, învățarea se face 

prin joacă.  

Provocarea este continuarea experienței de joacă și în mediul online. Învățarea devine atractivă 

prin stimularea simțurilor copilului – ce vede, ce aude, ce simte.Astfel, educatorul estimează impactul 

pe care activitatea aleasă îl are asupra copilului, ținând cont de vârstă, de stilul de învățare și de 

obiectivele învățării.  Este foarte important să identificăm în ce pas al tranziției este copilul.Este 

recomandat ca educatorii să diferențieze activitățile în funcție de nivelul copiilor, iar părinților să li 

se explice că există diferite tipuri de inteligență și ritmuri de învățare, care trebuie respectate. 

Pentru ca învățarea online să funcționeze, este esențială colaborarea dintre cei trei actori ai săi: educatorul, 

părintele și copilul.Rolul educatorului este să definească în ce zonă se simte confortabil, care sunt 

punctele sale forte și ce resurse poate folosi. Astfel se vor stabili responsabilitățile în cadrul echipei. 

Pentru a stabili comunicarea cu copilul, educatorul trebuie să îl asculte și să fie onest, să îi spună 

copilului ce simte că nu îi iese bine și unde mai are de îmbunătățit. Rolul părintelui este acela de 

partener. El trebuie informat, dar și întrebat ce simte. 

Rolul copilului este, de fapt, rolul principal. Copilul are dreptul de a se plictisi, de a fi supărat, 

iar adulții care conduc procesul de învățare au datoria de a-l înțelege și accepta. Cel mai important 

lucru pentru un copil este să fie fericit. Astfel, învățarea se va face mai ușor. Experiența online poate 

crea o poveste și este despre a învăța să fim împreună altfel.  

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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CONSECINȚE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

 

COTUȚIU ANA 

 

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea 

preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o 

adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici.  

Totuși, părinții au primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea timpului și a 

activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult 

accent pe emoții.  

Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile 

și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități 

personalizate pe interesele sale. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 

filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite 

părinților pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele 

selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul.                                  

Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris 

contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă 

de izolare. 

Educatorii au îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri 

video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă 

superioară ulterioară. 

Exercițiul de învățare de la distanță a fost urmat de un șir de invenții noi și descoperiri, 

creativitate și comunicare eficientă, a contribuit la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea 

abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine.  

Totuși majoritatea eleviilor și profesorilor simt nevoia de interacțiune în offline și așteaptă cu 

nerăbdare revenirea la școală. 
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Învățământ tradițional și învățământ on - line 

 

Profesor: COVACI IOANA GEORGIANA                                                                 

Liceul Tehnologic ”Dr. Florian Ulmeanu” Ulmeni,                                                      

județul Maramureș, România 

 

Atât învățământul tradițional, cât și cel on-line, prezintă avantaje și dezavantaje. Important este 

ca atunci când utilizăm un tip de învățământ, să punem accent pe avantajele acestuia și să le 

valorificăm.  

În cursurile on-line, elevii nu interacționează cu instituția. Prin urmare, comunicarea elev-

profesor și elev-elev este adesea impersonală. Unii consideră că interacțiunea live este cel mai bun 

mod de a învăța, deoarece permite comunicarea bidirecțională.  Învățarea în clasă este mult mai utilă 

datorită interacțiunii, deoarece îi poate ajuta pe elevi să scape de anumite temeri, cum ar fi cele cu 

privire la examene, ceea ce prin îndrumarea on-line, rareori se poate întâmpla. De asemenea, 

interacțiunile cu profesorii buni pot contribui la motivația elevilor de a obține note mai mari.  

Introducerea tehnologiei în procesul de învățământ este foarte benefică, însă pentru 

eficientizarea procesului instructiv-educativ, trebuie îmbinate predarea în sala de clasă cu predarea 

on-ine.  

Situația epidemiologică fără precedent, pe care am trăit-o cu toții, ne-a determinat să ne adaptăm 

condițiilor, să utilizăm mai mult tehnologia și să găsim soluții opime, astfel încât procesul instructiv-

educativ să nu fie foarte afectat. Pe de o parte, tehnologia a permis cadrelor didactice să folosească 

diverse moduri de captare a atenției elevilor, metode de predare, forme de organizare, astfel încât toți 

elevii să se implice în mod egal în procesul instructiv-educativ. Pe de altă parte, prin tehnologia 

utilizată exclusiv, nu s-a putut realiza o evaluare corectă a elevilor, deoarece unii dintre ei au invocat 

o serie de motive și s-au folosit de tehnologie pentru a nu se lăsa supravegheați. 

Pentru elevii din ziua de azi, care sunt nativi digitali, tehnologia face parte din viața lor, din 

cotidian. Perioada predării on-line le-a fost benefică, deoarece au avut acces la informații oriunde și 

oricând. Prin internet le-au fost transmise imagini, videoclipuri, fișiere și materiale virtuale care, în 

mod cert, au eficientizat învățarea. 

Avantajele învățării on-line sunt că participarea la activități poate fi accesată foarte ușor, 

indiferent de locul în care se află profesorii și elevii. Timpul nu mai este determinat, ca în sala de 

clasă, iar programul poate fi mult mai flexibil. Comunicarea se poate realiza fără ca elevii și profesorii 

să fie prezenți în același loc. Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu 

atenție, fără să se implice emoțional foarte mult.  

Dezavantajele învățării on-line sunt că, din păcate, există elevi care nu au acces la tehnologie. 

De asemenea, când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual pentru mult timp, în 

momentul în care oamenii se întâlnesc față în față, nu mai știu să comunice, să socializeze, ajungând 

să se robotizeze. 

În concluzie, internetul este foarte util în învățare, pentru cei mici tehnologia fiind foarte 

atractivă, iar pentru cei mari necesară, însă învățarea în sala de clasă, în instituție, îi ajută pe elevi și 

pe profesori să se cunoască mai bine, dându-le profesorilor  posibilitatea să evalueze corect punctele 

forte și punctele slabe ale elevilor și să-i ghideze corespunzător în formarea lor pe tot parcursul 

procesului de învățare. 
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Învățarea on-line – o extensie a învățării tradiționale 
 

 

Covaci Iuliana-Dana 

Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani, jud. Bacău 

 

 

 
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.  

În contextul zilelor noastre maniera de parcurgere a unei materii școlare în sistem on-line a 

devenit foarte utilizată și tot mai multe organizații și instituții oferă cursuri on-line atât pentru 

profesori, cât și pentru elevi. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației on-line, există și oameni 

care nu aprobă astfel de metode. În același timp, în ciuda amplorii luate de cursurile on-line, formarea 

tradițională (în clasă) încearcă să adopte mijloace mai noi pentru a menține interesul elevilor. 

Tehnologia este parte a vieții noastre, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 

datorită dinamicii și a interactivității. Cu toate acestea, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută 

pe cei mici să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții și profesorii să-i 

ghideze cu multă atenție. 

Întotdeauna există avantaje și dezavantaje, fie că vorbim de învățarea tradițională, fie că vorbim 

de învățarea on-line. Pentru unele persoane, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru 

altele, formarea în clasă este metoda pentru care ar opta. 

Unii consideră că o clasă on-line este mai convenabilă, deoarece economisește timp, bani și 

energie.  

În cadrul orelor on-line, elevul nu interacționează direct cu instituția, comunicarea fiind de cele 

mai multe ori impersonală. Elevii sunt de părere că interacțiunea față în față cu profesorul este cel 

mai bun mod de a învăța, deoarece este interactivă și permite comunicarea bidirecțională.  

Un alt mod de a dobândi cunoștințe prin intermediul unui mediu on-line este căutarea pe diferite 

motoare de căutare, cum ar fi Google. Deși acest lucru ajută la reducerea cantității de cărți pe care 

elevii ar trebui să le citească, ar putea exista prea multe surse de informații, ceea ce ar  putea duce la 

supraîncărcarea cu informații. 

Orele ,,tradiționale” facilitează interacțiunea între elevi. Participarea frecventă la ore îi ajută să 

interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, sa fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat 

și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze 

ca mentori și să-i ghideze în viitoarele lor alegeri. 

Într-un format tradițional, elevii au posibilitatea de a-și împărtăși în mod direct opiniile și de a-

și clarifica propriile întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. De asemenea, 

învățarea în clasă este mai utilă dacă ne raportăm la interacțiunea continuă dintre elevi și profesori, 

deoarece îi ajută pe cei dintâi menționați să scape de temerile lor cu privire la teste și examene, ceea 

ce rareori se poate întâmpla sub îndrumarea on-line. 

Școala on-line ar trebui privită ca o completare a educației tradiționale: 

animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de antrenare a inteligenței 

emoționale. Lecţiile virtuale și jocurile educaționale oferă copiilor o vedere realistă asupra materiei 

repetate sau activităților întreprinse.   

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

45



O provocare a educației on-line ar fi lipsa accesului la internet. Sunt tineri din zone defavorizate 

care au aceleași drepturi la educație. De asemenea, sunt tineri care nu dețin dispozitivele necesare 

pentru a participa la cursuri, lecții, din cauza lipsei posibilităților financiare. Deoarece se are în vedere 

că elevii sunt egali și toți au dreptul la educație, s-a găsit ca o primă soluție oferirea de către instituțiile 

de învățământ elevilor și cadrelor didactice de echipamente necesare pentru ca aceștia să aibă 

posibilitatea de a învăța sau preda online. 

Utilizarea platformelor on-line de educație pare a fi, cel puțin pentru moment, o metodă bună 

pentru copiii isteți ce sunt puternici motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din 

sistemul de învăţământ.  
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Învățământul on line și traditional 

 

Prof. înv. preșc.: Covaci Voichița Georgiana                                                             

Grădinița P. P. Nr. 1, Sânnicolau Mare, Jud. Timiș 

 
 

Școala online este o metodă de învățământ la care nu ne-am fi gândit niciodată în anii trecuți. 

Azi, din păcate, reprezintă singura modalitate pentru foarte mulți elevi de a-și continua studiile în 

contextul pandemiei de coronavirus. Pentru că multe școli se află în scenariul roșu, iar elevii sunt 

nevoiți să studieze de acasă, Ministerul Educației a elaborat un set de reguli după care se vor ghida 

copiii, profesorii dar și părinții. Regulile se adresează elevilor, profesorilor și părinților, dar și 

directorilor unităților de învățământ și inspectoratelor școlare și stabilește obligațiile pe care le au toți 

aceștia. 

Atât elevii cât și profesorii care participă la cursurile online răspund pentru toate mesajele, 

videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea 

aplicației/platformei educaționale informatice. Ei trebuie să utilizeze aplicația/platforma educațională 

informatică doar în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, este interzisă înregistrarea sau 

folosirea informațiilor care conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului 

prelucrării acestor date. Temele date elevilor să fie creative, să nu obosească elevul sau să îi consume 

prea mult timp. 

Școala online este mai avansată din punct de vedere tehnologic, de aceea are un farmec aparte. 

Educația online este ideală pentru a-ți face copiii să prospere în domeniul lor de interes și să se 

pregătească pentru job-urile pe care le vor avea când termină școala, fiind mereu actualizată cu 

ultimele progrese în știință, tehnologie, medicină, artă, cultură, călătorii, transport și alte domenii. 

Educația digitală este foarte flexibilă. 

De exemplu, aceasta se poate livra sub forma unei serii de videoclipuri și materiale PDF 

descărcabile. 

Digital = înveți în ritmul tău. Nu este nevoie să alergi de la un curs la altul, la after-school etc. 

pentru a învăța și aprofunda subiecte diferite. 

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. 

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.  
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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. 

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.Învățarea tradițională combinată cu cea digitală devine din ce în ce mai populară. 

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 online și convențională oferă, să spunem, interacțiunea umană se 

face puțin o dată pe săptămână, iar temele și proiectele sunt de obicei online. 
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"Educatie fara frontiere"                                                                                           

"Resurse educaționale utile în procesul de predare-învatare-evaluare on-line" 

 

Prof. inv. presc. Crac Cornelia Fabiana 

 

 

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației.  Practic, mult din 

calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de 

comportamentul profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația 

cu elevii săi, iar această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

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 șiprimii 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;  
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➢ 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. 

Dândun click peacestăadresă, 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 temasăptămânii etc. 

Atuncicând 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 înformarea viitorului adult. 
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Educație fără frontiere! 

 

Prof. Crăciun Carmen                                                                                                     

Limba și literatura română                                                                                           

Școala Gimnazială „Nichita Stănrescu”, comuna Ceptura, Județul Prahova 

 

 

Următoarea piesă a fost compusă în cadrul cercului dramatic, desfășurat on-line, la Şcoala 

Gimnazială „Nichita Stănescu” Ceptura, de către prof. Crăciun Carmen.  Odată cu reluarea cursurilor 

față în față, a fost pusă în scenă, în cadrul Atelierului de creație „Zâmbet de copil” al proiectului 

„Educație fără frontiere” 

 

˝VIS DE COPIL˝ 

 PERSONAJE:  

Ana: servitoarea casei 

Maria: fiica Anei 

D-na Monica: doamna casei 

D-l Sergiu: domnul casei 

Sebi şi Didi: copiii răsfăţaţi 

 

Actul I: salonul din casa bogatului (canapea cu perne, masa cu veioză, covoraş) 

Scena 1: Ana:  sterge praful. 

Maria: o urmează pe Ana peste tot, fiind foarte interesată de ceea ce face şi spune mama sa, 

aranjează pernele.... chiar vrea să o ajute, dar de cele mai multe ori o încurcă. 

Ana: (făcând observaţie Mariei, care nu aşază bine pernele): Ţi-am spus mereu să fii atentă. 

Pernele se aşază aşa .... (aşază ea pernele). 

Maria: (nedumerită): Contează cum le aşezăm? ...Nu este suficient că le-am aranjat? 

Ana: (sfătuitoare): Trebuie să le asezăm aşa cum vrea doamna, iar stăpânii nu trebuie niciodată 

contrazişi! 

Maria: Oui....Oui.....bienssure.....!( imitând-o pe d-na Monica ) 

Scena 2: Didi dă buzna în salon, fiind alergată de Sebi care vrea să o ude cu un pistol cu apă. 

Maria îi priveşte speriată, de asaltul lor, dar şi indignată că tot efortul ei de a aseza canapeaua a fost 

zădărnicit. Observând-o, răsfăţaţii îş i propun să râdă de ea.  

Sebi: Uite cine e aici.....!?  

Didi: Maria......!fiica menajerei..........  

Sebi: Cea mai interesantă păpuşă cu care te poţi juca! 
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Didi: Este vie, şi, orice i-ai face, nu ripostează..... 

Sebi: Că, de, ea este servitorea..... 

Impreuna: Iar noi stăpânii!!!!! 

Copiii continuă joaca: Sebi se chinuie să o nimerească pe Maria cu pernele, iar Didi îi face 

codiţe,.... amuzându-se grozav. Ana aduna din perne, asistând neputincioasă la umilirea fiicei sale, 

care îi cere, parcă, ajutorul din priviri, însă mama îi confirma încă o dată cât de neputincioasă este în 

faţa stăpânilor. 

Scena 3: D-l Sergiu intră în scenă, urmat de soţia sa, D-na Monica. De teamă,    

Maria vrea să se retragă, dar se loveste de D-l Sergiu, care sare ca ars, facându-i Anei reproşuri. 

D-l Sergiu: Stai tot timpul degeaba, ordine nu este, şi pe deasupra îţi mai aduci şi tâncul ăsta cu 

tine să ne împiedicăm de el prin casă toata ziua.Ce, aici este casă de copii? Dacă tot vine pe aici, să 

facă treabă! Eu nu hrănesc pe nimeni degeaba. 

Ana (umilă): Imi cer mii de scuze d-le, vă promit că nu se va mai întâmpla. 

D-na Monica: Ai mai spus asta de o mie de ori până acum, dar noi tot ne împiedicăm de  

copila asta inutilă......Quell horror.... Quell horror!!!! 

Maria (vrând să ia partea mamei sale şi să se apere): Dar...  

Ana (oprind-o parcă la timp pe fiica sa):  Vă promit că nu se va mai întâmpla. 

D-na Monica: Casa arată ca naiba, petrecerea este diseară, iar vouă vă arde de vorba.Vai,  

cât sufăr! 

Ana: Vă rog, nu vă înfuriaţi, d-na Monica... 

D-na Monica: Monique, Monique, Monique... acesta este numele meu! De câte ori să-ţi  

spun, ignoranto!....... Quell horror!!!! 

Ana (pronuntând din nou gresit): Da, d-na Monica.. 

D-na Monica: Am spus Monique! 

Ana (rectificând): Monique! 

D-na Monica : D-na Monique... Vai, cât sufăr!..... 

Ana: Bineînţeles că... D-na Monique…. 

D-l Sergiu: Las-o dragă, doar n-o s-o educi tu acum... 

D-na Monica : Priveşte-i pe copiii noştri ...ce îngeraşi...educaţi...cuminţi...curaţi  şi    

prezentabili!!  

D-l Sergiu: Şi totuşi sunt încă nişte copii!! Îţi dai seama cum vor fi mai târziu?.....Adevăraţi 

stâlpi ai societăţii....sunt şi vor fi mândria noastră!!!! 

D-na Monica: ( îndemnându-i pe copii ) Fuga ...fuga ...la voi în camere şi pregăătiţi-vă pentru       

diseară....să faceţi baie şi să vă luati hainele cele mai frumoase....trebuie să fiţi cei mai  eleganţi dintre 

toţi copiii.....că de...sunteti cei mai bogaţi copii din tot cartierul.... ( apoi se intoarce alături de soţul 

ei)... câtă treabă mai este de facut.... Vai, cât sufar.....! Trebuie să le fac eu pe toate.... şi la mine nu se 

gâdeşte nimeni. Eu nu mi-am gasit încă toaleta potrivită.... nu am fost la coafor şi nici măcar nu am 

ajuns la cosmetică..... Vai... cât sufăr!         
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Să ştii că mai trebuie să îmi dai bani....ceilalţi nu au fost suficienţi!      

D-l Sergiu: Draga mea ... te rog să nu exagerezi.....o să ne aduci în sapă de lemn....în fond nu 

este decât o petrecere pe care o facem aproape in fiecare luna...si de fiecare data tu vrei o alta                                      

rochie ..... totusi ... te rog nu  exagera! 

D-na Monica: Mereu ai fost aşa de zgârcit....dar înţelege, Eu, trebuie să fiu cea mai frumoasă !!    

D-l Sergiu: da... da ....draga mea ... dar tu eşti oricum... cea mai frumoasă....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

D-na Monica: ( ignorându-l într-un final ) da...da..da...sigur.....! (facându-i semn cu degetul Anei se 

îndreaptă către masă ) Vino după mine !.....trebuie să pui pe masă flori proaspete din gradină, culese 

chiar cu 5 min înainte să vină musafirii.......trebuie să fie fff proaspete;  să scoţi tacâmurile de 

argint.....VEZI ... SĂ FIE BINE ŞTERSE..... apoi.... paharele de cristal... farfuriile de 

porţelan.......VAI...CE DE TREABĂ AM! ( depărtându-se de masă ).....A.... şi să nu uiţi de şerveţelele  

cu monogramă !... 

D-l Sergiu: Dragă trebuie să îmi iei costumul de la curăţatorie! 

D-na Monica: (uitându-se spre Ana)  Ai auzit! 

Ana: Da… doamnă! 

D-l Sergiu: a.... ar trebui să pui la bar (arată locul unde este barul), trabucurile acelea bune,  

aduse de  mine din Brazilia....şi coniacurile scoţiene ....dar nu...stai.......mai bine...aduci doar o sticlă  

de coniac şi una de lichior pentru doamne....şi două trabucuri...unul pentru mine....şi unul.....mai 

vedem cui merită să i-l dăm.....Vai dragă..... câtă cheltuială şi cu seratele astea! 

D-na Monica: Asta este cherie.....trebuie şi astea...altfel ar crede prietenii noştri că suntem 

zgârciţi. 

Scena 5: Are loc petrecerea. După petrecere copiii se retrag, rămânând în scenă Ana şi Maria 

pentru a face ordine. 

Maria ( aflată în mijlocul scenei, strângând din paharele aruncate, indignată de comportamentul 

copiilor răsfăţaţi şi furioasă pe soarta ei, visează la o viaţă mai bună): Câtă mizerie! Ce dezastru! Câtă 

răutate! Şi, bineînţeles, întotdeauna trebuie să existe altcineva care să strângă de pe urma lor. Că… 

de, (pe un ton de superioritate) ei sunt stăpânii,… (cu umilinţă) iar eu menajera… . Oare de ce este 

viaţa atât de nedreaptă? De ce trebuie să sufere servitorii de pe urma răutăţii stăpânilor lor? Oare unde 

este bunătatea, înţelegerea, omenia, (accentuând) dragostea pentru semeni? Oare au dispărut pentru 

totdeauna? Oh!... cât urăsc lumea asta! Ce mult aş vrea să trăiesc departe de tot ce-i rău, meschin  şi 

urât, … departe de Didi, departe de Sebi, de d-l, de d-na, undeva unde nimeni să nu ştie că sunt 

servitoare! Visez la o lume mai bună, unde nimeni să nu râdă de mine că sunt servitoare şi să mă 

respingă atunci când nu mai au nevoie de mine, pentru a mă tachina din nou atunci când nu au pe cine 

să chinuie când vor să se amuze. (visătoare);….. este o lume veselă, caldă, iubitoare, unde toţi sunt 

prieteni şi se respectă unii pe alţii... ah, ce fericită sunt când călătoresc în lumea asta...dar, ce păcat că 

totul e doar un vis... Tot ce îmi rămâne este să visez ... .  Ce ar fi dacă într-o zi mi-aş transforma visele 

în realitate? Aş fi cel mai fericit om de pe Pământ! 

Ana    ( care şi-a urmărit tot timpul fiica, visând, în timp ce strângea lucrurile aruncate, vorbind 

parcă pentrtu sine) : ... Într-o lume ca asta doar visele îţi rămân ... mă bucur, totuşi, că  sufletul 

copilului meu nu a fost ucis de greutăţile vieţii.... trebuie să o ajut să lupte în continuare ... noi 

servitorii purtăm semnul umilinţei şi al jertfei .... doar visele ne mai salvează ... dar şi ele sunt 

primejdioase... trebuie să ştii când să te trezeşti ... iar fiica mea visează cam de mult ... ( apropiindu-

se de Maria îi vorbeşte ferm) Maria, e timpul să terminăm treaba. Salonul trebuie pregătit pentru lecţia 

de engleză de mâine. 
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Maria (trezită parcă din somn): Ai dreptate mamă! Mâine pofesoara vine devreme, căci sunt   

ultimele lecţii ale lui Sebi şi Didi înainte de examen. 

Scena 6: Salonul este pregătit pentru ora de engleză. Sebi şi Didi intră morocănoşi în scenă, cu 

cărţile sub braţ. La scurt timp îşi face apariţia şi Maria, fără a fi observată de răsfăţaţi, retrăgându-se 

şi aşezându-se turceşte, cu cărţile pe genunchi după canapea. 

Didi (frecându-se la ochi): Dacă aş şti cine a inventat şcoala i-aş sparge capul că a avut aşa o 

idee! 

Sebi (îndreptându-şi oasele ca după o zi de muncă grea, lăsându-şi cărţile să cadă pe podea): 

Te-aş ajuta bucuros! 

Didi:  Ce îndrăzneală din partea profei ăleia să vină a doua zi după petrecerea noastră să ne 

pregătim pentru examen! 

Sebi: Şi dimineaţa devreme.... 

Didi: Are noroc! Dacă nu am fi fost atât de osteniţi i-am fi jucat o farsă de s-ar fi dus învârtindu-

se...  

Sebi: ... şi n-ar fi mai venit pe aici în viaţa ei să ne dea ea nouă lecţii.... (râd plictisiţi, dar 

mulţumiţi pentu ideile lor) 

Scena 7: Profesoara intră  şi  pregăteşte cele necesare desfăşurării lecţiei. 

Profesoara: Have you done your homework for today? Who is ... 

Sebi (întrerupând profesoara cu nonşalanţă, şi evidentă lipsă de interes faţă de lecţie): Şi dacă 

ar vorbi româneşte, tot n-am avea ce răspuns să-i dăm... 

Didi (păstrând tonul fratelui ei): Cine a mai pomenit să fii luat la întrebări aşa de dimineaţă ... 

Sebi: ...şi pe nedormite ... 

Profesoara: Come on children, wake up, and open your notebooks. Today we’ll do the final 

revision before the... 

Sebi (sarcastic): Exact aşa ne gândeam şi noi ... 

Didi: Eu iau perna red ... 

Sebi: ... şi eu pe aia green  

Didi: ... şi repetăm la ce ne pricepem mai bine ... (dublat de sora sa ) ... la tras chiulul şi la somn. 

(Se retrag apoi pe canapea şi işi aşază pernele sub cap, după care adorm imediat sub privirea 

neputincioasă a profesoarei). 

Maria (făcându-şi apariţia de după canapea): May I show you my homework? 

Profesoara: (încântată că că va avea cu cine să facă treabă): Of course you may...!  

You are always a good student Maria! 

Scena 8: Maria se aşază la masă şi le ţine locul răsfăţaţilor, descurcându-se foarte bine, până 

când d-l Sergiu intră în scenă pentru a verifica dacă profesoara îşi merită banii sau nu. Este enervat 

la culme de faptul că Maria profită de lenea copiilor săi şi-i cere explicaţii profesoarei. 

D-l Sergiu (indignat şi vorbind pe un ton răstit): Eu nu plătesc meditaţia servitorilor. Ei sunt 

proşti din naştere şi aşa trebuie să rămână.  
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Profesoara (foarte sigură pe sine şi pe un ton calm): Vă contrazic d-le. Maria este foarte isteaţă, 

iar faptul că este fiica servitoarei a ajutat-o să aprecieze munca, de aceea a participat la toate orele 

noastre şi cu multă atenţie şi efort s-a pregătit foarte bine pentru examen. Ceea ce nu pot spune despre 

fiii d-voastră, care au găsit întotdeauna un motiv de chiul, şi ..., cu regret, vă informez că nu vor trece 

examenul!  

D-nul Sergiu: (păstrându-şi atitudinea, ba din ce în ce mai furios): Mai vedem noi cine trece şi 

cine nu, d-nă profesoară de doi bani! Servitoarea nu are banii mei, şi totul are un preţ! Dacă nu aţi   

reuşit d-voastră să-i faceţi pe copii să treacă examenul, o vor face banii mei!  

Scena 9: Intră d-na Monica, iritată de zgomotul din salon. 

D-na Monica: Dar nu mai poate omul să se odihnească în casa asta. Vai, cât sufăr,... quell 

horroeur!  

D-nul Sergiu: (plimându-se furios prin salon) Priveşte şi tu, dragă, ce insolenţă! Să profite de 

pe urma noastră.... o servitoare! 

D-na Monica: (ducându-se către canapea) Vai, puişorii mei, sunt epuizaţi. Sărăcuţii cât au mai 

învăţat. Veniţi cu mama copilaşi, să vă odihniţi 

D-l Sergiu:  Să ne încheiem socotelile doamnă profesoară şi să aşteptăm rezultatele.  

Atunci, să vedeţi cine are dreptate! (toata lumea iese din scena....pe rand .....) 

Scena 10: Este ziua examenului. Ana aşază pernele pe canapea.  

D-na Monica se plimbă nervoasă prin salon. Maria intră în scenă alergînd bucuroasă către mama 

sa. 

Maria: Am trecut examenul! A fost foarte uşor. Ce bine îmi pare că m-am pregătit!  

Acum pot să merg mai departe. 

Ana: Bravo, fiica mea! Sunt foarte mândră de tine! 

D-na Monica (furioasă pe succesul fetei): Ce tupeu să vii aici şi să mă deranjezi în momente 

atât de importante! (foarte afectată) Vai cât sufăr! Quell horroeur! (cu ură şi dispreţ) Precis ai copiat 

după copiii mei, servitoare ..... amărâta! Să dispari din faţa mea! Ingrato! 

Maria (fermă): Deşi nu mă credeţi, am obţinut totul prin meritele mele. Eu nu am dormit în 

timpul lecţiilor şi mi-am făcut întotdeauna temele. 

D-na Monica: Mai ai curajul să stai în faţa mea? Locul servitoarelor este la bucătărie şi la 

jmotru! Vai cât sufăr...... 

Scena 11: În timp ce se retrage, Maria se loveşte de cei doi răsfăţaţi care dau buzna în salon, 

înfuriaţi că profesorul examinator a fost incorect şi i-a penalizat pe nedrept. 

Sebi: (cu lacrimi de crocodil pe obraz, de îndată ce o vede pe mama sa ): A fost de-a dreptul 

îngrozitor! Examenul a fost super greu: să ne pună să conjugăm verbul „to be”, (total nedumerit) care 

o fi ăla, de parcă noi suntem academicieni... 

Didi (copiindu-l pe fratele său): ... iar profesorii au fost nişte tirani... nu ne-au lăsat nici să ne 

consultăm.... macar 

Dna Monica: (vădit afectată de soarte copiilor săi) Vai cât sufăr! Ce au mai pătimit bieţii 

copilaşi! De ce or fi unii profesori aşa de exigenţi? Ce, au uitat cum este să fi elev? Câtă lipsă de 

înţelegere! Vai cât sufăr! 

Didi (hotărâtă): Tata trebuie să afle imediat despre asta. Trebuie să-i pedepsească pe vinovaţi! 
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Maria: (calmă şi sfătuitoare) Dar, voi sunteţi singurii vinovaţi. Ar trebui să ... 

D-na Monica: Tu să-ţi ţii gura! 

Scena 12: Visul Mariei se îndeplineşte. Copiii răsfăţaţi vin ruşinaţi să o roage să-i ajute să treacă 

examenel. Studiază împreună în mijlocul scenei într-o atmosferă de o deosebită căldură şi prietenie. 
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Universul copilăriei 

 

Întocmit de Profesor, Crăciun Mihaela 

 

 

Motto:„ Un copil poate să învețe oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, 

cum să nu stea locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește.” Paulo Coelhoo   

Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viața unui individ prin 

consecințele durabile pe care le are asupra dezvoltării acestuia.  

Primul mijloc prin care copilul descoperă lumea îl constituie contactul direct cu obiectele. El 

vede, apucă, miroase, gustă și astfel acumulează experiență, capătă cunoștințe, în măsura în care 

interacționează cu mediul. 

Prin activitățile desfășurate copilul de 3-6 ani se interesează în mod deosebit de natură, de 

fenomenele caracteristice fiecărui anotimp, de aspecte din viața plantelor și animalelor, care le atrag 

atenția, le trezesc curiozitatea și-i preocupă. Mediul reprezentărilor pentru copil principala sursă de 

cunoaștere a realității. În grădiniță, copiii desfășoară activități care implică cunoașterea științifică a 

realității: observarea,măsurarea, clasificarea, analiza datelor, formularea și testarea ipotezelor, 

comunicarea rezultatelor. 

Aceste activități presupun implicarea directă a copiilor în activitățile de învățare, rezultând 

descoperirea realității înconjurătoare prin experiență directă și cu efort propriu, cu efecte asupra 

dezvoltării psihice a copilului. Astfel se dezvoltă și perfecționează sensibilitatea analizatorilor, se 

îmbogățește conținutul reprezentărilor, se formează și exersează operațiile gândirii (analiza, 

sinteza,clasificarea, comparația, generalizarea, abstractizarea), se dezvoltă în același timp și limbajul 

copiilor. Copii sunt mult mai curioși decât adulții, iar acest lucru este un bun prilej pentru a le forma 

o atitudine activă față de mediul înconjurător. 

Trei tipuri de activități pentru satisfacerea curiozității copiilor sunt fundamentale în grădiniță, 

jocul, explorarea și experimentarea. Prin aceste trei  tipuri de activități copiii acumulează experiențe 

cu semnificații pentru dezvoltarea lor și le satisfac nevoile specifice vârstei.   

Învățarea prin descoperire ( care presupune explorare și experimentare) pe cale inductivă, care 

se folosește atunci când copiii au posibilitatea să observe diverse fenomene și obiecte, pentru ca baza 

informațiilor culese să ajungă la formularea unor generalizări.  

Învățarea prin descoperire pe cale deductivă, specific acestei variante este faptul că învățarea 

se realizează prin trecerea de la adevăruri generale spre adevăruri particulare. 

În sala de grupă la sectorul ”Știință”, poate fi realizat un panou intitulat”Curiozități”, aici pot fi 

desenați 2 copii încadrați între semnul întrebării și al mirării. Ca materiale se pot folosi, planșe, 

ghivece, semințe, plante aflate în diferite stadii de dezvoltare, scoici, insecte, ierbare,eprubete, vase, 

etc. Educatoarea va schimba la intervale destul de mici materialul pus la dispoziția copilului, în așa 

fel încât acesta să-l atragă, să-l intereseze, să-l facă să întrebe din proprie inițiativă ”ce este?”, ”la ce 

folosește?”, ”când se întâmplă dacă?”,”cum este la gust?”. 

Materialul nou este bine să fie prezentat într-o formă atractivă. De o mare importanță este 

transpunerea copiilor în lumea necunoscutului, ori a preocupărilor serioase ale adultului. Purtarea 

unui halat sau a unor însemne, desfășurarea unor activități în cadrul deosebit de laborator creează 

cadrul psihologic favorabil acceptării posturii de descoperitor de cunoștințe. 

Jocul este un instrument prin care copilul acționează și scoate la lumină sentimente și idei 

interioare. Învățarea prin joc se bazează pe următoarele: 
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- Experiență personală a copilului, acțiunile acestuia sunt îndreptate spre a descoperi, înțelege 

și transforma elementele din realitate. 

- Să existe concordanță între nevoile de acțiune, de joc a copilului și condițiile oferite de 

realitate. 

- Materiale variate și adaptate vârstei. 

- Relațiile sociale dintre copii și dintre copii și adulți. 

- Respectarea identității și unicității fiecărui copil. 

- Valorizarea procesului jocului și mai puțin al produsului. 

- Mediu stimulativ. 

Jocul este considerat principala modalitate de formare a reprezentărilor și noțiunilor despre 

natură și viață socială, în structura sa, îmbină analiza și sinteza datelor lumii reale, bazate pe 

investigarea activă a acestei realități de către copii. 

 

Experimentul 

 

”Este unica modalitate de înțelegere  pe care o avem la dispoziție, restul e poezie, imaginație”-                         

Max Planck. 

Spiritul de observare, curiozitatea, dorința de cunoaștere sunt doar câteva dintre condițiile care 

stau la baza învățării prin folosirea experimentului. Experimentul poate crea stări emoționale 

favorabile îi poate determina pe copii să-și folosească experiențele  dobândite în urma realizării 

experimentelor și în alte activități ulterioare.  

Experimentul poate fi folosit cu succes în toate activitățile de cunoaștere a mediului 

înconjurător, mai ales în momentul de introducere în activitate, stimulând interesul copiilor față de 

noile informații, dar și pe parcursul activității, pentru aprofundarea cunoștințelor sau prin asigurarea 

feedbackului activ.  

Experimentul poate fi organizat prin joc, prin implicarea activă, angajare, explorare și 

exploatare a simțurilor-auz, văz, gust. Poate să mijlocească interacțiunea cu mediul, se adresează 

simultan tuturor domeniilor dezvoltării și implică atât procese cognitive, operații mentale, cât și trăiri 

afective și motricitate. 

Experimentul este abordat cu reticență în grădiniță, întrucât multe dintre experimentele întâlnite 

nu se pot realiza cu preșcolarii. În ultimii ani educatoarea abordează cu curaj experimente diverse 

care sunt atractive pentru copii și dovedesc că totul este posibil. 
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PROVOCĂRILE PREDĂRII ONLINE -                                                                  

LECȚIA DE PIAN, ÎNTRE ECRAN ȘI SUNET 

 

Profesor Crăciun Petruta-Laura                                                                               

Colegiul Național de Artă George Apostu Bacău 

 
Aflați sub stări de urgență, stări de alertă, scenarii roșii și galbene, elevii și cadrele didactice 

din învațământul vocațional muzical au întâmpinat situații inedite de comunicare, de la  modul direct 

la cel abstract, de la cel natural la cel artificial și doar o stăpânire de sine riguroasă a făcut posibilă 

această variantă de  muncă la domiciliu. Trecând peste aspectele sanitare și dramatice ale pandemiei, 

care a răsturnat pe toate planurile scara valorică, bombardamentele din media zilnice, suspiciunea, 

panica și teama paroxistică a majorității populației, aș putea să remarc simțul datoriei didactice, al 

seriozității și al bunelor practici, chiar și într-o situație unică, de predare online. Deodată, noțiunile 

de platforme educaționale au devenit săli de clasă, cu tot ce se poate adăuga în viziunea internetului, 

pentru o formă  apropiată a comunicării informațiilor de specialitate.  

Profesorul de pian, obișnuit cu recuzita școlară, a fost aruncat într-un decor familial, cu scaune 

neadecvate, piane electrice, elevi îmbrăcați în haine de casă sau chiar pijamale și,  peste toate, 

atmosfera de acasă, cu resturi de mâncare în apropierea ecranului, elevi plictisiți sau adormiți, presați 

de ceas, că urmează alte discipline și să nu întârzie, etc. Da, este o realitate a învățământului online, 

din nefericire. Nu aș dori să detaliez doar ceea ce se vede, ci mai ales ceea ce se aude, în aceste 

condiții vitrege. Nu este ușor să te concentrezi, când ești perturbat de cineva din familie, sau când îți 

sună telefonul mobil, sau de ce nu, chiar cineva la ușă.  

Adaptarea la condițiile online-ului nu se aseamănă de la caz la caz. Din punct de vedere 

psihologic, dacă mă refer la partea de atenție a elevului, este un mare deficit constatat. Rutina 

prezentării la orele online de pian a declanșat o atitudine de spleen, absență și letargie la marea 

majoritate. Elevii motivați înainte de pandemie au încercat să se axeze doar pe ritualul enumerării 

pieselor din repertoriu, cerința repetițiilor, în favoarea calității sonore, ducând spre un regres 

instrumental. Actul mecanic al exercițiilor tehnice a fost umbrit de  neglijența asupra sunetului. Fără 

doar si poate am ajuns la secțiunea maladivă a recepționării  semnaleleor sonore calitative. Aș dori să 

mă refer la ansamblul tehnologic care nu se vrea de cea mai buna marcă, platformele pe care s-au 

desfășurat orele online nu au presupus high definition, ceea ce  a rezultat fiind o vagă impresie despre 

ce ar fi trebuit să fie. 

Valoarea tradițională a lecției nu a mai fost posibilă, deasemeni, comunicarea obiectivelor a 

rămas în stare de deziderat. Ceea ce este foarte important în așa zisa transmisiune directă pe Google 

Meet, sub vestimentația online, în raport cu elevul, rămâne vizualizarea și perceperea 

comportamentului instrumental. Dacă un profesor face efortul de a fi interesat de actul didactic, chiar 

și la distanță, elevul va aprecia cheltuirea conștientă de energie a acestuia. Un bun profesor nu va 

mânca lângă laptop, nu va vorbi cu privirea în altă parte decât în ecran și cât mai aproape de poziția 

elevului în acea circumstanță. Un aport semnificativ îl au bunăvoința, umorul și participarea reală la 

secvența predării. Noutatea constă în abordarea unor trucuri de pantomimă, împrumutate de la marii 

actori, care să contribuie la transmisia cât mai eligibilă a informației muzicale. Cu precădere, această 

metodă  de gimnastica facială se poate utiliza la elevii de vârstă școlară mică, mai ales începători. 

Din punct de vedere al sunetului, discuția nu va duce la o rezolvare, ci din contră. Oricine își 

poate imagina că dacă nu te afli într-un studio de înregistări performant, nu ai rezultatul scontat. 

Izolați de școală la domicilii, cu device-uri  aflate la îndemână, cu instrumente de salon, nu poti accede 

la câștigarea premiilor Grammy… Este doar o observație. A avea pretenția să lucrezi pe stil fiecare 

piesă din repertoriu devine un vis din care nu te mai poți trezi. Stabilirea priorităților în predarea  
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pianistică online nu include calitatea sonoră. Rămâne teoretizarea și exemplificarea prin înregistrările 

de marca, grație canalelor de muzica de pe internet, pe care fiecare profesor o poate direcționa în 

sprijinul alcătuirii unei viziuni interpretative. 

Școala online, în raport cu predarea instrumental pianistică, nu are o relevanță educativă, ci este 

o măsură de a ține în viață, la ATI, învățământul muzical artistic. 

 

Bibliografie:    

 

• Goleman, Daniel - Inteligența emoțională, București, Editura Curtea Veche,2008 

• Piaget, Jean - Psihologia copilului, București, Editura Cartier, 2005 
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Grădiniţa de acasă - ,,Ne jucăm, împreună învăţăm!" 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Crăciun Roxana Alina 

 

 

Pentru că ne dorim copii sănătoși, voioși, fericiți, chiar și la distanță, o să vă trimitem constant 

idei de jocuri și activități educative, distractive. 

Vă salutăm și vă transmitem cele mai calde îmbrățișări, chiar dacă sunt și virtuale! 

Totodată vă împărtăşim şi rețeta noastră specială pentru o zi reușită: trezește-te cu zâmbetul pe buze, 

iar apoi acordă câteva minute sănătății trupului prin câteva mișcări de înviorare. 

Sportul a fost şi rămâne o formă de educaţie prin întrecere şi mişcare, dar şi un factor de întărire 

a sănătăţii! De aceea, sportul este recomandat în fiecare dimineaţă! 

Dragii noștri mari și mici, aşadar vă invităm cu drag la joacă!              

 

Vă sugerăm câteva exerciții de înviorare, iar pentru a capta atenția celui mic puteți folosi sunetul 

unei trompete: 

-aplecări ale capului față/spate; 

-aplecări ale capului stânga/dreapta; 

-rotiri ale capului stânga/dreapta; 

-rotiri ale brațelor față/spate; 

-palmele la piept și arcuim bratele; 

-palmele pe șolduri și răsucim spatele; 

-palmele pe sold și ne aplecăm stânga/dreapta; 

-sărituri ca mingea; 

-alergare cu pași rapizi; 

-alergare cu genunchii la piept; 

15 minute de gimnastică de înviorare dimineața, vă vor ajuta să fiți sănătoși și în formă maximă 

întreaga zi! 

Un joc distractiv, de mişcare pe care îl puteţi realiza în familie este „Bowlingul cu cartofi” 

Materiale necesare: 
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-cartofi; 

-tuburi de hârtie, sticle goale de plastic sau jucării (popice de plastic). 

Pentru captarea atenției căutați împreună articole de uz casnic care se pot răsturna ușor (sticle 

goale de plastic, role goale de hârtie de bucătărie sau igienică, jucării, etc.), și aliniați-le precum 

popicele. 

Apoi, folosind un cartof, învățați-l cum să dărâme “popicele”, după care se va descurca singur. 

Fiecare obiect dărâmat aduce câte un punct jucătorului. 

Jucătorul care dărâmă numărul maxim de obiecte, devine câștigător. 

Scopul acestui joc este creativitatea, distracția și crearea bunei dispoziții. 

Distracţie plăcută!   

 

După cum bine știți, o minte sănătoasă crește întotdeauna într-un corp sănătos! 

Alimentația sănătoasă e unul dintre factorii importanți de dezvoltare a copiilor. Pentru o 

sănătate de lungă durată, e necesar un stil de viață sănătos începând din perioada copilăriei. 

Copilul copiază comportamentul părinților, de aceea aceștia trebuie sa fie un  MODEL de urmat 

pentru copii. 

Cum ar fi dacă cei mici ar descoperi în farfurie o operă de artă?  

Ar mânca-o indiferent de preconcepțiile lor față de anumite alimente, fructe/legume? 

Răspunsul este : DA, un copil creativ mănâncă tot! 

Vă propunem câteva idei de “pictură cu mâncare”... mâncarea trebuie să fie: gustoasă, variată, 

colorată, distractivă și să spună povești, o îmbinare a creativității cu alimentația sănătoasă. 

Așteptăm cu nerăbdare farfuriile dumneavoastră artistice! 

 ,,Semaforul distractiv cu legume” 

Cei mici sunt pasionați de mașinuțe. De aceea, astăzi vă invităm să realizați împreună 

indicatoare comestibile. Captarea atenției se va realiza prin așezarea ingredientelor necesare pe o tavă 

acoperită cu un șervețel multicolor. Cel mic va fi îndemnat să descopere ingredientele ascunse și să 

aducă toate mașinile din casă la linia de start. Apoi va fi invitat să realizeze semafoarele comestibile 

după modelul indicat. Vor face câte un semafor pentru fiecare mașină. 

 

Veți avea nevoie de: 

• Pâine și sticksuri, 

• Cremă de brânză, 

• Castravete, morcov, roșie sau sfeclă roșie, 
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• Linguriță din plastic. 

Această activitate distractivă îi va ajuta să își dezvolte îndemânarea și să își consolideze 

cunoștințele despre culori și legume. 

Distracție plăcută și poftă bună la final! 
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PROBLEMATIZAREA, METODĂ DE ÎNVĂȚARE TRADIȚIONALA  

UTILIZATĂ ÎN STUDIUL CHIMIEI 

 

 

Prof. Crăciunescu Mădălina 

Liceul Teoretic C. A. Rosetti, București 
 

 
Problematizarea, ca metodă interactivă şi moment de efort cognitiv-reflexiv, a fost definita de 

profesorul Ioan Cerghit ca fiind o metodă didactică sau strategie didactică, ce are în centru crearea de 

situaţii-problemă şi rezolvarea acestora prin aport sporit de cunoştinţe, ”o variantă a euristicii, o altă 

modalitate, mai complexă, de aplicare a teoriei învățării prin descoperire”. 

De asemenea: ”aplicarea problematizării şi spiritul problematizant presupune crearea şi 

formularea de probleme sau situaţii problemă, pe care elevii le analizeză şi le rezolvă, prin propriile 

lor eforturi, avansând astfel în procesul învăţării, al cunoaşterii şi al formării”(Ionescu 2003). 

Apariţia unei situaţii-problemă aduce în prim-plan o stare contradictorie, am putea spune chiar 

conflictuală, incitând elevul să se înscrie într-o activitate de căutare, concretizată cu descoperire, o 

etapă ce are ca rezultat intuirea unor soluţii noi, a unor relaţii aparent inexistente între antecedent şi 

consecvent.   

Profesorul nu comunică pur şi simplu nişte noțiuni, niște informații noi, elaborate anterior, ci 

dezvăluie elevilor săi „embriologia adevărurilor", educabilii fiind puși în situaţia de a căuta şi de a 

descoperi. Problematizarea constă în crearea situaţiilor problematice şi mai puţin în punerea unor 

întrebări, care ar putea foarte bine să şi lipsească. Prin soluționarea situației problemă, se crează 

oportunitatea receptării noilor cunoștințe, prin apariția unor deprinderi sau priceperi, ce vor oferi, în 

perspectivă, un ajutor, mai mult decât util elevului, constituind astfel o premiză eficientă în stocarea 

informației, integrându-se în modul de a gândi și de a acționa al educabilului.  

Situația problemă, apare ca o luptă între cunoștințele vechi, deja însușite, și cele noi, aflate în 

contradicție cu cele studiate anterior, între studiul teoretic și soluționarea practică, între cazul 

particular și generalizarea acestuia, între mai multe teorii, idei, concepții, între cunoștințele teoretice 

și propria percepție a realității. 

Ca exemplu în chimie putem discuta despre o recție chimică, în cazul căreia, elevul se bazează 

pe o anumită desfășurare și totuși, datorită apariției unei condiții specifice(presiune, temperatură),  se 

modifică datele experimentale, obținându-se alți produși de reacție decât cei preconizați, educabilul 

fiind astfel pus în încurcătură. Astfel, predarea prin problematizare presupune, înainte de orice, 

crearea unui ”conflict” în ceea ce privește procesul de învățământ și conștientizarea respectivului 

dezacord între nivelul de cunoaștere atins până în momentul respectiv și cel pe care tinde să îl atingă. 

În concluzie, situația-problemă capătă caracter de ipoteză, iar soluționarea acesteia presupune 

tocmai etapele urmate de la elaborarea acesteia(ipoteza) la verificarea și adoptarea variantei optime. 

Prin natura ei, problematizarea este văzută și ca o activitate cognitivă situată, din acest punct 

de vedere, la un nivel elevat. Prin participarea activă la găsirea soluției problemei propuse, este pusă 

la încercare gândirea elevilor,   extinderea și transferul de cunoștințe și chiar originalitatea în găsirea 

răspunsurilor.  

Așa cum spunea profesorul Cerghit ”actul și bucuria descoperirii prin rezolvarea de probleme 

creeează și întrețin o trebuință lăuntrică de cunoaștere, de autodepășire, dezvoltă capacitatea de a 

sesiza existența unei probleme, deprinderea de reconstituire a vechilor cunoștințe, strategia elaborării 

ipotezelor, puterea de analiză și de soluționare a problemelor, de a găsi răspunsuri ingenioase pe baza 

unui raționament deductiv, inductiv, analogic sau ipotetic”. 

Prin antrenarea personalităţii elevilor, a componentelor intelectuale, afective şi voliţionale 

această metodă poate fi considerată a avea valoare formativă deoarece consolidează structuri 
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cognitive, stimulează spiritul de explorare, formează un stil activ de muncă, cultivă autonomia şi 

curajul în afişarea unor poziţii proprii. 

Crearea situațiilor-problemă în chimie se face fie cu ajutorul întrebărilor problemă, fie prin 

exerciții problemă, fie printr-un experiment de laborator. 

În concluzie, se poate spune că problematizarea, dar și celelalte metode strâns legate de ea,  este 

pusă pe poziția de a schimba elevul din simplu receptor al științei ”gata făcute”, simplu ”consumator 

de cunoștințe”, în ”producător” de cunoștințe proprii. Jeanne Reardon găsea cea mai bună  exprimare 

a acestei schimbări și anume: ”orice educator, institutor sau profesor trebuie să fie mai puțin interesat 

a-i învăța pe copii știința, cât a-i învăța să gândească ca niște oameni de știință, care pun întrebări, 

găsesc soluții, încearcă, acționează conștient, participă efectiv și afectiv” la dezvoltarea propriei 

cunoașteri. 
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SCOALA ONLINE 

 

 

Prof. Craiu Mirela Nicoleta                                                                                             

Educ. Vlad Andreea Florentina 
 

 

 
 

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 a fost nevoit să întrerupă cursurile în format 

fizic. 

Din punctul de vedere al profesorilor, părerile sunt destul de divizate. Sunt cadre didactice care 

înțeleg rostul și utilitatea acestor activități, reușind să valorifice potențialul acestei forme de învățare, 

precum și profesori care consideră că nu este o formă veritabilă prin care pot să-și manifeste 

potențialul de educare a elevilor. Dincolo de aceste aspecte, o certitudine este faptul că nu am fost 

pregătiți pentru o astfel de abordare a învățării (existând prea puține formări ale cadrelor didactice în 

această direcție) și că este necesar un timp pentru ca toți factorii implicați în acest proces educativ să 

înțeleagă potențialul pe care îl are învățarea online. 

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) pentru o astfel de experiență didactică.  

Pe de altă parte, suspendarea întâlnirilor față-în față a oferit posibilitatea profesorilor și elevilor 

să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe 

capacități și competențe, mai degrabă decât pe conținuturi și pe elemente periferice. Cadrele didactice 

au avut o experiență de utilizare a unor resurse digitale și în perioada anterioară crizei ceea ce a 

constituit, în esență, punctul de start fundamental pentru a face față acestei provocări. 

Una dintre provocările menționate de cea mai mare parte a profesorilor a fost conexiunea reală 

cu elevii și obținerea de feedback. Mai mulți profesori au menționat faptul că elevii simt nevoia de a 

se vedea și de a interacționa în offline. Aceștia experimentează cu metode diverse pentru a reuși să le 

atragă atenția elevilor și de a-i implica, dar succesul depinde, pe lângă aplicațiile folosite, de 

interacțiunea pe care o aveau deja în mediul offline.  

Dacă privim partea pozitivă, totuși, mulți dintre profesori privesc această criză ca pe o 

oportunitate de a deprinde abilități noi, de a învăța mai multe despre ei și despre elevi. Cadrele 

didactice au responsabilitatea de fi alături de elevii lor și de a-i ghida în această perioadă, fiind 

susținuți totodată și de către părinți. 

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. 
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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. 

Învățarea on-line poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se 

asigură continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare. Aceasta se 

realizează 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. Învățarea online e văzută drept un panaceu pentru situația 

de criză cu care se confruntă întreaga lume, având avantaje incontestabile, dar și dezavantaje.  

Avantajele învățării on-line derivă indiscutabil din faptul ca activitățile pot fi accesate oricând 

si oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 

determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în 

mod independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. Acest tip de 

învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să 

devină proactiv, să fie un căutător de cunoaștere.  

Dezavantajele învățării on-line sunt legate de faptul că sunt neglijate relațiile interumane între 

elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp. 

Învățământul de acasă a produs o schimbare radicală în modul de a concepe și susține 

activitățile specifice diferitelor domenii. Educatoarele au reușit să se adapteze în scurt timp la 

cerințele actuale și au planificat, organizat și desfășurat activități educative, folosindu-se de 

mijloacele moderne de predare. Multe din activitățile zilnice au fost transformate și adaptate învățării 

online. Selecția materialelor și a resurselor prezentate și propuse părinților s-a făcut având în vedere 

specificitatea învățământului preșcolar.  

Activitățile propuse de cadrele didactice au fost însoțite de explicații detaliate, folosindu-se 

resurse educaționale deschise, preluate de pe site-uri educaționale și adaptate tematicilor abordate. 

Feedback-ul și produsele finale au fost prezentate sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de 

părinți, postate, în general, pe grupurile de discuție ale acestora. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și preșcolarii/părinții au folosit cel 

mai frecvent aplicații simple pentru comunicare cu întregul colectiv si individuală precum Whatsapp 

sau Messenger sau chiar apeluri telefonice . De asemenea, s-a pus accent pe utilizarea resurselor 

educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci 

online, simulări, soft educațional, muzee virtuale, platformele specializate de e-learning și aplicațiile 

pentru apeluri video/ videoconferințe precum Zoom Meeting, GoogleTeams.  

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. 

Este evident faptul ca aceasta modalitate de educatie are numeroase avantaje, insa nu sunt de 

neglijat nici dezavantajele, motiv pentru care este nevoie de un efort comun si sustinut din partea 

intregii comunitati, al sistemului de educatie, al cadrelor didactice, al parintilor si copiilor pentru a 

performa si perfectiona educatia în țara noastră. 
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Jigsaw puzzle – o nouă abordare a jocului de masa 

 

Prof. Înv. Preșc. Cramba CRISTINA,                                                                                 

GPP Scufița Roșie, Alba Iulia 

 

 

Procesul de învățământ este o activitate progresivă, planificată, sistematică, metodică și 

intensivă de acces la cunoaștere și acțiune, pusă sub controlul personalului didactic, bazată pe 

selecționarea strictă a conținuturilor și pe efortul personal al elevului. 

În contextual actual, procesul de învățământ s-a schimbat în ceea ce privește modalitatea de 

predare-învățare, precum și a factorilor implicați. Astfel, dacă până acum predarea -învățarea se făcea 

față în față, profesor-elev, acum predarea se desfășoară prin intremediul tehnologiei și rolul 

profesorului s-a schimbat într-o oarecare măsură deoarece, profesorul a devenit dependent de părinții 

(mai ales la nivel preșcolar).   

Cadrele didactice au fost, astfel, puse în situația să își adapteze întrega strategie de predare, să 

își gândească activitățile în funcție de posibilitățile fiecarui agent implicat, precum și programul, în 

funcție de disponibilitatea părintelui. 

În decursul acestei perioade, am încercat să utilizăm tehnici cât mai diverse și în același timp 

atractive. Una dintre cele mai utilizate și îndragite modaliatăți de lucru este puzzle. Pentru aceasta am 

utilizat frecvent aplicatia Jigsawpuzzle. 

Pasii în utilizarea aplicației: 

1. Accesarea paginii https://www.jigsawplanet.com 

2. Crearea unui cont: username sau email, parolă 

3. Accesarea contului 

Interfața aplicației conține urmatoarele componente: 

1. Home/acasă - puzzle pe categorii 

2. My puzzle - resursele create de deținătorul contului 

3. Saved puzzle - propriile puzzle precum și altele pe care le consider importante pentru 

viitoarea mea activitate 

4. Explore - ultimele creatii care au apărut în aplicație/cele mai accesate  

5.  Create - locul în care fiecare cadru didactic își poate concepe lucrări adecvate temei 

Secțiunea Create: 

1. Alege imaginea din calculator sau din altă sursă 

2. Titul -după alegerea unei imagini, găsirea unui titlu sugestiv 

3. Pieces/bucați – se poate alege numarul de piese pentru fiecare puzzle, de la ușor (4 - 6 piese) 

la greu (până la 300 de piese) 

4. Shapes/forma pieselor de puzzle – există o multitudine de forme pentru a crea puzzle-uri cât 

mai intresante 

5. Album – fiecare puzzle va fi încadrat într-un album, acest lucru ajutând la găsirea și 

accesarea acestuia cât mai ușor 

6. Tags/cuvinte care ne ajută să identificăm un puzzle după anumite caracteristici 

După ce puzzle-ul a fost creat, acesta poate fi distribuit prin intermediul aplicaților de 

facebook/twitter/RSS/email/WhatsApp 
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O altă modalitate de distribuire este copierea link-ului din bara de lucru și lipirea acestuia în 

orice document. 

Mai jos atașăm o serie de puzzle-uri create și utilizate în cadrul activităților online la grupă: 

1. Curcubeul –Fenomenele naturii  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2860ac042873 

2. Noi suntem Români! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0fc49188b87b 

3. Mos Nicolae 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2d937405aac0 

4. Datini și obiceiuri de Crăciun 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a9747d7d2dd 

 

Bibliografie: 

 

Scrisoarea metodica 2020  https://www.isjsb.ro/d2020/20201007124003278.pdf 

https://www.jigsawplanet.com/ 
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Importanța activităților extrașcolare în dezvoltarea copilului 

 

 

Școala Gimnazială Fălcoiu                                                                                                

Prof. Înv. Primar Crângureanu Simona 

 
 

"Educatia este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea" - Nelson 

Mandela   

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 extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 

formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 

teoretice acumulate. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 

responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă si 

cea comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a atelierelor de creație, copiii pot 

reda cu mai multă creativitate și 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 arată sau li se spune în legătură cu 

mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 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. 

De asemenea, 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 

Atelierul de creație ,, Zâmbet de copil’’ a fost organizat și desfășurat în perioada 28.05.2021 – 

01.06.2021, la nivelul Școlii Gimnaziale Fălcoiu, participând clasele a III-a și a IV-a. Acest proiect 

înglobează o serie de activități educative: recital de poezii, realizare picturi, jocuri teatrale, alfabetul 

inteligenței emoționale, cu scopul dezvoltării creativității, asigurării unui cadru de manifestare optim 

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

70



interrelaţionării, dezvoltării abilităţilor de muncă în echipă, ideii de apartenenţă la grup și întărirea 

învăţării realizate în cadru formal, prin diversificare şi extindere. 
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Învățarea în clasă vs cerințele actuale ale societății 

 

Prof. Crețescu Nicolița                                                                                                

Colegiul Național TRAIAN                                                                                                  

Dr. Tr. Severin - Mehedinți 

 

 

Învățarea în afara școlii (prin intermediul vizitelor la muzeu, excursiilor, experimentelor în aer 

liber etc.) este mai plăcută și uneori poate fi mai eficientă decât activitățile de la clasă. 

În toate aceste cazuri învățăm ceva nou, fără chiar să ne dăm seama. Lecția făcută în felul acesta se 

întipărește așa de bine în minte, încât nu se uită zeci de ani. Există diferențe între cele două tipuri de 

învățare. 

Ar fi ideal dacă și învățarea la școală s-ar produce rapid, aproape fără să ne dăm seama și, în 

plus, ar rezista timp îndelungat în memorie. 

Din nefericire, este imposibil. Ce putem face, însă, este să le combinăm într-un mod inteligent 

și creativ astfel încât modurile diferite de învățare să se completeze și să se potențeze reciproc. 

Specialiștii în educație au realizat că este aproape imposibil să înveți pe cineva care nu dorește 

asta. Însă există o corelație între capacitatea unui elev de a învăța singur si capacitatea lui de a fi 

învățat de un profesor. Persoanele care pot învăța singure sunt mult mai capabile să învețe și de la 

alții (adică de la profesori). Mai mult, nu este posibil să înveți pe cineva. Este posibil doar să-l ajuți 

să învețe singur. 

Rolul profesorului, în școala tradițională este acela de furnizor de informație. Lucrurile s-au 

schimbat mult după generalizarea și democratizarea accesului la Internet. Informația nu mai este 

monopolul profesorului, ea vine din toate părțile și în cantități uriașe.  

 Din păcate, informația care vine dinspre profesor nu poate concura cu informația prezentată 

elevului pe alte canale (reviste frumos colorate, reclame TV, tablete, telefoane, PC, cinema 3D, 

realitate virtuala etc.). Creierul uman alege la ce să fie atent, ce să memoreze și să integreze. 

Totuși, nu conținutul este problema!  Copiii nu preferă desenele animate pentru conținutul lor, 

ci datorită formei de prezentare. Este valabil și pentru jocurile video și pentru tot ce menține copilul 

mai atent și mai concentrat decât în sala de clasă. Știind acest lucru, putem transforma învățarea prin 

folosirea acelor canale de distribuire de informații care sunt preferate. Aici apare rolul profesorului. 

Profesorul poate si trebuie să distribuie informația în așa fel încât să poată concura alte canale. Întreg 

sistemul educațional trebuie să-l ajute. Simpla furnizare de informații cu ajutorul tablei și cretei a 

devenit anacronică și riscă să piardă total la confruntarea cu tehnologia multimedia. Rolul 

profesorului acum este de a direcționa elevii către cele mai eficiente canale de comunicare, de a învăța 

elevii cum să-și caute informația de care au nevoie adică de a le forma independența informațională. 

Rolul școlii s-a schimbat și se schimbă permanent sub presiunea societății și în general este 

nevoie de o generație ca schimbarea să se producă. Dar școala trebuie să se adapteze la schimbări mai 

repede, uneori de mai multe ori în cadrul aceleiași generații. Nu mai putem aștepta schimbarea 

generației pentru a schimba școala, trebuie să învățăm cu toții din mers- dovadă perioada pe care o 

traversăm. 

Noua paradigmă educațională pune elevul în centrul educației, adică ne încurajează să 

schimbăm școala pentru a se adapta elevului și nu să forțăm elevul să se adapteze sistemului școlar. 
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Cel mai puternic criteriu de separare a elevilor în clase rămâne vârsta. Acest criteriu nu ține seama de 

multe aspecte legate de dezvoltarea diferită și capacitatea diferită de a învăța și înțelege a elevilor de 

aceeași vârstă în diferite domenii. 

În societatea de azi, și cu atât mai mult în societatea unde vor trăi și munci copiii noștri, 

învățarea și formarea continuă este și va fi esențială. Dispar și apar meserii noi cu o viteză foarte 

mare. Este foarte probabil ca multe din meseriile pentru care se pregătesc copiii acum să nu mai existe 

în viitor și meserii la care nici nu ne gândim acum să apară peste câțiva ani.  

Informațiile achiziționate în școală de către elevi nu vor mai avea aceeași valoare în cariera lor. 

Prin urmare informațiile nu sunt atât de importante. Obligăm copiii să învețe lucruri de care nu suntem 

convinși că le vor fi de folos vreodată. Trebuie să-i învățăm cum se învață ca să fie capabili să învețe 

o meserie nouă atunci când meseria lor va dispărea. 

Cel mai important pentru un elev este să-și formeze un stil de viață orientat către învățare astfel 

încât, la terminarea școlii, să fie capabil să învețe singur, sau să știe unde să caute ajutor.  

De asemenea, este important ca viitorul adult să aibă dispoziția mentală pentru învățare, adică 

să fie convins că este capabil să învețe repede ceva nou. Să aibă acea plăcere și curiozitate pentru a 

învăța lucruri noi, meserii noi. Acesta este cel mai prețios dar pe care școala îl poate oferi. Acesta 

este și cel mai prețios talent care este căutat de angajatori. Cei care vor putea învăța repede vor avea 

de câștigat enorm pe piața muncii din viitor. 

Rolul părintelui în această formare este mare. Sunt multe decizii mărunte care se iau în familie. 

Ele nu au în vedere aceste aspecte și îndreaptă copilul în direcția opusă. De exemplu, în multe familii 

cu copii există ideea că elevii primesc prea multe informații la școală (este adevărat...) și că acasă 

(după teme) sau în vacanță copiii nu mai trebuie să învețe nimic, nu mai trebuie să afle nimic nou. 

Problema este că părinții privesc școala și învățatul ca pe o povară, ca pe un rău necesar, ori asta nu 

trebuie să fie deloc așa.  

Conștient sau nu, li se induce copiilor ideea că învățătura este grea, este de evitat. O abordare 

mai inteligentă și mai utilă pentru copii ar fi grija ca în fiecare zi copilul să învețe ceva nou.  

În plus, trebuie să existe o colaborare strânsă între familie și școală, trebuie să dăm cu toții 

exemplu că suntem dornici să învățăm lucruri noi dacă asta este necesar sau dacă găsim domeniul 

interesant.  

În excursii sau vacanțe putem să ne interesăm din timp ce putem face pentru a asigura copiilor 

lecția zilnică (o vizită la un muzeu sau într-un loc interesant, o carte frumoasă cumpărată din alt oraș 

sau în altă limbă, o jucărie educativă, o mică povestioară legată de acel loc povestită de părinți, câteva 

cuvinte învățate într-o limbă străină pot face diferențe enorme pe termen lung), nu neapărat ca și 

informație acumulată, ci ca stil de viață format. 

 

Pe lângă dezvoltarea curiozității și interesului elevului pentru învățătură, profesorul are datoria 

de a furniza elevului uneltele de care acesta are nevoie: 

 

-Tehnici eficiente de învățare și auto-învățare adaptate fiecărui elev; 

-Competențe digitale pentru a fi capabili să-și caute și să găsească singur informația necesară; 

-Tehnici de a fi capabili să separe cunoașterea de non-cunoaștere și știința de pseudo-știință; 

-Discurs științific și argumentativ pentru a putea purta un dialog în contradictoriu într-un mod   

civilizat; 

-Inteligență emoțională și competențe sociale pentru a folosi cunoașterea acumulată spre binele 

societății din care provine. 

 

Elevii care vor avea competențele de mai sus vor fi cei care vor reuși în viitor, iar cei care doar 

acumulează cunoștințe vor avea surpriza să constate că acele cunoștințe s-au schimbat, iar unele chiar 

au expirat.  
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Fără abilitatea de a se putea informa, de a putea gândi cu propria minte și fără dorința de învățare 

permanentă, viitorii cetățeni nu se vor putea adapta cerințelor societății. 

 

Bibliografie: 

• http://www.scientiasocialis.lt/pec/?q=node/72 

• https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms 

• http://www.gordoncommission.org/rsc/pdf/gordon_gordon_berliner_aber_changing_paradig

ms_education.pdf 

• http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20956921-planul-cadru-pentru-invatamantul-gimnazial-

mestesug-tampenie.htm 

 

                                                       

  

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

74

http://www.scientiasocialis.lt/pec/?q=node/72
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
http://www.gordoncommission.org/rsc/pdf/gordon_gordon_berliner_aber_changing_paradigms_education.pdf
http://www.gordoncommission.org/rsc/pdf/gordon_gordon_berliner_aber_changing_paradigms_education.pdf
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20956921-planul-cadru-pentru-invatamantul-gimnazial-mestesug-tampenie.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20956921-planul-cadru-pentru-invatamantul-gimnazial-mestesug-tampenie.htm


 

Școala online 

 

Prof. Crețescu - Chiata Betty 

 

 

Învățarea didactică este „realizată conform unor obiective pedagogice care vizează întreaga 

personalitate a elevului.Ea urmărește formarea dimensiunii intelectual-cognitive a personalității și, 

spre deosebire de învățarea socială,poate avea loc și în condiții individual- solitare”(Păiși-

Lăzărescu,M.,2005,p.52) 

Eficiența școlară este definită ca :”indicator general care consemnează raportul existent între 

obiectivele pedagogice stabilite la nivelul sistemului și al procesului de învățământ și rezultatele 

obținute în urma folosirii anumitor resurse”(Cristea,S.,Dicționar de termeni pedagogici,1998). 

Scoala Online este o provocare atat pentru cadrele didactice,cât și pentru părinți și copii,sperând 

să ieșim cu bine din această provocare creată de virusul Sars-cov2.În perioada pandemiei ,în sistem 

online am desfașurat activității didactice pe platforma educaționala Zoom. Această platforma m-a  

ajutat foarte mult în a desfășura activități educative,distractive pentru cei mici. 

La început a fost mai greu utilizarea acestei platforme de către copii,dar cu timpul ne-am 

obișnuit ,am învățat lucruri noi .Pe white bord poți să desenezi,să colorezi,să faci operații 

matematice,se poate intra în folderul leptopului pentru a le prezenta ppt,imagini ,fișe de lucru,etc. 

Un preșcolar poate să stea în jur de 2 ore pe zi pe leptop/calculator.Atât educatoarele cât și 

învățătoarele vor tine cont de câteva arii de bază: 

-Formarea motricității grosiere -facem sport 

-formarea motricității fine- fise de lucru reprezentând semene grafice 

-formarea atenției reprezentate prin -jocuri de atenție 

-dezvoltarea logicii matematice 

-dezvoltarea vorbiri -povestirea 

 

Pornind de la premisa că unii elevi învață mai repede sau mai lent,B.Bloom și John Carrol,sunt 

de parere că se pot obține rezultare mai bune la învățătură de catre cei din urma daca l se acorda 

timpul de care ei au nevoie pentru a învăța. 

 

Bibliografie: 

Păiși-Lăzărescu,Mihaela,Psihologia educației,Editura Paralela 45,Pitești,2005 

www.step by step.ro 

www.aspireteachers.ro-Oana Moraru 

www.didactic.ro 
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Interdisciplinaritatea  - factor de calitate în procesul de predare – învăţare 

 

 

Profesor CREŢU CRISTIANA 

Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neniţescu” Piteşti, jud.Argeş 
 

 

 

Termenul ,,interdisciplinaritate” se regăseşte pentru prima dată în ,,Dictionarul de neologisme” 

de F. Marcu si C .Manea, ed. a III a Bucureşti, şi în ,,Le petite Larousse en couleurs” . ed. 1995, 

definit ca fiind stabilirea unor relaţii între mai multe ştiinţe sau discipline. 

La noi în ţară, iniţierea pluridisciplinară şi interdisciplinară este abordată în literatură prin 

Dimitrie Cantemir şi Bogdan Petriceicu Haşdeu, care, în lucrările lor, au privit problemele din toate 

perspectivele disciplinare necesare. 

Disciplinele nu ne dau  imaginea completă  a  lucrurilor,  dacă  le  privim  izolat. Articulându-

se între ele, integrandu-se, ele îşi îndeplinesc rolul în mod eficace. 

Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depăşirii graniţelor artificiale între diferite domenii. 

Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a 

lucrurilor care sunt, de regulă, analizate separat. 

În perioada contemporană, reforma conţinuturilor învăţământului românesc a creat cadrul unor 

transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge perspectiva interdisciplinară.  

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care 

să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul  Un învăţământ 

interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi 

universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile de 

mijloace. 

 

Prin interdisiciplinaritate se creează: 

 

❖ acoperirea rupturilor dintre discipline, eliminarea izolarii şi lipsei corelaţiilor între 

continuturile diverselor discipline. 

❖ construirea, prin educatie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile şi responsive, 

capabile să sprijine deciziile cele mai potrivite. 

❖ rezolvarea de probleme, care poate fi considerată cea mai importantă forță motrice a 

integrarii, datorită relevanței sale practice. Problemele cu care ne confrăuntm în viața profesională, 

socială sau personală impun judecăți și decizii   care nu sunt, de regulă, limitate în jaloanele 

disciplinare. Aceste probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune corelații rapide și 

semnificative. 

 

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu constituie 

un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu 

grade diferite de implicare sau finalizare. Ea  apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare de 

cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează pentru 

interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt analizate 

separat. Predarea interdisciplinară pune accent simultan pe aspectele multiple ale dezvoltăii copilului: 

intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică 

şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu 

semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă. 
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Integrarea intradisciplinara se realizeaza prin: 

 

➢ inserția unui fragment în structura unei discipline pentru a clarifica o temă. 

➢ armonizarea unor fragmente în cadrul unei discipline, pentru rezolvarea unei probleme 

sau dezvoltarea unor capacități și aptitudini. 

 

Intradisciplinaritatea are în vedere: 

 integrarea la nivelul conținuturilor 

 integrarea la nivelul deprinderilor și competențelor. 

 

Intradisciplinaritatea se poate realize: 

• pe orizontală, între conţinuturi şi competenţe ale disciplinei la acelasi nivel de studiu; 

• pe verticală, între conţinuturi şi competenţe de la niveluri diferite de studiu. 

 

Avantajele intradisciplinarităţii: 

▪ creşte coerenţa internă a disciplinei 

▪ cresc semnificaţiile şi relevanţa predării prin realizări de legături între conţinuturi 

▪ creşte eficienţa învăţarii, prin elemente ,,externe" – inserţie - şi prin armonizări interne 

▪ se formează o percepţie integratoare a disciplinei pentru realizarea competenţelor, valorilor, 

atitudinilor. 

 

În procesul de învăţământ se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor 

minimale obligatorii, sugerate chiar de planul de învăţămând sau de programele disciplinelor sau 

ariilor curriculare. Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, 

dar se creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber 

sentimentelor, să lucreze în echipă, individual.  

În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ,  predarea – învăţarea interdisciplinară este o 

condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie 

substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a 

capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică.Corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează 

mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită.Posibilităţile de corelare 

a cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de învăţământ sunt nelimitate.  

Important este ca predarea – învăţarea să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a 

eficienţei lecţiilor, iar învăţătorul, pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să se pregătească din 

timp şi să apeleze la capacitatea sa creatoare. Predarea – învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu 

reprezintă noul în lecţii, care activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea 

procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă. 

Trebuie, așadar, făcut pasul de la conţinuturi la personalitatea celui cu care se lucrează. Astăzi, 

acest aspect se numeşte învăţare centrată pe elev. Astfel, importante devin metodele cu care se 

prelucrează conţinuturile şi prin intermediul cărora este implicat educatul în procesul de dezvoltare a 

sa. Soluţia este aceea de a regândi atât conţinutul cât şi metoda, plecând de la studiul educatului. 

Învăţământul modern îşi pierde treptat caracterul reproductiv, orientat spre însuşirea de 

cunoştinţe, devenind din ce în ce mai creativ şi activ, centrându-se pe dezvoltarea competenţelor. 

Teoriile actuale ale personalităţii arată că nu există om fără calităţi.  

Pedagogia modernă a demonstrat eficienţa utilizării metodelor interactive la lecţie (conversaţia 

euristică, problematizarea, demonstraţia, jocul de rol, dezbaterea, metode şi tehnici de lucru 

individual sau pe echipe).  

Educatorul trebuie să îşi adapteze conţinuturile la specificul educatului şi să găsească cele mai 

bune metode de valorificare a acestuia. Este un proces dificil dar merită a fi realizat pentru că cel mai 

important lucru în procesul instructiv-educativ este să contribui la dezvoltarea educatului şi să obţii 

tot ce este mai bun la el. 

 

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

77



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Avantajele interdisciplinarităţii sunt: 

❖ permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte procese, fenomene care vor fi 

aprofundate în anii următori ai şcolarităţii; 

❖ clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 

❖ creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 

❖ permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; 

❖ constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare. 

 

Un curriculum centrat pe nevoile, posibilităţile, pe ritmul, rolurile şi demersurile celui care 

învaţă ar putea reprezenta cadrul integrator care va înlocui curriculumul centrat pe disciplinele de 

învăţământ. Formarea experienţei şi dezvoltarea competenţelor nu trebuie să fie doar obiective scrise 

pe hârtie.  

Nouă dascălilor ne revine misiunea de a forma aceste competențe, de a şti cum să le 

implementăm  în activitatea  zilnică de predare, învăţare şi evaluare, de a descoperi valorile ce se 

ascund în fiecare din elevii noștri. Reușita va depinde mult de calitatea actului didactic și a 

parteneriatului educator-educat. 

 

Exemplu de abordare interdisciplinară 

 

 

 

                                                                     fizica                            

                        

               mecanica                                                                         

                                                                                                                 

                                                                                                                  operaţii de transfer 

                                                                                                                          de masă                                                          

 

 

 

              

 

 

                                                                 

 

                                                            pompa cu piston 

 

 

 

          

 

 

              

         matematica                                                                                             chimie 

                                                                      

                                                                organizare  
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                                                           algoritmul de  

                                                          funcţionare a  

         reprezentarea                                 maşinii                                

                                                                                                                  explicarea 

     organelor maşinii                                                                        funcţionării maşinii 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

                                             
                                                               

 

                                                         pompa cu piston 

 

 

                   

 

 

                           

 

                                

         calculul                                                                                           algoritmul de     

      parametrilor                                                                                        desfăşurare a                       

                                                               organizarea                                  proceselor 

                                                          locului de munca   
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Aspecte practice - aplicative de realizare a educației outdoor                                                 

în context pandemic                                                                                                                  

la nivel preșcolar 

 

Prof. Crețu Viorica,                                                                                                     

Grădinița cu P. N. nr. 1, Cleja, jud. Bacău 

 

 

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.  

De cele mai multe ori educația primită la școală are un aspect teoretic(cognitiv). Profesorii au 

de urmat o programă încărcată și prea puțin timp la dispoziție ca să o predea unei clase numeroase. 

În educația outdoor, copiii învață totul în mod practic, activ, prin experiențe personale la care apoi 

reflectă pentru a extrage învățăturile. Acest mod de învățare, se numește exeriențial-Înveți cu creierul, 

mâinile și inima!.  

În cadrul mai multor domenii educaționale (limbă și comunicare, cunoașterea mediului, 

educație psiho-motrică, activități extrașcolare, educație pentru societate, la grupele de preșcolari, în 

funcție de nivelul vârstei, activitățile se pot ține în aer liber și pot îmbrăca diferite modalități de 

realizare, respectând normele sanitare în context pandemic:   

- punerea în scena a a unei povești, după ce în prealabil aceasta a fost citită în sala de grupă;     

- activitatea nu presupune o repetiție propriu-zisă, este indicat să lăsăm copiii să fie spontani; 

- identificăm anumite elemente naturale pe care copiii pot desena: pe pământ, pe pietre sau            

frunze;  

- începem o poveste alegând un obiect din natură (un copac, o floare, etc) și încurajați, copiii să 

continue povestea - poveste cu început dat; 

- creem împreună cu copiii un loc sau mai multe locuri unde pot să le citesc, atunci când avem 

ca mijloc de realizare Lectura educatoarei la grădiniță; 

- încurajăm copiii să compună poezii cu diverse obiecte din jur (copaci, iarba, etc).  

Matematica oferă şi ea oportunități diversificate, prin compunerea sau rezolvarea de probleme,  

preșcolarii  sunt puşi în situaţia de a evalua în cifre exacte anumite aspecte, spre exemplu:  

- se poate aduna o gramadă de pietre din care profesorul si fiecare copil își vor alege una, 

compară piatra aleasă cu cea a copiilor, cine are piatra cea mai mare sau piatra cea mai mică, se 

desenează cu creta semnele < > =   pentru a exemplifica;  

- în curtea grădiniței copiii sunt puși să formeze diferite figuri geometrice, astfel vor învăța într-

un mod interactiv;  
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- tot în curtea grădiniței sau în afara ei, copiii preșcolari pot desfășura jocuri de mișcare și 

plimbări în aer liber, cu respectarea normelor sanitare.   

Există o serie de programe de educaţie outdoor care pot fi utile în diferite contexte și în funcţie 

de nevoile existente/identificate, astfel, se pot utiliza programe axate pe sănătate şi educaţie fizică, 

ştiinţa mediului, management şi psihologie.  

Valorificarea educației oudoor în dezvoltarea emoțională și socială a copiilor - premisă a 

dezvoltării cognitive 

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului de 

bunăstare al indivizilor; pe lângă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la care 

educaţia outdoor poate răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, inclus social, de a fi activ şi 

responsabil, nevoia de a te simţi în siguranţă în criza actuală sanitară.  

Nevoia de a se simţi respectat – derularea de diferite activități în aer liber incurajeaza copilul 

să se simtă în largul său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica, își va exprima propriile opinii, 

se va simți băgat în seamă și va simți ca deciziile sale contează pentru ceilalți; elevii pot fi consultați 

cu privire la diferite jocuri sau activități.  

Nevoia de a fi responsabil – activitățile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi diferite 

sarcini ( educația outdoor este printre altele o forma de învățare organizată și structurată, astfel ca 

profesorul trebuie să aibă în vedere implicarea tuturor preșcolarilor în activitățile propuse ); sub 

supravegherea profesorului/educatorului, fiecare copil primește diferite responsabilități și sarcini 

pentru atingerea scopului propus ( spre exemplu daca se optează pentru o activitate de ecologizare, 

profesorul să-i insufle acestuia sentimentul că prin ceea ce întreprinde el, mediul va fi mai curat, astfel 

el va conștientiza că are o responsabilitate față de protejarea mediului.  

Nevoia de a fi activ – implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, nu va 

aduce decât beneficii dezvoltarii fizice, psihice ale copilului. Jocul este o caracteristică principală a 

copilăriei, de aceea este important ca preșcolarii să fie stimulați în mod constant să se joace, să alerge, 

să participe la diferite activități în mod activ, cu respectarea strictă a normelor sanitare.  

Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educației outdoor este 

aceea că este o modalitate de succes de a depăși unele dificultăți ale copilului ( psihice, fizice, sociale, 

emoționale sau economice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparține unei 

comunități și să-l conștientizăm  că ne aflăm într-o perioadă deosebită din punct  de vedere sanitar.  

Nevoia de a se simti în siguranță - un aspect pe care literatura de specialitate îl consideră 

important în abordarea educației outdoor este că aceasta trebuie să țină cont de această nevoie. 

Interiorul clasei este mult mai sigur pentru copii, respectând regulile sanitare stabilite, în timp ce 

mediul exterior implică diferite riscuri și situații neprevăzute care pot avea uneori efecte negative.  

Profesorul trebuie sa identifice posibilele riscuri care pot să apară și să conceapă un plan de 

management al riscului în context pandemic. 

Concluzii 

Educația outdoor reprezintă suma acțiunilor întreprinse de profesori, instructori, trainer, 

formatori, într-un mediu natural/sălbatic, folosind metode experiențiale, pentru a produce schimbări 

la nivelul abilităților fizice, intra și interpersonale și al comportamentului față de mediu, în rândul 

participanților.  

Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este completată de ceea ce se poate adăuga dinafara 

perimetrului ei. O școală inovativă va prelua și va integra astfel de situații, le va face aliat, sursă de 

întărire, de revigorare, de extensie a ariei ei de acțiune. 
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S-a ajuns la concluzia că sistemul educațional trebuie resetat, deoarece este în mare parte rigid, 

fiind axat pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. Aceste stări de lucruri 

cauzate de contextul pandemic au perturbat complet  sistemul de învățământ tradițional despre care 

se afirmă că și-a pierdut deja relevanța, atât la nivel național cât și la nivel global.   
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LECTURA, ÎNTRE ÎNVĂȚARE ȘI RELAXARE 

(Exemple de bune practici) 

 

 

Prof. Crișan Emilia Alexandra 

Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos 

 
 

 

Cititul este o activitate indispensabilă în ziua de astăzi. În orice direcție ai lua-o, ești nevoit să 

citești: de la ingredientele unui produs alimentar, la clauzele unui contract sau la simpla verificare a 

paginii de Facebook. Ne învârtim într-o lume a cuvintelor, a ideilor scrise. De multe ori, mai degrabă 

scriem un mesaj, decât să dăm un telefon. Așadar, a citi face parte din viața noastră.  

 

Iată câteva idei de a transforma cititul într-o activitate plăcută, educativă și o oportunitate de 

socializare, de închegare a grupului de elevi, pe care le putem folosi în cadrul opționalului de lectură, 

în timpul orelor sau ca activități extracurriculare: 

 

 ,,15 minute _ Hrană pentru sufletul meu”  

 

a) Lansarea provocării la lectură: Fiecare copil se hrănește cu lectură 15 minute pe zi! 

b) Stabilirea perioadei (2-3 săptămâni) pentru derularea activității; 

b) Completarea unui chestionar care are în vedere cantitatea și calitatea lecturii:  

Când ai citit? (Data….) 

Care este titlul și autorul cărții/ articolului? 

Cât ai citit? (de la pagina.... la pagina.....) 

Ce ai aflat? (o idee/ cuvânt ce ți-a rămas în minte) 

Cum te simți? (un sentiment/ trăire…) 

c) La sfârșit, cei mai harnici dintre cititori vor fi răsplătiți cu diplome/ cărți. 

 

,,Jurnal de lectură”  

 

Se adresează elevilor pasionați de scris sau de desen și nu numai. Poate fi o carte a experiențelor 

de viață, cu sfaturi, reguli de urmat, decizii de luat. Pe o pagină a jurnalului se scrie citatul preferat, 

iar pe pagina alăturată se prezintă gândurile, trăirile, ideile pe care citatul le-a trezit în cititor.  

 

Aceste trăiri pot fi ilustrate și prin desen, simboluri etc., orice formă de manifestare artistică a 

unui gând sau trăire. Jurnalul este ceva intim. Doar cei care vor dori, pot apoi să împărtășească 

celorlalți din experiențele lor. 

 

,,De-a v-ați ascunselea printre cuvinte”  

 

Este un joc ce se poate juca on-line sau față în față. Profesorul prezintă texte (poezie, proză) în 

care acoperă cu negru diferite cuvinte. Copiii trebuie să ghicească ce cuvânt s-a ascuns sub pata 

neagră.  

 

Câștigă cel care descoperă cele mai multe cuvinte. Scopul acestui joc este să-i facă pe copii să 

citească, să-i determine să gândească pentru a găsi cuvântul potrivit. 

 

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

83



Clubul de lectură ,,O zi bună!”  

 

Se organizează întâlniri on-line/ față în față, de aproximativ 30 - 40 de minute, în care se 

desfășoară activități cum ar fi: 

 

- citirea unor fragmente din lecturile particulare și discutarea lor,  prezentarea cărții favorite; 

- stabilirea unei teme (de exemplu ,,primăvara”, ,,copilăria”), căutarea de poezii pe această temă 

și recitarea acestora; 

- alegerea unei cărți și parcurgerea ei împreună; 

- organizarea de jocuri de rol după citirea unui text.            
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Necesitatea imbinării învățământului traditional cu învățământul on-line 

 

 

Prof. înv. preșcolar Crișan Florica 

Grădinița P. P. Grădinița Prieteniei Arad 
 

 

 

“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) 

 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 

fața unei noi provocări- cea digitală. Școala online a venit o necesitate în luna martie a anului 2020. 

Nu ne așteptam, să vedem școala altfel decât ne-am obișnuit să o facem! Nu eram pregătiți emoțional 

(și nici profesional) să facem tranziția de la fizic la online. Dar nu am avut de ales!  Așa că ne-am 

mobilizat și joi, 12.03.2020, am făcut prima încercare de a lucra online, pe grupul de facebook al 

clasei noastre. Am postat anunțul, pe grup, prin care am anunțat părinții că datorită pandemiei, vom 

schimba modul de predare al activităților și i-am rugat să ne fie în continuare parteneri în educația 

copiilor, colaborând și realizând temele pe care noi, le vom posta pe grup și citindu-le sarcinile pe 

care le vor avea de rezolvat. De asemenea, i-am rugat să aibă un feetback zilnic și să ne trimită poze 

cu ceea ce au realizat copiii.  

Apoi am căutat soluții cât mai atractive de a preda online. Am folosit tehnici moderne și jocuri 

create, pe care le-am învățat la un curs de perfecționare la care am participat dorind să cunosc și să 

aplic la grupă, tehnici cât mai atractive în predarea online. Am folosit aplicații precum 

JIGVSPLANET, WORDWALL unde am creeat puzzle-uri și jocuri interactive pentru copii, am 

folosit foarte multe jocuri muzicale, jocuri distractive și jocuri de mișcare de pe youtube și fișe variate 

de pe site-ul pinterest, experimente  și multe povești terapeutice.  

Eu cred că acolo unde se vrea, se poate! 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. Este şi cazul Grădiniței P.P. Grădinița Prieteniei Arad, unde îmi desfăşor         activitatea. La 

noi nu s-a oprit deloc predarea. De pe 12 martie am predat în continuare online pentru că s-a putut 

face pregătire, fiecare professor pentru învățământ preșcolar, a fost responsabil și a luat în serios 

această muncă. Cel mai mare câștig a fost că ne-am unit, iar părinții împreună cu copiii au participat 

la activitățile pe care le-am propus și au dat un feetback foarte bun! 

Am realizat, că modul în care am îmbinat metodele tradiționale cu predatul online aducea plus 

valoare! Învățământul are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea 

trebuie să înceapă acum, cu schimbarea mentalității noastre, a profesorilor. Cum reușesc să se 

adapteze este o revoluție a mentalității profesorilor. Sunt profesori care își dau seama că transformarea 

începe cu ei! Vedem și o masă critică de profesori cu vocație, care vor să facă saltul spre a devenii 

profesorii viitorului. 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 
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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? 

Experimentele pe care le-a traversat 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. 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. Și astfel cred că se va schimba si modul de 

pregătire al profesorilor! 

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. Eu cred 

că 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 indepedentă, promovarea unei culturi a 

încrederii și a stării de bine. 

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 copiilor, 

✓ 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. 

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! 
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Școala on-line 

 

 

Crișan Florica, 

Colegiul Național Octavian Goga,Marghita 

 

 
  

Școala on-line este tipul de școală care a născut discuții controversate despre a fi utilă sau nu. 

Acest tip de școală poate fi util dacă se îndeplinesc niște cerințe minime de pregătire atât a cadrelor 

didactice cât și a elevilor și a familiilor acestora. 

Scopul educației este acela de a ajuta elevul să dobândească competențele cheie care există la 

nivel european și pe baza cărora a fost creat profilul de formare al absolventului de ciclul primar, 

gimnazial, al clasei a X-a și al clasei a XII-a. Prin competențe se înțelege cunoștințe, abilități, 

priceperi, deprinderi și atitudini. Ele sunt structurate pe cicluri de învățământ și pe baza lor se 

realizează activitățile de învățare. 

În perioada școala on-line, la disciplina geografie, lecțiile au fost realizate în formatul google 

prezentări deoarece acesta a permis trunchierea filmulețelor, inserarea imaginilor fără a mai fi necesar 

și inserarea sursei acestora. Prin utilizarea filmulețelor și a imaginilor au fost realizate activități de 

învățare care au vizat comunicarea în limba maternă: să definească un termen specific/un fenomen 

sau să le descrie pe baza surselor date (caracteristici fizico-geografice ale unui loc, fenomenele 

meteorologice, dinamica apelor oceanice). 

Tot în acest context cu ajutorul unor date privind variația temperaturii și a precipitațiilor, 

respectiv debitul unor râuri, elevii au realizat grafice din google docs, de unde s-a deschis google foi 

de calcul. 

Pentru a vedea cum au fost înțelese anumite noțiuni, elevii au au avut de căutat imagini despre 

fenomene precum uraganul și tornada. Pe baza acestor imagini au identificat elementele specifice și 

cele comune cu ajutorul diagramei Venn, diagramă pe care au construit-o din două cercuri suprapuse. 

Aceste activități au fost realizate cu scopul de a dezvolta competența digitală. Din nefericire 

aceste activități nu se pot realiza la clasă dacă nu există tehnologia necesară. 

Pentru a-i implica pe elevi în activitate a fost utilizat google docs. Prin setarea variantei ca 

fiecare elev să primească o copie, în timp real, s-a putut vedea cine a lucrat și cum a lucrat, feed-back-

ul fiind dat pe moment, elevii având posibilitatea de a-și dezvolta competențele de a realiza grafice și 

tabele; de a comunica în limba maternă. 

Într-adevăr au fost necesare multe ore pentru a căuta informațiile necesare pentru o bună 

pregătire a cadrului didactic. Au fost utile tutorialele existente pe youtube și unele webinarii realizate 

de alți profesori colegi cu scopul de a ajuta la o mai bună pregătire profesională. 

Școala on-line poate fi bună dacă se tratează cu seriozitate de către resursa umană implicată în 

procesul în procesul instructiv-educativ. 

Să nu uităm nu tot ce este nou este și bun, precum nu tot ceea ce este vechi este de aruncat. 

Îmbinarea dintre cele două tipuri de educație va ajuta la dezvoltarea competențelor cheie care sunt 

prevăzute în profilul de formare al absolventului. 
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Școala „față în față” versus școala on-line 

 

 

Crișan Romeliu Gabriel 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 

 

 
 

Pe tot parcursul existenței sale, omul derulează o intensă activitate de învăţare şi creaţie (prin 

punerea în practică a cunoștințelor dobândite). Educaţia, cultura, credinţa, ţinuta morală şi etică îl vor 

călăuzi pe acesta în descoperirea acestei lumi, iar leagănul iniţierii în tainele cunoaşterii este școala 

Şcoala înseamnă trei lucruri deodată: o casă care are tot timpul deschise porţile cunoaşterii, o 

carte care odată descifrată rămâne veşnic în mintea noastră, străpungând tărâmurile eternităţii şi un 

dascăl care este tot timpul receptiv la întrebările dilematice ale generaţiilor pe care le educă.  

În ultima perioadă, societatea s-a confruntat cu o mare problemă la nivel international, 

răspândirea în rândul omenirii a virusului Covid 19. Îmbolnăvirea a zeci de milioane de oameni de 

diferite vârste cu acest nou virus, a determinat luarea unor măsuri de prevenire a răspândiri acestei 

virus de către autotitățile statelor, iar dintre măsuri numărându-se și închiderea școlilor, trecându-se 

astfel la învățământul on-line  

Redeschiderea școlilor a fost și este un subiect intens discutat în ultima perioadă. Este bine 

pentru copii să meargă la școală? Poate fi educația on-line o alternativă? Dacă da, pentru cine? Ce 

grupuri de copii pot suferi cel mai mult dacă nu merg la școală? 

Specialiștii în educație și psihologia dezvoltării au evidențiat câteva aspecte foarte importante. 

Există unele categorii de copii pentru care deschiderea școlilor este vitală. Dacă aceștia nu pot merge 

la școală, dezvoltarea lor cognitivă, socio-emoțională și academică va avea de suferit. 

Prima categorie de copii care ar avea de suferit dacă nu merg la școală este cea a copiilor care 

provin din medii defavorizate. Copiii care nu au un telefon mobil sau o tabletă și care nu au acces la 

internet, nu pot lua parte la orele realizate online de către profesori, nu pot consulta resursele 

disponibile pentru a învăța și a-și face temele și nu pot comunica eficient cu cadrele didactice care i-

ar susține în tot acest proces de învățare. 

Este posibil ca adulții din viața copiilor să nu aibă ei înșiși abilitatea de a utiliza tehnologia sau 

de a ajuta copiii să-și organizeze procesul de învățare. Sau mai există și cazuri în care adulții au aceste 

abilități, dar din cauza programului încărcat și a faptului că trebuie să lucreze multe ore, nu sunt acasă 

și nu pot monitoriza sau îndruma copiii în intervalul în care aceștia ar trebui să învețe. 

Copiii care aparțin unor grupuri speciale, precum nevăzătorii, surdo-muții sau cei cu cerințe 

educaționale speciale (CES), pot avea reale dificultăți în a parcurge online materialele de studiu. 

Acești copii au nevoie de monitorizare și ghidare specială în procesul de învățare, de multe ori părinții 

neavând timpul sau pregătirea de specialitate pentru a se putea adapta nevoii acestora. Școala cu cadre 

didactice pregătite special pentru aceste categorii de copii reprezintă mediul ideal în care ei pot învăța. 

La școală, copiii mici își dezvoltă funcțiile executive și abilitățile care îi ajută să monitorizeze 

propriul proces de învățare. În mediul online, copiii mici se pot descurca bine, însă au nevoie de adulți 

care să-i ajute să fie atenți la lecții, să nu fie distrași, să își organizeze timpul pentru temele de casă. 

La școală, învățătoarea sau profesorii, văzând copiii, reușesc să facă acest lucru în timpul orelor.  

Pentru copiii mici, dezvoltarea abilității de a scrie, de a citi și de a face calcule matematice poate 

avea de suferit dacă aceștia nu merg la școală. 

Învățarea on-line este o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură continuarea 

procesului educațional în condiții normale sprin intermediul diverselor instrumente informatice de 

comunicare la distanță. 

Pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, învățarea on-line trebuie să se regăsească 

sub forma învăţării mixte. Planificarea atentă a învățării on-line presupune nu doar identificarea 
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conținutului ce trebuie 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 ciclului gimnazial, ciclului liceal, și studenților 

Școala on-line are numeroase avantaje dar și dezavantaje. Dintre avantaje se pot evidenția: 

distribuirea rapidă a materialelor didactice, nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile rămân 

on-line; elevii și studenții pot intra în posesia materialelor printr-o simplă accesare; transmiterea de 

imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat 

învățarea; conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 

Dintre dezavantajele ănvățării on-line pot fi enumerate: dificultăți în utilizarea tehnologiei; lipsa 

comunicării reale/fizice; situațiile 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, iar din  acest motiv, se poate 

întâmpla să piardă o anumită informație care îi era utilă în acel moment. 

În concluzie, 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. 
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CARACTERUL TRANSDISCIPLINAR                                                                           

AL PREDĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Criste Cristina Ioana 

 

 

Moto: „O autentică educaţie nu poate favoriza abstractizarea în dauna altor forme de cunoaştere. 

Educaţia trebuie să pună accentul pe contextualizare, concretizare şi globalizare. Educaţia 

transdisciplinară se bazează pe reevaluarea rolului intuiţiei, imaginaţiei, sensibilităţii şi corpului în 

transmiterea cunoştinţelor”. (B. Nicolescu – Carta transdisciplinarităţii) 

Abordarea transdisciplinară oferă posibilitatea tratării unei teme din mai multe perspective, 

păstrând însă caracterul ei unitar. Aceasta oferă posibilitatea de a răspunde dorinţei de cunoaştere a 

elevilor, în domenii care îi fascinează. Un principiu de bază ce trebuie respectat în activităţile 

transdisciplinare este principiul cooperării, elevii fiind împărţiţi în grupe de lucru.         

Cooperarea încurajează învăţarea, are marele avantaj că ajută elevul într-o mai mare măsură 

decât competiţia la conturarea unei imagini pozitive de sine, a stimulării încrederii în propriile forţe 

şi la convingerea că are mai multe şanse să reuşească decât să înregistreze un eşec.  

Prin cooperare se creează oportunitatea utilizării învăţării reciproce, un tip de învăţare prin care 

copiii învaţă unul de la altul, prin împărtăşirea experienţelor, cu mai mare eficienţă uneori decât de la 

cadrul didactic. 

1. Multidisciplinaritatea -  presupune  alăturarea  unor  elemente  proprii  unor  discipline  

diferite, în  scopul  reliefării  unor  perspective  comune  sau  realizării  unor  analogii. 

2. Pluridisciplinaritatea -  presupune  abordarea  unor  teme  aflate  la  intersecţia  unor  discipline  

distincte, din  perspectivele  şi  cu  instrumentele  oferite  de  aceste  discipline, demers  în  urma  

căruia  se  stabilesc  conexiuni  inedite. Pluridisciplinaritatea  permite  surprinderea  problematicii  

din  mai  multe  perspective  între  care  exista  o  anumită   întrepătrundere. 

3. Interdisciplinaritatea -  presupune  o  fluidizare  a  graniţelor  între  domenii  în  abordarea  

unei  teme, o  colaborare  ce depăşeşte  stabilirea  unor  simple  conexiuni, evoluând  spre  realizarea  

unor  transferuri  conceptuale  şi  metodologice  între  discipline, spre  realizarea unor  sinteze , sau   

chiar  a  unor  noi  modele  teoretice  şi  practice, aflate  în  zona  de  frontieră  dintre  două  sau  mai   

multe  ştiinţe .  

Abordarea  unor  teme  precum  ,,Omul  şi  mediul  în  care  trăieşte“, deşi  poate  fi  realizată  

pluridisciplinar  sau  monodisciplinar , invită  prin  înălţimea  investigaţiei  implicate  la  stabilirea  

unor  conexiuni  între  diferite  discipline  încât  s-ar  putea  constitui  noi  discipline. 

Schimbarea  adusă  de  interdisciplinaritate  este  depăşirea  delimitărilor  formale  impuse  de  

discipline  distincte , renunţând  la  facilităţile  oferite de  puterea  explicativă  a  unor  ştiinţe , în  

încercarea  de  a  surprinde  o  imagine  globală  a  problemei  şi  de  a  realiza   sinteze  inedite. 

4. Transdisciplinaritatea – presupune  abordarea  unor  teme, adeseori  de mare  complexitate ,   

precum  noţiunile  primare  sau  adevărurile  ultime, folosind  instrumente  şi  reguli  de  investigaţii  

proprii  anumitor  ştiinţe, folosind  concepte  ale  acestor  ştiinţe, dar  în  alte  contexte. 

Elevii  manifestă  interes  pentru  problemele  concrete  cu  care  se  confruntă  în  viaţa  de  zi  

cu  zi  şi  caută  pentru  multe  dintre  aceste  explicaţii  şi  soluţii  practice  . Pentru  a  veni  în  
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întâmpinarea  intereselor  lor , învăţământul  va  trebui  să  se  aplece  mai  mult  asupra  cotidianului, 

căci  ceea  ce  îi  interesează  pe  copii  ţine  prea  puţin  de  domeniul  teoriei  ştiinţifice. Şcoala   

trebuie   să-i pregătească  pentru  viaţa  în  lumea  reală.    

Prin transdisciplinaritate se  urmăreşte ca sistemul informaţional să realizeze coerenţa între 

elementele sale, să adapteze situaţiile de învăţare la cerinţele educaţionale să ofere posibilitatea 

afirmării personalităţii elevului. 

Activităţile transdisciplinare au un aspect de joc, respectând astfel particularităţile de vârstă şi 

valorificând inteligenţa dominantă a fiecărui copil (lingvistică, logico-matematică, muzicală, 

naturalistă) prin diversificarea sarcinilor de învăţare. 
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Învățământul on - line versus tradițional 

 

 

Ed. Cristea Alexandra 

G. P. N. Step by step Căsuța fermecată 

Poiana Vărbilău - Prahova 
 

 

Societatea în care trăim se află în permanentă dezvoltare economică, politică, socială și morală, 

determinându-ne și pe noi să evoluăm pentru a putea face față provocărilor de orice natură. La baza 

societății a fost și va ramâne întotdeauna educația.  

Educația a însoțit omenirea încă din cele mai vechi timpuri asigurând transmiterea 

deprinderilor, cunoștințelor și competențelor din generație în generație. Educația a evoluat- ceea ce 

avem astăzi ca meteriale educative, resurse și mijloace, nu existau în trecut, dar fiecare generație a 

contribuit la completarea și îmbunătățirea calității educa-tive. 

Evoluția umană este condiționată de învățare, iar pentru a supraviețui suntem nevoiți să 

învățăm, să ne adaptăm la cerințele societății, să ținem pasul cu schimbările din jurul nostru și să ne 

autodepășim. Cea mai nouă tendință, cunoscută și apreciată, este învățarea on-line (e-learning sau e-

education).  

Indiferent că este vorba despre formări profesionale sau cursuri școlare, învățarea on-line este 

extrem de populară. Cu toate acestea, în ciuda popularității sale, sunt persoane care resping cu 

vehemență astfel de metode, iar cei care preferă învățarea tradițională se luptă și încearcă să 

folosească cât mai multe mijloace moderne pentru a menține interesul cursanților/ elevilor. 

Învățarea on-line este convenabilă din mai multe motive: comoditate, economie de maculatură, 

bani, energie și timp. Cursanți dar și profesorii/ formatorii se pot bucura de confortul propriei locuințe, 

de distribuirea rapidă a materialelor didactice, conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu 

ușurință, se pot creea grupuri și pot fi partajate conținuturi interactive, elevul beneficiază de feedback 

rapid și permanent, permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elev, accesibilitate, 

flexibilitate.  

Pe lângă aceste aspecte pozitive, există un element care a condus la o presiune majoră asupra 

sistemului de învățământ și a societății și anume utilizarea exclusivă a mijloacelor de  comunicare 

computerizată pentru a face educație, în condițiile în care sistemul românesc de învățământ nu este 

pregătit pentru așa ceva. Se știe că, în țara noastră sunt zone în care nu este curent electric iar oamenii 

trăiesc în sărăcie, o parte din cadrele didactice nu posedă sufi-ciente informații și competențe specifice 

instruirii asistate de calculator, curriculum permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită 

transpunerea în activități la distanță iar companiile care pot elabora softuri educaționale nu au fost 

stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe nevoile de sistem ale educației.  

În aceste circumstanțe, inevitabil au apărut impedimente de natură pedagogică, tehnică și de 

conținut în domeniul multor dișcipline școlare. Toate acestea pot fi văzute fie ca bariere, fie drept 

provocări cărora profesorii, părinții, elevii și decidenții educației încearcă să le facă față într-un ritm 

rapid, manifestând în proporții variabile, disponibilitate, interes, inventivitate și pricepere peda-

gogică. 

Printre dezavantajele create de instruirea on-line se numără și conexiunile optime la rețea, 

supraîncărcarea sistemului( probleme cu sunetul, grafica și imaginea), lipsa contactului ”face to face” 

esențial de multe ori pentru socializare, lipsa aparaturii( tabletă, laptop, calculator),  riscul reducerii 

capacității de exprimare verbală, accentuarea gradului de dezumaniare și absenteism ridicat( 

elevii/copii trebuiesc super motivați pentru a participa la activități). 

În partea opusă se află învățarea tradițională, cu prezența fizică la activități/ ore, cu interacțiunea 

între copii și profesori. Avantajele învățării tradiționale ar fi: acces pentru toți copiii, formarea unor 

rutine, comunicare autentică, relaționare umană, dezvoltarea capacității de prezentare- argumentare- 
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contraargumentare, mișcare zilnică și vigilență mentală. Participarea fizică la cursuri ajută atât copilul 

cât și profesorul să stabilească o legătură, să se cunoască unii pe alții, să se evalueze mai bine punctele 

forte și punctele slabe, iar profesorii să acționeaze ca mentori, ghidând copilul/ elevul spre afinitățile 

fiecăruia.  

Învățarea tradițională presupune mai mult control în menținerea atenției copiilor precum și 

dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de lucru. Ca dezavantaje pot enumera: zgomotul 

și agitația din clase, programul de începere al activităților și lipsa conținuturilor media (nu întotdeauna 

pot fi transmise imagini, videoclipuri, filme sau orice alt fel de materiale virtuale care pot eficientiza 

învățarea). 

În concluzie, internetul este util în procesul instructiv- educativ, atât pentru copii/elevi cât și 

pentru profesori. Tehnologia computerizată este atractivă și necesară în zilele noastre, ceea ce duce 

la o fuziune între cele doua tipuri de educație. Oricum, acolo unde au existat resurse, s-a mers și în 

trecut pe predarea de tip hibrid a lecțiilor. 

 

 

Bibliografie: 

 

-”Școala on-line- elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare evaluativă”, Editura 

Universității București, București, 2020; 

-www.didacticform.snsh.ro 
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Emoțiile și desfășurarea lecțiilor online 

 

Profesor în învățământul primar CRISTEA CONSTANTINA TITA                         

Școala Gimnazială nr. 2 Barcea, jud. Galați 

 

 

"Profesor în online" este o sintagmă vehiculată foarte mult în ultima perioadă pe fiecare canal 

de informare. Zilnic, îmbunătățim competențele digitale prin prezentarea interesului semnificativ 

pentru cursurile, conferintele online si webinarii, iar multe aplicații și materiale cu plată au fost puse 

la îndemâna utilizatorilor. 

Timpul a devenit atât de prețios astfel încât formarea accelerată a devenit o necesitate . Teama 

de a nu deveni invizibil și lipsit de creativitate digitală a devenit un factor separator în desfășurarea 

actului educațional. Tehnologia ,în perioada actuală, este puntea de legătura în transmiterea 

cunoștințelor. Sunt profesor și îmi place să cred că ceea ce ne caracterizează pe noi, ca generație este 

adaptabilitatea la "era digitalului", eră care nu va dispare odată cu încetarea pandemiei, din contră 

cred că este în plină desfășurare. Este perioada în care ne descoperim latura comunicării si a afecțiunii 

prin distanțare, prin integrarea în grupuri online de specialitate, prin socializarea cu persoane mai 

putin cunoscute dar, cu un punct comun și anume dezvoltarea calității actului educational în cadrul 

desfășurării orelor online. 

Cu toate acestea ne adresăm multe întrebări în gând. Aducem energie si creativitate în cadrul 

orelor online? Elevii, în timp, își pierd interesul privind participarea la orele online? Profesorul este 

vizibil sau invizibil pentru copilul din ciclul primar? Aceasta pandemie a adus un plus-valoare 

profesorului? 

Am putea enumera o parte din avantajele școlii online: libertatea navigării pe internet, ușurința 

de a creea jocuri atractive, dezvoltarea conversatiei în public a persoanelor introvertite, este un mod 

explicit si atractiv în prezentarea lecțiilor și a obiectivelor, eficiența rezolvării unor cerințe, siguranta 

păstrării sănătății în perioada pandemiei. Dezavantajele sunt si ele prezente, alături de avantaje, astfel 

amintim: lipsa mișcării care produce efecte asupra conditiei fizice si psihice totodată, lipsa 

interacțiunii cu semenii, limitarea exprimării si a observării emoțiilor. 

Sunt un om al emoțiilor și cred foarte mult în adevărata conexiune profesor-elev, care se 

realizează prin sentimente pozitive. Este extrem de greu să produci si să captezi toate emoțiile în 

mediul online. 

Cred în atingerea obiectivelor, mai exact, în captarea esenței lecției online, în transmiterea si 

dobândirea de noi cunoștințe care, în timp, se vor sedimenta cu amintiri frumoase în conecptia 

elevului aflat în spatele ecranului.  

Este greu să fii un profesor vizibil în timpul desfășurarii orelor, să existe o coordonare corectă,  

din punct de vedere calitativ si cantitativ, a notării a informațiilor noi, a rezolvărilor individuale. Acest 

comportament poate transforma educatorul în profesor invizibil deoarece conexiunile din jur își fac 

loc cu ușurință în desfășurarea lor. 

Acest spirit civic aduce un efort substanțial atât din partea educatului cât și din partea familiei 

,ca participant efectiv în dezvoltarea si acumularea cunoștințelor, a priceperilor și deprinderilor. 
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In concluzie, echilibrarea situației actuale se realizează prin vizibilitatea procesului educativ, a 

dezvoltării dorintei de  creativitate a elevului, astfel metodele de predare să fie centrate pe elev. 

Elevul, în această conjunctură, devine soarele în jurul căruia se rotește actul educativ, fapt decisiv în, 

alegerea mea, a profesiei de dascăl. 
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Provocările lecțiilor on - line în învățământul special 

 

 
Profesor - educator Cristea Delia 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Alba Iulia 
 

 

 

Pandemia pe cara am traversat-o cu toții în ultimul an a atras după sine o serie de provocări pe 

care le-am trăit deopotrivă, profesorii, elevii și părinții, atât cei din învățământul de masă, cât și cei 

din învățământul special. Cursurile online, considerate de către multe cadre didactice, din „sfera 

fantasticului”, până la începutul pandemiei, au devenit necesare, populare și au creat multe discuții 

pe piața educației. 

Majoritatea cadrelor didactice din învăţământul special, din categoria cărora fac parte şi eu, au 

privit cu neîncredere, teamă şi neputinţă cursurile online. Aceasta întrucât puţini dintre noi aveam 

pregătirea necesară pentru o astfel de abordare a actului educaţional. În plus de aceasta, beneficiarii 

actului instructive-educativ sunt elevi cu cerinţe educative speciale, pentru care captarea şi 

menţinetrea în sarcină constituia pentru cadrele didactice o provocare zilnică, permanentă, chiar şi în 

condiţiile activităţii fizice faţă în faţă. 

Indiferent de atitudinea noastră (pozitivă sau negativă) cu privire la preluarea tehnologiei în 

actul instructiv- educativ, am fost nevoiţi să îmbrăţişăm schimbarea tehnologică, pentru a nu fi lăsaţi 

în urmă. 

Utilizarea tehnologiei în mediul educaţional, a atras după sine o serie de avantaje şi dezavantaje, 

atât pentru profesori cât şi pentru elevi, care nu trebuie trecute cu vederea. În continuare o să subliniez 

câteva beneficii ale predării online, pe care le-am experimentat în activitatea mea didactică cu elevii 

cu deficienţe grave. 

• Posibilitatea de a lucra la distanţă şi de a economisi bani şi timp (acest aspect constituie un 

avantaj în principal pentru cadrele didactice şi elevii care fac naveta dintr-o altă localitate). 

• Stabilirea propriului program de lucru, în funcţie de particularităţile psihoindividuale ale 

cadrului didactic şi/sau elevilor. Unii sunt matinali și dau randament mai bun dimineața, în timp ce 

alții funcționează mai bine după-masa. Pentru profesorii care au familii, copii sau vârstnici de îngrijit, 

posibilitatea lucrului de acasă este de un real folos. 

• Oportunitatea orelor unu la unu cu elevii cu deficiențe grave și nu numai, permite profesorului 

să se concentreze pur și simplu pe elev, să-i vizeze zonele cu probleme și să-l ajute pe acesta să 

folosescă la maxim experiențele de învățare. Totodată, părintele elevului cu CES care îl asistă pe 

copil la activitate, poate beneficia de consiliere zilnică din partea cadrului didactic, în ceea ce privește 

modalitățile de implementare a activității de recuperare.și nu numai. 

•  Platformele digitale care facilitează învățarea online permit profesorilor să salveze informația 

cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. În acest fel, profesorul economisește 

timp prețios și se poate concentra asupra aspectelor mai importante, cum ar fi planificarea lecțiilor și 

comunicarea cu elevii și cu părinții acestora. 

• Cu ajutorul orelor online, profesorul și/sau elevul, poate pleca într-o vacanță sau într-o 

călătorie, îmbinând utilul cu plăcutul. 

• În situațiile în care actorii actului educațional au o stare de sănătate precară, dar care să le 

permită totuși participarea la lecții, pot face acest lucru, fără riscurile integrării în colectivitate. 

Orele online și implicit tehnologia, au pe lângă beneficii și o serie de dezavantaje experimentate 

personal și dificil de ignorat.. Dintre acestea, aș enumera următoarele: 

• Lipsa dispozitivelor necesare pentru conectarea la lecțiile online, dificultatea de accesare și 

utilizare a platformelor online, dar și frecventa defectare a dispozitivelor. 
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• Conexiunea la internet care se întrerupe de regulă în cele mai importante momente ale lecției, 

imprevizibil și de multe ori greu de remediat. 

• Dificultatea de a-i antrena și de a-i menține pe elevi în activitate, în condițiile în care factorii 

perturbatori din spațiul locuinței sunt numeroși și deseori imposibil de controlat de către profesor. 

• Profesorii care nu îmbrățișează pe deplin schimbările și progresele tehnologice pot întâmpina 

dificultăți de funcționare eficientă în mediul online, cu consecințe asupra progreselor elevilor. 

• Anxietatea pe care o dezvoltă unii elevi cu deficiențe grave vis-a -vis de apariția și 

interacțiunea cu profesorul în fața unui ecran, urmată de refuzul de a participa la orele online. 

• Dificultățile pe care le întâmăină unii părinți în a utiliza tehnologia pentru orele online. 

 

Ambele medii de predare (online și offline) oferă o serie de avantaje și provocări, atât pentru 

cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinții acestora.  

Important este să găsim un echilibru în utilizarea și îmbinarea celor două forme de predare și 

să nu uităm că indiferent de modalitatea de desfășurare a actului educațional, profesorul joacă 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 elev.. 
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Schimbări în organizația școlară din perspectiva trecerii 

de la învățământul tradițional la cel online 
 

 

Prof. Cristea Loredana Elena 

G. P. P. « Dumbrava Minunata » Slobozia 

 

 
 

În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea 

faţă de profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spredeosebire de elev, 

văzut drept obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate semodifică 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 oincertitudine, de o stângăcie, de o incompetenţă, 

de o orbire; înseamnă să ajungi săfaci mai bine,să înţelegi mai bine, să exişti mai bine” (Olivier 

Reboul), drept pentru care acţiunea definitorie a şcolii rămâne educaţia, considerată un proces destinat 

exclusiv omului şi care vizeazădisciplinarea 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. 

ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie. Nu am crezut că ne va afecta profund și pe 

o perioadă atât de îndelungată, dar iată că școala, 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 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. 

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). 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. 

Avantaje: 

În primul rând, școala online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate 

tehnologiei și operând mult mai ușor cu aceste mijloace. Prin 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.  

Dezavantaje: 

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 
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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 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. 

Cu siguranță, puși în fața unei situații inedite, fiecare dintre noi am făcut tot posibilul ca 

activitatea de învățare să fie performantă în condițiile date. 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. 

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, softwere, pagini web, etc. cu ajutorul 

cărora am încercat să desfășurăm activități instructive-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.) 

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 

În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este 

soluția optimă. 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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Grădinița online – o provocare 

 

 
Prof. Inv. Presc. Cristea Mihaela 

G. P. P. ,,Manocska”  - structura G. P. P. Nr. 3, Tg. Secuiesc 

 

 
Învățământul online reprezintă o provocare nu doar pentru educatoare, 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 copilaşii noştri, 

avem 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.  

 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. 

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.). 

 

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; 

• Comunicarea; 

• Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatoarea; 

• Conectarea educatoarei cu copilul;  

• Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării; 

• Implicarea copiilor în treburile casnice; 

• Să încurajeze joaca liberă. 

 

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. 
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Experienta online la vârsta preşcolară este despre: 

 

✓ A crea emoție; 

✓ A crea o poveste; 

✓ A învăța să fim altfel. 

 

Bibliografie: 

http://educatiacontinua.edu.ro/resurse-educationale.html# 
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Învățământul tradițional versus învățământul online 

 

Autor: Cristescu - Popescu Ecaterina 
 

 

Lumea în care trăim se afla într-o continuă dezvoltare în toate domeniile. 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. 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 opinii: pro și contra. Totuși aceste stiluri 

educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte.  

Sunt câteva trăsături specifice  fiecărui tip de educație. 

Educația tradițională:  

* În cadrul studierii tradiționale, accentul se pune pe conținutul instruirii, profesorul fiind 

singurul care ia 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. 

* 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. 

Educația digitală: 

* Completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare a Inteligenței 

Emoționale, etc. 

* 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 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.  
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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/cadru didactic/ carte 

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 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 răspundă necesităților 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 sau cele digitale, pe lângă calculator/ tabletă/telefon fiind indispensabilă prezența unui 

ghid/ îndrumător.  

Prin urmare metodele educaționale tradiționale nu trebuie înlocuite ci perfecționate. Vor exista 

în continuare,după părerea mea, 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 poate înlocui 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 on-line pentru elevii cu cerințe educative speciale 
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La elevii cu cerințe educative speciale însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor se realizează deseori 

destul de greu și într-o mică măsură, în funcție de dificultatea sau deficiența avută. Dificultăţile 

întâmpinate de aceşti elevi se manifestă predominant în învăţarea cognitivă, de aceea trebuie găsite 

acele căi de abordare care să diminueze dificultăţile întâmpinate, să permită deblocarea procesului de 

învăţare şi să înlăture barierele din calea adaptării. 

Odată cu venirea pandemiei și mutarea procesului instructiv-educativ în mediul online a apărut 

necesitatea adaptării strategiilor didactice. Adaptarea și aplicarea acestora trebuie să țină cont de 

câteva aspecte importante: tipul și gravitatea deficienței, accesibilizarea conținuturilor la capacitatea 

de înțelegere a elevilor, cunoşterea posibilităţilor şi limitelor de învăţare a copiilor cu C.E.S., 

specificul disciplinei, susţinerea materială şi implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ, 

identificarea formelor şi a modalităţilor de evaluare, etc. 

Un rol important în școala online l-a avut motivația elevilor, trezirea interesului acestora pentru 

conținuturi, încât să-i determine să participe cu drag la ore. Deși motivația intrinsecǎ este cea mai 

eficientă în mobilizarea elevilor, la elevii cu cerințe educative speciale activitatea de învățare este 

motivată intrisec, mulți dintre ei învață pentru a primi recompense. 

Astfel, jocul, poate fi utilizat atât ca metodă didactică, cât și ca recompensă, stimulent pentru 

elevi în efectuarea sarcinilor primite. Elevii devin mai motivați, mai curioși și mai interesați de 

rezolvarea sarcinile primite. 

De exemplu, la adresa https://learningapps.org/createApp.php se pot crea jocuri la chimie, 

fizică și nu numai, cu ajutorul șabloanelor existente: „Milionarii”, „Cursă de cai”, „Joc-Perechi”, etc. 

Totodată se pot crea rebusuri, itemi de completare, de asociere, cu alegere multiplă, ce pot fi utilizați 

în diverse momente ale lecției (reactualizarea cunoștințelor anterioare, fixarea și consolidarea 

cunoștințelor), dar și în evaluarea formativă. 

Jocuri utile și atractive în predarea tuturor disciplinelor putem crea și la adresa 

https://wordwall.net/ro cu ajutorul șabloanelor existente: „Chestionar concurs”, „Roata aleatoare”, 

„Deschide caseta”, „Rearanjează”, etc. 

La adresa https://fizicachimia.wordpress.com/category/chimie/ este un soft educaţional  ce 

oferǎ elevilor  jocuri didactice, lecţii virtuale, acces la diverse reviste de chimie şi alte site-uri utile. 

Prin accesarea https://phet.colorado.edu se pot realiza experimente virtuale/simulări la chimie 

și fizică pentru înțelegerea foarte multor noțiuni și legi: atom, polaritatea moleculelor, concentrație, 

molaritate, pH, difuzie, proprietățile gazelor, electricitate, gravitație, legea lui Hooke, legea lui Ohm, 

etc. 

De asemenea, pentru captarea atenției și trezirea interesului elevilor pentru conținut se pot 

utiliza filmulețe întâlnite pe youtube despre descoperiri importante, cum ar fi: descoperirea sistemului 

periodic al elementelor, gravitației, oxigenului, etc. 

Adaptarea strategiilor didactice ține de personalitatea cadrului didactic, de specificul disciplinei 

studiate și de nevoile de învățare ale elevilor, care trebuie să fie în centrul atenției. 
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Școala de acasă 

 

Prof. înv. Crivăț Mădălina Mihaela                                                                              

Grădinița “Căsuța Fermecată”, București 

 

Școala de acasă este o tendință de predare care este prezentă de câțiva ani în țara noastră. 

Termenul „școala de acasă” este stabilit, cu toate acestea, educația nu se face exclusiv acasă, nici la 

fel ca școlarizarea. Părinții care aleg această alternativă nu sunt împotriva educației, dar au decis că 

„școlarizarea” în mod tradițional nu satisface nevoile copilului sau ale familiei lor.  

Acești părinți doresc să își asume responsabilitatea pentru o educație eficientă, cuprinzătoare și 

mai adecvată pentru copiii lor. 

Părinții nu trebuie să fie pedagogi calificați pentru a-și învăța copilul acasă. În acest proces, 

părinții sunt doar facilitatori, mai implicați la început și în timp devenind o simplă prezență care oferă 

încurajare, puțină îndrumare și clarificare. Acesta este motivul pentru care acești copii învață să învețe 

singuri, motivați de interes și de o atmosferă sigură, iar părinții nu trebuie să fie implicați constant în 

educație. 

Avantaje  

Școala 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 anumită vârstă, ci atunci când se va simți 

pregătit. Familia își poate educa copilul după propriile credințe și valori, într-un mediu care nu îi 

contrazice. 

O altă libertate este libertatea fizică. Copiii și părinții nu mai sunt constrânși de calendarul școlar 

și pot petrece mai mult timp împreună. Astfel, familia poate planifica ieșiri educaționale în orice 

moment, poate schimba subiectul în orice moment etc. Nu numai că cei mici vor avea o nouă 

experiență de învățare, dar aceste abateri de la program vor îmbunătăți și calitatea vieții pentru 

familie. 

Și, dacă continuăm să vorbim despre libertatea fizică, putem vorbi și despre trezire dimineața. 

Nimănui nu-i place să se trezească „noaptea”, să nu mai vorbim de copii. Școala la domiciliu le 

permite să doarmă relaxat, fără teama de a doua zi, fără teamă că, minut cu minut, ceasul cu alarmă 

sună în capul lor. 

Școala la domiciliu oferă, de asemenea, libertate emoțională. Prejudecată, copii agresivi, 

competitivitate, presiune din partea grupurilor, toate acestea se găsesc pe coridoarele școlii. Stima de 

sine a copiilor scade, iar învățarea ocupă un loc în spate, în favoarea unui „aspect” mai acceptabil din 

punct de vedere social. 

Copiii care studiază acasă nu mai au această nevoie de a fi incluși, nu se mai tem de ridicol și 

se gândesc la ceea ce vor, nu la ceea ce li se cere. 

Dezavantaje  

Când vine vorba de școala la domiciliu, dezavantajele sunt de obicei reprezentate de costuri, fie 

că este vorba de timp, bani, emoții. 

Din punct de vedere al timpului, este destul de complicat să înveți în afara școlii tradiționale. 

În primul rând, trebuie să știți care este programa școlară.  

În al doilea rând, părinții sunt plecați de la serviciu până dimineața, deci dacă puteți învăța 

„când doriți” este o problemă limitată. Și când un părinte singur decide să-și învețe copilul acasă, 

lucrurile se complică cu adevărat. O soluție ar fi să te adresezi unui meditator, dar asta înseamnă că 

... 

Veți avea cheltuieli suplimentare. Astfel, venitul familiei va fi semnificativ mai mic. Chiar dacă 

manualele se află în biblioteci gratuite, cu un singur salariu va fi totuși mai dificil. 
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Apoi, odată ce te-ai hotărât să rămâi acasă cu micuțul tău, trebuie să îți dai seama că vei rămâne 

împreună aproape toată ziua. Dacă crezi că va fi obositor sau dacă crezi că nu te vei simți bine cu 

micuțul tău atât de mult timp, atunci școala la domiciliu nu este pentru tine. 

O altă problemă ar fi socializarea. De asemenea, dacă aveți un copil mai timid, nu este o decizie 

bună să-i țineți acasă deoarece pe viitor le va fi greu să se încadreze în orice comunitate. 

Școala, 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 parghii motivaționale în activitățile sale din societate. 

Totodată îl educă pe tânăr formându-i buna conduită în relațiile cu lumea înconjuratoare: mediu, alte 

grupuri de oameni, responsabilități, obligații și drepturi în societate. 
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Școala de acasă 

 

 

Croitoru Luminița 

Școala Gimnazială Traian, Brăila 
 

 

 

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. 

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.  

Educația de acasă implică anumite libertăți. Copiii pot alege ce vor să învete, cât vor, când vor. 

Noțiunile de bază sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o vârstă anume, ci când se simte 

pregătit. Familia își poate educa copilul conform propriilor convingeri și valori, într-un mediu care 

nu intră în contradicție cu acestea. 

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. 

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 să îți faci loc în programul tău pentru a învăța și tu, la rândul tău. 

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. 

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.  

Dezavantaje 

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! 
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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. 

 

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 efficient. 
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ROLUL EDUCAŢIEI DIGITALE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

CRUCERU MIHAELA-CARMEN 
 

 

În ultimii ani a avut loc o schimbare majoră privind modul în care școlile abordează tehnologia. 

Apariția unui val de dispozitive și servicii mobile mai ușor de folosit și mai accesibile, alături de 

dorința de a adapta educația la generația de copii ‘’digitali’, cu așteptări complet noi în ceea ce 

privește procesul de învățământ, a dus la schimbarea semnificativă a felului în care școlile înțeleg și 

practică actul de învățare. În loc să folosească tehnologia doar ca pe un instrument adițional la 

mijloacele tradiționale de predare și învățare, multe școli folosesc tehnologia pentru a influența în 

mod pozitiv actul educațional.  

Furnizarea de conținut digital deschide noi posibilități în educație. Predarea tradițională a fost 

realizată în maniera „la fel pentru toată lumea”, ceea ce a făcut ca, treptat, unii cursanți să fie lăsați 

în urmă, iar alții să nu poată progresa într-un ritm accelerat. Soluțiile educaționale bazate pe tehnologii 

interactive contribuie la crearea unei experiențe personalizate pentru elevii de astăzi. 

Există trei elemente esențiale pe care educația digitală le aduce metodologiei tradiționale de 

predare și toate cele trei îmbunătățesc rezultatele învățării: 

Conținutul digital. Este disponibil prin softuri educaționale, laboratoare digitale sau platforme 

e-learning și care necesită echipamente moderne, precum table interactive, videoproiectoare, 

laptopuri, tablete, telefoane inteligente sau alte dispozitive de redare a conținutului. 

Distribuția în masă – Transformarea conținutului într-unul digital simplifică distribuția și 

accesul la informații. Astfel, se permite ca procesul de predare-învățare să se întâmple de oriunde și 

oricând. 

Învățarea personalizată – Este probabil cel mai mare avantaj al educației digitale. Furnizarea de 

conținut digital lasă mai mult timp profesorului să acționeze ca un ghid și facilitator al experienței de 

învățare, ajutând elevii care au nevoie de asistență suplimentară să înțeleagă conceptele cheie prin 

crearea de grupe pe diferite nivele și exerciții personalizate. 

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. 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. 
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Copiii preferă să învețe prin joc deoarece 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. 

Pe lângă profesori, și părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja interesul copilului 

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 copiilor, precum și numeroase beneficii în 

ceea ce privește dezvoltarea cognitivă a copilului. Toată lumea are de câștigat în acest proces al 

digitalizării procesului de învățare. 

Instrumentele și tehnologia digitală sporesc rapid schimbul și asimilarea de informații 

În ultimii ani, trecerea de la tipărirea pe hârtie la digital a influențat și maniera în care studiem. La fel 

cum se tipărea presa cu șase secole în urmă, această tranziție transformă educația formală și creșterea 

oportunităților de învățare. 

Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, dar pot și 

să se asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta fiecare elev 

să învețe în cea mai eficientă manieră, este cel mai important beneficiu al învățării digitale. 

Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații cu alți 

profesori, în timp real. Prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării conectate, sălile de clasă 

din întreaga lume își sporesc abilitățile de învățare, experiența educațională și comunicare. 

Alinierea și pregătirea elevilor la cerințele învățământului superior și pregătirea pentru o carieră 

de la o vârstă fragedă a devenit una dintre cele mai importante responsabilități ale educației școlare. 

Soluțiile digitale de învățare pun accentul pe metode de învățare care sunt constructive, colaborative 

și solicită implicarea elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la lumea de după școală. 

Ajutând copiii să gândească în afara cadrului tradițional și rigid de învățare, prin instrumente și 

metode digitale, le este stimulată creativitatea și le oferă sentimentul de încredere în propriile 

capacități. 
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PROIECT DE ACTIVITATE – VARA LA NOI ÎN SAT 

 

 

Înv. Crupa Liliana Ermina 

Școala Gimnazială „Ion Borcea” Racova, județul Bacău 

 

 

 

ARGUMENT 

 

Frumuseţea este peste tot, este rǎspânditǎ în jurul nostru precum aerul pe care îl respirǎm. Din 

nefericire aceste frumuseţi nu sunt observate şi ne trebuie o „educaţie specialǎ” care sǎ atragǎ atenţia 

asupra lor.  

Aceastǎ „educaţie specialǎ” urmǎreşte sǎ îl facǎ pe copil sǎ înţeleagǎ şi sǎ iubeascǎ frumosul, 

sǎ îi formeze sufletul. În speranţa că vara se poate simţi atât în cuvânt, cât şi în culoare, expoziția de 

desene ne va conduce pe tărâmul fanteziei şi al imaginaţiei artistice.     

 

TEMA: VARA LA NOI ÎN SAT 

TIPUL: EXTRACURRICULAR 

LOCUL DE DESFǍŞURARE: Sala de clasǎ / Holul școlii 

ECHIPA DE PROIECT: 

• Elevii claselor CP – a II-a 

• Cadrele didactice 

 

SCOPUL:Sensibilizarea elevilor faţă de transformările din  natură şi evenimentele care au loc 

vara; Încurajarea  elevilor să-şi dezvolte spiritul de competiţie şi să îşi valorifice creativitatea şi simţul 

estetic. 

 

OBIECTIVE: 

• Sǎ observe şi sǎ descopere caracteristicile lumii vii, corelate cu condiţiile de mediu; 

• Sǎ investigheze lumea plantelor şi sǎ deducǎ foloasele pe care omul le are de la acestea; 

• Sǎ îşi exprime sentimentele, trǎirile şi impresiile prin activitǎţi artistico- plastice. 

FORMA DE ORGANIZARE/ SARCINI: 

• Elevii sunt împǎrţiţi în patru grupe; 

• Fiecare grup va strânge informaţii şi va realiza desene care vor reprezenta caracteristicile 

anotimpului vara. 

 

ETAPELE PROIECTULUI: 

• Etapa de pregǎtire: prezentarea obiectivelor, alegerea temei, elaborarea planului, împǎrţirea 

sarcinilor de lucru; 

• Etapa de realizare: strângerea şi prelucrarea informaţiilor, adunarea materialelor, realizarea 

desenelor, amenajarea spaţiului de prezentare; 

• Etapa de evaluare: prezentarea materialelor şi realizarea portofoliului proiectului. 

 

SECȚIUNI: 

✓  Desen cu tema ,,Coșul cu flori” 

✓  Pictură cu tema „Copii si natura”  

 

METODE, TEHNICI ŞI RESURSE DE REALIZARE: 
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Folosirea conversaţiei, explicaţiei. Aplicarea exerciţiilor practice, analiza produselor activitǎţii 

practice.  

Portofoliul. Carton, bloc de desen, culori, acuarele, aparat foto, calculator, imprimantă, 

materiale din natură. 

 

Autofinanţare. 

 

FORME DE ORGANIZARE: 

• Individual / pe grupe; 

EVALUARE: 

• Portofoliul /expoziție cu materialele realizate. 
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Clasa virtuală versus clasa tradițională 

 

prof. înv. preș. Csinardi Angela Liliana 

 

 

În prezent internetul oferă nenumărate posibilități prin care putem copia realitatea. Cel puțin, 

în ultimul an de zile, clasa virtuală nu mai este o noutate pentru nimeni, înainte de pandemie putea fi 

o idee revoluționară, însă în prezent, este aproape o normalitate, singura diferență este modul în care 

o percepe fiecare dintre noi și în special cum o percep cadrele didactice și elevii/ sau părinții 

preșcolarilor.  

 

Într-adevăr, o clasă virtuală, este o clasă, dar nu una în care pășești cu bucurie, unde te așezi 

lângă colegul/colega, unde vă jucați împreună, ci una care se desfășoară în mediul virtual, un loc în 

care toți membrii grupei se întâlnesc, se pot saluta, dezbate subiecte, interacționa. E avantajos faptul 

că oriunde te-ai afla, în câteva secunde poți intra în contact cu ceilalți, asta în care semnalul permite, 

dar nu se poate suplini acea relație care se creează ca atunci când două persoane sunt față-n față. Dacă 

ne gândim bine, este posibil ca pentru unii această distanță să fie totuși un beneficiu: în acest mod o 

persoană timidă se poate manifesta în alt mod decât atunci când este în prezența celorlalți. 

 

Clasele virtuale au fost perfecționate având numeroase funcții care permit cadrului didactic să 

transmită informațiile într-un mod plăcut, poate povesti și interacționa cu fiecare copil, îi poate vedea, 

însă nu poate avea niciun control asupra celor neatenți, a celor ce nu doresc să răspundă etc. La fel, 

copiilor  le este foarte greu să ceară lămuriri acolo unde nu au înțeles, de foarte multe ori nu se pot 

face înțeleși deorece nu pot transmite clar ceea ce doresc, pe când în clasa reală pot indica ceea ce nu 

au înțeles.  

 

Clasa virtuală permite utilizarea unei varietăți foarte mari de mijloace de instruire, jocuri 

interactive, filme, prezentări, texte, însă în ultimii ani aceste lucruri se întâmplă din ce în ce mai des 

și în clasa reală deoarece școlile au fost dotate cu aparatură care să permită o predare modernă. În 

orice școală există cel puțin un videoproiector pe care îl pot folosi cadrele didactice.  

 

Nu neagă nimeni faptul că există școli în care nu există nici un calculator, însă există în cealaltă 

extremă școli dotate moderne.  

 

Să nu uităm că într-o clasă virtuală, scrisul este principalul mijloc de comunicare, iar în 

învățământul preșcolar spijinul părinților este nelipsit. Acolo unde ambii părinți lucrează, copil 

preșcolar nu poate participa la activitățile online, sau revine cu sarcinile rezolvate, când timpul 

părintelui permite.  

 

Există diferențe mari între cele două, avantaje și dezavantaje, însă nimic nu poate compara 

bucuria cu care copilul pășește într-o grădiniță/ școală.  

 

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

113



 

Educație fără frontiere                                                                                                        

Școala de acasă 

 
 

Prof. înv. primar: Csobi Eva 

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”, Moftinu Mic 

 

 

Categoriile cele mai afectate de către pandemia COVID-19 sunt reprezentate de copiii 

provenind din familii care trăiesc în sărăcie, copiii de etnie romă, copiii ai căror părinți sunt plecați 

la muncă în străinătate și copiii cu dizabilități. Aceştia trăiesc de regulă în risc de sărăcie sau în sărăcie 

accentuată, în locuințe supraaglomerate, fără acces la produse de igienă, de multe  ori în grija bunicilor 

sau în grija unor adulți care nu le pot oferi îngrijirea corespunzătoare necesară într-o astfel de situație.  

Reducerea accesului la servicii educaționale, sociale, medicale, precum şi pierderea locului de 

muncă sau restrângerea opțiunilor adulților de a găsi un loc de muncă într-un context în care multe 

activități economice au fost întrerupte, au accentuat această situație, ducând deseori la tensiuni în 

familie şi violență domestică.  Informația despre epidemie nu este suficient înțeleasă în comunitățile 

de romi, comunități care se confruntă totodată şi cu lipsa informațiilor de unde pot accesa ajutor, şi 

cu izolarea sau distanțarea de mediatori sanitare, mediatori şcolari sau experți romi care i-ar putea 

ajuta. La toate aceste lipsuri se adaugă lipsa de acces la hrană corespunzătoare, apă şi condiții de 

igienă, precum şi discriminarea populației de etnie romă.  

O altă categorie extrem de vulnerabilă sunt copiii instituționalizați din centrele rezidențiale. Cu 

toate acestea doar doi dintre cei şapte respondenți care lucrează în centrele rezidențiale consideră că 

unul dintre grupurile vulnerabile cele mai afectate de pandemia COVID-19 este cel al copiilor 

instituționalizați. Principalele probleme subliniate de aceştia sunt lipsa materialelor igienico-sanitare 

destinate copiilor şi personalului precum şi accesul la soluții integrate de învățare – un spațiu 

corespunzător, acces la tehnologie, suport educațional din partea personalului specializat.  

De asemenea, accesul la educație şi consiliere vocațională au fost îngreunate anul acesta pentru 

elevii din anii terminali – care au avut dificultăți în pregătirea şi susținerea examenelor.  

Serviciile educaționale sunt alt serviciu puternic afectat de criza sanitară. Mutarea 

învățământului în întregime în mediul online împreună cu lipsa de suport din partea guvernului pentru 

profesori şi elevi a subliniat inegalitățile digitate cu care se confruntă copiii aflați în risc de sărăcie 

din România. Pe lângă pregătirea insuficientă a profesorilor în pregătirea orelor online, şi lipsa de 

competențe digitale a părinților, elevii s-au confruntat cu accesul scăzut la tablete, conexiune la 

internet şi aparatură electronică necesară orelor online.  măsuri trebuie să devină însă una dintre 

preocupările constante ale autorităților pentru a deveni eficiente.  

Asigurarea continuității educației în timpul pandemiei s-a dovedit o sarcină dificilă în toată 

lumea. Pandemia de coronavirus (COVID-19) determină emoții, precum anxietatea, stresul și 

incertitudinile, resimțite cu atât mai puternic de copiii de toate vârstele. Deși au mecanisme proprii 

prin care fac față acestor emoții, în condițiile în care școlile sunt închise, evenimentele au fost anulate 

și trebuie să stea departe de prieteni, copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum mai mult ca 

oricând. Când un elev spune „îmi e dor de colegii mei și chiar aș vrea să mă întorc la școală din 

nou”, el dă glas unor nevoi emoționale, psihologice extrem de profunde: nevoia de apartenență, 

nevoia de conexiune, nevoia de a ne raporta la un model, fie el în persoana învățătoarei sau a unui 

coleg mai popular, a unui lider informal al comunității școlare. 

Lipsa întâlnirii cu colegii și profesorii s-a dovedit și mai acută în România din cauza modului 

greoi în care școala însăși - de la cadre didactice, inspectorate și până la minister - s-au adaptat 

situației. „Evident că nu am avut un set de reguli clare pentru școala online de la bun început. Copiii 

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

114



simt imediat acolo unde există rupturi, posibilitatea de a se detașa. Ei au profitat, s-au detașat de 

școală, de lecții dacă au putut să o facă”. 

Nu este necesar ca părintii să fie pedagogi cu diplomă pentru a-și învăța copilul acasă. În acest 

proces părinții sunt doar facilitatori, implicați mai mult la început și devenind în timp doar o simplă 

prezență care oferă încurajare, puțină supraveghere și clarificări. Cu timpul copiii învață să învețe 

singuri, motivați de interes și o atmosferă sigură, si nu este necesar ca părinții să fie implicati non 

stop în educatie. 
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Educație fără frontiere 

Învățământul online și tradițional 

 

 
Profesor în învățământul preșcolar Csősz Ildikó 

GPP „Csipike” Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

 

 
Ultimul an și jumătate a adus multe schimbări în viața tuturor. În același timp, noile provocări 

s-au concentrat pe descoperirea și învățarea despre noi oportunități, astfel utilizarea instrumentelor 

digitale a ajuns în prim-planul activităților de învățare-predare. 

 

Utilizarea instrumentelor și metodelor digitale este esențială în procesul de învățare-predare de 

astăzi. Profesorii / educatorii și părinții care nu doresc să țină pasul cu tehnica riscă să rămână în 

urmă. 

 

Cu toate acestea, doar predarea online la grădiniță nu poate înlocui educația față în față, întrucât 

relațiile personale dintre copil și profesor / educator pot opera cu prezență fizică într-un spațiu comun. 

În primul rând copii nu suferă de lipsa învățării în timpul educației online, ci de lipsa relațiilor 

interpersonale. Educația față în față trebuie să fie variat, să fie interactiv și să integreze instrumentele 

și metodele digitale într-o proporție adecvată vârstei copilului. 

 

Un bun exemplu aici este utilizarea unei cărți audio în timpul educației online. Este foarte ușor 

de manevrat pentru copii, nu necesită ajutor special de la părinți, copilul poate face activitatea 

singur/ă, în propriul ritm: vede, aude și întretimp face activitatea. De asemenea, copii pot crea un 

astfel de carte audio pe care o pot împărtăși unii cu alții în grup. 

 

Trecerea la educația online de la ordinea obișnuită (învățământ tradițional) nu este ușoară pentru 

nimeni, în primul rând necesită o schimbare de paradigmă și necesită instrumente tehnice adecvate. 

Cu viteză de internet neadecvată (cu o conexiune slabă, astfel profesorul este auzit în sacadat) și 

instrumente digitale învechite, este dificil să țineți/ținem pasul cu această nouă situație. 

 

Durata atenției active a copiilor variază de la individ la individ și depinde, de asemenea, de tipul 

activității. Potrivit specialiștilor, un copil de 3-5 ani poate urmări o anumită activitate timp de 5-10 

minute și un copil de 6-7 ani timp de 15 minute. În spațiul online, durata atenției depinde de calitatea 

stimulilor primiți. Dacă este variat, imaginativ, ceea ce primește digital, preșcolarul va urmări activ 

activitatea o perioadă mai lungă de timp. 

 

În timpul educației tradiționale, profesorul / educatorul stă în fața copiilor și ei percep nu numai 

ceea ce spune, ci și limbajul corpului, gesturile, vocea. Acest lucru ajută la o mai bună înțelegere, o 

mai bună reamintire și la menținerea atenției. 

 

Predarea în spațiul online are și avantajele și dezavantajele sale. Este important să se ia în 

considerare ambele părți ale balanței și să se ia decizii cu privire la procesul educațional online și 

tradițional în lumina observațiilor și concluziilor trase pe termen scurt și lung. 

 

Deoarece orice dezavantaj poate fi transformat într-un avantaj în timp, cea mai bună soluție este 

probabil combinarea celor două metode. Noile metode, aplicarea și dezvoltarea lor sunt benefice și 
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pentru profesori, deoarece este posibil să-l faceți/facem mai colorat munca obișnuită de până acum, 

care poate fi eficient și împotriva epuizării (burn-out). 

 

Bibliografie: 

 

1.https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/szakmai_tajekoztato_onlin

e_ pedagogia.pdf 

2.https://www.edupedu.ro/ce-este-important-in-educatia-prescolarilor-in-vremea-izolarii/ 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE - EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

p. i. p CORINA CUC                                                                                                    

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA, jud. CLUJ 

 

În contextul pandemiei, trecerea la predarea on-line a fost o provocare pentru cadrele didactice, 

dar și pentru elevi. Cu toții eram nepregătiți pentru o asemenea situație.  

Personal, această situație nouă a constituit un prilej de dezvoltare, de descoperire a unor noi 

mijloace ce pot fi folosite în procesul de predare-învățare-evaluare. Prin participarea la diverse 

webinare, căutând și vizionând filmulețe  pe You Tube am descoperit o multitudine de aplicații și 

platforme, utile pentru adaptarea la predarea on-line.  

Una dintre platformele pe care le-am folosit este Wordwall. O platformă ușor de folosit, cu o 

mulțime de instrumente, ce se pot adapta după nevoile fiecăruia. Jocurile create cu ajutorul acestei 

platforme au fost primite cu interes și bucurie de către elevi. Am ales ca să prezint câteva dintre 

activitățile create pe această platformă. 

 „Lovește cîrtița”- un joc foarte atractiv, pe care l-am folosit pentru orele de Comunicare în 

limba română și pentru cele de Matematică și explorarea mediului. Acest gen de joc poate fi utilizat 

pentru etapa de actualizare a cunoștințelor, de consolidare a cunoștințelor sau de evaluare.  

Un exemplu de activitate pentru consolidarea cunoștințelor despre înmulțirea numerelor 

naturale în concentrul 0-100- https://wordwall.net/ro/resource/9968389. Am folosit jocul în cadrul 

orelor de Comunicare în limba română, pentru însușirea scrierii corecte a cuvintelor care se scriu cu 

„î” sau cu „â”- https://wordwall.net/ro/resource/5582085.  

Un avantaj al acestei platforme este că activitățile realizate pot fi utilizate ca activități 

interactive, dar și imprimabile, atunci când elevii nu dispun de dispozitive sau nu au conexiune la 

internet.  

LearningApps.org este o aplicație folosită cu succes la clasă. Diversitatea de exerciții ce se pot 

realiza prin intermediul ei, faptul că este interactivă și atractivă, reprezintă un motiv de a putea fi 

utilizată cu ușurință. Unul dintre exercițiile create pentru disciplina Comunicare în limba română, 

lecția Textul liric a avut ca scop însușirea cunoștințelor despre acest gen literar- 

https://learningapps.org/view15477670.  

Uneori am folosit această aplicație în cadrul orelor de Matematică și explorarea mediului pentru 

a descoperi titlul lecției-  https://learningapps.org/view20095484. 

Această perioadă de desfășurare a activităților școlare în cadrul on-line a adus o schimbare în 

modul de abordare a procesului de predare-învățare-evaluare, a schimbat mentalități și personalități 

ale cadrelor didactice.  

Și, hotărât lucru, nu ne mai putem întoarce în punctul de unde am plecat în explorarea predării 

on-line. Suntem obligați să mergem mai departe utilizând mijloacele și metodele pe care ni le oferă 

mediul virtual. 
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Exemple de bune practici 

 

 

Prof. Cucea Carmen Andrea                                                                                        

Școala Gimnazială ,,Miron Neagu”, Sighișoara 

 

 

Strategiile didactice ocupă un loc central în procesul instructiv-educativ, deoarece organizarea 

scenariul didactic se realizează în funcție de alegerea strategică a profesorului. Strategiile didactice 

reprezintă un traseu metodic care cuprinde metode, procedee, mijloace și forme de organizare a 

activității educaționale care conturează experiențe de învățare, formează priceperi, deprinderi, 

abilități, capacități. 

În ultima vreme s-a constatat că lectura este din ce în ce mai neglijată, în sfera preocupărilor 

principale ale copilului, trecând în prim plan calculatorul, televizorul si alte surse de informare. 

Programele oferite de mass-media sunt foarte atractive cromatic, fapt ce duce la captarea atenţia pe 

moment, nestimulând dezvoltarea competenţelor de înţelegere şi exprimare orală. De asemenea, nu 

contribuie la îmbogăţirea, activizarea şi nuanţarea vocabularului. 

Minunata lume a basmelor oferă posibilităţi nemăsurate de receptare, de înţelegere a 

mesajului care poate fi valorificat în scop educativ. Acest univers oferă perspective largi imaginaţiei, 

stimulează creativitatea artistică de orice fel, contribuie la dezvoltarea intelectuală, morală şi estetică 

a micului şcolar. Astfel că, elevul va reuşi mai uşor să-şi depăşească inhibiţiile, să se manifeste 

spontan, să se integreze în colectiv, va emite judecăţi de valoare, revizuindu-şi propriul 

comportament. 

Prin povestirea liberă, prin expunerea întâmplărilor, prin explicarea faptelor, identificarea 

personajelor pozitive sau negative, copilul învaţă să ordoneze ideile, îşi dezvoltă vorbirea fluentă, 

învaţă să se exprime în propoziţii clare, îşi îmbogăţeşte vocabularul. 

Activităţile de creaţie plastică, jocurile de rol, dramatizările, realizarea unor măşti ale 

personajelor, vizionarea unor filme, ascultarea unor poveşti interpretate de actori intră în sfera 

preocupărilor, cunoştinţelor şi intereselor elevilor dându-le posibilitatea să se exprime cât mai uşor, 

dezvoltându-și, totodată, și aptitudinile artistice. 

Consider utilă studierea literaturii în şcoală, întrucât studiul cărților, permite formarea și 

dezvoltarea unor deprinderi legate de: 

- lectura unui text 

- înțelegerea conținutului textului 

- înțelegerea mesajului transmis 

- redarea conținutului recepționat 

- evidențierea personajelor, a trăsăturilor definitorii, cu posibilitatea încadrării acestora într-o 

anumită tipologie  

În continuare voi prezenta câteva sarcini de lucru, folosind ca metodă teoria inteligențelor 

multiple. Copii vor fi grupați în funcție de tipul de inteligență deținut pentru a-și dezvolta abilitățile, 

capacitățile, deprinderile, atitudinile personale. 

1. Sarcini de lucru pentru inteligenţa verbal-lingvistică:  

➢ Realizarea creaţiilor literare (compuneri şi eseuri) pe teme cât mai variate (familie, copilărie, 

un alt tărâm etc.);  

➢ Realizarea de interviuri, alegând din temele prezentate ceea ce consideră că-i atrage pe elevii 

şcolii noastre;  

➢ Lecturarea unui text, exprimându-și impresii, părerilor cu privire la textul citit. 
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Mi s-a părut interesant .............. 

 

M-a pus pe gânduri ................. 

Nu am înțeles 

 

Mi-a amintit de ....... 

 

2. Sarcini de lucru pentru inteligenţa logico-matematică:  

➢ Realizarea unor rebusuri şi matrice cu termeni cheie din operele studiate;  

➢ Realizarea unor grafice, tabele în redarea firului epic a textelor;  

 

3. Sarcini de lucru pentru inteligenţa vizual-spaţială:  

➢ Realizarea creaţiilor plastice, pornind de la temele propuse sau pe baza compunerilor 

realizate;  

➢ Realizarea de fotografii ale unor evenimente care să constituie punctul de plecare în 

alcătuirea unui basm;  

➢  Realizarea de afişe şi postere pentru promovarea unor valori sau a unor personaje preferate; 

 

4. Sarcini de lucru pentru inteligenţa naturalistă:  

➢ Realizarea creaţiilor literare şi plastice în natură şi despre natură, deoarece copiii învaţă cel 

mai bine prin contactul direct cu natura;  

➢ Realizarea fotografiilor în natură (curtea şcolii, parcul din apropierea şcolii);  

➢ Încadrarea de personaje în tipuri comportamentale; 

 

5. Sarcini de lucru pentru inteligenţa interpersonală:  

➢ Realizarea de jocuri, tablouri din hârtie creponată şi fotografii, ca punct de plecare a unor 

basme. 

➢ Redarea relațiilor dintre personaje, a modificărilor apărute; 

 

6. Sarcini de lucru pentru inteligenţa intrapersonală:  

➢ Realizarea unor pagini de jurnal cu desene şi impresii despre un text studiat;  

➢ Selectarea celor mai frumoase creaţii literare şi plastice pentru publicarea în revistă; 

➢ Analizarea comportamentelor personajelor, a colegilor pe parcursul activității; 

 

7. Sarcini de lucru pentru inteligența corporal-kinestezică: 

➢ Punerea în scenă o secvență din operă, provocându-i pe ceilalți să recunoască secvența; 

 

8.Sarcini de lucru pentru inteligența muzical-ritmică 

➢ Alegerea de secvențe din text și asocierea acestora cu melodii corespunzătoare. 

 

Bibliografie: 

➢ Crețu, Daniela, Nicu, Adriana,  Pedagogie pentru definitivat și gradul didactic II, Editura 

Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2009. 

➢ Cucoș, Constantin,  Pedagogie, Editura Polirom, București, 2006. 

➢ Căliman, Tiberiu Învățământ, inteligență, problematizare, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1975. 

➢ Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Editura Polirom, București, 2008. 
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SISTEMUL NAȚIONAL DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE CONTINUĂ                           

ÎN GERMANIA 

 

 

Prof. Cucoș Gina 

Liceul ,,Ștefan Procopiu,, Vaslui 
 

 

 

În Germania, educaţia și formarea continuă include trei tipuri de educaţie: educaţie continuă 

generală şi politică, formare profesională continuă şi formare continuă universitară. Programul de 

educaţie generală include cursuri care nu sunt direct legate de o profesie, cum ar fi cursuri de limbi 

străine, competenţe media sau lucrul în echipă. Adesea se vorbeşte de "competenţe cheie". 

Competenţele cheie sunt deosebit de importante pentru profesie şi pentru muncă.  

Formarea profesională continuă cuprinde cursuri de pregătire profesională, recalificare 

profesională, "Meisterkurse" - cursuri de masterat, predarea limbilor străine şi opţiunea de a 

redobândi calificările în cazul abandonului şcolar. În plus, există un număr mare de activităţi 

extracurriculare.(1) 

Obiectivul general al educaţiei și formării continue poate fi orientat către educaţia generală şi 

dezvoltarea personală corelate cu piața muncii. De asemenea, pot apărea suprapuneri, de exemplu 

atunci când participă la cursuri de limbi străine, competenţe media sau formarea de "competenţe soft", 

cum ar fi abilităţile de comunicare. 

Furnizorii generali și privați de educație și formare continuă în Germania sunt școlile tehnice, 

colegiile tehnice superioare, camerele, sindicatele, asociaţiile profesionale și centrele de educaţie 

pentru adulţi. Oferta este extrem de variată, de exemplu: “Şcolile profesionale şi tehnice oferă cursuri 

în domeniul agronomiei, proiectării, ingineriei, afacerilor şi problemelor sociale, cu peste 160 de 

discipline. Ca şcoli de masterat, se termină cu un examen final de stat în conformitate cu legea statului 

federal”.(2)  

Operatorii comerciali reprezintă o treime; cea mai mare parte a furnizorilor de educaţie 

profesională și formare continuă sunt privaţi, 15% sunt organizaţii non-profit. "Centrele comunitare 

de educaţie pentru adulţi reprezintă 14%. Întreprinderile şi unităţile industriale, precum şi unităţile 

conduse de alte grupuri sociale importante (biserici, partide, sindicate, asociaţii, cluburi şi fundaţii) 

reprezintă 12% fiecare”. (3) În plus, furnizorii privaţi primesc instrucţiuni guvernamentale, de 

exemplu de la Arbeitsagentur (Agenţia de ocupare a forţei de muncă), Jobcenter (Centrul pentru 

găsirea unui loc de muncă) sau în contextul programelor de finanţare ale Fondului Social European. 

În ceea ce privește sprijinul financiar există un număr mare de opţiuni privind acest sprijn pentru 

educaţia și formarea continuă. Aceste opţiuni pot fi oferite de guvernul federal şi de statele federale.  

Ca regulă generală, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă este prima opţiune pentru a găsi sprijin 

financiar. Acest lucru este valabil pentru persoanele fără loc de muncă, persoanele angajate 

ameninţate cu concedierea, dar şi pentru proaspăt angajaţi cu venituri reduse, persoane care au 

abandonat studiile devreme şi persoane care au renunţat la facultate.  

Dacă sunt în căutarea unor oferte de educaţie și formare profesională şi sprijin financiar, acestea 

se vor adresa agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă competente pentru consiliere iniţială 

(personală).  

Majoritatea programelor de sprijin pentru persoanele fără loc de muncă sunt gratuite. Agenţiile 

plătesc, de exemplu, pentru recalificarea necesară şi sprijină educaţia și formarea profesională printr-

un voucher pentru studii (de exemplu, ICT).   

Legea germană federală privind Asistenţa pentru formarea profesională (BaFöG - 

Bundesausbildungsförderungsgesetz) oferă sprijin financiar elevilor din şcolile secundare şi colegii / 

universităţi. 
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SISTEMUL DE EDUCAȚIE VOCAȚIONAL (PROFESIONAL) ÎN GERMANIA 

Sunt 330 de meserii recunoscute oficial (Ausbildungsberufe), cu reglementări de formare 

impuse. Reglementările respective de formare determină componentele esenţiale ale procesului de 

formare şi asigură un nivel uniform al stagiilor de ucenicie la nivel naţional. “Termenul german 

“Ausbildungsberuf” (meserie - lit. ocupaţie de formare) descrie un element cheie al sistemului de 

formare şi educaţie care cuprinde un standard de educaţie şi formare profesională, caracteristici 

ocupaţionale, un plan de formare de doi sau trei ani şi un cadru de calificare." (4) Peste 80% din 

ucenici învaţă şi lucrează în întreprinderile mici şi mijlocii.(5)  

 

SISTEMUL DUAL CA POVESTE DE SUCCES 

Sistemul de dublă formare din Germania combină teoria şi practica, instruirea are loc într-o 

societate comercială şi o şcoală profesională, de exemplu instruire în cadrul societăţii trei sau patru 

zile pe săptămână, şcoală profesională una sau două zile pe săptămână. În unele meserii, studiile se 

desfăşoară prin instruire în bloc. Astfel, stagiarii dobândesc cunoştinţe practice pe care le pot pune în 

practică şi aprofunda la societatea unde are loc instruirea. Şcoala profesională este o completare utilă 

şi necesară.  

"Predarea sistematică la şcoala profesională este o completare necesară pentru formarea 

orientată pe proces în cadrul societăţii, care se bazează mai degrabă pe cerinţele specifice interne ale 

societăţii". De asemenea, ucenicii se familiarizează cu tehnici, proceduri, maşini noi etc. în practica 

profesională. Caracteristica principală a sistemului german de EFP este parteneriatul strâns între 

angajatori, sindicate şi guvern. Participarea responsabilă a tuturor participanţilor, maipresus de 

interesele particulare ale fiecărui grup, este o condiţie prealabilă pentru eficienţa sistemului de dublă 

formare.  În plus, există diferite tipuri de şcoli profesionale şi colegii profesionale cu program întreg 

(Berufsfachschulen). Statele federale sunt responsabile pentru punerea în aplicare .(6) 

Sunt multe oportunităţi pentru educaţia profesională în sectorul terţiar care poate diferi de la un 

stat federal la altul. Puteţi studia la universităţi publice şi private, universităţi de ştiinţe aplicate şi 

colegii. "Sectorul învăţământului superior cuprinde diverse tipuri de instituţii de învăţământ superior 

şi, în mai mică măsură, unele Land-uri germane au academii profesionale sau universităţi 

(Berufsakademien, Duale Hochschulen) care oferă cursuri ce conduc către calificări profesionale 

pentru cei care au absolvit învăţământul secundar superior cu cel puţin o calificare care să le permită 

să urmeze o universitate de ştiinţe aplicate (Fachhochschule)"(7). Condiţia de admitere este „Abitur” 

(diploma de şcoală secundară germană), care permite admiterea sau înscrierea la universitate sau 

„Fachabitur” (diploma profesională), de ex. pentru universităţile de ştiinţe aplicate. 

 

DURATA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI VOCAȚIONAL (PROFESIONAL) ÎN GERMANIA 

o Formarea profesională (în special la locul de muncă): în general trei ani, 

o Şcoala profesională cu program întreg: între unul şi trei ani, 

o Şcoala tehnică superioară: unul sau, în general, doi ani, 

o Educaţia profesională în sectorul terţiar: între trei şi cinci ani. 

 

Referinţe: 

1. cf. https://www.bmbf.de/de/weiterbildung-71.html  

2. Hensen, Kristina Alice, Hippach-Schneider, Ute: CEDEFOP ReferNet Germany VET in 

Europe Country report, 2012, p. 20, hereinafter Cedefop  

3. cf. ibid. p. 21 

4. Cedefop, p. 26  

5.http://www.frankfurtmain.ihk.de/berufsbildung/marktplatz/projekte/schule/berufsvorbereitu

ng/duale_system 

6. Cedefop, p. 12  

7. ibid. p. 18 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Prof. ed. CUPȘA CRISTINA - DANA                                                                                                                            

Școala gimnazială specială BAIA-MARE 

 
 

Data:  

Unitatea şcolară: Şcoala gimnazială specială Baia-Mare 

Clasa : a III-a E (deficienți severi)  

Propunător: profesor educator Cupşa Cristina-Dana 

Aria curriculară: Terapia Educaţională Complexă şi Integrată 

Modul: Ludoterapie 

Tema: „Magazinul” 

Tipul lecţiei: Fixare şi consolidare 

Obiectiv cadru: Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social 

Obiectiv de referinţă: Participarea la situaţii de comunicare şi relaţionare socială 

Obiective operaţionale: 

O1 –să fixeze cu piuneze imaginile cu fructe pe planşă 

O2 –să numească fiecare aliment de pe imagini 

O3 –să manipuleze banii, cu ajutor 

O4 –să îşi aştepte rândul la joc 

Resurse materiale: reportofon, masă, scaune, planşă din polistiren şi carton alb, piuneze, 

imagini cu fructe (plastifiate), bani plastifiaţi 

Resurse procedurale: conversația, explicaţia, demonstraţia, jocul didactic, munca individuală 

Forme de realizare: frontal, individual. 

Durata: 45 de minute 

Desfăşurarea lecţiei 

Nr. 

crt 

Etapele lecţiei Activitatea de învăţare Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

- Asigurarea unui climat favorabil şi pregătirea 

materialelor didactice necesare desfăşurării 

activităţii 

 

2. Captarea atenţiei - Se prezintă elevilor un cântecel ritmat: ,,Cântecul 

fructelor”.  
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Copiii vor sta în bănci, vor audia cântecul o dată și 

la a doua audiție vor cânta împreună cu profesorul. 

3. Anunţarea temei și 

a obiectivelor 

-   Se   anunţă   titlul  lecţiei   „De-a magazinul”   şi 

 obiectivele lecţiei 

 

4. Dirijarea învăţării -Se prezintă elevilor modalitatea prin care se va 

desfăşura activitatea: 

Explic elevilor care este diferenţa dintre 

cumpărător şi vânzător şi cum ne comportăm când 

intrăm într-un magazin. 

- se solicită elevilor să fixeze cu piuneze imaginile 

cu fructe pe planşă, pentru a construi imaginea unui 

magazin alimentar 

 

-solicit elevilor să numească, pe rând, fiecare fruct 

pe care îl vor cumpăra  

 

-explic elevilor modul de manipulare al banilor 

oferindu-le ajutor  la plata produselor 

 

 

Se consideră 

obiectiv atins: 

 

O1: dacă elevii 

pun toate 

figurile pe 

planşă 

O2: dacă  

elevii reuşesc 

să  numească 

fiecare fruct 

O3: dacă elevii 

respectă 

indicaţiile 

profesorului 

cu privire la 

plata fructelor 

O4: dacă elevii 

îşi aşteaptă 

rândul şi 

respectă 

colegii 

5. Asigurarea feed-

back-ului 

 

 

Joc de rol: Vânzătorul şi cumpărătorul. 

Elevii realizează rolul stabilit. Eu sunt vânzătorul, 

iar copiii, pe rând, vor juca rolul cumpărătorului. 

Realizăm activitatea. 

 

 

 

 

 

6. Încheierea 

activităţii 

- În cazul în care timpul ne va permite, vom audia 

şi vom cânta din nou piesa muzicală „Cântecul 

fructelor” 

- Se apreciază modul de lucru al elevilor 

 

Aprecieri 

verbale asupra 

întregii 

activităţi 
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ȘCOALA DE ACASĂ                                                                                                          

O PROVOCARE  PENTRU ELEVI ȘI PENTRU PROFESORI 

 

PROFESOR,  CURCULESCU MARIOARA                                                                 

Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu” Mihăilești, jud. Giurgiu 

 

 

Există foarte mult studii de specialitate care arată că educația online și educația la domiciliu 

privează copilul de interacțiunea-cheie, specifică doar colectivului școlar, care îl modelează pentru 

integrarea în societate într-un fel în care părinții nu-l pot garanta.  

In acest mod, copilul riscă să ajungă un adult lipsit de obiective și incapabil de socializare. Itată 

de ce, astăzi, mai mult ca oricând, fiecare cadru didactic trebuie să comunice eficient cu elevii săi, să 

îi încurajeje să se exprime liber, să le dea ocazia să-și manifeste personalitatea. Discutând cu elevii, 

aceștia și-au manifestat preferința pentru modul de organizare clasic al școlii, invocând cel mai mult 

faptul că le lipsește compania colegilor. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile pot fi accesate oricând 

si oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 

determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în 

mod independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. Învățarea 

online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate largă, fără a fi prezenți în 

același loc sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații 

procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă.  

Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiti tind să fie mai activi, inhibiția fiind 

mult diminuată, interacțiunea realizându-se și fără distractori din afară. Acest tip de învățare, în 

condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină proactiv, 

să fie un căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate realiza prin introducerea de link-

uri externe, scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstraţii, liste 

bibliografice, link-uri către resurse educaţionale deschise, materiale scanate, documente de tip audio 

și video în clasa virtuală, sarcini individuale. 

„Școala de acasă” a reprezentat o adevărată provocare, atât pentru elevi cât și pentru părinți și 

profesori, iar scopul a fost implicarea tuturor în activități care să răspundă intereselor și preocupările 

copiilor, să pună în valoare talentele, preocupările și capacitățile acestora în diferite domenii, să 

stimuleze învățarea în contexte nonformale. Activitățile desfășurate au fost incitante și accesibile 

tuturor elevilor, ușor de adaptat, iar aplicațiile utilizate precum WhatsApp, Zoom, Meet ne-au permis 

să comunicăm eficient, să împărtășim impresii și ne-am considerat norocoși că mai toți elevii au avut 

acces la internet și telefoane inteligente. 

 În cadrul procesului de predare-învățare-evaluare, ultima componentă, cea de evaluare, a avut 

de suferit foarte mult. De aceea, după părerea mea, a fost foarte greu să cântărim obiectiv în ce măsură 

elevii și-au însușit cunoștințele predate în mediul online și în consecință funcția reglatoare a evaluării 

nu s-a îndeplinit în totalitate. După toate impedimentele cauzate de lipsa infrastructurii minimale 

(dispozitive, Internet) și lipsa cunoștințelor IT, pentru ca învățarea online să poată fi practicată la 

scară largă cu succes, va fi nevoie ca furnizorii de educație să desfășoare un efort sistematic de 

asigurare a resurselor tehnice și de know-how.  
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Acum fiecare cadru didactic a făcut tot ce a putut, după priceperea sa și în funcție de elevii cu 

care a reușit sau nu să lucreze eficient.  

Viitorul este incert, însă trebuie găsite soluții care să îmbine optim școala online cu cea desfășurată 

efectiv în clasă cu elevii. Fără îndoială, competențele digitale dobândite în această perioadă vor fi de 

un real folos pentru toți subiecții participanți în această perioadă la marea PROVOCARE, ȘCOALA 

ONLINE. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Băran – Pescaru, Parteneriat în educaţie: familie – şcoală – comunitate, Ed., Aramis Print, 

Bucureşti, 2004  

2. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complementare, structuri, stiluri şi strategii, 

Iaşi, Editura Polirom, 2008;  

3. Drăgan, I., Familia- factor educativ, în Revista învăţământului preşcolar, Nr. 1- Bucureşti, 
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4. Ionescu, M., Educaţia în familie. Repere şi practici actuale, Ed. Cartea Universitară, 

NEGREANU, E., Bucureşti, 2006  
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ȘCOALA ONLINE                                                                                                 

ÎNVĂȚARE EFICIENTĂ SAU DOAR O SOLUȚIE DE COMPROMIS? 

 

PROF. CUREA CRISTINA – LAURA                                                                    

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CRISTOFOREANU” RM - SĂRAT 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

(Montessori, 1977) 

 

În acest moment, societatea românească impune acordarea unei atenții sporite sistemului de 

învățământ, dar mai ales tehnologiilor moderne de desfășurare a procesului instructiv-educativ a 

copiilor. Tehnologia poate îmbunătăți procesul de formare a cadrelor didactice și a calității 

activităților de învățare, oferind acces la un curriculum și la o serie de experiențe de învățare inedite. 

Dar, tehnologia nu poate înlocui interacțiunea și socializarea copiilor cu ceilalți copii , a copiilor cu 

profesorii lor. 

Ultimul an școlar se remarcă prin utilizarea extinsă a mijloacelor și echipamentelor informatice 

și a noilor tehnologii la toate nivelurile educaționale.  Situația epidemiologică a impus-o. Dacă până 

anul trecut ne limitam doar la utilizarea videoproiectorului și poate a tablelor inteligente la clasă, 

acum elevii și profesorii trebuie să se adapteze noii situații.  

În urmă cu doi ani pentru pregătirea unui referat despre utilizarea platformelor e- learning am 

testat o astfel de platformă online. Copiii au fost foarte entuziaști și interesați de astfel de 

platforme.Activitățile școlare se desfășurau în sala de clasă, iar utilizarea platformei de învățare era 

doar un mijloc de a revedea materiale prezentate la cursuri sau de a urmări alte  materiale care să 

lămurească elevului anumite  noțiuni neînțelese. 

E-learning înseamnă „învățarea într-o lume virtuală, în care tehnologia cooperează cu 

creativitatea umană pentru accelerarea cunoașterii profunde a domeniului studiat.” (Brut, 2006). 

Profesorii pentru învățământ primar și preșcolar au fost puși în această perioadă în situața de a 

căuta metode inovatoare pentru a îmbunătăți activitatea de predare – învățare în acest sistem online. 

De asemenea, au fost obligați de modalitatea de predare să urmeze cursuri de perfecționare pentru 

activitatea online. 

Elevii noștri sunt conectați  mai mult de când oricând la informația digitală și , uneori, nu într-

un mod benefic.. Internetul este o bogată resursă de cunoștințe, dar poate fi un mediu nociv plin de 

lucruri la care copiii nu trebuie expuși. Elevii trebuie monitorizați în ceea ce privește activitatea pe 

internet. Dacă am trăi cu toții într-un balon, adulții ar monitoriza activitatea digitală 24 de ore din 24. 

Dar, asta nu e realitatea! 

Lumea digitală face parte acum din lumea educației. 

În acest an școlar am avut ocazia să ne demonstrăm măiestria pedagogică utilizând exclusiv 

platformele e-learning. Integrarea resurselor digitale în actul didactic este benefică și poate spori 

randamentul școlar, cu condiția ca elevii să aibă cunoștințe de utilizare a calculatorului. E-learning-

ul se bazează pe o învățare prin comunicare, interacțiune. Astfel, elevii sunt încurajați să devină 

responsabili de  propriul proces de învățare,  reușind să înțeleagă mai bine contribuția fiecăruia la 

propria sa formare.  

Mutarea procesului de predare- învățare- evaluare din învățământul primar exclusiv în mediul 

online are ca dezavantaj mutarea accentului de pe elev pe cadrul didactic, dar și reconfigurarea relației 

dintre cei doi actori educaționali. 
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Învățământul online creează diferențe foarte mari între copiii care au acces și cei care nu au 

acces  la acest tip de educație  din cauza problemelor economice. 

Învățământul a evoluat într- o anumită măsură prin utilizarea tehnologiei, dar „există multe 

neclarități atât în ceea ce privește definirea noilor termeni, cât și alinierea cerințelor pedagogice și 

tehnologice la necesitățile de învățare ale elevilor.” (Șușnea, 2013) 
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Educație fără frontiere şi aplicaţii practice în mediul online la disciplina 

Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice                                                                   

Exemple de bună practică. Aplicaţii practice în mediul online 

 

prof. Cuşnir Any Maria                                                                                                  

Şcoala Gimnazială Miron Costin Suceava 

 

Prin modificarea programei  şi apariţia noului manual,inclusiv schimbarea titulaturii disciplinei 

în Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice  ponderea orelor de teorie  s-a diminuat şi au avut de 

căştigat orele de aplicaţii practice. În perioada fără pandemie, aceste ore, erau foarte asteptate de elevi.  

Se lucra pe grupe, făceau proiecte, socializau ,de abia aşteptau astfel de ore.Lucrul pe echipe 

era ofertant,competitiv, orele aveau o dinamică şi atmosfera era deosebită.Odată cu apariţia 

pandemiei şi a trecerii în mediul online a necesitat o altă abordare a orelor,atât a orelor cu predarea 

online cât şi a celor cu aplicaţii practice. 

Învăţarea  a fost  duală ,atât profesorul învăţa cum să lucreze pe platformă,cu ce mijloace noi 

au apărut ,seara câte un webinar şi a doua, a treia zi  integram cunoştiinţele în predare,cât şi elevul 

învăţa cum să lucreze online. Şi m-am trezit la un moment dat că aveam examene câte 2 pe zi şi cred 

că cel mai mult m-au ajutat grupurile  în care m-am înscris ,sfaturile date imediat şi care  remediau 

problema apărută în online cu o zi înainte. Puţini dintre noi aveau abilităţile de lucru, dar am reuşit.  

Cred că am evoluat în modalitatea mea de abodarare a predării, a selectării materialelor, 

conceperea temelor pentru acasă. Ceea ce învăţam la cursurile online, webinarii aplicam a doua zi la 

şcoală. Eram profesoara care de fiecare dată venea cu ceva nou, altă metodă, alt tip de exerciţiu.  

Prezenţa a fost foarte bună şi temele erau trimise pe classroom săptămânal. Noi aveam  doar o 

singură oră pe săptămână şi pentru fiecare oră apărea de exemplu săptămâna  S28 titlul, partea de 

teorie manual pagina, fişe de documentare, ppt  si temele le-am conceput nişte şabloane ce erau 

completate  genul de aplicaţii colaborative de ex. deschideam un singur ppt şi fiecare elev lucra un 

slide astfel că la sfărşitul orei aveau un ppt pe clasă şi toată clasa  lucra. La sfărşitul orei ne uitam 

împreună la ce am lucrat şi acela era momentul nostru. Astfel am cataloage cu fişe tehnologice, fişe 

de analize ,cataloage cu lucrările lor practice. Despre lucrările practice acestea au  fost o provocare 

atat pentru mine ,cât şi pentru elevi . 

Cum am lucrat? Bună întrebare. Cum determini un copil care stă acasă cu bunica ,mămica 

eventual pisică, căine, papagal să lucreze  şi să posteze tema fără să triseze sau să facă copy-paste  la 

ceva căutat pe internet? La teme in classroom apărea S25 Mijloace de transport aeriene la clasa a VI 

a de exemplu şi faptul că le trebuia 2 coli cartonate A4 rigla, creion şi ... la oră online în MEET lucra 

şi doamna  şi elevii, fiecare făcea aceeasi miscare, marea majoritate  a lucrărilor au fost tip Origami 

şi apoi erau postate la teme pe S25 şi notate. Cred că toate notările au fost făcute online, fiecare era 

motivat.  

Cine nu reuşea să facă în timpul unei ore trimitea tema în decursul săptămânii viitoare.Am avut 

copii ambiţioşi care refăceau tema şi o retrimiteau şi nu pot să spun că mi-a displăcut.  

Ceea ce am făcut eu a fost  combinaţie de  lucru asincron cu cel  sincron,în  fiecare săptămână 

elevul avea parte teoretică şi tema deja postată în classroom  şi la ore era mai uşor.  

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

129



 

F15 -origami  

 

 

sau cutiuta clasa VI a 

Am lucrat foarte mult şi cu toate manualele digitale cred că au apreciat filmuleţele şi era mult 

mai uşor să porţi o conversaţie şi să tragi concluzii despre subiectul abordat . 

În cadrul orelor aplicative  care au pus accent pe   îmbunătăţirea competenţelor practice şi a 

nivelului   creativităţii  şi am urmărit ca: 

❖ Procesul de învăţare să se desfăşoare prin alte mijloace de ex.prin joc; 

❖ Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a lucrărilor cam 70%; 

❖ Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

❖ Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

❖ Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. 

 

Obiectivele urmărite: 

❖ Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  din online ; 

❖ Organizarea unui concurs pe aceeaşi temă la toate clasele a VI a de ex căsuţa din cutia de 

pantofi şi am să exemplific cu pozele lucrărilor; 
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Taralunga Atanasia  6D  

Clasa a VI-a: Camera ta într-o cutie de pantofi. Realizează, la orele de ETAP, macheta 

casei,camerei tale, folosind o cutie de pantofi. Creează, la scară, elementele de decor și de mobilier. 

 

  

  
Nichitoi Denisa 6E  

 

❖ Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de 

adaptare în online există exerciţii de spargere a gheţii, puzzle-uri ,rebusuri online etc; 

❖ Rezolvarea de probleme cu conţinut aplicativ; 
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❖ Implicarea familiei în activitățile desfăşurate de şcoală ; 

❖ Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel 

motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile online; 

❖ Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală, 

❖ lucruri utile pentru viaţa cum aprecia o fetiţă când a fost întrebată de dna dirigintă ce fac ei 

la ora de tehnologie?. 

 

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor au  urmărit: 

❖ Aptitudinile şi atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (care poate oscila de la 

opoziţie, pasivitate la cooperare, entuziasm); 

❖ Limbajul, vorbirea (pronunţia şi  tipul de comunicare verbală); 

❖ Maniera de relaţionare (prin formulare de întrebări sau efectiv  plictiseală, necooperare, 

detaşare, iritare, tensionare, încordare şi care poate ajunge la plăcere, participare, implicare totală, 

etc.); 

❖ Adaptarea la situaţiile propuse, creşterea gradului de cooperare şi de atenţie; 

 

Şi acum câteva dovezi online. 

Proiect clasaa a VII a Robotelul din cutii metalice  

 

proiect Albinuta din conserve 
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şi cel mai frumos mesaj al primăverii ...a venit  online anul acesta origami şi ghiocei .
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Grădiniţa de acasă 

 
prof. Cuşnir Doina,                                                                                                              

G. P. N. Călineşti Enache 

 

 

Învăţarea online a devenit şi pentru copilul preşcolar o realitatea zilnică. În această perioada de 

grea încercare pentru toţi  atât din din punct de vedere fizic, pshic  cât şi moral,  educatoarea a avut 

nevoie de o serie de practici şi instrumente de lucru pentru a putea adapta învăţarea online şi pentru 

micul preşcolar şi de a realiza activităţi atractive, folositoare prin care să reuşească să capteze atenţia 

şi curiozitate copiilor.  

Scopul principal în învăţarea online a fost acela de a reuşi să îi facem şi pe părinţi să înţeleagă  

cât de importantă este conectarea micului preşcolar  cu ceilalţi colegi şi  educatoare,  de menţinerea 

interesului şi a curiotităţii copiilor, dar şi realizarea în acelaşi timp a obiectivelor educaţionale. Dacă 

părintele va înţelege modalitatea de predare online şi dispune de instrumente necesare pentru a face 

conectarea de pe un laptop, calculator sau chiar şi de pe telefon atunci se  realizează  acea continuitate 

necesară copilului.  

Educatoarea are rolul de al ghida pe copil  chiar şi de la distanţă prin intermediul instrumentelor 

pe care le are în dotare aplicând diferite metode şi procedee astfel încât  copilul va descoperi lumea 

din jurul său printr-o experienţă plăcută de învăţare . 

Modalităţile prin care am urmărit  de a face atractivă învăţarea online pentru copilul preşcolar 

au fost diverse. Planificarea acestor activităţi trebuie făcută în avans şi comunicată părinţilor pentru 

a putea pregăti materialele şi cu ce este necesar  pentru activitate şi să îşi planifice timpul pentru a 

realiza acea conectare online. Acest lucru se poate realiza doar prin implicarea şi conectarea părinţilor 

într-un anumit interval de timp stabilit anterior care durează în funcţie de vârsta copiilor, pentru 

grupele 2-3 ani se recomandă sesiuni de 20-30 de minute/zi, urmând ca durata să crească și să ajungă 

la 40 de minute la grupele 4-5 și 5-6 ani.  

Învăţarea online devine atractivă pentru copil prin modul în care educatoarea transmite un 

material, deci contează calitatea materialui şi nu cantitatea şi modul în care reuşeşte să stimuleze 

simţurile copilului (ce vede, ce aude şi ce simte copilul în momentul conectării). Pentru a ușura 

concentrarea, este recomandat ca sesiunile să înceapă prin cântece, jocuri sau exerciții fizice, iar în 

timpul activităţii să fie inserate diferite activități care să încurajeze mișcarea, iar pentru ca învățarea 

online să funcționeze şi obiectivele educaţiei să fie realizate  este esențială colaborarea dintre cei trei actori ai săi: 

educatorul, părintele și copilui, nu trebuie făcute presiuni asupra părinţilor şi copiilor, în funcţie de timpul şi materialul 

disponibil  să se creeze acea  starea de bine și de fericire a copiilor. 

Ceea ce am trăit retrăit cu toţii în această perioadă de pandemie, 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 pentru toţi copiii.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 la distanță a fost o  provocare pentru mine cât şi pentru toate cadrele didactice, dar 

am reușit să mă adaptez în scurt timp la cerințele actuale și am planificat, organizat și desfășurat 
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activități educative folosindu-mă de mijloacele moderne de predare. Multe din activitățile zilnice au 

fost transformate și adaptate pe placul preșcolarilor. 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 grupă  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, s-a propus materiale adaptate nu doar nivelului de vârstă ci şi utilizarea unui material aflat în 

dotarea familiei. 

Activitățile propuse au fost însoțite de explicații detaliate, folosindu-se imagini sugestive 

preluate de pe site-uri educaționale și adaptate tematicilor abordate. Au fost 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 propuse de digital.educred.ro (portal pus la dispoziție de 

Ministerul Educației și Cercetării). S-a urmărit  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 grădiniţă 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. 

În această perioada preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat 

noi informații în domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, 

au avut posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați 

de cadrul didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, 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- 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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Sistemul educațional din România și Franța.                                                 

Analiză comparativă 

 

Prof. înv. primar: Dabu Dana Maria                                                                                      

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”Alba Iulia 

 

 

Sistemul de învăţământ din Franţa este organizat în mare parte ca şi în România. Pornind de la 

creşe şi şcoli de stat sau private până la facultăţi de stat dar şi universităţi de renume internaţional. 

Educația preșcolară 

România 

Frecventarea grădiniței începe la vârsta de 3 ani incluzând: 

- grupa mică 

- grupa mijlocie 

- grupa mare 

Franța 

- Copiii încep pregătirea foarte timpuriu, de la vârsta de 2-3 ani şi petrec 2 sau 3 ani în 

maternelles ecoles (grădiniţă).

Educația primară 

România 

- Începe cu vârsta de 6 ani 

- Include 5 nivele pe durata a 5 ani 

- Include clasa pregătitoare și clasele I-IV 

Franța 

- Începe cu vârsta de 6 ani 

- Include 5 nivele pe durata a 5 ani 

- Primul an, numit curs pregătitoare 

(cours préparatoire,); se învaţă scrisul şi se dezvoltă abilităţile de citire. 
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Educația secundară 

România 

Învăţământ secundar inferior – gimnazial, frecventat de elevi cu vârsta cuprinsă  între 11-14/15 

ani (4 ani după terminarea şcolii primare) . 

Învăţământ secundar superior – liceul, frecventat de elevi cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani care 

cuprinde clasele IX-XII/XIII 

Franța 

Învăţământ secundar inferior – colegiul, frecventat de elevi cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani 

(5 ani după terminarea şcolii primare) . 

Învăţământ secundar superior – liceul, frecventat de elevi cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani (3 

ani după terminarea colegiului) . 

 

Examene și diplome 

România  

La sfarșitul clasei a VIII-a se organizează un examen de capacitate la două materii, cu conţinut 

standardizat la nivel naţional, în urma căruia se obține o diplomă. 

La sfârșitul claselor XII-XII se obține o diplomă de bacalaureat în urma unor examene scrise 

/orale la diferite materii. 

Franța 

Ultimul an la collège este ceea ce se cheamă ciclul de orientare pentru a obţine Diplôme 

National du Brevet (certificat naţional de absolvire a şcolii secundare inferioare), se organizează un 

examen scris la mai multe materii. 

Diploma de Baccalauréat général ou technologique (diploma şcolii secundare superioare) poate 

fi obţinută după trei ani de liceu (lycée) general sau tehnologic. 

 

Educația terțiară 

România 

Cuprinde învățământul postliceal ce poate dura între 2-3 ani. 

Franța 

Cuprinde o mare varietate de instituții a căror organizare și cerințe de admitere sunt destul de 

diverse în funție de natura fiecărei instituții. 

 

Educația continuă 

România și Franța  

Începe cu educația timpurie și se realizează pe tot parcusul vieții, prin programe postuniversitare 

de formare și dezvolatare profesională continuă. 
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Pregatirea personalului didactic 

România 

Se realizează pe două planuri: 

-studii de licență pentru învățământul primar și preșcolar; 

-parcurgerea modulului pedagogic în cadrul specializării alese; 

Franța 

- profesorii de şcoală (pentru grădiniță și ciclul primar);  

- profesorii certificaţi (pentru învăţământul secundar inferior); 

- profesorii agregaţi (pentru liceu); 

- profesorii universitari sunt pregătiţi prin sistemul şcolilor superioare.  

 

Sistemul de notare 

România 

- calificative(I,S,B,FB) pentru învățământul primar 

- note de la 1 la 10 pentru învățământul gimnazial,liceal și universitar,pentru a promova nota 

de trecere este minim 5 

Franța 

-între 0 - 20 cu 20 reprezentând perfectul. Nota de trecere este situată între 10 şi 20.  

- de la 12 în sus, elevii primesc o menţiune:  

-Assez Bien 12 - 13.99,  

- Bien 14 - 15.99,  

- Très Bien -de la 16 în sus.- este ceva excepţional; de regulă, mai puţini de 3%dintre elevi 

primesc această menţiune; 

Relațiile școală-familie 

România și Franța 

Părinţii elevilor sunt reprezentați ca grup în consiliile de administraţie ale şcolilor, având 

numeroase drepturi, printre care: dreptul de a fi informaţi despre copil, de a fi consultați, de a da în 

judecată şcoala sau profesorii, dacă este cazul. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE - AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
 

PROF. INV. PRIMAR DĂDULESCU MONICA MARIA 

 

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.  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 

DĂGĂU NICOLETA COSINA                                                                                    

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BUNTEȘTI 

 

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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

▪ 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.   

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

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

and-online-learning 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: DAIA LAURA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. APOSTOL ANDREI” BUZĂU 

 

 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. APOSTOL ANDREI” BUZĂU 

DATA: 21.01.2021 

CLASA: I B 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română  

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Despre prietenie” 

SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Sunetul și literele p, P de tipar”. Scrierea literei p de mână 

TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi si deprinderi 

 

DOMENII INTEGRATE:  

✓ Comunicare în limba română 

✓ Matematica și explorarea mediului 

✓ Dezvoltare personală 

 

COMPETENTE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română: 

1.3. Identificarea silabelor şi /sau final dintr-un cuvant ,a silabelor si a cuvintelor  din propozitii 

rostite clar si rar; 

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de 

tipar 

4.1. Trasarea elementelor grafice si a contururilor literelor, folosind resurse variate 

 

Matematica și explorarea mediului: 

1.1.Recunoasterea si utilizarea numerelor in concentrul 0 -31; 

 

Arte vizuale și abilități practice: 

2.4.Transformarea unui material prin tehnici; 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

 

O1: să identifice  literele ,,p” si ,,P” în silabe, cuvinte, propoziții; 

O2: să citescă corect și conștient silabe, cuvinte, propoziții ce conțin literele p, P de tipar; 

O3: să alcătuiască propoziții cu cuvinte date; 

O4: să scrie corect litera p mic de mână, unind corect elementele grafice care o compun. 

O5: să asocieze cuvinte care au același înțeles. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode si procedee: conversatia, explicatia, metoda fonetică analitico-sintetică, observatia, 

exercitiul, povestirea, munca independenta, 
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Mijloace de invatamant: laptop, fise de lucru, decor cu personaje din povestea Albă ca zăpada 

și cei 7 pitici, resurse digitale-povestea literei ,,p”, aplicatia whiteboard din zoom, scrierea literei p 

mic de mână, caiete de lucru creioane colorate,  

Forme de organizare: frontal, individual. 

 

RESURSE TEMPORALE: 35 min. + 10 min. activitati recreative 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa I, aprobată prin ordin 

al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

2. Caiet de creație, Editura Edu 

3. www.didactic.ro 

4. Youtube 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

Evenimentele 

lecției 

 

Ob. 

op. 

 

Conținutul metodico - 

științific 

Strategii didactice 

 

Evaluare 

 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

2’ 

 

 

 

2. Verificarea 

cunoștințelor  

dobândite 

anterior 

3’ 

 

 

3. Captarea 

atenției 

5’ 

 

 

 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

5’ 

 

 

 

 

 

 

CLR 

DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea unui climat 

educaţional favorabil 

pentru desfășurarea orei 

on-line. 

Elevii vor accesa link-ul 

primit și  

își vor pregăti materialele 

necesare. 

 

 

Se adresează întrebări 

despre prietenie. Se 

analizează cuvântul 

prietenie (număr de silabe, 

sunet inițial). 

 

La ora de Comunicare în 

limba română, un personaj 

îndrăgit de voi vă va 

conduce pe parcursul 

lecției în descoperirea 

tainelor necunoscute ale 

unei noi litere. 

Albă ca zăpada vrea să vă 

transmită un mesaj. 

“Bună ziua, dragii mei! 

Astăzi vreau să vă ajut în 

 

conversația 

 

 

 

conversația 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

Albă ca 

zăpada 

 

 

Aplicatia 

Chatterpix 

kids 

Albă ca 

zăpada 

 

Decor cu 

personajele 

din povestea 

Albă ca 

zăpada și cei 

7 pitici 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

observarea 

 

observarea 

comportam

entului 

elevilor 

 

 

 

capacitatea 

de a 

comunica 
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4. Dirijarea 

învățării 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Obținerea 

performanței 

10’ 

 

 

 

 

CLR 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

DP 

 

 

O1 

 

O2 

 

 

CLR 

 

O2 

 

 

 

 

 

CLR 

O4 

 

 

O4 

O3 

 

descoperirea unor lucruri 

noi, ajutată de cei 7 

pitici.” 

„Astăzi vom învăța 

sunetul și litera „P”, vom 

citi silabe, cuvinte, 

propoziții, vom scrie litera 

p mic de mână...” 

video-1609937437.

mp4
 

 

✓ Povestea literei P 

https://www.youtube.com/

watch?v=yHPZ5e6-owU 

Urmăriți povestea și 

rețineți cât mai multe 

cuvinte care conțin litera 

P. 

✓ Pag.54 din manual 

 

 

Etape: 

– desfăşurarea unei 

conversaţii după diferite 

ilustraţia din manual; 

- observam imaginea si 

formulăm o propoziție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puiu are doi prieteni. 

- stabilirea locului 

cuvintelor în propoziţie şi 

separarea cuvântului în 

care se află sunetul P; 

- despărţirea cuvântului în 

silabe şi descoperirea 

sunetelor ce compun 

fiecare silabă; 

- separarea sunetului nou-

sunetul P; 

 

Conversaţia 

 

Expunerea 

 

 

 

 

Exercițiul 

metoda 

fonetică 

analitico-

sintetică 

 

 

 

Conversaţia 

 

exercițiul 

 

 

Expunerea 

 

exercițiul 

 

 

Demonstraț

ia 

Conversaţia 

 

 

 

Piticul 1-            

Bucurosul 

 

 

 

Piticul 2-

Morocănosul 

Manualul de 

CLR 

 

 

 

rebus 

 

 

 

Piticul 3-

Înțeleptul 

ex.4 pag.54 

Piticul 4 

Somnorosul 

Resursa 

digitala 

Wordwall-

joc 

 

Piticul 5 

Hapciu 

 

 

Link youtube 

Prezentare 

scrierea 

literei p mic 

de mână 

 

Piticul 6 

Rușinosul 

 

Caietul de 

creație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

activitate 

independen

tă 

 

 

 

 

 

capacitatea 

de a 

comunica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea 

de a 

comunica 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

asculta, cu 

atenţie, un 

mesaj 

Observarea 

 

capacitatea 

de a reţine 

obiectivele 

propuse 

 

Capacitatea 

de a intui o 

imagine 
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6. Asigurarea 

retenției și 

transferului 

8’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Încheierea 

activităţii 

2’ 

 

 

 

 

 

CLR 

O2 

O5 

 

O2 

CLR 

O3 

 

O4 

 

MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exemplificări de cuvinte 

care conţin sunetul nou 

aflat în poziţii diferite 

(pronunţia sunetului nou) 

✓ Ex.4 pag.54-

Anexa 1 

-jocuri pentru 

descoperirea sunetului nou 

în diferite cuvinte; 

✓ Exercitiul 3 

pag.29 din caietul de 

creație 

Bifează sporturile în ale 

căror denumiri se aude 

sunetul [p]-Anexa 2 

✓ Exercitiu 

wordwall-Citește, uneste 

și potrivește cuvântul cu 

imaginea! 

https://wordwall.net/ro/res

ource/6187466/litera-p 

 

- intuirea literei de mână 

corespunzătoare literei de 

tipar (litera este semnul 

scris al sunetului); 

https://www.youtube.com/

watch?v=lESSvriMrmA 

 

- scrierea literei pe 

whiteboard de către elevi, 

cu explicarea fiecărei 

mişcări a mâinii; 

- scrierea literei în aer, pe 

masă (cu creion), pe podul 

palmei; 

- exerciţii pregătitoare 

pentru scriere: (Bate 

palmele ușor!/ 1,2,3/Bate 

palmele de 

zor!/1,2,3/Inchid pumnii 

și-i desfac/ Degetelor fac 

pe plac!/1,2,1,2?Toți acum 

suntem vioi! La pian acum 

cântăm,?Liniște să 

ascultăm!/plic-plac,plic-

plac/ melodiile îmi plac!) 

- scrierea literei de trei ori 

în caiet; 

- verificarea scrierii; 

- exerciţii de scriere a 

literei un rând intreg 

✓ Ex 8 din caietul 

de creație nr.2-Anexa 3 

 

 

 

Conversaţia 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţ

ia 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piticul 7 

Mutulică 

 

Ex. 10 din 

caietul de 

creație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursa 

digitala 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

individual 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea 

de 

concentrare 

a atenției 

capacitatea 

de a găsi 

răspunsul 

potrivit 

capacitatea 

de a 

compune și 

de a 

rezolva 

probleme 

capacitatea 

de a 

rezolva 

corect 

sarcinile de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea 

de 

interpreta 

melodia şi 

a executa 

mişcări 

ritmice 

 

Aprecieri 

verbale 
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Asociază cuvintele care au 

același înțeles 

prieten=amic 

copac=pom 

potecă=cărare 

palat=castel 

 

✓ Citirea unui text-

Anexa 4 

Cei trei prieteni 

       “  Iepurilă e prieten cu 

Martin. Ei pornesc spre 

casa lui Purcel. Pe potecă 

apare un pui. Iepurilă se 

sperie. 

        -Ce e acolo? 

         -E Puiu. 

    Cei trei pleacă alene. “ 

 

Exerciții în completare 

✓ Scriem corect!-

Anexa 5 

Incercuiește forma corectă 

a cuvintelor-ex 9 din 

caietul de creație 

iepure/epure 

preten/-prieten 

este/ieste 

iesle/else 

Ene/Iene 

 

Anexa 6 si 7 

Noi suntem piticii 

https://www.youtube.com/

watch?v=B1upUAaGWR

Q 

Se vor face aprecieri 

generale si individuale 

asupra participării elevilor 

la lecţie, precum şi asupra 

comportamentului lor pe 

parcursul orei. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Uv9i2q8V5II 
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Anexa 1-Ex 4 pag.54 

 

 

 

 

 
 

Anexa 2 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

Anexa 3 

             

 

 

 

 

Anexa 4 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5-Exerciții în completare 
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Anexa 6 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 7 
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ÎNVĂȚĂMÂNT ON – LINE - PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

 

Prof. Înv. Preșc. Dăian Andreea Maria,                                                                     

Grădinița cu P. P. Step by Step, Nr. 12 Alba Iulia 

 

Coronavirus a adus o criză care a afectat și educația și ne-a supus unei noi provocări- învățământ 

online- școala de acasă-. Online, un cuvânt pe buzele tuturor. Așa ne-am adaptat situației. Vă 

propunem o planificare pentru preșcolari nivelul 1 vârsta 3-4 ani.                          

 

SĂPTĂMÂNA: 09 noiembrie - 13 noiembrie 2020             TEMA ANUALĂ DE STUDIU:  

                                                                                                Când, cum și de ce se întâmplă?                      

TEMA PROIECTULUI: DIN TAINELE NATURII.       SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:                   

                                                                                             MIRESME DE TOAMNĂ (FRUCTE) 

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică 

 

 

 

 

 

 L 

U 

N 

I 

09.11 

  2020 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 

 

1. AI: DȘ+ DEC 

FRUCTE PARFUMATE 

CU ARICI PENTRU 

PITICI- (– Cun. 

Mediului+Ed. Muzicală) 

 

2. Moment de mișcare:  

Înviorarea de dimineață - 

Cântece cu dans pentru 

copii Puf Puf 

 

Provocare: Preparăm o 

salată de fructe! (fructe 

de sezon) 

 

-Moment pentru poveste: 

Povestea mărului 

• să participe la activitate, atât în 

calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor 

• să transmită mesaje simple, să 

reacționeze la acestea 

• să enumere fructe de toamnă 

cunoscute de ei 

• să descopere şi să denumească 

părţile componente ale mărului 

(coajă, miez, seminţe, codiţă);  

• să comunice idei pe baza unor 

observări efectuate 

• să descrie caracteristicile 

privind forma, culoarea, mirosul 

și gustul mărului prin antrenarea 

tuturor organelor de simț);                                                                                                                            

• să motiveze necesitatea spălării 

fructelor înainte de a le consuma 

• să-și formeze o ținută 

corporală corectă, executând 

mișcări motrice de bază 

• să asocieze mișcările sugerate 

de textul cântecului cu ritmul 

acestuia 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

 înviorare- PPT 

Anunțarea temei 

săptămânale, a temei de 

discuție cu copiii;  

 

Cântec: Învățăm fructele 

Toamnei cu Arici pentru 

pitici 

https://youtu.be/KXQDFB

wG2Tc 

Vizionare filmuleț pe You 

Tube: FRUCTE DE 

TOAMNĂ 

https://www.youtube.com/

watch?v=quH0ZmSzc_w

&feature=youtu.be 

Vizionare cântec pe 

YouTube: Înviorarea de 

dimineață - Cântece cu 

dans pentru copii Puf Puf 

https://www.youtube.com/

watch?v=LI8NAW5SXQ0 
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Poveste: Povestea mărului 

https://www.youtube.com/

watch?v=uuHbO0CeEc8

&feature=youtube 

 

 

 

 

M 

A 

R 

Ț 

I 

10.11 

2020 

 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 
 

1. DLC- Ed. limbajului: 

”Povestea mărului”, de 

V. Suteev poveste de 

toamnă 

 

2. Momentul de mișcare: 

Înviorarea de dimineață - 

Cântece cu dans pentru 

copii Puf Puf 

 

Provocare: Exercițiu de  

pentru stimularea 

limbajului 

”Dacă aș fi fruct, aș vrea 

să fiu...pentru că...” 

 

-Moment pentru poveste: 

Călătoria lui Sâmburel 

• să participe la activitate, atât în 

calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor 

• să transmită mesaje simple; să 

reacționeze la acestea 

• să audieze cu atenție un text, să 

rețină ideile acestuia și să 

demonstreze că l-a înțeles 

relatând acțiunile din „Povestea 

mărului”  

• să reproducă „Povestea 

mărului” pe baza tabloului, 

respectând ordinea derulării 

faptelor 

• să răspundă corect la 

întrebările adresate de 

educatoare; 

• să-și formeze o ținută 

corporală corectă, executând 

mișcări motrice de bază  

• să completeze propoziția  

lacunară cu cuvinte  care descriu 

fructe de toamnă, exersând 

limbajul și creativitatea  

• să-și coordoneze mișcările cu 

ritmul solicitat de conducătorul 

jocului 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare-PPT 

 

Vizionare poveste de 

toamnă PPT ”Mărul 

buclucaș” 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube: Înviorarea de 

dimineață - Cântece cu 

dans pentru copii Puf Puf 

https://www.youtube.com/

watch?v=LI8NAW5SXQ0 

Poveste: Călătoria lui 

Sâmburel 

https://www.youtube.com/

watch?v=2Y6iDxariJw&f

eature=youtu.be 

 

 

 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

11.11 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 

1.AI: DȘ+ DLC:  „Unde 

s-a ascuns Mărul 

săltăreț?” (Activ. 

matematică poziții 

spațiale (ÎN, SUB, 

LÂNGĂ, PE) + Ed. 

limbajului- memorizare) 

 

2.Momentul de mișcare: 

Înviorarea de dimineață - 

Cântece cu dans pentru 

copii Puf Puf 

• să participe la activitate, atât în 

calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor 

• să transmită mesaje simple, să 

reacționeze la acestea 

• să descopere modalități de 

organizare în realizarea unor 

sarcini  

• să plaseze obiectele într-un 

spațiu dat 

• să recite poezia respectând 

intonația, ritmul, tonul, pauzele 

• să recite versurile sugerând 

prin mimică și gestică 

înțelegerea conținutului de idei 

• să-și formeze o ținută 

corporală corectă, executând 

mișcări motrice de bază 

• să-și coordoneze mișcările cu 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare- PPT 

Vizionare video  Poziții 

spațiale - joc interactiv 

pentru copii 

https://www.youtube.com/

watch?v=qkJKRdCnjsg 

  

Poezia  

„Mărul” 
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2020 Provocare: Ne jucăm și 

acasă cu plasarea 

fructelor într-un spațiu 

dat (poziții spațiale). 

Materiale necesare: coș 

cu mere sau diverse 

fructe  

Repetăm poezia: Mărul 

-Moment pentru poveste: 

Toamna și bufnița 

înțeleaptă- poveste 

terapeutică 

ritmul solicitat de conducătorul 

jocului 

 

 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube:  Înviorarea de 

dimineață –Cântece cu 

dans pentru copii Puf Puf 

https://www.youtube.com/

watch?v=LI8NAW5SXQ0 

Poveste terapeutică: 

Toamna și bufnița 

înțeleaptă 

 

 

 

 

J 

O 

I 

 

12.11 

2020 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 

1. AI: DEC+DEC 

”Borcanul cu compot  de 

mere” (Ed. artistico-

plastică– pictură (tehnica 

ștampilarii cu jumătăți 

de măr)+ Ed. Muzicală-

cântec) 

Materiale necesare: 

frunze, acuarele, foi albe 

2. Momentul de mișcare: 

Înviorarea de dimineață - 

Cântece cu dans pentru 

copii Puf Puf 

Provocare: Realizăm  și 

acasă un BORCAN CU 

COMPOT DE MERE, 

prin tehnica ștampilării 

cu jumătăți de măr.  

Materiale necesare: 

coală de hărtie, mere, 

furculiță, culori tempera, 

guașe 

-Moment pentru poveste: 

Cele 4 piersici- poveste 

cu tâlc 

• să participe la activitate, atât în 

calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor 

• să transmită mesaje simple, să 

reacționeze la acestea 

• să compună în mod original și 

personal spațiul plastic 

• să obțină efecte plastice, 

exersând deprinderi tehnice 

specifice activ. artistico-plastice 

(tehnica ștampilaării cu mere) 

• să-și formeze o ținută 

corporală corectă, executând 

mișcări motrice de bază 

• să-și coordoneze mișcările cu 

ritmul solicitat de conducătorul 

jocului 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare- PPT 

 

 

Toamna cea bogată - 

Cântece de toamnă pentru 

copii  

https://www.youtube.com/

watch?v=Um8kVa3trRI&

app=desktop 

Vizionare cântec pe 

YouTube:  Înviorarea de 

dimineață - Cântece cu 

dans pentru copii Puf Puf 

https://www.youtube.com/

watch?v=LI8NAW5SXQ0 

Poveste: Cele 4 piersici 

https://www.youtube.com/

watch?feature=youtu.be&

v=woKcIeDsGqk&app=d

esktop 
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V 

I 

N 

E 

R 

I 

13.11 

2020 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, 

calendarul naturii, 

înviorare 

1. DOS- Activ. practică 

”Mânuțe  pricepute”- 

rupere, mototolire, lipire 

Materiale necesare: hărtie 

creponată  (roșie/ 

galbenă/ verde),  lipici 

Provocare: Îmbrăcăm  

mărul! (să rupă hârtie 

creponată, să 

mototolească, să lipească 

mototoale de hârtie  pe 

suprafața mărului) 

2. Momentul de mișcare: 

Înviorarea de dimineață - 

Cântece cu dans pentru 

copii Puf Puf 

-Moment pentru poveste: 

Povestea nucii lăudăroase 

Provocare pentru Luni: 

Pregătim un coș cu 

legume de toamnă! 

 

• să participe la activitate, atât în 

calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor 

• să transmită mesaje simple, să 

reacționeze la acestea 

• să exerseze deprinderi tehnice 

specifice activ. practice (rupere, 

mototolire, aplicație-lipitura) 

• să-și formeze o ținută corporală 

corectă, executând mișcări 

motrice de bază 

• să-și coordoneze mișcările cu 

ritmul solicitat de conducătorul 

jocului 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, 

prezența, 

calendarul 

naturii, 

înviorare- PPT 

 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube:  Înviorarea de 

dimineață - Cântece cu 

dans pentru copii Puf Puf 

https://www.youtube.com/

watch?v=LI8NAW5SXQ0 

Povestea nucii lăudăroase 

https://www.youtube.com/

watch?v=Jrz80OA9gyE&f

eature=youtu.be 

 

Bibliografie: 

 

1. *** Curriculumul pentru educație timpurie 2019 

2. Culea Lucreția – Îndrumător metodic 3-4 ani. În conformitate cu Curriculumul pentru 

educație timpurie 2019, aprobat prin OMEN, nr. 4694/ 2.08.2019, Editura Diana, 2019; 
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Despre școala de acasă                                                                                                           

Resurse educaționale deschise 

 

Profesor învățământ primar, Damian Ancuța Mihaela 

 

 

Dragi prieteni, cu toții am fost puși în situația de a face față învățământului online, respectiv, 

școlii de acasă. Cu siguranță am căutat soluții care să ne faciliteze activitatea și care să se potrivească 

nevoilor educaționale. Unii am descoperit diferite unelte utilizate pentru întâlnirile online cu elevii, 

webinarii sau conferințe. De la: ZOOM, MENTIMETER, GOOGLE JAMBOARD, TEAMS, 

CLASSROOM, PADLET, KAHOOT, LEARNING APPS, PREZI, ș.a., pe care cred că deja le 

cunoașteți și v-ați familiarizat cu ele, aș dori să vă prezint în continuare legătura dintre aceste platform 

de învățare și resursele educaționale deschise. 

Este important să ținem cont de următoarele aspecte: 

- Identificarea și selectarea resurselor digitale care susțin și îmbunătățesc procesul de predare – 

învățare - evaluare 

- Crearea de resurse educaționale deschise care să susțină atingerea obiectivelor educaționale 

în contexte pedagogice diverse, adaptate grupurilor de învățare 

- Gestionarea ansamblului de resurse educaționale deschise, utilizate pentru facilitarea 

accesului elevilor, părinților și altor profesori, cu respectarea drepturilor de autor corespunzătoare. 

Dar, haideți să vedem ce reprezintă o resursă educațională deschisă… 

Declarația1 UNESCO de la Paris din 2012 definește Resursele Educaționale Deschise (RED):  

materiale educaționale, de învățare și cercetare în orice media - digital sau nu - care sunt în 

domeniul public și care poartă o licență deschisă care permite acces fără costuri, utilizarea, adaptarea 

și redistribuirea făcută de alții cu restricții limitate să fără niciuna. 

Resursele se disting între ele prin tipurile de media pe care le pot reprezenta. Acestea pot fi 

tipuri de text, de imagine, video, audio și aplicații. Toate acestea realizate individual pot fi considerate 

opere din perspectiva drepturilor de autor. Combinarea lor pentru a crea alte opere cu un conținut 

bogat ilustrat sau interactiv, trebuie să se facă cu deplina respectare a licenței pe care fiecare dintre 

părți o poartă. O resursă care nu poartă o licență, chiar dacă poate fi descărcată de pe Internet, este 

protejată prin efectul automat al drepturilor de autor. Numai menționarea licenței sub care este 

permisă exploatarea, va permite flexibilitatea necesară construirii unor materiale noi, fie derivate, fie 

cu totul noi în care acestea devin componente.  

Resursele Educaționale Deschise (RED) sunt materiale de învățare, predare și cercetare aflate 

în orice mediu aparținând domeniului public sau care au fost difuzate cu o licență deschisă care nu 

are asociat niciun cost de acces, utilizare, adaptare și redistribuție pentru ceilalți 

(https://creativecommons.org/about/program-areas/education-oer/) 

RED sunt resursele de învățare care sunt utilizabile, adaptabile la nevoile specifice ale 

procesului de învățare, și pot fi distribuite gratuit. 
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Ce permit RED-urile 

● Deținerea controlului asupra creației proprii 

● Reutilizarea creațiile altora respectându-le drepturile 

● Revizuirea resurselor existente prin adaptare, ajustare, modificare, traducere 

● Remixarea resurselor pentru a crea ceva nou 

 

Redistribuirea care permite reintroducerea în circuit a propriilor creații după ce ai adăugat un 

nou nivel valoric.  

Profesorii au deja o bogată experiență de lucru cu resursele electronice. Majoritatea materialelor 

cu destinație didactică și educațională se nasc digital deja. Din perspectivă legală, dincolo de profesie 

și zona ocupațională, toți suntem niște creatori. Expresiile tangibile ale gândurilor și ale cunoașterii 

sunt obiectul protecției legale, transferându-se astfel responsabilitatea deplină asupra formei, calității 

și utilității operelor pe care le creăm. 

Nu toți cei care ajung să folosească resurse digitale sunt creatorii acelor resurse digitale. Mare 

parte dintre aceștia navighează pe Internet în scopuri didactice și fac o selecție a diferitelor materiale 

care sunt considerate a fi utile, fie acestea resurse text, imagine sau audio-video. 

O parte dintre cei care interacționează cu aceste resurse culese, intervin asupra lor dincolo de 

logica dictată de combinatorica menită a satisface o anumită țintă. Aceste intervenții, în funcție de 

abilitățile tehnice personale sau de grup, conduc la crearea de noi resurse, de fapt, care în termeni 

legali se numesc opere derivate. Rețineți faptul că pentru a crea resurse/opere derivate, cele originale 

trebuie să aibă o licență care să permită acest lucru. Mai sunt și o categorie de participanți care își 

creează propriile resurse digitale de la 0, fiind inspirați sau chiar motivați de lipsa ori de necesitatea 

de a modifica creativ actul de educație. 

După cum spuneam, majoritatea celor care au nevoie de resurse educaționale în format digital 

pentru a sprijini actul didactic, recurg la cele pe care le găsesc utilizând motoare de căutare. În funcție 

de necesități, cele mai relevante sau cele care se potrivesc criteriilor de calitate relativ la mesaj și 

informație sunt preluate și introduse la clasă chiar dacă, uneori, sunt protejate prin drepturi de autor. 

Acest lucru este permis prin simplu fapt că legislația prevede excepții pentru educație. Ca profesori, 

suntem creatori de resurse necesare procesului didactic. Creăm pe de o parte instrumentele 

profesorului și pe de altă parte instrumente pentru elevi. Fie că elaborăm o planificare, o proiectare a 

unei unități de învățare, o fișă de lucru pentru elevi sau chiar un curs opțional, toate acestea se nasc 

întâi ca resurse digitale într-un calculator. 
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Activități specifice pentru dezvoltarea profesională/ formarea continuă                  

prin participarea la activități educative extrașcolare! 

 

Prof. Damian Monica                                                                                                          

Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

 

„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) 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea unor 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 în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi 

în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă 

elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.  

Pedagogul american Bruner 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”.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 

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.  

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.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 

şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. 

Exemple de activităţi extraşcolare            

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează 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.  
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Participarea la concursuri de cultură generală - sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie de 

lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care nu 

le aveau înainte. 

 Participarea la diverse campanii de conștientizare - elevii trebuie să participe de asemenea la 

diferite activități care militează pentru sănătate, protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi 

în problemele societații actuale. 

 Participarea la evenimente comunitare - elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru 

situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite 

cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), întregul proces și tehnicile folosite. 

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. 

În concluzie, pot spune doar că activitățile extrașcolare sunt o alta formă de educație a copilului, 

însă recomandat este ca acestea să fie integrate în paralel cu lecțiile de la școală. 

 

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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Avantajele și dezavantajele școlii online 

 

 

DAN BIANCA 

 

 

Pentru că odată cu pandemia am experimentat o nouă formă de predare-învățare, aceea online, 

și odată cu ea ne-am confruntat cu păreri pro și contra atât la nivelul cadrelor didactice cât și al 

părinților, vom sintetiza câteva avantaje și dezavantaje ale acestui mod de predare care s-a manifestat 

pe parcursul anului școlar 2020/2021 și care a devenit cumva parte din viața noastră. 

În primul rând, un avantaj al predării online ar fi faptul că elevii conștientizează altfel 

importanța școlii, aflându-se în situația de a nu putea fi prezenți fizic, dar de a participa totuși la 

activități, putând să interacționeze unii cu ceilalți în mediul virtual. 

Un alt avantaj ar fi transmiterea informațiilor în mod eficient și crearea de lecții interactive 

adaptate particularităților de vârstă și care suscită interesul.   

Elevii primesc informația în timp real, indiferent unde s-ar afla. De asemenea, sunt avantajați 

elevii emotivi, care nu se simt în largul lor atunci când se află în centrul atenției, preferând să nu iasă 

în evidență. Un alt avantaj ar fi evitarea unor situații problemă, și anume bully-ing-ul, din păcate un 

fenomen tot mai prezent în școli. 

Copiii, fiind familiarizați cu mediul online, sunt din acest punct de vedere pregătiți pentru acest 

mod de predare, internetul fiind pentru ei un mod de a interacționa și de a socializa.  

Un dezavantaj al predării online este faptul că nu toți copiii au acces la tehnologie, în special în 

zonele rurale, unde semnalul este inexistent, sau a spațiului în care locuiesc mai mulți membri ai 

familiei.  

De asemenea, multe cadre didactice au întâmpinat probleme la utilizarea platformelor online, 

din cauza lipsei de pregătire.  

Elevii mai mici au dificultăți de concentrare, de înțelegere și interacțiune cu profesorul, iar 

părinții au fost puși în situația de a rămâne acasă cu copilul, pentru ca acesta să poată participa la 

orele online. 

Alte dezavantaje ale predării online ar fi alterarea relațiilor sociale din cauza distanțării, 

dificultatea comunicării eficiente cadru didactic-elev, dar și o evaluare mai puțin eficientă datorată 

mijloacelor utilizate pe platformele educaționale. 

În altă ordine de idei, predarea online   poate fi benefică   în cazul în care prezența fizică în școli 

pune în pericol sănătatea publică iar limitările impun o distanțare datorată unor factori pandemici,  

nefiind benefică pe termen lung, nici din punct de vedere educațional și nici psiho-afectiv.  
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O POLITICĂ EDUCAŢIONALĂ DE SUCCES -                                                

APLICAREA ALRENATIVEI „STEP BY STEP” 

 

DAN EMANUELA ALICE 

 

 

O politică educaţională se defineşte ca fiind un set de decizii privind alegerea obiectivelor, a 

mijloacelor şi a resurselor necesare rezolvării unor probleme şi se traduce prin direcţii de acţiune în 

domeniul educaţiei. 

În învăţământul nostru preşcolar,după revoluţie s-a trecut la aplicarea unor politici noi 

educaţionale, aceea de implementare şi aplicare a unor alternative educaţionale practicate în alte ţări 

din lume. Una din aceste alternative care s-a dovedit a fi de succes a fost Alternativa educaţională 

„Step by Step”. 

Pentru o reînnoire a metodologiilor şi mijloacelor de predare tradiţionale,pentru câştigarea unei 

noi arii de transfer curricular, s-a ales aplicarea Alternativei educaţionale „Step byStep” şi în unitatea 

noastră,care acum şi-a personalizat şi numele Grădiniţa Step by Step”Rază de Soare”. În anul 2001, 

doamna directoare a noastră împreună cu patru educatoare curajoase au simţit nevoia de a aplica alte 

metode de predare decât cele tradiţionale, şi de a ridica standardele educaţiei la indicatorii europeni. 

Am fost primii, deci pionieri ai aplicării alternativei educaţionale  „Step by Step” în judeţul Prahova.  

Ca primă etapă pe care am parcurs-o a fost aceea de a ne pregăti temeinic teoretic. 

Împreună cu Doamna Inspector Adriana Manolache şi alte trei colege de la Grădiniţa”Licurici”, 

am efectuat cursurile Modulelor I şi II desfăşurate la Grădiniţa nr. 13 Târgovişte şi conduse de 

Doamna Profesor Doctor Ioana Herseni. 

Impactul asupra noastră a fost covârşitor. Nu ne aşteptam la o aşa mare varietate de material 

didactic, la un spaţiu educaţional colorat,vesel, împărţit în şapte centre de activitate: Ştiinţă, Artă, Joc 

de rol, Alfabetizare, Manipulative, Construcţii, Nisip şi apă. Am deprins teoria legată de noua 

metodologie de predare şi de planificare care ţine cont de principiile pedagogice de bază însuşite de 

noi,de prevederile programei pe care noi o aplicăm. 

După însuşirea elementelor de teorie, am primit şi metodici noi, după care am trecut la pasul 

următor, aplicarea în practică a acestor noi şi incitante cunoştinţe. 

Am format o echipă educaţională de  lucru în cele două clase unde am aplicat alternativa, echipă 

formată din: educatoare, îngrijitoare, ajutor de educatoare şi părinţi ca parteneri egali şi viabili de 

lucru. 

Deoarece nu aveam mobilierul necesar (dulapuri standard, cu înălţime şi dimensiuni standard) 

am reuşit ca împreună cu părinţii să modificăm vechile dulapuri şi alte mobiliere şi să le adaptăm 

noilor cerinţe. 

Dulapurile au fost scurtate,revopsite,pentru a putea să împărţim clasa în şapte centre de 

activitate, corespunzătore cu domeniile cunoaşterii umane (artă, ştiinţă, alfabetizare, matematică, joc 

de rol, nisip şi apă, construcţii). Am trecut la pasul cel mai important, atragrea părinţilor în activitatea 

noastră de transformare totală, nu numai a mobilierului şi a bazei materiale, dar şi a concepţiilor 

despre şcoală şi ce este de fapt educaţia în concepţia politicii educaţionale ”Step by Step”.  
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Am făcut şedinţe cu părinţii unde le-am explicat în ce constă modul de predare al alternativei. 

Aceştia au înţeles că este mult mai uşor să se lucreze cu grupuri de câte cinci copii  la măsuţe. Lecţia 

predată la cinci copii cu material intuitiv individual este mult mai rapid asimilată; randamentul este 

mai bun şi prin aplicarea metodelor interactive de lucru. 

Părinţii au fost invitaţi să participe la activităţi ca parteneri în lecţii şi s-a alcătuit un grafic, după 

care fiecăruia îi va veni rândul lunar. 

Împreună cu părinţii am procurat materialele didactice intuitive din centrele de activitate, 

obligatorii pentru aplicarea alternativei: truse de culori, şevalet la artă, un mic laborator cu microscop, 

eprubete, colecţie de pietre, ierbar, lupă, atlase, enciclopedii, tablă magnetică, jocuri de îmbinare, lego 

(la construcţii) etc. 

Prin asociaţia de părinţi am reuşit să formăm un parteneriat cu adevărat viabil în grădiniţa 

noastră. 

Am schimbat total aspectul grădiniţei noastre, este mult mai vesel,conform standardelor 

europene de calitate, clasele sunt personalizate, fiecare cu stilul ei ambiental.                    

Cred că alternativa educaţională care aplică filozofia educaţională constructivistă  a prins 

rădăcini şi la noi în ţară. Menţionez că acum,în anul 2021 metodologia Step by Step a fost preluată şi 

adaptată şi la învăţământul tradiţional românesc. Există acum în programul copiilor întâlnirea de 

dimineaţă,activităţi integrate care seamănă mult cu cele desfăşurate pe centre  în Step by Step. 

Cred că numai aşa am reuşit să schimbăm ceva în învăţământul preşcolar, prin muncă, strădanie, 

creativitate şi dăruire, aplicând cu succes politica educaţională a alternativei   Step by Step. 

 

 

  

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

160



 

Sistemul educațional spaniol – Sistemul educațional german                                 

Analiză comparativă 

 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva                                                      

Prof. Dan Gabriela 

 

Sistemul spaniol de învățământ 

Sistemul spaniol de învățământ nu este împărțit în trimestre sau semestre, anul școlar fiind 

abordat ca un tot unitar (din septembrie si până în iunie). Există o vacantă de Crăciun de două 

săptămâni și o vacanță de două săptămâni de Paște. Școala începe de obicei la 8.30 și se termină la 

14.30. După-amiaza nu sunt ore dar anumite școli oferă workshopuri opționale.  

Sistemul educațional public spaniol se divide in 3 cicluri distincte: 

Educația elementară – clasele 1-6, de la 6 la 12 ani; 

Educația secundară – clasele 7 – 10, de la 12 la 16 ani; 

Bacalaureatul (bachillerato): – clasele 11 -12 de la 16 la 18 ani. 

 

Învățământul primar, clasele 1-6 

Învățământul primar se desfășoară pe durata primilor 6 ani de școlarizare, de la vârsta de 6 ani, 

pana la vârsta de 12 ani, si este format din 3 cicluri de studiu, de cate doi ani fiecare: 

De la vârsta de 6 ani, pana la vârsta de 8 ani; 

De la vârsta de 8 ani, pana la vârsta de 10 ani; 

De la vârsta de 10 ani, pana la vârsta de 12 ani. 

  

Învățământul secundar, clasele 7-10 

Învățământul secundar se desfășoară pe durata a 4 ani, între 12 ani și 16 ani, și este format din 

2 cicluri: 

Primii 3 ani de învățământ secundar, clasele a 7-a, a 8-a si a 9-a; 

Al 4-a an de învățământ secundar, respectiv clasa a 10-a. 

Al doilea ciclu, clasa a 10-a, conține două opțiuni: 

Orientare către bacalaureatul spaniol; 

Orientare spre formarea profesională. 

La finalizarea învățământului secundar, elevii care au promovat clasele 7-10, primesc titlul de 

Absolvent al Educației Secundare Obligatorii.  
 

Bacalaureatul, clasele 11-12 
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După finalizarea educației secundare, la sfârșitul clasei a 10-a, elevii pot părăsi școala cu un 

certificat de absolvire a ciclului secundar sau pot continua educația la liceu pentru doi ani și să obțină 

titlul de “Bachiller”. 

Acest program de 2 ani, Bachillerato, este compus din doua părți: 

O parte ce cuprinde curriculum-ul de bază, cu materii obligatorii; 

O parte ce permite alegerea unei specializări: arte; natură și științe; științe si inginerie; științe 

sociale; științe umaniste. 

Elevii care îndeplinesc cu succes cerințele bacalaureatului spaniol vor primi diploma de 

bacalaureat. 
 

Discipline studiate la liceu în Spania 

În cadrul ciclului secundar, cele mai multe obiecte de studiu sunt obligatorii: Științe Naturale, 

Științe Sociale, Educație Plastică și Vizuală, Limba si Literatura Spaniola, Limbi străine (de obicei 

Limba Engleza), Matematica, Muzica, etc. 

În cadrul ciclului de Bachillerato in clasa a 11-a obiectele obligatorii sunt Limba si Literatura 

Spaniola I, Limbi străine I (de obicei Limba Engleza), Filosofia si Educație Fizica iar in clasa a 12-a 

obiectele obligatorii sunt: Limba si Literatura Spaniola II, Limbi străine II (de obicei Limba Engleza) 

și Istoria. În ambele clase de Bachillerato, elevii trebuie să-și aleagă in functie de specializarea 

universitară pe care doresc sa o urmeze alte 3 obiecte dintre: Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, 

Latina, Greaca sau alte obiecte aflate in curricula opțională. 

Sistemul educațional german 

Sistemul educațional german se distinge semnificativ de alte sisteme de învățământ, dar 

angajează elevii într-o schema performativă, astfel încât, la absolvire, aceștia sa aibă un nivel 

academic foarte ridicat. Diferențe de curriculum exista între land-urile germane, datorită funcției de 

control pe care statele federale o au asupra sectorului educațional. 
 

Sistemul educational german este structurat astfel:  

Grundschule (școala elementara) cuprinde clasele 1-4 de studiu, timp in care se predau materii 

nediferențiat. După aceea, elevii se vor orienta către alte tipuri de școli, în funcție de abilitățile 

academice și de aspirațiile acestora și ale părinților.  

Sunt trei tipuri de scoli intre 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 școli, doar că la un nivel mai puțin competitiv 

și combinate cu o serie de cursuri cu orientare vocaționala. La finalizarea acesteia, elevii obțin un 

certificat care permite continuarea studiilor într-o școală profesională, pe care o vor finaliza la vârsta 

de 18 ani. 

Realschule furnizează educație copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 si 16 ani (clasele 5-10, in 

funcție de land-uri. Aceasta combină latura academică cu cea practică, iar la sfârșitul perioadei se 

obține un certificat care permite continuarea studiilor într-o școală profesională, dar elevii cu un nivel 

academic ridicat se pot transfera într-un Gymnasium pentru absolvire. 

Gymnasium, in funcție de land, este oferit pana la clasa a 12-a sau a 13-a (de la 10 la 19 ani). 

După susținerea examenelor finale (Abitur) care permit elevilor să își continue studiile la o 

universitate sau o altă instituție de învățământ superior. Curriculum diferă de la o școală la alta, dar, 
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in general, include: limba germană, matematica, fizica, geografie, biologie, chimie, informatica, arte, 

muzica, istorie, filosofie, educație civica, dar si o serie de limbi străine. 

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 si muzica. Fiecare liceu oferă una sau 

doua dintre aceste programe, copiii pot alege minim 2 materii studiate la nivel avansat si 7-10 materii 

standard. 

Examene si notare 

În ultimul an de liceu, elevii susțin examene scrise numai pentru disciplinele din profilul ales – 

unul pentru fiecare dintre cele două materii studiate intensiv si unul din două materii standard. Media 

generală este formată pe baza notelor din examene si notele obținute din ultimii 2-3 ani de studiu. 

După susținerea cu succes a examinărilor finale se obține diploma Abiturzeugnis, care reprezintă 

diploma de studii liceale din Germania. Acest document este necesar, dar nu întotdeauna suficient, 

pentru continuarea studiilor la o universitate sau o alta instituție de învățământ superior. În funcție de 

destinația universitara si de domeniul ales de studiu, va fi necesară susținerea unor examene de 

admitere și diferite alte condiții pot fi impuse. 

Învățământ superior 

Odată cu obținerea Abitur sau Fachabitur (certificat de învățământ secundar superior / certificat 

secundar specializat), absolventul poate alege dintr-o gamă de instituiții de învățământ superior din 

Germania: Universität (universitate), Technische Hochschule (universitate tehnică), Pädagogische 

Hochschule (colegiu pedagogic), Kunsthochschule/ Musikhochschule (colegiu de arta/ colegiu de 

muzica) or Fachhochschule (colegiu de știinte aplicate): 

În plus, sistemul de învățământ asigură educația adulților, eLearning și învățământ pentru 

persoane cu cerințe speciale (cu dizabilități, elevi străini, copii supradotați sau elevi cu cerințe 

educative speciale). 

 

Bibliografie:  

https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/Sistemul-de-invatamant-din-Ger21.php 

http://www.integraledu.ro/ro/articles/sistemul-spaniol-de-invatamant 

https://www.mara-study.ro/oferte/liceul-in-strainatate/liceu-in-spania-liceul-public/ 
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Proiect educațional: Educație fără frontiere                                                         

Secțiunea: Învățământ gimnazial special 

 

PARTICULARITĂȚI ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SPECIAL ON-LINE 

 

Prof. Dan Raluca-Elena                                                                                              

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila 

 
Apariția pe plan mondial a unei pandemii cauzate de un virus nou denumit Covid-19 a generat 

la nivel internațional o situație fără precedent: am asistat cu uimire, teamă și neliniște la instaurarea 

unei situații deosebite, în care, pentru limitarea răspândirii contaminării cu acest virus, s-a limitat 

contactul interuman, inclusiv referitor la participarea fizică în mediul școlar. 

În această situație de o mare gravitate, am constatat că s-au impus adoptarea de măsuri 

restrictive de acces în sala de clasă, de respectare a unor norme sanitare necesare pentru buna 

desfășurare a actului educativ, printre care și impunerea obligativității de a purta mască în spatiile 

închise și, până acum o lună, chiar și în spatiile deschise precum curtea școlii.  

Învățământul special se află într-o situație aparte, tocmai din cauza deficiențelor pe care elevii 

din acest tip de învățământ le manifestă, dificultăți cu care se confruntă cadrele didactice, dar și 

părintii și aparținătorii legali ai acestor copii și tineri. 

Când vorbim despre noțiunea de ,,cerințe educative speciale”, (C.E.S.) subliniem cu claritate 

tocmai necesitatea de adaptare a sistemului de învățământ la particularitățile bio-psiho-sociale 

individuale ale participanților la actul didactic. Deci, trebuie să specificăm că fiecare elev cu 

deficiențe este o individualitate, care are un anumit bagaj de cunoștințe minimale, propriul său nivel 

de dezvoltare și propriul ritm de evoluție care face ca educația acestor elevi cu deficiențe să necesite 

intervenția specializată și continuă, pentru a putea menține nivelul achizițiilor intelectuale, 

deprinderilor motrice și competentelor de autoservire la un nivel optim pentru a se asigura o cât mai 

bună adaptare la mediul fizic și social a elevilor cu limitări și deficiențe. 

Ceea ce caracterizează elevii cu cerințe educative speciale este tocmai heterocronia dezvoltării, 

care, în funcție de tipul și gradul deficienței sau a ansamblului de afectări, își pune amprenta pe 

întreaga viată psihică a acestor copii și tineri. 

Cea mai mare parte dintre elevii Școlilor speciale sau a Centrelor de Educație Incluzivă sunt 

orientați către această formă de învățământ din cauza severității incapacităților și inadaptărilor la viața 

școlară și socială normală. Elevii care au deficiențe minore sau mici și se pot integra minimal în școala 

normală, alături de copii fără deficiențe, beneficiază de orientare către sistemul de masă, unde primesc 

suport de la un profesor de sprijin. Elevii care au o constelație de afectări, sunt îndrumați către 

învățământul special.  

Elevii încadrați în școlile speciale necesită observare, sprijin, îndrumare și corectare 

permanente. Dacă, înainte de pandemie, ne puteam apropia de elevi și să îi ajutam fizic să învețe sau 

să corecteze poziții, mișcări ale motricității grosiere sau fine, în condițiile de distanțare socială de la 

nivelul clasei nu mai putem să avem contact fizic, iar pentru acești elevi este necesară exemplificarea 
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concretă, nu verbală, pe care de multe ori nu au capacitatea sau disponibilitatea intelectuală de a o 

percepe și integra în sistemele lor motrice sau noționale. 

În perioada când numărul cazurilor de infecții cu virusul Covid-19 a depășit pragul de 4 la mie, 

toți elevii au fost nevoiți să facă ore în sistem on-line, conectarea cu aceștia făcându-se greu, pe 

platformele de socializare preponderent, dar și prin trimiterea de fișe și lecții virtuale pe platforme de 

tipul Classroom. 

Din cauză că elevii cu Cerințe educative speciale, de cele mai multe ori, sunt greu antrenabili 

și au capacitate scăzută de focalizare și de menținere a atenției, ne-am confruntat cu dificultatea de a 

le putea capta interesul pe o durată de timp suficientă pentru a transmite noi informații. A fost nevoie 

de implicarea directă și maximă a părinților și aparținătorilor acestor copii pentru a suplini lipsa 

cadrului didactic specializat în lucrul cu elevii cu deficiențe.  

Din păcate ne confruntăm cu dificultatea de a accesa anumite tipuri de platforme de educație 

din cauza specificului intelectual al elevilor cu C.E.S. De cele mai multe ori, accesarea dispozitivelor 

electronice de tipul tabletelor, telefoanelor, calculatoarelor, pentru acești tineri este asociată cu timpul 

liber, cu distracția, cu recreerea, deci implicarea directă în fața dispozitivelor nu este în măsură să 

asigure puterea de concentrare și de mobilizare conștientă pentru învățare. De asemeni, ne confruntăm 

cu o lipsă a soft-urilor educationale particularizate pe niveluri și grade de deficiență, astfel nu putem 

vorbi despre o eficientizare a procesului educativ în sistemul on-line. 

De mare ajutor pentru elevii cu deficiențe sunt și terapiile complementare, de tipul terapiei 

tulburărilor de limbaj, a kinetoterapiei, dar acestea sunt dificil de realizat în condițiile în care este 

necesară obligativitatea purtării măștii de protecție și a limitării contactului fizic.  

În luna aprilie prin Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății din 29.04.2021 s-a decis 

permiterea participarea preșcolarilor/elevilor din învățământul special, cu prezență fizică, la nivelul 

tuturor grupelor/claselor, în toate unitățile de învățământ care funcționează în localități în care nu este 

declarată starea de carantină. 

Consider că învățământul special se poate desfășura în condiții oprime doar fizic, față-în-fată, 

acesta fiind modul optim de îndrumare și transmitere de cunoștințe noționale și acționale pentru elevii 

cu cerințe educative speciale. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL                                                                                                             

între tradițional și online în vremea pandemiei 

 

Autor: Daniela - Cristina Sălăgean                                                                               

Profesor pentru învățământul primar și preșcolar,                                                                         

Grădinița cu P. P. „Universul copiilor” – Cluj - Napoca 

 

Școala reprezintă o etapă importantă în educația și formarea individului și cu toate că tehnologia 

de-a lungul timpului a făcut multe progrese, metodele și mijloacele de predare au bătut pasul pe loc, 

rămânând în același context în care au învățat și generațiile trecute, rămânând tradițională. Și probabil 

se continua în aceași manieră, dacă nu survenea un eveniment global care a făcut ca învățământul 

tradițional să fie pus la mare încercare.  

Această situație de urgență declanșată de pandemie, a adus multe schimbări pe care le-am 

resimțit cu toții. Peste noapte, școala s-a mutat acasa și deși ar părea un vis îndeplinit pentru unii 

elevi, a devenit o adevărată provocare pentru părinți și cadre didactice. În aceste condiții de izolare, 

pentru a se asigura continuarea procesului educațional, s-a apelat la comunicarea de la distanță prin 

intermediul diverselor instrumente informatice sau pe scurt, s-a trecut la școala online.  

Școala online a presupus o adaptare forțată la o situație fără precedent, o reinventare; atât 

cadrele didactice cât și elevii și părinții acestora, dacă vorbim despre învățământul preșcolar (dar nu 

numai), au fost nevoiți într-un timp scurt să învețe să utilizeze diferite tehnologii și instrumente 

informatice precum și platforme digitale pentru a asigura continuitatea educației. Dintre avantajele 

învățământului online, doresc să menționez câteva aspecte: 

- Întărirea relației părinte-copil-cadru didactic: ajutorul oferit în rezolvarea sarcinilor, 

susținerea reciprocă, recunoașterea efortului elevului de a ține pasul precum și observarea efortului 

profesorului pentru reușita  procesului de predare învățare: 

- Activitățile educative se desfășoară în mediul familiar, liniștit, plăcut, ceea ce conferă un plus 

de  siguranță elevilor, cu precădere preșcolarilor; 

- Materialele postate pe platforme digitale pot fi oricând accesate, reluate; de asemenea, 

conținutul poate fi editat, reeditat, actualizat oricând se dorește; 

- Datorită educației asincronă, se respectă ritmul individual de lucru, fiecare elev are 

posibilitatea de a parcurge în mod independent materialul propus, limita de timp dispare; 

- Colaborarea cadrelor didactice este îmbunătățită prin schimbul de materiale, idei, împărtășirea 

de noi experiențe precum și accesul comun la unele proiecte, fiecare putându-și aduce contribuția în 

realizarea de material didactic. 

- Timpul alocat deplasării la școală devine un timp câștigat pentru hobby, studiu individual etc.  

La o primă vedere, învățământul online este perceput ca fiind ceva foarte benefic și util elevilor 

însă cu toate acestea sunt o mulțime de dezavantaje, iar primul dintre toate este lipsa accesului la 

internet sau la mijloacele de conectare care face imposibilă școala online. De aseemenea, faptul că 

părinții lucrează de acasă, acest lucru nu presupune că timpul, atenția și sprijinul lor sunt dedicate în 

totalitate școlii online iar în cazul învățământului preșcolar, prezența unui părinte în preajma copilului 

este extrem de necesară. 

Școala tradițională are cu siguranță nevoie de unele îmbunătățiri însă ea aduce adevărata valoare 

relațiilor interumane dintre elevi-cadre didactice - părinți sau între elev-elev.  
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Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe cadre didactice să se cunoască mai bine, să relaționeze 

mai ușor, ideile pot fi împărtășite în mod direct, unele neclarități pot fi pe loc discutate, explicate.  

Cadrul didactic are un mai bun control asupra atenției copiilor, asupra modului de realizare a 

sarcinilor de lucru, asupra modului de organizare a spațiului educational, care stimulează curiozitatea 

și dorința de învățare. Învățământul tradițional încurajează dezvoltarea autonomiei și independenței 

copilului, favorizând dezvoltarea globală a acestuia. 

Ca o concluzie, faptul că desi au traversat o perioadă dificilă și nesigură, plină de frică și 

îngrijorare, cadrele didactice, părinții și micii eroi ai pandemiei - copiii/elevii au fost capabili să se 

adapteze la noul mod de abordare al educației și să continue procesul de învățare în online, însă 

consider că este mult mai benefică o școală de „contact”, în care cadrul didactic este pus față în față 

cu elevul, dar în același timp, să se găsească echilibrul perfect dintre școala traditională și cea din 

online, împrumutând instrumentele digitale în activitățile zilnice. 
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Grădinița de acasă 

 

Prof. Dănilă Anca,                                                                                                        

Grădinița cu P. P. nr. 14 Sibiu 

 

 

În contextul actual al pandemiei continuarea procesului educațional a devenit o provocare; 

utilizând diferite aplicații și platforme am reușit să rămânem conectați și sensibili la nevoile copiilor 

și ale părinților 

Nu vorbim practic de o predare, ci de o experiență. În centrul învățării se află copilul. Când 

planificăm o activitate, trebuie să ne gândim la ce tip de experiență va avea copilul, nu la ce trebuie 

el să învețe. 

 Un rol foarte important în activitatea online îl joacă părinții. La vârsta prescolarității copiii au 

nevoie de sprijin pentru a desfășura activitățiile online; de aceea, comunicarea cu părinții a fost extrem 

de importantă în această perioadă.  

Comunicarea s-a desfăsurat prin intermediul platformei Zoom unde am stabilit programul 

activităților, modaliatea de realizare a acestora, am stabilit o zi în care să meargă la gradiniță pentru 

a lua materialele necesare pentru întreaga săptămână. 

Pentru a construi o experiență benefică în predarea online, trebuie respectate câteva principii: 

nevoia de mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în activități, structura și pauzele. 

Mișcarea este foarte importantă, deoarece copiii învață prin folosirea întregului corp, de aceea 

în proiectarea activităților am avut întotdeauna în vedere crearea unui moment de mișcare fie prin 

intermediul unui cântec preferat de copii pe care am dansat, fie printr-un joc de tip roata aleatoare 

creat pe aplicatia worldwall.  

De fiecare dată am avut nevoie de anumite materiale, obiecte sau jucării pentru activitățile 

desfășurate  este bine să îi anunțăm din timp pe părinți; orarul activităților era postat din timp, iar cu 

o zi înainte de activitate le reaminteam părinților necesarul pentru următoarea activitate.  

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.  

Brain breaks sunt momentele de pauză pentru corp și pentru minte. În paralel, se folosesc 

attention grabers, acele strategii de captare a atenției copiilor. Este importantă starea pe care o au 

copiii când încep orele. De aceasta va depinde disponibilitatea lor.  

Copiii au aceleași nevoi pe care le au și în 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 din sala de grupă.  

Ca și în format fizic, menirea noastră, a educatorilor, este aceea de a-l ghida pe copil să 

descopere lumea; este foarte important să le oferim copiilor o experiență de învățare în care să se 

simtă ascultați și valorizați.  

Bariera ecranului poate fi depășită prin transmiterea emoțiilor cu ajutorul gesturilor, prin voce 

putând fi alături de copil, chiar dacă nu suntem prezenți fizic lângă el.  
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Este important ca la fiecare întâlnire sincron să alocăm câteva minute împărtășirii noutăților,să 

adresăm întrebări copiilor, pentru a vedea cum se simt, ce griji au, ce s-a întâmplat cu ei; de asemenea 

este important să dăm posibilitatea tuturor celor care se conectează de a participa activ. Este foarte 

important să fim alături de copii și ei să simtă asta. 

 

 

Sursa: Kinderpedia 
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Organizarea sistemului de educaţie finlandez 

 
Prof. Dănilă Mariana,                                                                                                        

Școala Gimnazială Loamneș 

 

În Finlanda strategia naţională se bazează pe dorinţa de a dezvolta ţară ca o societate 

informaţională care îşi educă cetăţenii la un standard ridicat. Pentru a realiza acest lucru, Finlanda 

canalizează investiţii substanţiale în cercetare şi dezvoltare. Sistemul de educaţie este un sistem 

descentralizat, 100% finanţat de stat, iar programa şcolară este schiţată doar în linii mari de autorităţile 

centrale. 

 

Sistemul de educaţie din Finlanda este compus din: 

 

▪ 9 ani educaţie de bază, precedaţi de un an de clasă pregătitoare; 

▪ educaţie postsecundară: generală (liceu) şi vocaţională (şcoală profesională); 

▪ educaţie superioară – universitară şi de aplicare a ştiinţelor (cercetare). 

Principalul obiectiv al politicii educaţiei în Finlanda este să ofere tuturor cetăţenilor oportunităţi 

egale în a primi educaţie, indiferent de vârstă, domiciliu, situaţie financiară, sex ori limbă maternă. 

Anul şcolar începe la 15 august şi se încheie în 30 mai, cuprinzând 5 module, în timpul cărora se 

predau intensiv 4 sau 5 materii. Fiecare modul se încheie cu lucrări finale de evaluare. Şcolile sunt 

deosebit de curate, fiecare profesor având un cabinet echipat cu mijloacele audio-video 

corespunzătoare pentru a asigura un învăţământ de calitate.  

 

În Finlanda educaţia formală este organizată în 5 trepte [2, pag.29]: 

 

• Învăţământ preşcolar – până la 6 ani; 

• Învăţământ gimnazial – între 7 şi 16 ani; 

• Învăţământ preuniversitar – care se divizează în 2 direcţii de bază: 

 - studii liceale (3 ani); 

 - 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. 

 

Educaţia 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. Părinţii sau tutorii sunt notificaţi când copilul 

trebuie înscris la şcoală, iar daca nu îndeplinesc această obligativitate nici după cea de-a doua 

notificare pot fi acuzaţi de neglijenţă.  

Şcoala nu este obligatorie, doar educaţie este obligatorie. Un elev poate studia şi în afara şcolii, 

acasă de exemplu, dar periodic se verifică în sistemul educaţional de stat progresele copilului care nu 

frecventează şcoala. Numărul celor care studiază acasă este însă foarte mic. Grădiniţa nu este 

obligatorie, ci voluntară. Unele şcoli oferă o grupă de grădiniţă pregătitoare pentru şcoală pentru 

copiii de şase ani. După cei nouă ani obligatorii, tânărul poate continua studiile sau nu. 

Cei care decid să continue studiile au două opţiuni: şcoala secundară (care durează patru ani 

maximum – cu posibilitatea de completare în doi ani – şi care se încheie cu un examen naţional pe 

baza căruia se fac apoi admiterile în universităţi) şi educaţia vocaţională (care durează doi sau trei 
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ani, în funcţie de domeniul de studiu). Scopul educaţiei vocaţionale este de a pregăti muncitori 

calificaţi pentru diferite domenii. Educaţia vocaţională poate fi urmată şi ea de studii superioare, în 

politehnici. Un aspect foarte important în cazul educaţiei vocaţionale este practica făcută chiar la 

locul de muncă, în domeniul pentru care tânărul respectiv se pregăteşte. 

După încheierea acestei etape de studii, fie în şcoala vocaţională, fie în cea generală, tinerii pot 

aplica pentru admiterea într-o facultate. Sistemul educaţiei superioare are două sectoare, universităţile 

şi politehnicile. Sistemul de educaţie finlandez permite cetăţenilor finlandezi să îşi desăvârşească 

educaţia sau calificarea la orice vârstă. 

Politehnicile oferă educaţie în următoarele domenii: ştiinţe umaniste şi ale educaţiei; cultură; 

ştiinţe naturale; turism, catering şi servicii domestice; servicii sociale, sănătate şi sport; tehnologie, 

telecomunicaţii şi transport; ştiinţe sociale, afaceri şi administraţie. Există peste 20 de politehnici în 

Finlanda, la care se adaugă Politehnica din Insulele Åland şi Colegiul de Poliţie al Finlandei. Cele 20 

de universităţi finlandeze oferă pregătire în domenii precum ştiinţe umaniste, tehnologie, ştiinţe 

naturale, artă şi design, teatru şi dans, medicină veterinară etc. 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 

 

1. Ministerul Educaţiei şi Culturii “Sistemul de învăţământ finlandez. Trecut şi prezent”, 

Bucureşti, 2013; 

2. www.finland.ro 
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DIGITALUL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR                                         

DĂRĂU LAVINIA VASILICA                                                                              

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SEBIȘ, JUDEȚUL ARAD 

 
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. 

Criza provocată de virusul SarsCov-19 a impus continuarea demersului educativ în mediile 

online. Situația nouă 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. 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. Astfel, în activitatea online se pot utiliza mai multe variante. Voi aminti câteva dintre 

ele pe care le-am folosit în acea perioadă ,,altfel.” 

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, se pot 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. 

GoogleMeet - Este o aplicație din suita Google for Education care se poate accesa doar dacă 

aveți un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, și opțiunea de meet 

care anterior a fost doar plătită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o 

platformă de comunicare instant prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar 

participanții trebuie doar să-l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra în sesiunea online. 

Meet acceptă până la 100 participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: 

comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului 

silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

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 vizualizarea 

datelor geografice. Nu necesită cont de utilizator şi este gratuit. 

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 trei la câteva sute 

de bucăţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 

PIZAP - este un editor online cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, 

afişe în format digital etc. Este foarte uşor de utilizat, este gratuit şi nu necesită crearea unui cont. 

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, 
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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. 

În tot acest timp, am colaborat cu părinții și i-am informat asupra modalităților de organizare a 

activităților suport pentru învățarea online, identificând mijloacele comune de comunicare. M-am 

străduit să selectez 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 (o tehnică de pictură sau modelaj, confecționarea unor 

obiecte simple).  

La unele activități, le-am transmis preșcolarilor materiale video, în care eu personal le 

explicam/demonstram ce/cum trebuie să facă și ei. De asemenea, cei doi copii ai mei, m-au ajutat, 

filmându-i la diferite jocuri, experimente, lucrări artistico-plastice și practice. 

Întreaga experiență online a fost inedită și eficientă, preșcolarii fiind motivați și încurajați să 

desfășoare activitățile de acasă, cu sprijinul părinților. 
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RELAȚIA DINTRE ÎNVĂȚAREA FORMALĂ,                                          

NONFORMALĂ, INFORMALĂ 

 

 

Profesor învățământ primar: DASCĂLU MONICA 

Şcoala Gimnazială ,,N. I. Jilinschi” Vernești 
 

 

 

Educaţia a însoţit istoria omenirii de la începuturile ei şi va continua să existe de-a lungul 

întregii evoluţii a acesteia. Este considerată un fenomen social, întrucât conservă şi transmite 

experienţa de cunoaştere teoretică şi practică, valorile culturii şi civilizaţiei de la o generaţie la alta. 

Fiecare disciplină care se predă în învățământul de toate gradele urmărește nu numai însușirea de 

cunoștiințe, ci mai ales formarea și educarea elevilor, dezvoltarea în mod specific a anumitor 

capacități sau procese psihice, stimularea formării unor calități general umane.  

Coordonarea şi relaţionarea celor trei tipuri de educaţie formală, nonformală şi informală 

constituie o problemă complexă, dacă ţinem seama de faptul că exigenţele nonformale ale elevilor nu 

sunt întotdeauna cunoscute şi valorizate în şcoală. 

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.  

Educaţia nu se termină la sfârșitul 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. 

Toate cele trei educaţii „paralele”, chiar dacă au propriul câmp de acţiune şi funcţionalităţi 

diferite, îngăduie extensiuni şi întrepătrunderi benefice, această articulare conducând la întărirea lor 

reciprocă şi la eficientizarea demersului educativ. Cele trei forme se sprijină şi se condiţionează 

reciproc. Trebuie recunoscut, totuşi, că, sub aspectul succesivităţii în timp şi al consecinţelor, educaţia 

formală ocupă un loc privilegiat, prin necesitatea anteriorităţii ei pentru individ şi prin puterea ei 

integrativă şi de sinteză. De amploarea şi profunzimea educaţiei formale depinde calitatea coordonării 

şi integrării influenţelor nonformale şi informale. 

Problema interdependenţei dintre educaţia formală, nonformală şi ormală, a devenit actuală 

odată cu accentuarea rolului influenţelor educative nonformale şi informale, alături de influenţele 

educative formale asupra formării şi dezvoltării personalităţii elevului. 

Relaţia dintre educaţia formală, nonformală şi informală se caracterizează prin 

complementaritate, deoarece se completează reciproc şi conduc la un rezultat favorabil pentru elev. 

Oportunităţile de învăţare şi experienţele obţinute atât în mediul formal, cât şi în cel nonformal şi 

informal, contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Prin urmare, interdependenţa 
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formal-nonformal-informal nu trebuie privită ca o relaţie de opoziţie în procesul educaţional, ci ca 

relaţii de complementarietate, care asigură funcţionalitatea sistemului educaţional.  

Abordarea interdependenţei formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional 

reprezintă o problemă de mare complexitate psihopedagogică şi socială, cu noi deschideri a 

cercetărilor pedagogice, având în vedere actualitatea şi importanţa problematicii educaţiei la nivel 

global şi naţional. 
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ȘCOALA ONLINE 

 

 
Profesor învățământ primar, DASCĂLU SILVIA 

Școala Gimnazială Nr. 33 , Galați 
 

 

 

,,Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte, cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața.,, Ioan Slavici 

 

Procesul de predare-învățare online în condițiile pandemiei a devenit o provocare, o alternativă 

la procesul clasic de predare- învățare- evaluare. 

 

Școala online presupune ca învățarea să progreseze fără a fi nevoie ca elevii și cadrele didactice 

să se afle în același spațiu fizic. Aceasta a promovat o reorganizare a metodelor și tehnicilor prin care 

să se dezvolte competențele. 

 

Învățarea online reprezintă un proces bine structurat care se extinde înainte și după lecție. În 

acest model de învățare crește gradul de autonomie al elevului, el devine ,,autodidact,, deorece se 

reduce transferul de cunoștințe primit de la profesor. Acest tip de învățare oferă prilejul cadrului 

didactic să personalizeze învățarea după nevoile elevului.  

 

Învățarea online, dacă este corect pusă în practică, are o serie de avantaje: 

 

-elevii participă activ la lecție, ei nu sunt simpli receptori; 

-învățarea poate fi individualizată după progresul fiecărui elev: 

-dezvoltă competența ,, a învăța să înveți,, , motivația și autonomia elevului; 

-oferă posibilitatea de a relua explicatiile în cazul unor momente înregistrate din lecție; 

-promovează o gamă diversă de resurse  pentru o anumită temă; 

-oferă feedbeack imediat în cazul anumitor teste de evaluare; 

-părinții sunt bine informați și implicați; 

-dezvoltă competența digitală; 

-oferă posibilitatea combinării a diverse metode de instruire, ș.a. 

 

Pentru a se integra eficient tehnologia în procesul de învățare trebuie să avem în vedere aspecte 

precum:  

 

-o bună pregătire pedagogică; 

-coștientizarea faptului că tehnologia nu reprezintă decât un instrument care ne sprijină în 

formarea competențelor; 

-profilul de învățare ale elevilor s-a schimbat, aceștia sunt ,,nativi digitali,,; 

-tehnologia nu va înlocui educația convențională; 

-diversitatea modurilor de învățare la elevi; 

-starea de bine emotională este foarte importantă. 

 

Premizele învățării online sunt reprezentate de accesul cadrelor didactice și al elevilor la 

dispozitive, la softuri și la internet precum și de prezența unor compențe motivaționale și digitale de 

bază la toți participanții. 
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Procedul de predare-învățare-evaluare online prezintă o serie de particularități. Astfel acesta 

trebuie să fie simplu, cu instrucțiuni explicite, oferite în timp util și cu implicarea părinților. Mai mult 

decât atât, procesul de învățare trebuie să fie atractiv, captivant și cu o participare activă intensă din 

partea elevilor.   

 

Demersul didactic online presupune simplificarea conținutului de informații și concentrarea pe 

ceea ce este esențial. 

 

 

Bibliografie: 
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virtuală,, , ,,Ora de Net,, , ,,Salvați copiii,, 
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Invătarea digital 

 

 
Prof. inv. primar Datcu Adela Carmen 

Scoala Gimnaziala Virgil Mazilescu 

 

 
 

Trecerea de la învățarea clasică la cea digitală „se înscrie într-un curent mai larg, cel al 

digitalizării și al virtualizării culturale”. Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare online 

reprezintă un proces complex ce presupune integrarea instrumentelor și a resurselor în format digital, 

dintr-o nouă abordare pedagogică. Este evident faptul că noile tehnologii vor genera schimbări 

majore, atât în ceea ce privește suporturile de învățare, cât și mecanismele de utilizare a acestora din 

punct de vedere metodologic. 

Suporturile culturale actuale, ca și mediul de transmitere a acestora, nu aveau cum să nu fie 

influențate de inovările tehnologiilor de informare și de comunicare. Cartea veche sau contemporană, 

tabloul din sala de expoziție sau muzeu, concertul sau un spectacol oarecare pot fi consultate/ 

ascultate/ apreciate și prin intermediul „dubletelor” digitale ce ne parvin fie prin intermediul unor 

suporturi informatice (DVD-uri, de pildă), fie prin magistralele internetului. Mai toată cultura clasică 

a fost transpusă, din punctul de vedere al transmisibilității acesteia, și într-o versiune digitalizată. 

Cum este firesc, și suporturile curriculare au fost influențate de aceste evoluții.  

Învățământul nostru dispune deja de numeroase ocazii de instruire pe bază de ordinator 

(secvențe sau lecții facilitate de calculator, platforme specializate în care unele materii sunt stocate 

etc.).  Ideea introducerii învățării pe bază de suport informatic se așază pe un orizont de așteptare care 

ar putea favoriza sau motiva învățarea», preciza Constantin Cucoș. 

Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare online este un proces complex ce  presupune 

integrarea instrumentelor și  a resurselor în format digital, dintr-o nouă abordare pedagogică. Aceasta 

impune crearea unui nou design al situațiilor de învățare care să permită parcurgerea curriculumului, 

facilitarea asimilării noilor conținuturi, precum și activizarea și motivarea elevilor, stimularea 

interesului elevilor pentru cunoaștere. 

Preocuparea pentru crearea unui cadru în care elevii să învețe cu plăcere limba franceză, în 

actualul context social, m-a determinat să parcurg o serie de cursuri prin intermediul cărora am exersat 

integrarea în lecții a unor instrumente digitale atractive, care s-au dovedit a fi și eficiente. Iată câteva 

exemple puse în practică: 

• Crearea un avizier virtual utilizând aplicația Padlet: padlet.com. Această aplicație, 

ușor de utilizat, mi-a permis colaborarea cu elevii, prin postarea de materiale (teme, diverse sarcini 

de lucru, proiecte) și oferirea/primirea  feedback-ului. 

• Crearea unui avatar virtual accesând www.voki.com/. Această aplicație le-a 

permis elevilor să-și exerseze exprimarea orală în limba franceză, ajutându-i, chiar și pe cei timizi, 

să-și învingă teama de a vorbi în public. 

• Realizarea unui „nor de cuvinte” prin intermediul aplicației WordArt: 

wordart.com. Elevii au reușit să rețină mai ușor cuvinte-cheie, termeni, noțiuni, definiții, conferindu-

le culori și forme speciale. Aplicația  poate fi introdusă ca suport în învățare, în diferite momente ale 

lecției (reactualizare, fixare, evaluare formativă). 

• Crearea de scheme, în mod interactiv, utilizând aplicația Mentimeter: 

www.mentimeter.com. Astfel, putem lansa o întrebare elevilor  pentru a afla răspunsul  în timp real. 

Răspunsurile se vor aranja și sub formă de nor, dacă am ales aceasta opțiune, în prelabil. Întrebările 
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pot viza reactualizarea cunoștințelor, fixarea acestora sau împărtățirea opiniilor, gândurilor, emoțiilor 

elevilor referioare la anumite aspecte din cadrul secvențelor didactice. 

• Culegerea și organizarea ideilor accesând  jamboard.google.com/. Cu ajutorul 

tablei digitale Jamboard, am reușit să culeg feedback-ul oferit de elevii, să organizez ideile pe mai 

multe pagini, astfel încât acestea să poată fi vizualizate și reținute mai ușor. Este, de asemenea, și o 

mod eficient de a observa sistematic progresul. 

• Crearea de teste prin intermediul aplicației Quizizz: quizizz.com/. Acest 

instrument digital de evaluare a elevilor s-a dovedit a fi util, încurajand totodată autoevaluarea. 

Raportul, care se generează automat la finalulul testului, ne oferă indicatori relevanți prin raportare 

la rezultatele cantitative și calitative  obținute de elevi. 

Așadar, avem posibilitatea de a monitoriza cu ușurință progresul în învățare și de a interveni 

prompt în vederea remedierii sau recuperării. 

În urma integrării acestor instrumente digitale în lecțiile de limba franceză, am constat o 

îmbunătățire la nivelul procesului instructiv-educativ, în ansamblu. Un impact pozitiv s-a produs 

asupra elevilor, astfel: 

▪ sunt mai motivaţi să lucreze și să-și ducă la îndeplinire sarcina de lucru; 

▪ devin mai activi, dorindu-și îmbunătăţirea propriilor abilităţi și competențe; 

▪ învaţă mai rapid, fără a depune un efort prea mare; 

▪ gestionează și rezolvă cu mai mare usurință problemele apărute; 

▪ primesc feedback imediat cu privire la ceea ce au realizat, observând și progresul. 

În concluzie, noile tehnologii vor genera schimbări majore, atât în ceea ce privește suporturile 

de învățare, cât și mecanismele de utilizare a acestora din punct de vedere metodologic. 
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DE CE VIN COPIII LA ȘCOALĂ? 

 

 
Prof. înv. preșc, David Ana -Evelina 

 

                                                                  
 „Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu doar ca 

specialist, ci ca o personalitate armonioasă.” ( Albert Einstein) 

 

„De ce vin copiii la școală ?” este o intrebare pe care ar trebui să și-o adreseze orice cadru 

didactic, întrucât actul educațional a devenit insuficient. În ultimii ani, răspunsul la această întrebare 

ar putea duce la o îmbunătățire a acestuia.  De ce ? Pentru că declinul educației este dat de către 

schimbarea elevilor, întrucât „școala trebuie adaptată la copii și nu copiii adaptați școlilor” 

(Alexander Sutherland).  

Considerăm că tocmai acest lucru nu a fost suficient de bine urmarit în demersul educațional. 

Acum, spre deosebire de anii anteriori, avem de-a face cu „nativii digitali”, iar realitatea virtuală în 

care ei trăiesc este depășită pentru majoritatea profesorilor, oricât de mult ar încerca ei să țină pasul 

cu schimbarea. Manfred Spitzer, în lucrarea sa „Demența digitală”, atrage atenția asupra faptului că 

„mediile digitale-calculatoare, telefoane inteligente, console de jocuri și nu în ultimul rând 

televizorul, ne schimbă viața”. În SUA, tinerii petrec acum mai mult cu mediile digitale -  șapte ore 

și jumătate pe zi - decât alocă somnului, conform unui studiu reprezentativ realizat pe un grup de 

peste 2000 copii și tineri cu vârste între 8 și 18 ani” (11) 

Copilul, parcurge în etape succesive, pașii mărunți, dar importanți, pe drumul dezvoltării și 

formării personale, drum care implică experiențe în întâlnirea cu sine și cu ceilalți, cu dorința de 

autocunoaștere și de autodepășire. Cu sine, pentru a-și răspunde la întrebări: „Eu cine sunt? Cum 

sunt? Ce pot să fac? Ce vreau să fac? Cum trebuie să fac?”. Cu ceilalți, pentru a vizualiza imaginea 

pe care o realizează în ochii colegilor, a profesorilor, a părinților, a comunității în care trăiește. În 

formarea unui om, cel mai important rol îl are educația. Aceasta este cea care ne deosebeşte. Imediat 

după familie, şcoala este cea care se ocupă cel mai mult de educația unui individ. 

Şcoala nu este doar o instituție de învățămant, nu este doar o clădire, locul unde elevii își petrec 

majoritatea timpului, începând cu vârsta de 2-3 ani până la 18-19 ani ( cu opțiunea de a-și continua 

studiile superioare), ea este un templu ai cărui preoți sunt profesorii și „atâta timp cât nu încetezi să 

urci, treptele nu se vor termina; sub pașii tăi care urcă,  ele se vor înmulți la nesfârșit “, asa cum afirma 

Franz Kafka. 

La grădiniță copiii pot fi mai ușor „păcăliți”. Profesorul îi poate introduce pe aceștia într-o lume 

de poveste, într-o lume imaginară, acolo unde copiii se simt bine, se simt puternici. Este suficient să 

spunem „închidem ochii și ne imaginăm că suntem într-un castel, cu multe prințese, prinți...”. 

Trecerea într-o altă lume trebuie să fie atât de veridică încât chiar profesorul însuși să cadă în capcană; 

el „vede” un turn înalt, îi întrebă pe copii dacă și ei îl văd, el vede o pasăre care zboară, îi întrebă pe 

copii dacă și ei o văd....Așadar, profesorul creează un mediu atractiv pentru copil, un mediu în care 

acesta se simte în siguranță, dar, mai ales, fericit. Da, despre aceasta este vorba: copilul trebuie să se 

simtă bine, să fie fericit în alt mediu decât familia, să i se creeze noi obiceiuri (colțul pentru învățat, 

colțul pentru lectură), întrucât este destul de greu ca întru-un mediu cu anumite obiceiuri să suprapui 

un mediu cu alte obiceiuri, așa cum ne recomandă James Clear în lucrarea sa „Atomic habits”. 

Când conștientizează copilul faptul că vine la școală din plăcere sau pentru a se forma ca om ? 

Sau, mai bine spus, când vine el la școală din plăcere? Cum poate fi școala la fel de atractivă ca și un 

mall sau ca și un loc de joacă? Trebuie să ținem cont de faptul că elevii s-au schimbat, ei fac parte 

din realitatea virtuală, ei sunt „nativi digitali”, spre deosebire de noi, majoritatea cadrelor didactice 

născute înainte de 1980, care suntem „imigranți digitali”, sintagma inventată de pedagogul și 

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

180



jurnalistul american Mark Prensky. Prin urmare, totul ține de profesor, de măiestria acestuia, de 

metodele de predare, de spațiul educațional. Gradul de motivație trebuie să fie crescut, pentru că, 

altfel, nimic nu mai are interes  sau farmec. 

Școala nu transmite doar cunoștințe, ci și un mod de a fi. Asadar, putem afirma că unul dintre 

motivele pentru care copiii vin la școală este acela de a găsi DRUMUL, calea. În acest sens, ne 

amintim cuvintele lui Martin Heidegger, unul dintre cei mai importanti filozofi germani ai secolului 

XX, care spunea ca „drumurile din pădure sunt acelea care încep de nicăieri și se termină undeva”. 

Școala trebuie să fie atractivă, să îl determine pe elev să vină cu drag, iar acest lucru ar trebui să fie 

un obiectiv prioritar pentru orice profesor. În opinia noastră,  profesorul,  indiferent  de nivelul la care 

predă,  trebuie să găsească metodele cele mai bune pentru a atrage copiii,  pentru a-i determina să 

vină de plăcere la școală, trebuie să amenajeze spațiul educațional, astfel încât se producă plăcere și 

interes elevului. 

Asa cum afirma Neil Postman în lucrarea sa „The End of Education”, „fără o povestire, viața 

nu are sens, fără sens, învățarea nu are scop, fără scop, școlile sunt case ale detentiei, nu ale atenției”. 

În aceeași lucrare,  întotdeauna aceia care se ocupă cu școlarizarea copiilor au două probleme: una 

tehnică,  care are ca scop găsirea celor mai potrivite mijloace cu ajutorul cărora copilul poate fi 

sprijinit să învețe si una metafizică, care vizează învățarea (când, cum, unde survine ea?). Pentru ca 

școala să aibă un sens pentru copil și pentru ca acesta să vină la școală, având o motivație intrinsecă, 

„dusul la școală” trebuie să aibe un Zeu, o destinație care să se plieze pe interesele lui (cu o destinație 

bună, orice drum pare mai ușor). Zeul,  narațiunea,  sensul,  rostul pe care copilul și-l  asumă ca model 

de urmat, poate fi izvorul autorității după care se ghidează copilul și care va genera comportamentele 

ulterioare ale acestuia.  

În concluzie, omul este dator la educație dacă se respectă pe sine deoarece „educația este cea 

mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe.”(Aristotel) 
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EDUCAŢIE  FĂRĂ FRONTIERE! 

Implicarea profesorului de artă  în formarea estetică şi artistică a elevilor 

 

 
Prof. David Camelia 

Palatul Copiilor Piteşti 
 

 

 

Arta pentru copil înseamnă un mijloc de exprimare, de manifestare şi exteriorizare a lumii sale 

interioare, a tendinţelor şi aspiraţiilor sale, o traducere directă fără cuvinte a orizontului sau psihic, 

sporind coeficientul de recepţie a influenţelor ce se exercită asupra personalităţii sale. 

Familiarizarea copilului cu elementele de limbaj  şi expresie plastică, este un proces îndelungat 

care se supune unor legi derivate din natura psihică a copilului şi chiar legităţii dezvoltării sale 

intelectuale şi afective. Cunoaşterea acestor aspecte apare ca o necesitate obiectivă a organizării 

oricăror activităţi educaţionale. 

Un fapt unanim recunoscut este şi modul  în care copilul percepe realitatea, felul în care 

gândeşte şi simte diferă de cel al adultului. Semnificaţia pe care copilul o dă obiectelor şi fenomenelor 

din jurul său, în funcţie de felul în care ele se leagă de experienţa  sa nemijlocită, de trăirile proprii în 

plan afectiv şi emoţional, nu corespunde întocmai cu cea reală. 

Pentru echilibrul său intelectual şi afectiv este necesar ca el să fie atras în asemenea  forme de  

activitate, prin care să nu fie forţat să se adapteze la realitate străină lui, ci dimpotrivă, să i se faciliteze 

asimilarea treptată a realului. Desenul, pictura pot fi căi de armonizare a realităţii înconjurătoare cu 

lumea interioară a copilului. 

În cadrul orelor de pictură copilul are posibilitatea de a exprima tot ceea ce, în experienţa lui 

trăită, nu poate fi formulat şi asimilat numai prin mijloacele limbajului vorbit. De asemenea, jocul cu 

culoarea permite copilului şi mai mult să exprime ceea ce vede, doreşte. Jocul cu culoarea este jocul 

apropierii de sensuri multiple ale lumii colorate, afective şi imaginative. 

Desenul, culoarea, contribuie astfel, atât la dezvoltarea sensibilităţii şi a receptivităţii artistice 

cât şi la potenţarea inteligenţei şi imaginaţiei copiilor. 

A fi creator pentru un copil înseamnă a fi capabil de a stabilii legături artistice noi, neaşteptate, 

între cunoştinţele dobândite anterior şi cele noi, a face combinaţii cu o anumită intenţie. 

În activitatea mea educaţională am considerat totodată că este necesară să intervin şi în formarea 

preferinţelor estetice şi artistice ale copiilor, ferindu-i de a-şi construi sensibilitatea pe non-valori 

oferite de unele obiecte care sunt pseudo-produse artistice.  

O simplă plimbare la muzeu, galerii de artă, o răsfoire a albumelor de artă şi a diferitelor 

cataloage ale expoziţiilor de artă plastică, îi poate îmbogăţi sfera de cunoaştere oferindu-i totodată un 

câmp larg pentru experienţe în care se contopesc observarea şi intuirea. Aceasta înseamnă ca ei să 

poată face aprecieri în funcţie de o anumită  scară de valori şi să le plaseze pe o anumită treaptă a 

acesteia. 

Având în vedere că percepţia estetică este o activitate de explorare, se ridică problema 

dezvoltării acuităţii vizuale astfel încât copilul să devină apt să perceapă expresivitatea formelor, 

culorilor, liniei, volumelor, spaţiului, a texturii, ca mai apoi să le poată realiza şi combina pentru a 

reda unitatea şi echilibrul compoziţional. 

În activitatea mea didactică am avut ocazia să constat că un rol important în atingerea 

obiectivelor educaţiei estetice, în dezvoltarea psihică a copiilor şi mai ales în formarea deprinderilor 

de exprimare plastică a acestora, îl are însuşirea şi diversificarea tehnicilor de lucru.  

În acest scop am căutat să încurajez exprimarea firească a copiilor, dorinţa lor de a învăţa lucruri 

noi pe care le-au folosit în mod creator. 
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Experienţa a dovedit că varietatea materialelor schimbând suportul de lucru, contribuie la 

consolidarea cunoştiinţelor, la dezvoltarea creativităţii copiilor, la mărirea curiozităţii lor.  

Este un fapt constatat că însuşirea şi aplicarea diferitelor tehnici de lucru imprimă copiilor 

simpatia pentru cele mai diverse materiale, aceştia dobândind mai mult curaj în exprimare şi mai 

multă libertate de acţiune. 

 

 

 

 

  

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

183



 

ȘCOALA ONLINE, O PROVOCARE 

 

Profesor Fănica David 

Școala Gimnazială ,,Emil Atanasiu” Garoafa, Vrancea 
 

 
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. În 

învățarea online comunicarea autentică și relaționarea umană se realizează mult mai greu. 

Învățarea online are avantaje incontestabile, dar și dezavantaje. Indiscutabil avantajele învățării 

online derivă din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând și oriunde, le pot accesa în ritm 

individual.  

Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare 

elev poate parcurge în mod independent materialul propus în ritm propriu. Învățarea online permite 

și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc 

sau timp. 

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru se poate 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 on-line de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită 

atenția. 

În online, primul lucru pe care trebuie să îl faci e să te conectezi cu elevii care vin din medii 

diferite. Trebuie să faci ca ora să fie cât mai atrăgătoare, să nu îi plictisești, să încerci să îi ai cât „mai 

aproape”, asta dacă nu apar voit sau nu, situații diverse, cum ar fi: „Nu vă aud, doamna!, „La mine se 

aude bruiat.”, „Nu vă văd.”, „Vreți să vă trimit poză să vedeți cum apare la mine?”, „M-a scos afară!” 

Lista poate continua. 

Monitorizarea învățării în mediul online este dificil de realizat. Vorbim de 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.  

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între 

elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de 

abordare a învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare 

slabe, deoarece conţinuturile expuse în mediul online sunt mai greu de asimilat, necesitând un grad 

ridicat de autodisciplină, de automotivare. 

Un dezavantaj pentru elev este faptul că 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. 

Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește. O 

dificultate întâlnită în școala online este obținerea de feedback în mod real și de a evalua modul în 

care s-a atins competența urmărită. 

Folosirea mediului virtual în exces (învățare și comunicare) ne robotizează! 

In mediul online ”dispar”: sentimentele, afecțiunea, mimica, gesturile, aprecierile verbale, 

observațiile imediate și la obiect. 

În online temele sunt ușor de transmis de la elev la elev,fără a se implica în rezolvarea lor. 

Elevul are sentimentul că timpul este gestionat exact așa cum vrea el. Orele virtuale se desfășoară 

repede, fără multe intervenții din partea lui.  Imediat se accesează cele mai ușoare informații aflate la 
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îndemână. Acest tip de învățare va sabota treptat accesul la carte, la consultarea unor materiale care 

necesită mai multă investiție de timp până la desprinderea concluziilor solicitate de profesor. 

Învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi și profesori. 

Clasele virtuale nu vor putea niciodată înlocui clasa reală, pot cel mult completa. Pot fi 

complementare, niciodată alternative. 
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Educație fără frontiere 

 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 45 - Oradea 

Profesor învățământ preșcolar: David  Lucia - Anca 

 

În toată cariera mea didactică și care trece de 35 de ani de activitate profesională m-a preocupat 

descoperirea și aplicarea unor tehnici de învățare la modul cât mai eficient cu putință, cu respect față 

de profesie, cu respect și înțelegere pentru copil. Am adunat și port în memorie zilnic candoarea a 

zeci de generații de copii exprimate în desene, întâmplări mai deosebite, dar plăcute, întrebări, 

rezultate deosebite obținute la diferite concursuri și mai nou bucuria recunoștințelor profesionale 

dobândite de unii dintre ei peste granițele țării. Le privesc cu mult drag și la fel  citesc cuvintele 

frumoase  despre ceea ce reprezintă azi pentru societate în urma traseului parcurs de ei  pe parcursul 

anilor. Bucurii care nu se pot exprima în cuvinte. Și ca mine sunt mulți dascăli în țara aceasta plină 

de copii ambițioși care reprezintă cu multă cinste această țară. 

În munca mea de cadru didactic pentru a desfășura o activitate de calitate am încercat să fiu la 

curent cu toate schimbările, să fiu în pas cu tendințele și noutățile în domeniu, să mă perfecționez 

continuu, să învăț în permanență pentru a-i învăța pe alții. 

Consider că, prin eforturile depuse de întreg personalul grădiniței și al părinților, a comunității 

am reușit să  ne desfășurăm activitatea  într-o grădiniță la modul în care copii zâmbesc, cântă  și se  

mișcă. O grădiniță în care catedra nu este o barieră între educatoare și copii. 

O grădiniță cu 11 săli de grupă, fiecare clasă este o comunitate în miniatură și fiecare copil știe 

că aparține unei astfel de comunități, sigla grupei lucrată cu copiii  și afișată. 

O grădiniță în care părinții sunt bineveniți oricând (exclus perioada de pandemie și în prezent) 

alături de educatoare și de copii. 

Fiecare copil are propria valoare,  ei știu și sunt încurajați să facă alegeri. 

O grădiniță în care culorile,  sunetele și mobilierul  emană echilibru, respect și armonie pentru 

copii. 

În acest an școlar datorită pandemiei am fost nevoiți să stăm mai mult acasă să desfășurăm 

activități online cu copiii și participăm tot online la cursuri de perfecționare, la webinarii. Am avut 

astfel ocazia să aflăm multe lucruri interesante despre învățământul din alte țări, să facem o analiză 

comparativă  a învățământului preșcolar din România și din alte țări. 

În România învățământul preșcolar constituie prima treaptă a sistemului de învățământ care 

școlarizează copiii cu vârste între 3-6 ani  și este structurat pe două nivele: nivelul 3-5 ani – grupă 

mică, mijlocie și nivelul 5-6 ani grupele mari. 

În Suedia învățământul preșcolar constituie de asemeni prima treaptă a sistemului de 

învățământ, cuprinde copii între 1-5 ani, fără a fi structurat pe niveluri de învățământ. Înscrierea 

copiilor se face în limita locurilor disponibile, pe criteriul vârstei, al proximității domiciliului de 

grădiniță și dacă au frați mai mari. Părinții au libertatea alegerii furnizorului de servicii. În Suedia 

72% dintre copiii preșcolari  cu vârste între 1-5 ani  sunt cuprinși în grădinițe. Planurile de învățământ 

și programele sunt obligatorii pentru toate  grădinițele. În Suedia la fel ca și în România educația 

preșcolară  se desfășoară  în trei tipuri de  grădinițe - la creșe (copii de la 6 luni  pe durata întregii 

zile) grădinițe sau școli de joacă  cu program redus de 5-6 ore, case de tip liber  aici sunt cuprinși 

copii care au nevoie de supraveghere cu intervalul de timp cuprins între terminarea orelor de clasă  și 

întoarcerea părinților de la lucru. 

Curriculum suedez este alcătuit din două părți principale prima parte se referă la valorile și 

misiunea instituției preșcolare, iar a doua parte la obiectivele și orientarea  în ceea ce privește 

activitatea de învățământ  în instituțiile preșcolare. 
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A doua parte a curriculumului  este formată din cinci grupe de obiective și direcții, norme și 

valori și dezvoltare și învățare; pentru copii influența preșcolară arată să coopereze cu 

școala.Curriculum-ul preșcolar suedez cuprinde în mod explicit ceea ce ar trebui să  învețe copiii la 

grădiniță care sunt stabilite cu o introducere la primele trei capitole ale planului de învățământ 

preșcolar. 

Curriculum-ul pentru învățământ preșcolar suedez cuprinde 16 pagini, el nu este funcțional și 

pentru grădinițele private, în timp ce în România este valabil pentru toate instituțiile preșcolare  

indiferent că sunt de stat sau privat. 

Spre deosebire de Suedia în România învățământul preșcolar românesc este gratuit, familia 

copilului înscris nu contribuie cu nici o sumă de bani, totul fiind suportat de stat, excepție fac 

gradinițele cu program prelungit  unde părinții achită taxa de hrană pentru fiecare zi în care copilul 

este prezent. 

În Suedia fiecare grupă de copii este supravegheată de un număr mai mare de cadre didactice, 

cărora li se oferă mai multe programe de specializare, de formare continuă, având ca   tematică 

multiculturalitatea și problema de gen. 

Învățământul preșcolar din România și Suedia au totuși puncte comune cum ar fi:obiecte de 

învățământ comune, cicluri de învățământ comune, tipuri de  grădinițe. 

Ele au totuși și o structură deosebită care reflectă specificul țării și localității în care 

funcționează, ele sunt marcate de transformările și înnoirile mai recente care au loc la nivelul fiecări 

țări. 

 

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani,  2008,  Editura  MEC, 

Bucureşti;  

 

2. Regulamentul de organizare și funcționare  a unităților de învățământ preșcolar  MEC ( 

O.M.nr. 4464/07.09.2000) 

 

3. Săcăieș Nicolae-,, Suedia și Școala Suedeză,, 1995, Universitatea Populară București 

 

4. Diverse webinarii 
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Situații de învățare, mijloace și tehnici didactice folosite                                                       

în  demersul didactic  ”față în față”                                                                                         

ce sprijină activitatea de învațare bazată pe competențe                                                         

-exemple de bune practici- 

 

Pîp DAVID MIHAELA,                                                                                                      

Şcoala gimnazială “Gheorghe Săvinescu”, com. Crăcăoani, jud. Neamţ 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL: „OAMENI ŞI LOCURI CU CARE NE MÂNDRIM” 

Clasa a IV-a 

Pentru derularea acestui proiect, mi-am propus să sporesc interesul elevilor față de cultură și 

specificul nostru național, familiarizarea cu personalități din diferite domenii ale cunoașterii, 

realizând astfel un important act cultural și educativ.  

Pe  parcursul acestui an școlar, am desfășurat activități  în cadrul cărora elevii au  

aflat  informații despre oamenii de seamă ai țării: George Enescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă,  

Nicolae Grigorescu, Traian Vuia,Al. Ioan Cuza , Ştefan cel Mare, precum şi informaţii despre locurile 

minunate în care ne-a aşezat Dumnezeu. 

 

1. Competența de comunicare în limba română 

 

• citirea unor texte în vederea desprinderii informațiilor esențiale legate de tema adusă în 

discuție;  

•  audierea unor scurte emisiuni informative;  

•  formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la materialul  audiat sau  citit;  

•  realizarea de conversații pe teme date și exprimarea opiniei în legătură cu un fapt;  

•  participarea la activități dedicate lui Mihai Eminescu, Ion Creangă ;  

•  crearea propriilor povești, poezii , cântece și prezentarea lor în cadrul activităților; 

2. Competența de comunicare în limbi străine 

• memorarea unor cântece în unele limbi străine (engleză, franceză); 

•  învăţarea numerelor în diferite limbi străine (franceză, rusă, turcă); 

3. Competențe de bază de matematică, științe și tehnologie 

 

• descoperirea funcționalităţii primelor avioane, datarea anilor când au fost construite, 

calcularea anilor care au trecut de atunci;  

• confecționarea unor avioane prin diferite tehnici (din lemn, origami); 

 

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

188



4.  Competența digitală 

• utilizarea calculatorului, a internetului pentru obţinerea de informaţii (Wikipedia) sau în 

scopul realizării unor prezentării ppt pe teme date, culegerea unor informații, realizarea unor evaluări 

interactive;  

•  accesarea platformelor și a softurilor educaționale în vederea prezentării într-un mod activ și 

atractiv a anumitor informații; 

 

5. A învăţa să înveţi 

• dezvoltarea gândirii critice, stimularea creativității, extinderea motivației pentru cunoaștere 

vor conduce spre formarea unor deprinderi de muncă intelectuală necesare continuării studiului în 

mod independent;  

•   realizarea unor lapbook-uri cu imagini şi informaţii sau a portofoliului „ Oameni de seamă 

ai țării”;  

 

6. Competențe sociale și civice 

•   dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării și a colaborării între elevi în vederea realizării 

sarcinilor de grup primite; 

•    însușirea unor norme și reguli de comportare civilizată la muzeu, în vizită, în excursie, în 

drumeţii;  

•   realizarea unur acţiuni de ecologizare a  unor suprafeţe din arealul Ţinutului Zimbrului;  

•   cultivarea unor trăsături morale și de caracter: patriotismul, respectul, toleranța;  

 

7. Spiritul de inițiativă și de antreprenoriat 

• implicarea elevilor în organizarea și realizarea unor expoziții cu lucrările efectuate în cadrul 

atelierelor propuse: „ În lumea culorilor”, „Primul meu avion”, 

•   valorificarea, cu vânzare, a produselor realizate, iar banii adunaţi să fie folosiţi pentru 

cazurile sociale ale clasei noastre; 

• chestionarea elevilor din şcoala noastră în cadrul evenimentului “Reporter pentru o zi’;  

•  realizarea unor pliante cu imagini şi informaţii despre locurile minunate care ne înconjoară 

şi distribuirea acestora; 

 

8. Sensibilizare și exprimare cultural 

• vizionarea unor filme, audiții, vizitarea unor expoziții de artă, a unor muzee, a caselor 

memoriale; 

•  vizitarea unor biblioteci sau librării și observarea organizării spațiului, a standurilor cu carte; 

•  dramatizarea unei poveşti a lui Creangă; 
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•  realizarea unui album cu fotografii de la toate aceste activităţi. 

 

“Copii în leagăn,” 

Lucrare realizată de eleva Bălţătescu Ana-Eliza, clasa a IV-a, prin tehnica de mototolire a hârtiei 

creponate 
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Copiii de ieri și copiii de azi 

 

 

Prof. Deac Ancuța - Claudia                                                                                           

Grădinița P. P. nr. 11, Arad 

 

 

Ziua Națională a României este sărbătorită de 1 DECEMBRIE în Grădinița P.P. 11, Grădinița 

P. P. 12 și Grădinița P. N. Mugurel, ne-am propus să marcăm acest eveniment printr- o acțiune 

deosebită, în cadrul unui parteneriat educațional, unde preşcolarii devin părtași la istoria națională a 

României, ei fiind purtători ai valorilor și tradițiilor românești.  

În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră o carte de vizită cu care să 

batem la porțile cunoașterii cu care vom fi primiți și apreciați oriunde în lume.  

Am realizat astfel tricolorul uman, implicând aici preșcolarii, părinții cadrele didactice și 

partenerii noștri. 

 

 

Manifestările artistice din cadrul aceluiași parteneriat au adus culoare şi implicare în trăirea 

evenimentului, astfel că preşcolarii, îndrumaţi de doamnele educatoare au prezentat dansuri 

tradiționale românești, poezii, cântece, parada portului popular și o expoziție de obiecte vechi: “Copiii 

de ieri, copiii de azi”, dar și o expoziție de jucării de pe vremea bunicilor intitulată: ”România de la 
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mic la mare”. 

 

  

  

Cei mai mici dintre români au știut să iși   exprime în felul lor recunoștinţa, respectul şi preţuirea 

faţă de eroii neamului și de aceea am organizat cu mare plăcere aceste activităţi care ne-au dat şansa 

să demonstrăm încă o dată că suntem vrednici urmaşi ai neamului. 

Scopul manifestării a fost, așadar, dezvoltarea interesului preșcolarilor pentru valorificarea și 

perpetuarea obiceiurilor tradiționale românești. 

Cunoaşterea unor elemente locale specifice, a unor personaje istorice, culturale, a faptelor şi a 

realizărilor lor îi ajută pe copii să înţeleagă şi să preţuiască înfăptuirile de seamă ale neamului şi să 

capete sentimentul apartenenţei naţionale. 

Am încheiat acest frumos eveniment plini de bucurie intonând imnul României. 
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Proiect de activitate integrată on - line 

”Bradul de Crăciun” 

 

Prof. Aurora Deac 

Grădinița cu P. P. ”Căsuța Fermecată”, Gherla 

 

 
 

 

NIVELUL/GRUPA: nivel I, grupa mijlocie ”Buburuzele” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: Decorațiuni de Crăciun 

TEMA ACTIVITĂŢII: Bradul de Crăciun 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

Activități pe domenii experiențiale 

- DLC – Limbă și comunicare: ,,Legenda bradului de Crăciun” - poveste 

- DOS – Activitate practică: ”Bradul împodobit” - lipire  

Mijlocul de realizare: povestirea, exercițiul, demonstrația, explicația, lipirea, conversația. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

C. 2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

C. 3. Activare și manifestare a potențialului creative 

D. 1. Mesaje orale în context de comunicare cunoscute 

Mijloace de învățământ: brad artificial, clopoței, imagini din poveste, brazi decupați, globulețe 

mici, steluțe, lipici, laptop, recompense. 

Metode și procedee didactice: povestirea, conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, 

surpriza. 

 Forme de organizare a activității: frontal, individual.   

Durata: 40 min.  

Bibliografie:  

1. Curriculum pentru educația timpurie, 2019 

2. Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie, 2019 

 

Scenariul activității integrate  

„Bradul de Crăciun” 

 I. Moment organizatoric: Fiind o activitate on-line, am distribuit linkul de conectare, copiii 

salută și își închid microfoanele. 

II. Captarea atenției: Se realizează cu ajutorul unui brad împodobit. Îi voi întreba pe copii dacă 

acasă au împodobit bradul.    

III. Anunțarea temei și a obiectivelor:  Astăzi vom desfășura activitatea cu tema "Bradul de 

Crăciun", vom asculta Legenda bradului de Crăciun și vom confecționa un brad pentru camera lor.  

IV. Dirijarea învățării și obținerea performanței:  

O1* Preșcolarul va fi capabil să asculte o poveste, urmărind firul logic cu ajutorul imaginilor; 

Îi voi întreba: ”De ce credeți că bradul este tot timpul verde?”. Pentru a afla răspunsul la această 

întrebare vă voi spune ”Legenda bradului de Crăciun”. Am să expun conținutul cu intonația adecvată, 

cu o tonalitate potrivită și cu modularea vocii pentru a imita personajele, marcând pauzele determinate 

de punctuație.  
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Copiii ascultă cu atenție povestea. Voi scoate în evidență fapta bună pe care a făcut-o bradul, 

drept pentru care a fost răsplătit cu păstrarea frunzelor mereu verzi.  

Tranziție:  Bradul 

Brăduleț, brăduț, drăguț, / Ninge peste tine! / Haide, hai în casa mea,/ Unde-i cald și bine. 

Pom de Anul Nou te fac, / O, ce bucurie! / Cu beteală am să te-mbrac/ Și steluțe o mie! 

O3* Preșcolarul va fi capabil să execute mișcări minuțioase pentru a lucra estetic și îngrijit; 

O4* Preșcolarul va fi capabil să creeze un brad împodobit după propria lui imaginație 

Copiii vor avea materialele pregătite de către educatoare și trimise la părinți în fața lor.  

Vom executa câteva mișcări de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor: ”ninge, ninge”, ”facem 

bulgări de zăpadă” și ”încălzirea mâinilor”. Le voi prezenta modul de lucru și etapele necesare 

realizării bradului. După terminarea activității practice de către toți copiii, îmi vor arăta pe rând bradul 

obținut. 

V. Asigurarea retenției și a transferului:  

O2* Preșcolarul va fi capabil să expună principalele idei ale poveștii, apelând la emoțiile simțite 

pe parcursul expunerii; 

Vom fixa conținutul poveștii prin câteva întrebări: 

”De ce am ales să împodobim un brad și nu alt copac?” (Împodobim bradul pentru că este 

verde.) 

”Cum s-a simțit păsărica când bradul i-a oferit adăpost?” (Păsărica a fost fericită.) 

”Cu ce am putut decora bradul?” (Noi am decorat bradul cu globuri și o steluță.) 

VI. Încheierea activității.  Aprecieri finale:   

Voi face aprecieri globale cu privire la modul în care s-au comportat și au răspuns pe tot 

parcursul activității. Voi aprecia munca pe care au depus-o și bucuria cu care au decorat bradul. Toți 

copiii vor primi câte o recompensă trimisă părinților.  
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Invățarea online                                                                                                                        

progres / regres 

 

 
Deaconescu Luminița                                                                                                       

G. P. P. Luminișul Pădurii Pitești 

 

 
Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. Profesorii, 

instituțiile și editorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie lăsați în 

urmă. Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei în clasă, 

este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită. Dar, în timp ce ne grăbim să ne creștem utilizarea 

tehnologiei în mediul educațional, am luat în considerare în mod corespunzător avantajele și 

dezavantajele pentru profesori. Cu siguranță, există multe beneficii pentru predarea într-un mediu 

online. Pentru profesorii care au alte responsabilități de serviciu, predarea online se poate încadra mai 

ușor în jurul rolului lor principal. Posibilitatea de a vă seta propriul program și a ratelor de plată poate 

fi un bonus major, deoarece vă oferă mai multă libertate în viață.  

Chiar dacă predarea online este singurul dvs. rol de serviciu, mai aveți capacitatea de a vă alege 

propriul program de lucru. Acest lucru este util în special dacă înveți studenții care se află dincolo de 

ocean și trebuie să lucreze pe alt fus orar. Sunteți matinal? Începeți când se crapă de ziuă. Bufniță de 

noapte? Începeți munca după-amiaza și terminați târziu. Acesta este același caz pentru profesorii care 

au familii și poate că trebuie să-și dedice mai mult timp pentru creșterea copiilor sau pentru a fi acasă 

pentru perioade îndelungate pentru a avea grijă de rude. Un alt avantaj este posibilitatea de a lucra la 

distanță. Vreți să locuiți într-un mediu rural, departe de instituțiile de învățământ? Nu este o problemă 

- acest lucru este posibil cu siguranță atunci când lucrați online, deoarece nu este necesar să fiți 

prezenți fizic la muncă.. 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 Apariția pandeiei și instaurarea 

stării de urgență, au provocat un experiment social în domeniul educației.  

Forțați să rămână inchiși în locuințe, transformând camerele în săli de clasă, preșcolarii,părinții 

și educatoarele s-au mutat în mediul online. Aceștia au învățat, din mers, să folosească platforme 

educaționale digitale pentru a învăța și a realiza activitățile. Unul dintre cele mai importante aspecte 

ale activității în această perioadă, a fost comunicarea permanentă cu părinții, așa că acum, poate mai 

mult decât înainte, s-a păstrat un dialog constant cu părinții, iar încurajările și susținerea au venit de 

ambele părți. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, părinții și educatoarea au folosit cele mai 

frecvente aplicații simple pentru comunicare cu grupa și individuală (cu fiecare copil) precum 

Whatsapp sau chiar apeluri telefonice. Pe locurile următoare s-au situat: utilizarea resurselor 

educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, platformele 

specializate de elearning și aplicațiile pentru apeluri video/ videoconferințe precum, Zoom, Meet.  

Stresați – părinții, pentru că, obligați să rămână acasă din cauza pandemiei și să preia astfel o 

parte din sarcina și din responsabilitățile grădiniței, au realizat în majoritatea lor cât de complexă și 

de dificilă este munca educatoarei. Au realizat că învățământul este o activitate complicată și că 

problema nu era la grădiniță, 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 au fost și educatoarele, pentru că, obligațe să iasă din rutina grădiniței și să intre în 

necunoscutul erei digitale, trăind acum momentul adevărului. 
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Preșcolarii au simțit în această perioadă lipsa spațiului fizic, a colegilor, a doamnei și a 

atmosferei din grupă, 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.  

Referitor la modul în care relaționau între ei, 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 success. 

Ceea ce le-a lipsit acestor copii a fost interacțiunea umană. Mediul grădiniței care era până 

atunci al lor, personalizat și individualizat, discuțiile față în față cu colegii și educatoarea. Am sesizat 

că în cele mai multe discuții cu ei au spus și următoarea frază : ne este dor de grădiniță!Avantajele și 

dezavantajele învățământului online le-am descoperit din perspectiva unor preșcolari silitori, 

inteligenți și creativi care știu că a învăța să înveți este cel mai important lucru dar și părinți preocupați 

de sarciniile care le aveau de îndeplinit preșcolarii la activități.Am putut desfășura și activități prin 

joc, fiind o modalitate mai atractivă pentru ei de ai ține atenți și concentrați la activități.  

Cadrul didactic trebuie să ȋi atragă pe elevii săi pentru ca procesul de ȋnvăţare să ȋși păstreze 

continuitatea, iar preșcolarii trebuie să-și păstreze aceeași pasiune pentru ȋnvăţare. Un bun cadru 

didactic este acela care păstrează o relaţie legată cu părinţii. Acesta trebuie să știe cum să ofere 

ȋncredere, să aibă ȋncredere ȋn sine, să ofere realizări care merită admiraţie, preţuire, să pună ȋn 

practică idei puternice ,atractive , să dispună de abilitatea de a comunica opinii, idei ȋntr-un mod 

convingător. Pe de altă parte ,școala online este o necesitate ȋn zilele noastre ,pentru ca elevii să poată 

continua procesul de ȋnvăţare sub ȋndrumarea unui personal pregătit ȋn acest domeniu. 

Educatoarea nu numai în perioada online trebuie să încurajeze punctele forte ale prescolarului, 

sa-l responsabilizeze pe copil, să nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze. 

Copiii învață de la vârste fragede să vizioneze povești,cântece să se joace o mulțime de jocuri pe 

telefoanele sau tabletele părinților datorită tehnologiei mult prea avansate. Începând cu anul 1990, 

jocurile online au devenit tot mai vizibile, iar începând de aici s-au creat noi forme de joc. Dacă în 

primii ani de viață, cei mici modelează diverse figurine în joacă, începând de la vârsta de trei ani, 

copiii încep să își inventeze propriile scenarii și reguli de joc în minte.  

Având în vedere era digitală în care ne aflăm cu toții, dar și timpul pe care toți copiii îl petrec 

în fața calculatorului, jocurile online sunt bune dacă analizăm câteva aspecte:  

- jocurile din fața calculatorului îi pot dezvolta copilului gândirea matematică, având în vedere 

situațiile în care este pus în fața unui joc. 

- îi pot dezvolta limbajul, creativitatea, imaginația dar și cititul.  

Pentru că se află în plin joc, copilul își dorește să învețe cât mai repede regulile jocului pentru 

a ajunge la victorie. Distracția de pe internet poate fi rapidă și lipsită de efort. Multe jocuri sunt simple 

și nu necesită un grad major de concentrare, însă pe termen lung, jocurile pot avea și efecte negative:  

- descurajează în mod direct pasiunea pentru lectură.  

- vor renunța să mai depună efort pentru a transpune cuvintele în imagini din cărțile de lectură 

pe care ar trebui să le citească. 

- jocurile pe calculator pot limita această etapă, iar copiii să nu o mai considere atât de 

importantă pentru dezvoltarea optimă a comportamentului lor.  

- jocurile pe calculator îi pot face pe copii să se izoleze. 

- recomandarea tuturor specialiștilor în educația copiilor este ca, încă de la vârste fragede, 

copilul să interacționeze cu alți copii de vârsta lui și nu numai. Ei bine, timpul petrecut în fața 

calculatorului poate limita cooperarea cu alți copii, o acțiune nefavorabilă pe termen lung pentru 

copil.  

- pot acumula tensiune musculară în timpul jocurilor pe calculator.Educatoarea eficace este 

aceea care știe să selecționeze, să combine, să varieze diferitele metode, alegând strategii adecvate. 

În cadrul activităților umane este vizibilă informatizarea tot mai multor domenii de viață, ceea ce 

impune, datorită faptului că școala trebuie să fie cu un pas înainte, informatizarea procesului didactic 
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de la cea mai fragedă vârstă. Prin urmare, ea trebuie să înceapă din grădiniță pentru a fi amplificată 

în stadiile următoare. 

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. 

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, nu poate realiza. O concluzie intermediară la care am ajuns este că da, tehnologia susține 

procesul de învățare, dacă este folosită nu pentru a livra răspunsuri, ci pentru a stimula gândirea 

logică, pentru a permite accesul facil la resurse și opinii diferite. 

Deși este acum o perioadă cu totul neobișnuită, este și o provocare pentru toate cadrele în 

general, dar eu consider că este nevoie de adaptare și de colaborare în primul rând. 

Dacă înainte de luna martie foloseam tehnologia atunci când aveam nevoie, școala on-line ne-

a obligat să ne bazăm mai mult pe aceasta. Unelecadre didactice au avut parte de o ,,digitalizare 

forțată”, dar toți am înteles că distanțarea socială înseamnă distanțare fizică, iar procesul de învățare 

nu poate fi oprit din această cauză. Am învățat din mers, am încercat să ne adaptăm cât mai repede 

situației și, folosind mijloacele proprii, am continuat să predăm. Deciziile impuse peste noapte, 

greutățile, au obligat școlile să se adapteze noilor forme de învățământ. 

 

 

Bibliografie: 

 

https://www.didactic.ro 

https://www.edupedu.ro 

https://academiaabc.ro/wp-content/uploads/2020/09/Scoala-online-–-intre-necesitate-si-

progres. 

https://playtech.ro  
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Școala online 

 

 
Profesor Deák – Albert - Tóth Melitta 

 

 
Chiar dacă școala online a venit cu noi provocări pentru noi toți, am încercat să ne adaptăm din 

mers. Am participat la formări, am învățat unii de la alții, am încercat să ținem pasul. Cel mai mult 

au avut de suferit, în această perioadă, activitățile extrașcolare, proiectele în care ne implicam și 

puneam mult suflet atât noi cât și elevii școlii noastre. 

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. 

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. 

Școala de acasă, în mediul online își are plusurile și minusurile sale. Partea pozitivă a fost că s-

a putut continua procesul de învățare, școala noastră fiind favorizată, să spunem așa, au fost foarte 

puțini elevi care nu au avut echipamentele necesare în dotare, și prin aceasta au fost puțin 

dezavantajați, dar nu marginalizați de restul. Ei au fost contactați, li s-au distribuit materialele 

necesare, li s-au procurat device-uri unde a fost cazul. Toată lumea a fost activă, cu toții ne-am 

îmbogățit cunoștințele digitale, având parte de confort în propria casă. Pe de altă parte, ceea ce ne-a 

lipsit tuturor a fost interacțiunea socială pe care o aveam zilnic cu elevii şi colegii, o oarecare scădere 

a calității actului didactic datorită, uneori, unor problemelor tehnice, dificultăților întâmpinate de elevi 

în utilizarea device-urilor, a unor ”timpi morți” de deschidere a microfoanelor / camerelor, lipsa 

interesului acordat orelor, activităților și proiectelor pe care ne-am propus să le desfășurăm împreună.  

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, 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.  

Resursele și aplicațiile care au un real succes deoarece sunt folosite sub formă de prezentări, 

fișe, clipuri, imagini sunt: Digitaliada, ASQ, Quiz-uri, Wardwall, Padlet. 
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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.  

 

Bibliografie: 

 

• http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 

  

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

199

http://www.e-şcoala.ro/


 

ATELIER DE CREAȚIE „ZÂMBET DE COPIL” EDIȚIA 2021                                                                                      

 

ARTA PROFESIEI DE DASCĂL 

 

Prof. Gr. I. Deaș Carmen Daniela 

Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu’’ Câmpia-Turzii/ 

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu’’ Cluj-Napoca 
 

 

 

"Foloseşte-ţi zâmbetul pentru a schimba lumea; nu lasă lumea să-ţi schimbe zâmbetul." Proverb 

chinezesc 

 

Școala de acasă a fost perioada în care s-a desfășurat/ dezvoltat/ utilizat puternic învățământul 

on-line și tradițional adaptat scenariului în care ne aflam. 

Învățământul modern presupune formarea competențelor specifice la elevi, de aceea, elaborarea 

și adaptarea lor de către profesori este foarte importantă. Măiestria creării, aplicării lor face învățarea 

plăcută sau neplăcută, eficientă sau ineficientă.  

Activitățile de învățare propuse de programă nu sunt obligatorii, ci orientează profesorul asupra 

modului în care să formeze la elevi diferitele competențe. O activitate de învățarea se poate adapta 

vizând formarea unei abilități și fixarea unui conținut.  

Profesorul transpune curriculum-ul național în diferite contexte în sala de clasă sau în școala de 

acasă –on line, favorizând învățarea în grupul de elevi. Urmărind formarea unor competențe specifice, 

el trebuie să selecteze elementele de conținut prin care acestea sunt atinse. Odată aliniate 

competențele cu conținuturile, ele trebuie concretizate prin activitățile de învățare elaborate de 

profesor, pentru care trebuie alese resursele și metodele cele mai potrivite caracteristicilor elevilor 

proprii. Nu în ultimul rând, întregul demers trebuie completat cu metodele și instrumentele de 

evaluare, care arată rezultatele învățării, creând premisele unor activități remediale. 

Formarea competențelor se bazează pe o multitudine de conexiuni pe care profesorul le poate 

face în dialog cu elevii, prin implicarea elevilor în activităţi multiple de observare, aplicare şi 

experimentare.  

Astfel, se dezvoltă competențele elevilor de a integra informaţii noi în modele explicative 

proprii, de a aplica achiziţiile dobândite în rezolvarea unor probleme din viaţa cotidiană, de a găsi 

soluţii la probleme noi, de a-și forma gândirea logică și de a-și manifesta creativitatea și originalitatea. 

Proiectarea trebuie să urmărească și să ofere răspunsuri la câteva întrebări majore: Ce fac? De 

ce fac? Cum fac? Cu ce fac? Cât de mult am făcut? Cum aș putea să fac mai bine?  

Programa școlară coboară în sala de clasă prin unitatea pe care o oferă între competențe – 

conținuturi – activități de învățare – evaluare.  

Profesorul este cel care armonizează aceste elemente prin proiectare, apoi transpune proiectarea 

în învățare efectivă prin metodele didactice folosite. 

Întotdeauna se recomandă alegerea unor metode care să activeze structurile cognitive şi 

operatorii ale elevilor și să valorifice potenţialul psihic și fizic al acestora, să-i pregătească pentru 

viață. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorare, repetare. Dintre practicile educative moderne, schimbul de bune practici, pune din ce in 

ce mai mult accent pe activizare, considerată premisa unei instruiri si formări eficiente. 
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Copilul trebuie stimulat să își descopere și să își mobilizeze resursele personale, să se 

autodisciplineze în realizarea unor sarcini de lucru, să învețe să coopereze într-o echipă în care își 

asumă roluri, să caute, să selecteze și să prelucreze informații din surse diverse. 

Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, socială, pe 

experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele învățate 

și în viața de zi cu zi.  

Evaluarea nu trebuie evitată sau văzută ca factor de stress, ci ca parte din procesul de învățare, 

adaptată experiențelor, profilului cognitiv și socio-emoțional. 

Rezultatele obținute necesită reflecție și efort de remediere din partea atât a profesorilor, cât și 

a elevilor, care conștientizează propriul progres în învățare.  

Rezultatul acestuei abordări în școală se regăsește în motivarea elevilor pe parcursul întregului 

an școlar, vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, creşterea gradului 

de implicare a tuturor factorilor educaţionali. 

Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, oferă 

un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului.  

Ca o concluzie în Arta Profesiei de Dascăl este formarea de atitudini, aptitudini și 

comportamente corecte la elevi prin care se apropiem procesul învățării de contextului extrașcolar și 

practica vieții cotidiene. 

 

 

Bibliografie: 
 

 

1. Ionescu, M., Chiș, V.,2001: Pedagogie Suporturi pentru formarea profesorilor, Editura Presa 

Universitară Clujeană. 

2. Bătrînu, E., 1980: Educaţia în familie, Editura Politică,. Bucureşti. 

3. Cucoş, C., (coord.), 2009: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi.  

4. Bocoş, M., Jucan, D., Fundamentele pedagogiei.Teoria şi metodologia curriculumului. 

Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008.  

5. Enache R. (coordonator), Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe 

competențe- suport de curs, 

6. https://ro.wikipedia.org/wiki/Inovație.  

7. DEX online-Dicționarul explicativ al limbii române.  

8. Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, Gina Barac, Dorina 

Golea, Gabriela Nausica Noveanu, - București, 2019, Modulul II. Aplicarea noului Curriculum 

național pentru învățământul gimnazial. 
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„ȘI EU SUNT DARNIC CA MOȘ NICOLAE” 

-PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ ONLINE 

 

 
Autor: Prof. înv. preșc. Ioana Delia Decean,                                                              

Grădinița cu P. P. Step by Step Nr. 12 Alba Iulia 
                          

   
În luna sărbătorilor și a darurilor pregătite și oferite cu dragoste, copilașii din grupa mică 

„Bobocei pufoși”, sprijiniți de părinții lor, au încercat pe parcursul unei săptămâni să pătrundă în 

această atmosferă de sărbătoare și bucurie. Astfel, dupa ce și-au pregătit ghetuțele pentru a fi umplute 

cu daruri, urmând exemplul Sfântului Nicolae, copiii au căutat să răspundă și să transmită mai departe 

gestul minunat al dragostei care este DĂRNICIA... 

Așadar, după vizita Sfântului Nicolae, „echipelor de acasă” li s-a propus abordarea temei "Si eu 

sunt darnic, ca Moș Nicolae" (subtemă a Proiectului de cercetare"Tradiții și obiceiuri la români", pe 

care-l aveam planificat spre derulare). 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi aici pe pământ?                

TEMA PROIECTULUI: „TRADIȚII ȘI OBICEIURI LA ROMÂNI”                           

SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „ȘI EU SUNT DARNIC CA MOȘ NICOLAE” 

 

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică 

L
U

N
I 

      L
U

N
I 

0
7
.1

2
.2

0
2
0

 

Întâlnirea de 

dimineață... 

1. A.I.: DOS+DLC–

”INA CEA 

ÎNȚELEGĂTOARE NE 

ÎNVAȚĂ DESPRE 

FAPTE BUNE”  

2. Moment de mișcare: 

Înviorarea de dimineață- 

Ghidușii- Înviorarea 

Provocare: Darul meu 

pentru Moș Nicolae (pe, 

o bucată de hârtie în 

formă inimioară sau 

ghetuță, să descrie o 

faptă bună pe care a 

făcut-o) 

-Moment pentru 

poveste: Un Strop de 

bunătate 

• să participe la activitate, atât 

în calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor; 

• să transmită mesaje simple, 

să reacționeze la acestea; 

• să manifeste dezacordul față 

de atitudinile negative de 

distrugere, de dezordine, de 

neglijență; 

• să conștientizeze consecințele 

pozitive și negative ale 

comportamentului asupra sa și 

asupra celorlalți; 

• manifestă grijă și toleranță 

față de persoane cu nevoi 

speciale; 

• să-și formeze o ținută 

corporală corectă, executând 

mișcări motrice de bază; 

Întâlnirea de dimineață... 

Anunțarea temei săptămânale, a 

temei de discuție cu copiii;  

Ina cea Înțelegătoare -PPT 

Unde s-a oprit roata? Așa Da! 

Așa Nu!! (Joc de triere a 

aserțiunilor: abilități sociale și 

emoționale,  comportamente ) 

https://wordwall.net/resource/80

07856 

Vizionare cântec pe YouTube: 

Înviorarea de dimineață 

Ghidușii - Înviorarea 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mndxc0i6MKs 

Poveste:Un Strop de bunătate 

https://www.youtube.com/watc

h?v=aLzaMSYq92g 
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M
A

R
Ț

I 

     M
A

R
Ț

I 

0
8
.1

2
.2

0
2
0
 

             

Întâlnirea de dimineață 

1. DLC- Ed. limbajului: 

”Bunătatea și iubirea”- 

memorizare 

2. Momentul de 

mișcare: Înviorarea de 

dimineață- Ghidușii -  

Provocare 1: Exercițiu 

pt stimularea limbajului: 

”Îmi place să fiu darnic, 

pentru că...”- 

completarea propoziției 

lacunare 

Provocare2: Pregătiți o 

cutie cu obiecte în formă 

de cerc și pătrat 

-Moment pentru 

poveste: Bunele maniere 

pentru copii – 

Educativ... 

• să participe la activitate, atât 

în calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor; 

• să transmită mesaje simple; 

să reacționeze la acestea; 

• să reține expresii ritmate și 

rimate; 

• să recite poezia cu 

respectarea intonației, ritmului, 

pauzei, în concordanță cu 

mesajul transmis; 

• să completeze propoziția  

lacunară exersând limbajul și 

creativitatea; 

• să-și formeze o ținută 

corporală corectă, executând 

mișcări motrice de bază; 

 

Întâlnirea de dimineață... 

 

Poezie: Bunătatea și iubirea, de 

Alexandru Plăcintă 

 

Vizionare cântec pe YouTube: 

Înviorarea de dimineațăGhidușii 

- Înviorarea 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mndxc0i6MKs 

 

Poveste: Bunele maniere pentru 

copii - Educativ - exemple 

amuzante 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ABTZ8s1GhVo 

 M
IE

R
C

U
R

I 

      M
IE

R
C

U
R

I 

0
9
.1

2
.2

0
2
0
 

Întâlnirea de dimineață  

1. DȘ:  Activ. 

matematică „Povestea 

lui Pătrățel”- predare 

pătrat -ppt 

Repetăm 

poezia:„Bunătatea și 

iubirea” 

2.Momentul de mișcare: 

Înviorarea de dimineață - 

Ghidușii - Înviorarea 

Provocare 1: Fișă- 

”Conturați cadoul!” 

Provocare2: Pregătiți 

pentru mâine o trusă de 

jucării, în care să se 

regăsească și piese în 

formă de pătrat! 

-Moment pentru 

poveste: 

CânteceBabyRiki - 

Pătrat  

• să participe la activitate, atât 

în calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor; 

• să transmită mesaje simple, 

să reacționeze la acestea; 

• să descopere modalități de 

organizare în realizarea unor 

sarcini; 

• să aleagă din cutie 

obiecte/jucării similare figurii 

geometrice arătate; 

• să recite poezia respectând 

intonația, ritmul, tonul, pauzele; 

• să recite versurile sugerând 

prin mimică și gestică 

înțelegerea conținutului de idei; 

• să-și formeze o ținută 

corporală corectă, executând 

mișcări motrice de bază; 

Întâlnirea de dimineață... 

 

Poezia  „Bunătatea și iubirea” 

de Alexandru Plăcintă 

 

 

Vizionare cântec pe YouTube: 

Înviorarea de dimineață-

Ghidușii - Înviorarea 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mndxc0i6MKs 

 

Poveste: CânteceBabyRiki - 

Pătrat |TraLaLa 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gjr1wmpKEtY 
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 JO
I 

     JO
I 

1
0
.1

2
.2

0
2
0
 

Întâlnirea de 

dimineață... 

1. DEC-  Ed. artistico-

plastică„Darul meu 

pentru copiii nevoiași” – 

pictură (tehnica 

ștampilării cu jucării- 

cuburi în formă de 

pătrat) 

Materiale necesare: 

cuburi în formă de 

pătrat, acuarele, fișa cu 

cadoul conturat 

2. Momentul de 

mișcare: Înviorarea de 

dimineață-Ghidușii –  

Provocare:„Darul meu 

pentru copiii nevoiași” – 

pictură  

-Moment pentru 

poveste: Povestea 

formelor geometrice... 

• să participe la activitate, atât 

în calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor; 

• să transmită mesaje simple, 

să reacționeze la acestea; 

• să compună în mod original 

și personal spațiul plastic; 

• să obțină efecte plastice, 

exersând deprinderi tehnice 

specifice activ. artistico-plastice 

(tehnica ștampilării cu jucării în 

formă de pătrat); 

• utilizează corect 

instrumentele de lucru;  

• aplică tehnici de lucru 

învățate pentru redarea unei 

teme date sau din imaginație; 

• să-și formeze o ținută 

corporală corectă, executând 

mișcări motrice de bază; 

Întâlnirea de dimineață: salutul, 

prezența, calendarul naturii, 

înviorare-  

 

 

 

Vizionare cântec pe YouTube:  

Înviorarea de dimineață: 

Ghidușii - Înviorarea 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mndxc0i6MKs 

 

Poveste:Povestea formelor 

geometrice/Matematica pe 

înțelesul copiilor 

https://www.youtube.com/watc

h?v=QfERZ02jXgw 

V
IN

E
R

I 

       V
IN

E
R

I 

1
1
.1

2
.2

0
2
0
 

Întâlnirea de 

dimineață... 

1. DOS- Activ. practică 

”Darul meu pentru copiii 

darnici”- aplicație-lipire 

bucăți de hârtie în formă 

de pătrat 

Materiale necesare: 

material reciclabil (ziare, 

reviste, resturi de  hârtie 

colorată), lipici, fișă 

cadou  

2. Momentul de 

mișcare: Înviorarea de 

dimineață- Ghidușii - 

Înviorarea 

Provocare: „Darul meu 

pentru copiii darnici” – 

aplicație  

-Moment pentru 

poveste: 

POMUL CEL DARNIC 

de Shel Silverstein… 

• să participe la activitate, atât în 

calitate de vorbitor, cât și în 

calitate de auditor; 

• să transmită mesaje simple, să 

reacționeze la acestea; 

• să aplice, pe suport dat, bucăți 

de hârtie în formă de pătrat, 

obținute din materiale 

reciclabile; 

• manifestă stabilitate și 

perseverență în activitate, 

dovedind, treptat, că a dobândit 

încredere în forțele proprii; 

• să conștientizeze importanta 

reciclării, refolosirii  

recondiționări; 

• să-și formeze o ținută 

corporală corectă, executând 

mișcări motrice de bază; 

Întâlnirea de dimineață... 

 

 

Vizionare cântec pe YouTube:  

Înviorarea de dimineață: 

Ghidușii - Înviorarea 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mndxc0i6MKs 

 

Poveste: POMUL CEL 

DARNIC de Shel Silverstein - 

POVESTI PENTRU COPII 

https://www.youtube.com/watc

h?v=K5Ga-

eEXMtk&feature=youtu.be 

 

Bibliografie: 

 

- ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2019; 

- *** Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului Național; 

- ***, Metodica  activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar, Editura Didactica 

Nova-Craiova 2007; 
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂRII ON - LINE ÎN MEDIUL RURAL 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR DECEAN LIVIA                                                                    

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 

 

 

ACTIVITATE DE CERCETARE /INFORMARE MARTIE - NOIEMBRIE 2020 

❖ ÎNSCRIERE ÎN GRUPURI NOI PE FACEBOOK  

❖ CURSURI ON - LINE (majoritatea cu bani)  

❖ WEBINARII  

❖ TUTORIALE  

CURSURI ON -LINE / WEBINARII 

★ SELLIFICATION  

★ DIGITAL NATION  

★ EDU MAGIC  

★ OLIMP NET  

★ KINDERPEDIA  

★ INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUA REPUBLICA MOLDOVA  

★ TUTORIALE PE YOUTUBE  

★ CURSURI ANUNȚATE PE GRUPURI DE DIFERIȚI COLEGI  
 

PRINCIPALELE CURSURI PARCURSE 
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       AVANTAJELE LUNII SEPTEMBRIE 

➢ CUNOAȘTEREA ELEVILOR / PĂRINȚILOR (IMPLICIT SITUAȚIA MATERIALĂ);  

➢ STABILIREA UNUI MOD DE COMUNICARE (WHATSAPP);  

➢ ACHIZIȚIONAREA AUXILIARELOR;  

➢ ÎNREGISTRAREA ȘCOLII PE PLATFORMĂ - G SUITE FOR EDUCATION;  

➢ ACTIVAREA CODURILOR / GENERAREA ADRESELOR / ALEGEREA 

PAROLELOR;  

➢ ȘEDINȚĂ CU PĂRINȚII / EXPLICARE PAS CU PAS CUM SE UTILIZEAZĂ 

APLICAȚIILE GOOGLE CLASSROOM ȘI GOOGLE MEET  

NEMULȚUMIRI / NEÎMPLINIRI 

●  LIPSA DISPOZITIVELOR ȘI A SPAȚIULUI  

●  5 ELEVI NU S-AU CONECTAT DELOC (NU AU NICI DISPOZITIVE, NICI INTERNET. 

NU S-AU PRIMIT ÎNCĂ TABLETELE PROMISE)  

●  EU PERSONAL MERG LA ȘCOALĂ PENTRU A FOLOSI LAPTOPUL ȘCOLII. 

SEMNALUL E SLAB LA MINE ÎN CLASĂ. PRIN URMARE, FOLOSESC DATELE MOBILE 

ALE TELEFONULUI PERSONAL.  

●  SUNT FAMILII CU CÂTE 4-5 COPII, CARE FOLOSESC ACEEAȘI CAMERĂ;  

●  LA ACEASTĂ VÂRSTĂ COPII NU SE POT DESCURCA SINGURI, PRIN URMARE 

SUNT DEPENDENTI DE PREZENȚA UNUI ADULT, CARE ÎN MULTE CAZURI ESTE O 

BUNICĂ, CARE NU SE PRICEPE LA TEHNOLOGIE;  

 INTERNETUL SLAB, NE PUNE RĂBDAREA LA ÎNCERCARE. 

MULȚUMIRI / ÎMPLINIRI 

★ DEJA, DUPĂ 2 SĂPTĂMÂNI, ȘTIU SĂ SE CONECTEZE SINGURI (părinții le spun doar 

ordinea orelor)  

★ ESTE MAI LINIȘTE. COPIII DESCHID MICROFOANELE DOAR CÂND SUNT 

SOLICITAȚI. VORBESC PE RÂND.  

★ LECȚIILE SUNT PLINE DE MATERIALE ȘI POVESTIRI AUDIO-VIDEO ȘI DE  

JOCURI DIVERSE.  

★ AM DESCOPERIT UTILITATEA MANUALULUI DIGITAL.  

AM DESCOPERIT COLEGI DE BREASLĂ FOARTE GENEROȘI 
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APLICAȚII FOLOSITE LA CLASĂ 

● GOOGLE CLASSROOM  

● GOOGLE MEET CU EXTENSIILE LUI:  

❖ ATTENDANCE - PENTRU PREZENȚĂ AUTOMATĂ  

❖ DUALLESS - PENTRU A VEDEA ELEVII ATUNCI CÂND PREZINT ECRANUL  

❖ GRID VIEW - PENTRU A VEDEA TOȚI PARTICIPANȚII  

❖ TABLA JAMBOARD       

● WORDWALL  

● LEARNING APSS  

● ASQ  

● QUIZIZZ  

LIVE WORKSHEETS         

DESCOPERIRI NOI PENTRU ORA DE MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

● CHROME MUSIC LAB - https://musiclab.chromeexperiments.com/ - JUCĂRII 

MUZICALE  

● TYPATONE - https://typatone.com/ - LITERE MUZICALE  

● MUZICOGRAMA - https://youtu.be/NlwWMGaKOSk - REPREZENTAREA MELODIEI 

PRIN SEMNE GRAFICE  

● GUESS THE SOUND GAME - https://youtu.be/n1m4h79JZso - GHICEȘTE SUNETUL ȘI 

SURSA LUI  

● SLOW & FAST GAME - https://youtu.be/5cQ_eRxMkgo - TEMPOUL  

● MUSICATORS - https://musicators.com/ - SITE UNDE SE POT REALIZA JOCURI ȘI 

ACTIVITĂȚI DIVERSE  

DANS SAU MIȘCĂRI SUGERATE DE MUZICĂ. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA ȘCOLARUL MIC 

PRIN ACTIVITĂȚI INTEGRATE 

 

 

Prof. inv. Primar DELLA SULTANA 

Școala Gimnazială Nr. 11 ”Dr. Constantin Angelescu” Constanta 
 

 
Motto: „Să nu-i educăm pe copii 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) 

 

Profesia de dascăl este una dintre cele mai nobile ocupații, dar şi cea mai încărcată de 

răspundere, deoarece el trebuie să formeze azi oamenii de mâine, care să se poată adapta unei lumi 

noi, plină de provocări, speranțe și vise. 

 

Şcoala are rolul său bine definit în perspectiva pregătirii viitorului. Ea transmite elevilor săi 

tehnici şi noţiuni din diverse domenii ale activităţii umane, dezvoltă competențe cu care orice 

persoană se poate desăvârși odată cu trecerea timpului, deoarece se petrec schimbări uluitoare, uneori 

radicale, în evoluţia omenirii, astfel încât multe dintre cunoştinţele şi tehnicile acumulate în şcoală 

vor fi depăşite atunci când copilul devenit adult va trebui să le folosească. 

 

Se naşte astfel întrebarea: "Ce ar terbui să facă un dascăl pentru a ajuta copilul de azi să se 

adapteze uşor la cerinţele societăţii de mâine?". Răspunsul îl găsim în creativitatea și originalitatea 

individuală a unei persoane, a oricărui individ. Noi nu putem fi azi, la fel cum am fost ieri. În fiecare 

zi se ivește o ocazie de învățare, o mică situație de depășit, iar cu ajutorul competențelor dobândite 

poți reuși să fii mai bun decât în ziua precedentă.  

 

O educaţie prin creativitate este, fără îndoială, cea mai bună pregătire pentru viitor, indiferent 

cât de apropiat sau îndepărtat ar fi el. O atitudine creatoare nu numai că îi va permite individului o 

adaptare mai uşoară şi mai bună la schimbările rapide ce intervin în viaţa sa, ci îi va oferi şi mijloacele 

necesare pentru a se ocupa de calitatea propriei vieţi.  

 

A fi creativ este rezultatul unui antrenament creativ individual sau de grup. Acest antrenament 

presupune însă existenţa unui conţinut şi a unor strategii care să stimuleze creativitatea. Consider că 

şcoala poate contribui la dezvoltarea personalităţii copilului sub aspect intelectual, aptitudinal, 

caracterial, în raport direct proporţional cu accelerarea ritmului dezvoltării vieţii sociale. Pentru a 

descoperi si a activa potenţialului creator al copiilor, trebuie să realizezi importanţa creativităţii în 

viaţa fiecăruia dintre noi, astfel că am țintit către acest scop și am făcut demersuri în procesul 

educațional ținând seama de particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului de vârstă şcolară 

mică. Așa că mi-am propus elaborarea şi utilizarea în activitatea la clasă a unor strategii didactice 

adecvate, prin care elevii sunt solicitaţi să se folosească de observaţiile asupra lumii înconjurătoare, 

de cunoştinţele asimilate prin diferite activităţi şcolare pentru a rezolva prin efort propriu, într-un mod 

original, problemele ce li se cer rezolvate la un moment dat.  

 

Reușita școlară depinde foarte mult de felul în care învăţătorul reuşeşte să stimuleze elevul, 

pentru ca acesta să-şi poată exprima gândurile şi ideile, şi pentru ca acestea să devină operaţionale. A 
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face din copiii de astăzi creatorii de mâine este o condiţie care nu numai că le va permite să se adapteze 

schimbărilor rapide, dar le va şi oferi mijloacele pentru a se ocupa de calitatea vieţii lor. 

 

Am remarcat la şcolarul mic o creştere considerabilă a potenţialului intelectual. Este urmarea 

firească a dezvoltării cunoaşterii directe, ordonate, conştientizate prin lecţii, precum şi a învăţării 

indirecte, deduse, suplimentare. 

 

Cum încurajăm creativitatea copiilor?  

- prin asigurarea unui mediu care permite copilului să exploreze și să se joace fără restrângeri 

exagerate; 

- prin adaptarea la ideile copilului, fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât să se 

potrivescă cu cele ale adulților; 

- prin acceptarea ideilor neobișnuite ale copilului, fără a judeca modul divergent în care acesta 

rezolvă o problemă; 

- folosind modalități creative pentru rezolvarea problemelor, în special a problemelor ce apar 

în viața de zi cu zi; 

- alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităților, pentru trecerea de la 

ideile obișnuite la idei mai originale; 

- încurajând procesul, iar nu scopul.  

 
 

Noi, dascălii, învăţăm în fiecare zi să fim creativi, împreună cu elevii noştri, pe care încercăm 

să-i înarmăm cu cât mai multe tehnici de învăţare creativă şi căutând să le punem în valoare cât mai 

mult potenţialul creativ. 

 

În şcoală sunt unele condiţii şi situaţii specifice care pot duce la duce la e la dezvoltarea 

spiritului investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative etc. 

 

În cele ce urmează voi prezenta mai detaliat o astfel de situație, o activitate susținută la seria 

trecută la clasa mea de elevi, clasa a III-a B,  pentru a exemplifica una dintre modelele de bune practici 

pentru dezvoltarea creativității la școlarul mic.  

 

Elevii au fost grupați câte 4 ( număr total:28 ) după extragerea jetoanelor cu personajele din 

desene animate de către ei, așa cum procedăm în majoritatea orelor de curs, fără prea multe preferințe 

și fiecare grupă are un nume, iar proiectul Toamna are ca scop în primul rând integrarea în grup a 

elevilor de obicei cu rezultate mai slabe la învățătură care sunt exteriorizați și puțin retrași. Astfel 

lucrând pe grupe elevii își vor dezvolta abilități de comunicare, de cooperare, de interrelaționare și își 

vor pune în valoare inteligențele multiple.  

 

Scopul activităţii: consolidarea, sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor despre anotimpul 

toamna, sensibilizarea elevilor cu privire la acest anotimp, formarea şi consolidarea priceperilor şi 

deprinderilor prin realizarea pe grupe a unor proiecte. 

 

Se prezintă elevilor proiectul: 

 

*Toamna este unul din cele patru anotimpuri ale anului. Frumuseţea pădurilor, a câmpurilor, a 

satelor se poate observa pe parcursul celor trei luni – septembrie, octombrie, noiembrie. În fiecare an, 

anotimpul toamna ne încântă cu frumuseţea culorilor, bogăţia holdelor, mirosul florilor şi, bineînţeles, 

cu prima zi de şcoală.  

Frumuseţea toamnei poate fi redată şi de voi, copii, prin multe lucrări. Realizarea unui proiect 

despre “toamnă” poate fi o activitate plăcută, care să-ţi aducă satisfacţii dacă foloseşti informaţii, 

imagini potrivite din reviste, albume, cărţi, ilustraţii... Rezolvă cerinţele împreună cu colegii din 
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grupul tău, împărţindu-vă sarcinile astfel încât să fiţi mulţumiţi, să munciţi serios pentru a realiza un 

proiect de calitate. 

 

• Pentru aceasta: 

- fiecare membru din grup să aibă cel puţin o sarcină; 

- discutaţi cum vreţi să arate proiectul la final; 

- colaboraţi, discutaţi, căutaţi împreună surse de informaţie; 

- la final, proiectul să aibă un aspect ordonat, îngrijit, corect scris. 

*CERINŢELE PROIECTULUI 

1. Căutaţi informaţii despre toamnă, schimbările din natură, plecarea păsărilor, munca 

oamenilor, prin interviuri, consultarea unor lecturi, decuparea unor imagini care sugerează toamna. 

2. Creaţi un text cu titlul „Toamna” în care să folosiţi informaţiile culese, care pot fi însoţite de 

imagini. 

Creaţi versuri despre toamnă. 

Realizaţi o lucrare plastică cu tema „Toamna”. 

3. Realizaţi o lucrare colectivă originală care se referă la tema proiectului (Mărul, Viţa-de-vie, 

Crizantema) prin tehnica colajului, folosind materiale naturale. 

Realizaţi o lucrare colectivă, folosind tehnica modelajului, care să evidenţieze bogăţiile 

toamnei. 

• De ce vom face? 

 Veți folosi planșele realizate în desfășurarea lecțiilor de limba și literatura română, științe ale 

naturii, arte vizuale și abilități practice, educație muzicală. 

• De reţinut: 

- scopul este de a cunoaşte cât mai multe despre anotimpul toamna; 

- despre schimbările petrecute în natură; 

- despre felul cum îşi pun amprenta asupra noastră aceste schimbări (temperatura aerului, 

soarele, apa, vântul, ploaia, bruma ş.a.); 

- să reţinem ce ne place, ce bucurii ne aduce toamna; 

- cum putem participa la micile lucrări de toamnă, cum respectăm munca părinţilor (culesul 

cartofilor, merelor ş.a.); 

- ce efect are asupra noastră consumul de fructe şi legume proaspete; 

- ce cunoştinţe putem afla depre plante, animale, păsări, insecte, gâze; 

- cum ne putem manifesta bucuria faţă de frumuseţile şi bogăţiile toamnei. 

• Informaţii utile puteţi găsi citind autori ca: 

- Octavian Goga – „Poezii de toamnă”; 

- George Topârceanu – „Balade vesele şi triste”; 

- Vasile Alecsandri – „Pasteluri”; 

- Demostene Botez – „Toamna”; 

- Alte lecturi întâlnite, reviste, programe TV, unde găsiţi diverse aspecte despre anotimpul 

toamna. 

- „Din grădina copilăriei” – Culegere de poezii; 

- Cântece de toamnă şi altele. 

Elevii fiecărei grupe au finalizat proiectul în două săptămâni și le-au prezentat în fața clasei, 

apoi s-au expus lucrările pentru ca toți elevii să le poată observa cu atenție (TURUL GALERIEI).  

 

Colegii au avut ocazia să scrie pe postituri colorate aprecieri sau recomandări, cum ar fi 

procedat ei, poate chiar eventuale corectări. Până la venirea iernii, noi am avut aceste planșe expuse 

și în diferite momente ale orelor de curs le-am folosit ca material didactic. Am aplicat și o fișă de 

evaluare (vezi anexa). 
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Consider că fiecare om se naște cu un potențial creativ, indiferent cât de mic, ascuns în mintea 

acestuia, indiferent din ce mediu provine, iar acesta poate fi scos la iveală și poate fi dezvoltat prin 

intermediul învăţământului şi al dascălilor dedicați unei meniri desăvârșite de a educa OAMENI 

DEOSEBIȚI. 

 

Rezultatele muncii desfăşurată cu colectivul de elevi au demonstrat că nimic nu a fost în zadar 

şi că activitatea desfăşurată până acum are o bază bună. 

 

De aceea, pot aprecia că: 

- prin tot ceea ce am întreprins, nu mi-am propus să formez neapărat mari creatori, ale căror 

produse să se caracterizeze prin originalitate, ci am încercat să pun în valoare ceea ce poate face mai 

bine fiecare elev; 

- am constatat că orice copil normal este înzestrat, într-o măsură mai mare sau mai mică, cu 

anumite capacităţi creative; 

- permanent m-a interesat supleţea soluţiei găsite în rezolvarea diferitelor situaţii, deoarece 

aceste soluţii au produs o stare de surpriză, o trăire afectivă intensă. 

Încurajarea tendinţei de creativitate a şcolarului mic, trebuie să constituie o obligaţie morală a 

fiecărui învăţător, procesul de învăţământ oferind diverse şi bogate prilejuri de cultivare a creativităţii.  

Copiii trebuie înconjuraţi de dragostea, de preţuirea noastră, doar atunci evoluţia lor are loc în 

limitele unei normalităţi, ei fiind într-o permanentă schimbare. Şi dacă, în calitatea noastră de 

educatori, reuşim în aceeaşi măsură să oferim şi înţelepciune şi dragoste, atunci ceea ce spunea, într-

o traducere mai aproape de suflet, Henri J. M. Nouwen, este perfect adevărat: 

"În fiecare din noi 

Se ascunde tainic un har 

Nebănuit: 

Să poţi, 

De grijă cuiva să porţi 

Inima la fel să-ţi bată pentru toţi 

 

Şi să primeşti, doar 

Dăruind. 

De-ar veciui în libertate 

Acest dar, 

Miracolul pe Terra 

N-ar fi atât de rar." 

 

Îi încurajez pe toți colegii mei dascăli să descopere talentul fiecărui copil pentru a realiza 

miracole în fiecare zi!! Astfel vom reuși să le dezvoltăm imaginația, spiritul de inițiativă; să îi ajutăm 

să aibă încredere în sine, în propriile lor puteri, să le trezim interesul pentru studiu, pentru muncă, iar 

oamenii de mâine vor fi pregătiți pentru viitor. 

,,Învață din ziua de ieri, trăiește azi și speră pentru mâine.  

Important este să nu te oprești niciodată din a-ți pune întrebări” – Albert Einstein 

 

 
*BIBLIOGRAFIE: 

 

1. BRATU, BIANCA - "Creativitatea copilului", Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 

1969, p.23-26; 

2. ROŞCA, A. - "Creativitatea generală şi specifică", Editura Academiei, Bucureşti, 1981, 

p.41-50; 

3. STOICA, A. –"Creativitatea elevilor. Modalităţi de cunoaştere şi educare ", E.D.P., 

Bucureşti, 1970, p. 32-38; 
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*ANEXA 

 

FIŞĂ DE EVALUARE 

 

 

1. Ce moment al activităţii v-a plăcut mai mult şi de ce ? 

2. Ce moment al activităţii nu v-a plăcut şi de ce ? 

3. Sugestii/propuneri pentru organizarea unui astfel de gen de activitate. 

4. Alte comentarii. 

 

• S-au realizat conexiuni cu celelalte discipline prezentând această schemă pe o planșă elevilor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOAMNA 

DRAMATIZARE 

▪ „Balada unui greier mic” 

EDUCAȚIE MUZICALĂ 

▪ cântece, audiţii 

      CREAȚIE LITERARĂ 

▪ poezii despre toamnă 

▪ texte despre toamnă 

▪ ghicitori despre toamnă 

ŞTIINŢE 

▪ schimbări din natură 

- pomii, florile, insectele, ogoarele, 

păsările călătoare, vremea, grădinile 

ARTE VIZUALE 

▪ colaje 

▪ picturi, desene 

ABILITĂŢI PRACTICE  

▪ colaje 

▪ modelaj în relief 

▪ coşuri cu: fructe, legume, flori 

MATEMATICĂ 

▪ probleme 

LITERATURĂ 

consultaţi cărţi despre toamnă 

 

 

▪ consultaţi cărţi despre toamnă 
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Învățământul online și tradițional, exemple de bune practice 

 
 

Autor: Demeter Annabella 

Prof. – Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”, Cristuru Secuiesc 
 

 

 

“Lecțiile vin întotdeauna atunci când ești pregătit, iar dacă vei fi atent la semne, vei afla mereu 

ce-ți trebuie pentru pasul următor.” Paulo Coelho 

 

Așa cum zice și. Ray LeBlond, dacă ești atent, poți învăța câte ceva nou în fiecare zi. Nu ne 

oprim niciodată de învățat. Asta înseamnă, că și dascălii, profesorii dar și școala trebuie să țină pasul 

cu schimbarea, adaptându-se mereu noilor situații.  

În ultimul an cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze rapid, să se formeze, să se 

informeze, să folosească mijloace moderne de comunicare, să găsească soluții potrivite pentru 

predarea online. În sens tradițional școala este de fapt o instituție socială, unde se întâlnesc diferite 

grupuri de elevi cu diferite probleme, unde copiii primesc lecții de învățat dar și lecții de viață în care 

trebuie învățat comportamentul potrivit, trebuie acceptat prietenia, empatia, dar și teama sau chiar 

respingerea.  

Indiferent de predarea ”face to face” sau predarea online, utilizarea metodelor interactive de 

predare-învăţare în activitatea didactică, contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-

educativ, cu un caracter activ – participativ şi cu valoare activ-formativă asupra personalităţii 

elevului.  

Metodele de învăţământ prezintă un element de bază al strategiilor didactice, care se află în 

strânsă relaţie cu mijloacele de învăţământ. Fiind profesor de limbă şi literatură maternă-maghiară, 

caut și folosesc metode didactice care să-i determine pe elevii ca să înveţe mai mult, cu eficiență mai 

ridicată. Când aleg o metodă totdeauna trebuie să fiu atent la colectivul de elevi, care este diferit, se 

schimbă în fiecare an, ca şi la nivelul de receptivitate al colectivului de elevi.  

Să afle aici câteva din metodele care pot fi folosite eficient în cursul predării face to face, adică 

în școala tradițională: lectura, expunerea, prelegerea-dezbaterea, simularea, studiul de caz, 

brainstormingul, cubul, cvintetul, ciorchinele, comentariul literar, interpretarea literară, analiza 

literară, gruparea elevilor în funcţie de atitudinea faţă de o problemă, predarea reciprocă, lectura şi 

rezumarea conţinutului unui text în perechi, stabilirea succesiunii evenimentelor, jurnalul cu dublă 

intrare, tehnica “lasă-mă pe mine să am ultimul cuvânt”, realizarea unor predicţii, conversaţia, 

problematizarea, învăţarea prin descoperire, jocul didactic, exerciţiul, învăţarea prin acţiune, 

demonstraţia, rezumatul, activitatea în cabinet, explicaţia, lucrul cu manualul, exerciţiul, instruirea 

programată, învățarea prin proiecte. 

Aceste metode şi tehnici au foarte multe avantaje, precum dezvoltarea gândirii critice, 

încurajarea exprimării proprii a elevilor, evidenţierea modului propriu de înţelegere, climatul relaxat, 

corespunzător lucrării în echipă bazat pe colaborare, determinarea elevilor de a căuta şi dezvolta 

soluţii la diverse probleme, încrederea şi respectul dintre profesor-elev, elev-elev, participarea activă 

a copiilor în procesul educational.  

Prin aceste metode elevii sunt activi, coparticipanţi la propria formare, formează idei, opinii, 

sprijină copii cu dificultăţi de învăţare, dezvoltă capacităţi, dar îi mobilizează și pe acei elevi care au 

un nivel intelectual mai ridicat şi care s-ar plictisi în cazul transmiterii cunoştinţelor prin expunere 

sau doar printr-un simplu interogatoriu- întrebare-răspuns, și creează o atmosferă plăcută de lucru. 

Învățământul online a progresat mult în ultimele luni. În prezent, clasele virtuale permit elevilor 

să acceseze lecții și exerciții și să interacționeze cu profesorii. Învățământul online este un învățământ, 

în general, individual, elevul primește lecții, teme pentru care are o perioadă limitată de timp pentru 
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a rezolva temele și a le returna. Predarea eficientă online înseamnă mai mult decât transmiterea lecției 

folosind tehnologia, înseamnă și acceptarea schimbării, căutarea resurselor specifice, învățare a 

metodelor noi și progresare în domeniul tehnologiei. 

Metodele care pot fi folosite pe parcursul orelor online sunt jocuri educative și resurse 

alternative pentru a face clasele online cât mai atractive pentru copii. Pentru acest scop se poate folosi 

site-uri, aplicații, videoclipuri, prezentări, biblioteci şi muzee virtuale, dicţionare şi enciclopedii, 

portaluri web. 

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 stimularea 

capacității de învăţare inovatoare, stimularea gândirii logice, stimularea imaginaţiei, dezvoltarea 

gândirii și rezolvării unor probleme, dezvoltarea capacității de a găsi singur răspunsuri pentru o 

problemă concretă, implicarea elevilor în discuții, întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

prelucrarea rapidă a datelor, afişarea rezultatelor, realizarea unor grafice, tabele; asigurarea unui feed-

back permanent, înțelegerea mai bună a informațiilor, prin oferirea de exemple, învâțarea în ritmul 

elevilor, interes față de lecțiile, teme primite și nu în ultimul rând confortul locuinței, noi metode de 

învățare, programul mai scurt și mai flexibil 

Sigur, la toate aceste avantaje se mai adaugă și dezavantaje, ca de exemplu folosirea în exces a 

calculatorului, ce poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de investigare a realităţii; 

lipsa interacțiunii directe cu colegii și profesorii, lipsa atmosferei de la clasă, a pauzelor.  

În concluzie, utilizarea eficientă a metodelor de predare-învăţare-evaluare interactive, 

îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne duce la dezvoltarea gândirii şi creativităţii elevilor 

fie vorbă de metodele folosite în școala tradițională sau metode folosite pe parcursul predării online. 

Profesorului îi revine sarcina de a selecta metodele și strategiile cele mai potrivite și cele mai eficiente 

ce pot fi folosite în cadrul lecţiilor, ţinându-se cont și de de vârsta elevilor, dar și de nivelul de 

cunoştinţe ale acestora. 
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Educaţie fără frontiere                                                                                           

Importanţa parteneriatului familie-grădiniţă-şcoală în educaţia copiilor 

 
Profesor învăţământ primar: Demeter Izabella                                                                   

Şcoala Gimnazială „Sámuel József ”                                                                                

Judeţul: Mureş 

 
Ca motto, pentru lucrarea mea am ales un citat de celebrul scriitor Mark Twain: “Educaţia, 

educaţia este totul.Educaţia îl face pe om.” 

Pornind de la definiţia lui Mark Twain, aş fi dorit să subliniez importanţa educaţiei ca fiind o 

necessitate al societăţii de azi, de a dezvolta copii care sunt capabili de a se exprima corect şi frumos, 

de a gândi, de a se integra în grupurile de elevi, de a se integra în societate, de a fi competenţi a 

înfrunta toate obstacolele ce le revin în cale, de a avea un comportament adecvat pentru a comunica 

şi relaţiona cu ceilalţi oameni. 

În această lume digitalizată este nevoie de colaborare dintre părinţi şi ceilalţi factori  

responsabili de educaţia copiilor, pentru a dezvolta oameni competenţi, pregătiţi, armonioşi. 

Educaţia copiilor începe în familie.  Părinţii sunt un model pentru copii lor, ai căror gesturi, 

fapte, mod de comunicare sunt imitate de copii lor. Copii sunt oglinda părinţilor. În familie învaţă să 

vorbească, să mănânce corect, să se comporte adecvat cu persoanele din jurul lor.  

În mediul familial însuşesc bunele maniere, normele de igienă. Intrând la grădiniţă întâmpină 

noi norme care trebuiesc respectate şi îşi dezvoltă capacitatea de a interacţiona cu ceilalţi membri ai 

grupului, îşi aleg parteneri de joacă, se dezvoltă prietenii, capacitatea lor de empatie şi cooperare, îşi 

îmbogăţesc vocabularul, se pregătesc de şcoală. 

Şcoala este cadrul instituţional centrat pe formarea competenţelor cheie necesare integrării în 

societate.  

Pentru a avea success la activităţile educative, atât la grădiniţă, cât şi la şcoală, este nevoie de 

o strînsă colaborare dintre părinţi şi cadrele didactice.Aceste parteneriate au ca scop dezvoltarea 

armonioasă a elevilor şi atingerea performanţelor ,precum şi dezvoltarea relaţiilor interpersonale 

dintre elevi. 

Parteneriatul dintre familie – grădiniţă-şcoală trebuie să se bazeze pe respect, încurajare şi 

sprijin reciproc,oferind elevilor un exemplu pozitiv de urmat ,pentru a se dezvolta atât din punct de 

vedere intelectual, cât şi emoţional, cultural şi nu în ultimul rând social, pentru a atinge un nivel de 

educaţie complet. 

Aceste parteneriate ajută cadrele didactice în munca lor, favorizează îmbunătăţirea procesului 

de predare-învăţare, oferă sprijin părinţilor pentru aşi ajuta copii în remedierea lacunelor întâmpinate 

în procesul de învăţare, totodată le oferă posibilitatea de a-şi spune părerea despre anumite teme, de 

a lămuri problemele. 

Cooperarea dintre familie şi şcoală ajută la formarea deprinderilor, competenţelor necesare 

dezvoltării unei generaţii active, creative, armonioase şi responsabile. 
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”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 

„Buna educaţie e tocmai izvorul din care iese tot binele din lume.” - Immanuel Kant 
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Evaluarea în învăţământul online 

 

Prof. Demetrescu Dana,                                                                                                      

Liceul Teoretic Sebiș 

 

 

În contextul învăţământului online, evaluarea realizată la finalul unei etape a activităţii de  

învăţare este unul din elementele cheie pentru pregătirea corectă și obiectivă a unui program de 

instruire.  

Acest tip de evaluare, mai ales pe parcursul activităţilor online, nu are neaparat funcţie de 

control, ci are ca scop cunoaşterea comportamentului cognitiv al elevului, testarea abilităţilor cu care 

elevul incepe procesul educativ, informaţia de care dispune și nivelul de pregătire necesară 

demersului educaţional.  

Evaluarea online, asemenea evaluarii in contextul școlii fizice, are cel puţin două obiective 

semnifcative: acela de a măsura și acela de a ghida. Ne referim la măsurarea nivelului de cunoștinţe 

în raport cu obiectivele vizate și apoi orientarea elevilor spre activităţi, conţinuturi și atitudini care să 

susţină evoluţia intelectuală și informaţională. Se remarcă și cele două funcţii majore: de diagnostic 

şi predictivă.  

Tocmai din aceste motive este necesar să se acorde atenţie elaborării testelor de evaluare, pentru 

care mediul online permite o mare flexibilitate și adaptabilitate. Rezultatele testelor online permit 

profesorului să iși planifice activitatea ulterioară în mod diferit, în funcţie de nevoile elevilor, 

raportate la obiectivele de atins pe parcursul anului școlar.  

Astfel, in cazul in care, in urma evaluării, indiferent de tipul ei, se constată lacune semnificative, 

activitatea didactică ulterioară se va centra pe formarea in ansamblul său. La polul opus se află gupul 

de elevi care are rezultate deosebite la evaluare, caz ce permite aprofundarea ulterioară a cunostinţelor 

sau dezvoltarea unor noi abilităţi sau aptitudini, în funcţie de materia studiată.  

Dacă luăm exemplul limbilor străine, o evaluare corectă va avea în vedere elemente precum: 

înţelegerea cerinţei, vocabularul utilizat, coerenţa mesajului (scris sau oral), usurinţa în exprimare, 

pronunţia, elementele de sintaxa, nivelul de complexitate in ceea ce privește vocabularul și gramatica 

sau chiar elementele de prozodie.  

Bibliografie:  

Stahl, S. A. (1999), Vocabulary Development, Cambridge, MA: Brookline Book 
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Scoala on - line –  avantaje și dezavantaje 

  

Prof. înv. primar  Demuşca Livia                                                                                   

Scoala Gimnaziala Tragu Trotus, com. Tg. Trotus – Bacau 

 
Învăţarea 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 recentă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată este învăţământul on-line. 

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. 

Atat dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional sunt deja depașite. 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 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. 

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. 

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. 
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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.  

Forum-urile şi listele online permit dezbateri deschise, se pot trimite întrebări, răspunsuri, se 

fac schimburi de opinii şi impresii, este posibilă crearea unui nou topic, pentru grup, pe un subiect pe 

care Dvs. îl alegeţi. Această metodă de comunicare permite ca fişierele de dimensiuni mari să nu se 

stocheze pe unităţile noastre, permit învăţarea prin duplicare/copiere, uz de transfer de fişiere pentru 

transferarea materialelor de curs şi formarea tabelelor pentru comunicarea cu profesorul.     

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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Metode populare la orele on-line de limbă şi comunicare 

 

Dénes Andrea 

 
În această situaţie cu totul nouă, cu care ne confruntăm de un an, din martie 2020, în care am 

fost nevoiţi să ne transformăm pedagogia şi pe noi înşine, s-au schimbat radical şi orele de limbă şi 

comunicare.  

Pe lângă metodele clasice de la aceste ore – cum ar fi citirea şi comprehesiunea unor texte, 

literare şi non-literare, exerciţii de exprimare orală şi scrisă, exerciţii de ortografie, introducere în 

noţiuni gramaticale şi de corectitudinea limbajului, la lecţiile on-line de limbă şi literatură, s-au folosit 

mai mult metodele intermediale, multimediale, facilitate de mediul digital al actului de predare-

învăţare.  

În acest sens, s-au dezvoltat, testat şi implementat multe metode, unele dintre ele provenind din 

zona teambuildingului, altele din metodica diferitelor specialităţi, cum ar fi pedagogia dramatică, 

neuroştiinţele sau psichologia. Acestea cuprind o gamă largă de tipuri de activităţi, de la jocurile de 

rol, la concursuri, diferite proiecte, creative, artistice, ştiinţifice, etc.  

Pe cât de facilă este implemantare metodei de dezbatere a unor subiecte specifice la orele 

tradiţionale, pe atât de dificilă s-a dovedit a fi la orele on-line. Elevii se sfiesc să vorbească, să-şi 

exprime opiniile, să facă a conversaţie. Totuşi, dacă reuşim să pornim discuţia cu ajutorul unui 

filmuleţ sau a unei prezentări powepoint, ei vor uita de disconfortul creat de mediul on-line.  

Jocurile cu ajutorul unor şabloane digitale sunt foarte populare în rândul elevilor, portalul 

wordwall.net oferind, de exemplu, o mulţime de şabloane uşor de folosit pentru oricine.  De 

asemenea, elevii pot să realizeze proiecte sub forma unor filmuleţe – ei pot fi moblizaţi prin proiecte 

creative care să se materializeze sub forma unor materiale video, destinate prezantării la orele on-

line. 

Fără nici un dubiu, prezentările powerpoint sunt cele mai populare forme de proiect la şsoala 

on-line. Cu ajutorl lor, de pot dezvolta subiecte noi, ori aprofunda cunoştinţe, sau exersa unel 

competenţe specifice. Pentru că vorbim de ore la care comunicarea este esenţială. Se pot organiza ore 

de mediatecă online – audiţii organizate de elevi, selecţionări din stilul muzical preferat, la care sunt 

legate discuţii pe platforma folosită de respectiva şcoală.  

Recomandarea unor filme se poate face de către pedagog ori de elevi, – vizionarea unor 

secvenţe împreună, urmată de discuţii şi exerciţii de comunicare.  

Nu în ultimul rînd, s-au înmulţit activităţile pe tema „Ce am mai citit?” –, în multe cazuri 

acompaniate de videotrailere realizate de elevi. În lumea editurilor şi a târgurilor de carte, sunt din ce 

în ce mai populare materialele video despre noile publicaţii.  

Pe modelul acestora, elevii, în grup sau individual pot să prezinte colegilor cărţile citite recent. 

În acest fel, pedagogii şi elevii vor primi noi informaţii despre cărţile în vogă, şi vor fi mai motivaţi 

în actul de alegere şi interpretare al textelor literare, ceea ce ne ajută, cu siguranţă, în dezvoltarea 

personală şi interpersonală.   
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Motivația, ca factor important al activității de predare - învățare                                          

în condițiile demersului pedagogic actual 

 

Denes Irina prof. înv. primar,                                                                                              

Școala Gimnazială nr. 1 Vârșolț 

 

”Motivația aduce mișcare, mișcarea aduce viață!” Ovidiu Kerekeș 

 

Motivația este un „concept fundamental în psihologie și, în genere în științele despre om, 

exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri – trebuințe, 

tendințe, afecte, interese, intenții, idealuri – care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudini”  - 

denumirea  Motivației pe pagina Wikipediei  

Una dintre pietrele de temelie ale strategiilor utilizate în procesul de predare-învățare este 

prezența motivației, care are un efect imprevizibil asupra dezvoltării elevilor noștri. Motivația de 

învățare a unui individ este modelată de mai mulți factori. Exemplele includ experiențe dobândite în 

timpul unei povești de învățare, care sunt determinate de factorii de personalitate ai elevilor, 

experiențe de succes și eșec.  

Efecte care au un efect pozitiv asupra dezvoltării personalității - fac din individ o persoană cu 

stimă de sine pozitivă, care are încredere în sine adecvată, atitudine pozitivă, stimă de sine realistă și 

stima de sine, imagine de sine pozitivă și motivație sanatoasa. O experiență de învățare nefavorabilă 

este rezultatul mai multor eșecuri și experiențe de eșec și poate duce la lipsa încrederii în sine, 

dezvoltarea unei imagini de sine negative, evitarea eșecului și anxietate. 

Dacă analizăm tipurile de anxietate, putem afirma următoarele: anxietatea poate fi pozitivă, 

facilitând anxietatea sau anxietatea negativă, debilitantă, a cărei dezvoltare trebuie să lupte toți 

educatorii. Un educator care își cunoaște bine elevii își dă seama curând că în cadrul unei clase, pe 

lângă elevii orientați spre performanță, există și studenți orientați spre eșec, care sunt deseori anxioși, 

au experiențe negative și sunt caracterizați de frică de performanță. În comportamentul lor se poate 

observa că fug de situația sarcinii, se sperie, devin indiferenți, nu iau niciun fel de concurență, sunt 

mulțumiți de medie. Dezvoltarea unui astfel de comportament în cadrul unei școli poate fi în primul 

rând responsabilitatea profesorului, dar și a grupului, cei care transmit feedback constant individului.  

Având în vedere cercetările practice, care au evidențiat faptul că la nivelul grupului, trebuințele 

și motivațiile individuale se subordonează în mai mare sau mai mică măsură trebuințelor de grup, 

astfel un model pozitiv și un mediu de acceptare pot schimba comportamentul unui copil orientat spre 

eșec, dar pentru a face acest lucru, atribuirea cauzală trebuie explorată pentru ca individul să devină 

un adult cu o personalitate pozitivă. Pe lângă profesori și clasă, situația socio-culturală a familiei 

afectează și motivația și performanța învățării. În condițiile actuale elevul are și mai mare nevoie de 

aprecierea și susținerea  prietenilor, a grupului și nu în ultimul rând al părinților. Relația profesor-

părinte joacă, de asemenea, un rol deosebit de important aici, deoarece profesorul îi informează în 

mod regulat pe părinți despre evoluții, apoi vor avea și un efect pozitiv asupra dezvoltării ulterioare 

a copilului.  

Elementele factorilor care influențează familia nu pot fi neglijate. În cazul mediului familial, 

poziția socială a părinților, statutul cultural al familiei, modul de viață al familiei, relațiile emoționale 

și sociale din cadrul familiei sunt decisive.   
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Un student care trăiește într-o familie armonioasă nu se comportă la fel ca un copil care trăiește 

într-o ceartă dezorganizată, eternă. Unele dintre efectele familiale care influențează dezvoltarea 

motivației de învățare sunt: influența social-emoțională, relația familiei cu cerințele școlare. Rolul de 

mediere a valorii familiei, calitatea contactelor sociale (de exemplu: frecvența interacțiunii părinte-

copil) și motivația familiei pentru performanța de învățare (așteptarea performanței, controlul muncii 

școlare, calitatea recompensei-pedepse) și a propriului elev -reglementarea determină, de asemenea, 

performanța elevilor.  

Prezentarea generală a factorilor care influențează include și zona rezidențială a familiei, 

definirea tipului de așezare, care joacă un rol în succesul școlar al elevului. Potrivit lui Endréné Réthy: 

„Motivația este garantată în mare parte de procesul educațional care asigură autoreglarea.”                                                                                                                                  

Ca profesori, înainte să așteptăm ca elevii să învețe mai mult și să profite din instructie ori 

școala în general, trebuie să creștem motivația pentru invățare. 
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ȘCOALA DE ACASĂ - ȘCOALA PĂRINȚILOR- PARTENERI                                  

ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR – ONLINE SAU FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

 

Prof. psihopedagog Ioana Ada Deppner 

 

Părinții alături de profesori au un impact major în dezvoltarea elevilor, a viitorilor adulți de 

mâine. Echipa părinte-copil-profesor e necesar să fie bine închegată și rolurile bine stabilite la fel ca 

și într-o familie. Școala trebuie să reprezinte locul în care elevul să își însușească cunoștințe atât 

teoretice cât și practice  

Parteneriatul şcoală – familie poate contribui la creşterea factorilor educogeni ai familiei, prin 

activităţi specifice părinţii pot fi sprijiniţi să conştientizeze rolul pe care-l au în educaţia copiilor lor, 

să conştientizeze şi să îndrepte comportamente şi atitudini greşite în familie, să fie sprijiniţi să se 

implice în activităţi educative. 

Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiţionat de gradul de interes al familiei faţă 

de şcoală. Acesta este crescut dacă  familiile au copii care frecventează şcoala. Cu cât şcoala 

reprezintă o valoare a familiei cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se constată că 

acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate obţin 

performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe care 

doresc să-l atingă. Atitudinea familiei faţă de şcoală se transferă şi copiilor şi se manifestă în gradul 

de interes faţă de activităţile şcolii, faţă de teme, faţă de rezultatele evaluării, faţă de aprecierile 

cadrelor didactice etc.  

Un rol deosebit în special în perioada pandemiei a avut-o crearea unui parteneriat real a unei 

legături strânse între profesori-elevi familie , copiii fiind de vârstă școlară mică au nevoie de ajutorul 

direct al profeosrului mai mult decât în cazul activităților la clasă deoarece în cadrul orelor online, e 

necesar și o perioadă de adaptare a celor mici precum și a părinților cu noile tehnologii, platforme.  

Una dintre problemele pe care profesorii în special diriginții  le ridică în permanență, este aceea 

a lipsei de interes și de implicare din partea părinților pentru procesul educativ  atât școlar cât și 

extrașcolar, față în față sau online.  

Dacă părinții nu înțeleg care sunt nevoile unice ale copilului lor nu vor fi capabili să le ofere 

ceea ce aceștia au nevoie. Părinții trebuie să perceapă copilul așa cum este el, în mod realist copilul 

trebuie înțeles în funcție de vârsta lui cronologică si mentală. Pentru a dezvolta constant și total 

existența lor, în perioada în care sunt încă în creștere, copiii au nevoie de o relație sănătoasă și 

permanentă cu adulții care țin cu adevărat la ei și care le umplu rezervorul emoțional ori de câte ori 

este nevoie. Toți părinții știu că și copiii lor au nevoie de iubire, dar puțini le arată afecțiunea activă 

de care au nevoie. Pentru a putea oferi iubire necondiționată și pentru a reuși să păstreze mereu plin 

rezervorul emoțional al copilului, părintele trebuie să-l plaseze pe acesta pe primul loc în ierarhia 

priorităților sale 

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului 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 ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi părinţi cele mai frecvente forme de organizare a 

acestei relaţii sunt: 
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• Şedinţele cu părinţii realizate online  

• Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi.  

• Organizarea unor întâlniri cu părinţii prin intermediul platformelor Zoom sau Meet   

În cazul elevilor cu deficiență de vedere din cadrul instituției din care fac parte, datorită faptului 

că o mare parte din elevi provin din diferite județe ale țării, colaborarea și acest parteneriat este destul 

de dificil, din cauza perioadelor lungi în care elevii rămân în internatul școlii oferta de servicii precum 

și activitățile de care beneficiază copiii sunt foarte importante, școala cu ajutorul comunității, uneori 

din resurse proprii încearcă să suplimenteze lipsa părinților sau a tutorilor, organizând întâlniri cu 

diferite ocazii în care elevii, părinții și profesorii să poată realiza activități educative formale sau 

nonformale care să întărească legătura între aceștia, realizând familia extinsă, încercând să stabilească 

relații între parteneri pentru a realiza scopul comun atât al părinților cât și al școlii, acela de a forma 

personalitatea copilului , dezvoltarea personalității sale precum și formarea și consolidarea unor bune 

deprinderi care să îl ajute în integrarea în societate și pregătirea lui pentru viața de adult .  

Școala de acasă – școala părinților  practic întărește legătura dintre părinți și copii, între părinți 

și dascăli.  

Familia extinsă- Școala-părinte-elev- legătura creată și stabilită de-a lungul anilor de școală este 

importantă și prezintă doar avantaje , chiar dacă uneori este dificil de realizat. 

Cu convingerea că fiecare elev va găsi și va beneficia de o astfel de *familie* consider că 

parteneriatul școală-familie este și trebuie să fie un lucru bun care să contribuie la dezvoltarea 

armonioasă și la crearea adultului de mâine, a părintelui de mâine.  
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„Să confecționăm jucării” 

 

 
Prof. inv. prescolar Derscanu Florentina                                                                        

Liceul ,,Alexandru cel Bun” Botoșani 

 

 

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, în măsură în care activitățile s-au 

desfășurat de acasă, în sistem online. Datorită implementării stării de urgență, prin care atât cadrele 

didactice, cât și preșcolarii au fost nevoiți să rămână la domiciliu, activitățile au fost gândite a fi 

susținute online, utilizând platforma watschapp. 

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 în 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) 

• miercuri- 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 și cât timp vom fi sub 

egida restricțiilor stării de urgență. Deoarece platforma watschapp ne permite conferințe susținute în 

timp real, iar implicarea preșcolarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes și procesul de predare. 

Părinții au fost extrem de mulțumiți. 

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. Au realizat floricele din bețe de ureche, bărcuțe din hârtie, suporturi pentru 

creioane. 

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. 

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în 

domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut 

posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul 

didactic.  
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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- 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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COMPETENȚA DE LECTURĂ LA ELEVI                                                                      

ÎN PERIOADA ȘCOLII ON-LINE 

 

Prof. Deta Liana Monia,                                                                                                   

Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan” Felnac, jud. Arad 

 
Competenţa şcolară este un sistem integrat de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, dobândite, 

formate şi dezvoltate prin învăţare, a căror mobilizare permite identificarea şi rezolvarea diferitor 

probleme în diverse contexte şi situaţii. (Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional, 2017, p. 15) 

În literatura de specialitate există o dezbatere intensă despre ce înseamnă competenţa de lectură 

şi la felul în care aceasta poate fi evaluată. Accentele pot fi puse diferit în funcţie de dominanţa unuia 

sau a altuia dintre cele trei modele de studiu a literaturii: modelul cultural are în vedere formarea unei 

competenţe culturale a elevilor, modelul lingvistic vizează formarea unei competenţe analitice a 

elevilor, în vreme ce modelul dezvoltării personale creează mai curând oportunităţi pentru formarea 

unei atitudini deschise şi dezinhibate faţă de text.  

Programele actuale nu urmăresc competiţia între aceste trei modele, ci tocmai pe posibilitatea 

de a găsi elementele valoroase din fiecare şi care pot contribui la dezvoltarea autonomiei de gândire 

a elevilor şi la formarea unor cititori pe termen lung. Ca atare, toate cele trei modele propun, în fond, 

dimensiuni esenţiale ce compun competenţa de lectură şi, în măsura în care scopul esenţial al lecturii 

în şcoală este a citi pentru a înţelege, e benefic pentru elevi ca această înţelegere să se poată constitui 

pe mai multe paliere (cultural, analitic şi interpretativ sau atitudinal).  

Componentele importante ale competenţei de lectură vizează: 

• abilitatea de a adopta un mod de lucru cu textul (lectura, relectura, problematizarea, raportarea 

la propria experienţă); 

• folosirea unor instrumente de lucru care să conducă la înţelegerea textului (dicţionare, notiţe, 

lucrări de teorie);  

• capacitatea de a descifra şi analiza textele citite (identificarea informaţiei esenţiale din textele 

citite, observarea structurii textuale şi a rolului ei în comunicarea ideilor, analiza procedeelor 

expresive care contribuie la constituirea semnificaţiilor)  

• capacitatea de a interpreta textele citite în mod personal (configurarea semnificaţiilor textului, 

formularea viziunii despre lume descoperite într-un text citit, asocierea cu alte texte, formularea unor 

opinii referitoare la propria înţelegere asupra textului)  

•  capacitatea elevilor de a intra într-un dialog personal cu textul, de a avea reacţii, întrebări, 

atitudini faţă de ceea ce citeşte. 

Atitudinea elevilor faţă de lectură nu este analizată doar din perspectiva evaluării, ci și din 

perspectiva conceperii unor strategii care să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de 

lectură.  

Competenţele de lectură pot fi evaluate prin probe orale (prezentarea unei cărţi, a unui text, 

răspunsul la întrebări) sau scrise (eseuri, analize, comentarii literare, răspunsuri punctuale la 
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întrebările puse de profesor pe marginea unui text). Este important să le faci cunoscute elevilor 

criteriile după care vei evalua de fiecare dată competenţele lor de lectură. 

Orele de Limba și literatura română oferă reale posibilități de organizare și desfășurare a unor 

activități ce pot dezvolta capacitatea de creație a elevilor, cum ar fi: povestirea cu schimbarea formei 

sau a finalului, ilustrarea textelor literare, modelajul, dramatizarea textelor literare prin jocul de rol, 

realizarea compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, alcătuirea unor dialoguri plecând de la o situație 

dată.  

Eforturile depuse de elevi pentru transpunerea acțiunilor, faptelor într-o altă modalitate de 

comunicare implică procese și operații mintale, trăiri afectiv-emoționale și capacități expresionale 

care se înscriu cu contribuții importante la dezvoltarea potențialului creativ al elevilor. 

În rândul elevilor mei, formarea și dezvoltarea competenței de lectură în perioada școlii on-line 

s-a realizat în orele de limba și literatura română, prin folosirea softurilor educaționale în specialitate 

și a platformelor pentru susținerea progresului școlar.  

În principiu, s-a propus lectura textelor literare şi nonliterare cu aceeaşi grilă de lectură. Totuşi, 

diferenţele dintre textul literar şi cel nonliterar există şi ele derivă în primul rând din raportul pe care 

aceste texte le întreţin cu realitatea. Textul literar construieşte o lume posibilă, asemănătoare în mai 

mare sau mai mică măsură cu cea reală, în vreme ce textele nonliterare se referă la întâmplări, oameni 

sau obiecte care există în realitate. Orice text literar este o ficţiune (lat. fictio - închipuire, născocire), 

adică o reprezentare a lumii într-un mod particular, o creaţie care prezintă fapte, personaje imaginare.  

Discuţiile şi analizele comparative ale unor texte literare şi nonliterare pot forma un cititor 

avizat, care să identifice şi să înţeleagă convenţiile diferite ale textului literar şi ale celui nonliterar, 

expresivitatea de tip diferit a textelor literare şi a celor nonliterare, scopurile diferite ale celor două 

tipuri de texte (stimularea unor emoţii estetice, în cazul literaturii; transmiterea unor informaţii, a unor 

opinii, a unor sisteme de gândire ştiinţifică bazate pe fenomene din realitate, încercarea de a convinge 

cititorii în cazul unor texte de tip publicitar sau al unor pledoarii argumentative), retorica specifică 

unor texte literare sau nonliterare. 

Sarcina noastră, a profesorilor de limba şi literatura română, este de a le oferi elevilor condiţii 

optime de lectură, contribuind, la trezirea şi menţinerea interesului pentru lectură, la dezvoltarea 

atitudinilor de empatie culturală şi interculturală.  

Toate componentele competenţei de lectură pot fi adaptate învăţământului on-line: cunoştinţele 

pot fi lesne acumulate din mediul on-line, acesta fiind o bogată sursă de informare, de la date despre 

autori până la cele mai mici detalii referitoare la operă, capacităţile şi abilităţile de receptare, 

interpretare şi redactare ale diverselor texte se pot chiar mai bine dezvolta cu ajutorul unor 

instrumente digitale, iar atitudinile şi emoţiile pot fi determinate şi scoase la iveală de diverse 

instrumente digitale ce apelează la filmuleţe motivaţionale sau provoacă dezbateri în întâlniri on-line.  

Dezvoltarea competenţei de lectură este în continuare un subiect deschis. 
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Provocările școlii on - line 

 

Prof. Inv. primar Anca Diaconescu                                                                               

Școala Gimn. Nr. 2 Motru 
             

 

Dacă luați pe nepregătite, de la o zi la alta, (luni seara am aflat că de miercuri se suspendă 

cursurile), neașteptat de multi profesori și foarte multi elevi s-au adaptat din mers, și-au dezvoltat 

competențe pentru utilizarea tehnologiei la alt nivel decât prezentarea unui pot sau vizionarea unui 

film, vă dați seama ce ar însemna pregătirea unui astfel de demers. Cum ar fi întâi să ne pregătim să 

utilizăm tehnologia măcar la 20-30% din ce ne poate oferi? Să fi cunoscut măcar o parte din 

multitudinea de instrumente pentru învățarea online?  

Elevii să fie dotați cu tablete conectate la internet în locul zecilor de manuale scumpe, de multe 

ori slabe, sosite cu întârziere, auxiliare care au în spate doar interese financiare și un soi de comoditate 

a celui care le folosește la clasă? Iar toată aceasta poveste să se petreaca la școală, într-un cadru egal 

pentru toți. Oare cum ar fi? Am așa o previziune că nu mai exista cale de întoarcere și că, atunci când 

viața va reveni la normal, experimentul cu școala de acasă va fi o temelie sau poate măcar parte din 

ea, pentru socializarea învățământului. Mulți dintre profesori au răspuns că așteptau mai multă 

coordonare din partea Ministerului Educației și inspectoratelor / organelor locale de specialitate în 

domeniul învățământului, precum și mai multe unitate în cadrul corpului profesoral la nivelul școlii.  

Eforturile de a învăța cum să folosească instrumente online au fost mai degrabă individuale, 

profesorii apelând la tutoriale sau webinare organizate de inițiative private sau de diverse companii; 

unii dintre profesori au făcut referire și la resurse furnizate de instituții publice din sistemul de 

educație. Aceste eforturi au necesitat relativ mult timp de învățare. 

Situația curentă a demonstrat gradul scăzut de alfabetizare IT în rândul profesorilor de toate 

vârstele. Astfel, s-a menționat și inutilitatea unor cursuri urmate de profesori în trecut, inclusiv în 

programe oficiale de formare, care nu i-au ajutat pe aceștia să își desfășoare activitatea în condiții 

optime în aceste momente  Nici în rândul elevilor situația nu este neapărat mai bună, având în vedere 

că unii  dintre elevi nu au reușit să se conecteze la lecții ușor pentru că ei sau părinții lor nu aveau 

cunoștințe pentru a folosi astfel de instrumente.Majoritatea  cadrelor didactice au depus eforturi  sa      

dobîndească cunostințe de predare online   . 

Una dintre provocările menționate de cea mai mare parte a profesorilor a fost conexiunea reală 

cu elevii și obținerea de feedback. Mai mulți respondenți au menționat faptul că elevii simt nevoia de 

a se vedea și de a interacționa în offline. Profesorii experimentează cu metode diverse pentru a reuși 

să le atragă atenția elevilor și de a-i implica, dar succesul depinde, pe lângă aplicațiile folosite, de 

interacțiunea pe care o aveau deja în mediul offline. 

Lucrul cu grupe mari de elevi este dificil și obositor, iar în acest context interacțiunea scade. Și 

prezenta pentru un timp îndelungat în fața unui computer sau telefon a unui elev poate dăuna; unii 

dintre respondenți au considerat ca eficientă din acest punct de vedere combinarea muncii online cu 

cea individuală, care nu necesită neapărat utilizarea unor resurse online. O altă dificultate este de a 

obține feedback în mod real și de a evalua modul în care s-a atins competența respectivă, întrucât 

scopul nu ar trebui să fie doar citirea unor informații, ci însușirea de către profesori. 

Pentru elevi și pentru  profesori aceste ore  au aratat că profesorii au  oferit încredere elevilor,că 

totul a continuat  indiferent de condiții,  elevii  au  fost ocupați in   timpul pe care îl  averau la dispoziție 

și, cel mai important,   nevoia de comunicare care  a lipsit tuturor a fost satisfacută. 

Orice început e greu, dar sunt sigură că toate cadrele didactice vor putea învăța să utilizeze 

instrumentele digitale. Căci Constantin Noica spunea: „O școală în care profesorul nu învață și el e o 

absurditate.” 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN GERMANIA 

 

Diaconescu Loredana Elena 

 

 

Sistemul școlar german este  diferit de cel românesc fiind ierarhizat. În Germania copiii încep 

să frecventeze școala la vârsta de 6 ani, școală fiind obligatorie până la vârsta de 18 ani. 

După ce copilul termină clasele primare I-IV, profesorii recomandă, pe baza notelor dar și a 

comportamentului copilului ce tip de școală i se potrivește în continuare. Educația secundară, 

gimnaziale, așa cum este cunoscută în România are patru tipuri diferite de școli după nivelul de 

capacități ale elevilor care învață în aceste școli. 

HAUPTSHULE este considerată școală pentru copiii cu capacități la un nivel mai slab. Se face 

până în clasa a X-a iar după absolvire, elevul are mai multe opțiuni: să facă un AUSBILDUNG care 

durează 3 ani ce constau în teorie plus practică într-o companie/ organizație/ instituție pe care trebuie 

să și-o găsească elevul sau să meargă la GYMNASIUM timp de 3 ani pentru a susține bacalaureatul 

(ABITUR). Pentru a putea merge la Gymnasium, elevul trebuie să absolve clasa a X-a cu note foarte 

bune. 

REALSHULE se face până în clasa a X-a dar ca și în Hauptscule, nu poți susține bacalaureatul. 

Spre deosebire de Hauptshule aici sunt predate mai multe limbi străine plus un obiect real, unul 

umanitar și un curs de artă sau de muzică. 

GESAMTSHULE se face până în clasa a XIII-a. Se pot obține diplome de Hauptshule, 

Realshule și Bacalaureat. În comparație cu alte școli, această școală are ca scop lucrul cu elevii pe o 

perioadă mai lungă de timp, dând posibilitatea elevului de a avea mai mult timp pentru a-și decide 

viitorul domeniu profesional în care vrea să activeze. 

GYMNASIUM este considerat nivelul cel mai înalt de educație secundară, fiind echivalentul 

liceului de la noi și se finalizează cu diplomă de bacalaureat - ABITUR. Primul an în clasele liceale 

este de orientare și introducere, elevul alegându-și singur materiile pe care vrea să le studieze, limba 

germană, matematica și engleza fiind obligatorii. Următorii doi ani sunt decisivi pentru media finală. 

La examenul de bacalaureat sunt 4 discipline dintre care o probă orală. 

În Germania, notele pot fi exprimate prin cuvinte : sher gut - foarte bine, gut - bine, befriedigend 

- satisfăcător, ausreichend - suficient, mangelhaft - deficient, ungenűgend - insuficient. Dacă în 

România notele sunt de la 1 la 10 unde 10 este nota cea mai mare, în Germania notele sunt de la 1 la 

6 unde 1 este nota cea mai mare. 

Pentru a avea acces la Universitate este necesară diploma de bacalaureat, însă unele Universități 

tehnice acceptă și elevi după clasa a XI-a. 

Pentru cei ce doresc să își reia studiile sau doresc să atingă un nivel mai mare, există așa-

numitele ABENDSHULEN (seral). 

În Germania, dacă un elev lipsește de la școală fără un motiv justificat părinții pot primi 

avertismente și amenzi de la câțiva euro pe zi până la 1000 de euro. 
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Prima zi de școală în Germania este sărbătorită prin multe ritualuri și are o îndelungată tradiție, 

atestată documentar din sec. al XVIII- lea. " Cornetul pentru școală " - un cornet plin de daruri - 

umplut de obicei cu dulciuri, jucării și obiecte de uz școlar. 

Calendarul vacanțelor diferă de la land la land. 

Educația este o formă de învățare care nu se termină niciodată. În, esență, școală are rolul de a 

transfera cunoaștere și de a pregăti tinerii pentru a deveni membrii responsabili ai societății. 
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Utilizarea padlet-ului în activitatea școlară 

 

Prof.  Diaconescu Mirela – Aurelia 

Școala Gimnazială ”Spiru  Haret”, Dorohoi 
 

  

 

De mai bine de un an, mai precis de la acea zi de 11 martie 2020, învățământul românesc a 

intrat într-un proces de schimbare și adaptare oarecum forțată la noile condiții. A apărut ceva nou 

pentru toți cei implicați în actul educativ - elevi, cadre didactice, părinți – trecerea la sistemul online.  

În aceste condiții MEC, unitățile din subordine, specialiști în IT din țară și din întreaga lume au 

inceput să caute soluții dezvoltând astfel diferite mijloace tehnice și din domeniul internetului, noi 

metode care să poată fi aplicate în procesul de predare – învățare – evaluare. Realitatea a arătat că 

măsurile luate nu se puteau aplica peste tot sau nu aveau eficiența scontată din diferite motive, 

începând cu situația economică precară a unei familii și până la înțelegerea acestei periode ca o 

vacanță prelungită, lucru care s-a văzut în comportamentul și modul de lucru al elevilor la revenirea 

la școală în mod fizic. 

Pe parcursul perioadei am folosit, pe lângă platgorma folosită de școală, o gamă de instrumente 

digitale, resurse de pe internet pentru a realiza activități atractive, interactive și a nu neglija activitățile 

extracurriculare care au avut de suferit mult în această perioadă. Un exemplu de folosire a resurselor 

oferite de internet este utilizarea padlet – ului. 

Prin urmare, ce este un padlet?  Aplicația se află la adresa https://padlet.com/   și este o 

platformă care permite:  să scrii, să înregistrezi, să adaugi un hyperlink, să adaugi o fotografie, să 

inserezi un document, să partajezi produsele realizate cu alți colegi sau elevi, toate într-o singură 

locație, sigură.. 

După realizarea contului, varianta free permite realizarea a 3 padlet-uri, dimensiune 10       

MB, standard suport, acestea se pot șterge, se pot modifica astfel încât ele pot fi folosite   

Permanent în limita oferită, asta dacă nu dorim abonament sau altă formă cu plată. 

Platforma pune la dispoziție o gamă de șabloane din care putem alege varianta cea mai potrivită 

scopului nostru, apoi o personalizăm  folosind meniul Setări, unde vom găsi instrumentele necesare: 

font, atribuire, fundal, mesaje, etc. Avem posibilitatea de a folosi resursele puse la dispoziție de 

aplicație dar și de încărca din calculatorul personal  imaginile, pictogramele, etc. dorite/potrivite temei 

alese sau de pe internet. Adăugarea conținutului se face cu un dublu-click oriunde pe suprafața de 

lucru, după ce s-a creeat zona respectivă adăugăm elementele de conținut dorite.    Pe lângă editarea 

unui text pot încărca imagini ( ),  adăuga link –uri ( ), căutare Google, camera foto,  alte opțiuni 

 ( ).  Putem adăuga câte astfel de zone dorim, pot adăuga și elevii sau alți colegi, dacă dorim 

să realizăm un proiect sau o temă mai complexă.  

Pentru fiecare material publicat avem posibilități de editare, ștergere, modificare, și altele, după 

cum dorim.  Materialul realizat poate fi partajat, salvat în diferite variante. În cont va rămâne ce am 

lucrat, în limita celor 3 padlet-uri permise în varianta free.  Elevii pot lucra în echipă, pot lucra 

simultan dacă profesorul dorește și permite acest lucru. Partajarea se poate face alocând  diferite 

drepturi: de vizualizare, de vizualizare și editare, fără a modifica nimic din structura de bază a padlet-

ului.  Se poate realiza salvarea padlet –ului în format pdf iar  link – urile se păstrează  activate și după 

descărcare în calculator și putem vedea postările făcute.  Materialele realizate pot fi vizualizate de 

toată lumea dacă sunt setate ca ”public”  sau doar pentru membri invitați sau au cont pe platformă. 

A fost interesant de utilizat pentru anumite teme pentru acasă,  pentru a căuta o soluție la o 

problemă sau cât mai multe soluții pentru o problemă. În acest sens am folosit la clasa a VII-a, la 

disciplina matematică, mai precis geometrie, acest mod de lucru.  Semestrul al doilea are ca puncte 
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centrale la această disiplină rezolvarea triunghiului dreptunghic, ariile figurilor geometrice studiate și 

calculul elementelor în poligoanele regulate.  Acest lucru permite ca o problemă să poatăfi rezolvată 

în multe moduri, fiecare elev alegând varianta preferată de lucru. Am postat problema de lucru și am 

solicitat elevilor să posteze rezolvări diferite, aplicând noțiunile teoretice învățate și combinându-le 

în diverse moduri.  Elevii din grup au primit dreptul de a scrie pe padlet,  fără a putea face modificări, 

comentarii, etc.,  iar verificarea temelor este foarte ușoară  deoarece toate sunt postate pe același 

”perete”  (https://padlet.com/mirela0aurelia/Bookmarks). 

Cel mai atractiv a fost utilizarea în cadrul proiectelor educative, recent desfășurând activități specifice 

zilei de 1 iunie.  Copii au fost invitați să scrie pe padlet un mesaj dedicat copiilor de ziua lor, mesaj 

care putea fi:  forografie, desen, document, link către un film, afiș, logo, etc., dar realizate de ei, 

indiferent de forma aleasă (https://padlet.com/mirela0aurelia/bxj0hidvxkweabdz). Existând și 

posibilitatea  de a lucra simultan, se poate dialoga cu elevii sau propune o temă de dezbatere, fiecare 

postînd ideile sale legate de tema propusă. 

 

 

Webografie: 

 

Aplicații utile în școală 

https://aplicatiiutileinscoala.weebly.com/padlet.html 

Tutorial padlet 

https://www.youtube.com/watch?v=6jKZ63Rk4-M 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE VERSUS ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 

 

Prof. Diaconescu Oana,                                                                                                    

Școala gimnazială nr. 66, București 

 

 

Societatea în care trăim se afla intr-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. 

În zilele noastre cursurile /formările online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai 

multe institute și companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației 

online, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, în mare parte datorită concepției greșite. În 

același timp, în ciuda popularității în creștere a cursurilor online, formarea tradițională (în clasă) se 

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. 

 

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 și 

nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile rămân online. 

2. elevii/ studenții 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 și 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 același timp în mod 

individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să și comunice. 

6. folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului 

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De 

asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la 

colegi. Astfel există și interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală. 

 

Limite și dificultăți / Dezavantaje 

1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 

Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea de multe 

ori sunt întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare a unor 

proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și dezorientare, de unde apare și 

lipsa de motivație. Dar această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video. 
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2. lipsa comunicării reale/ fizice 

Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc 

nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces 

ne robotizează! 

 

 

Bibliografie:  

 

• Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008), București 

• Cucoș, C., Psihopedagogie, Editura Polirom, Iași,1998 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!                                                                                      

DE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL MODERN 

 

Prof. Diaconiță Adina                                                                                                        

Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava 

 

 

MOTTO: ”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) 

Deși, ca sistem, educația a suportat modificări permanente, acestea au început să fie studiate 

sistematic și științific doar în ultimele decenii. 

Investiția în educație și învățământ este o investiție în societate, calitatea în educație și 

învățământ induce calitate în societate, iar inovația în educație și învățământ este o necesitate 

stringentă și o premisă a afirmării societății educative. 

Auzim deseori păreri controversate asupra celor două abordări ale învățământului românesc: 

abordarea tradițională și abordarea modernă – cea centrată pe elev. 

1. Abordarea tradițională a învățământului pune accent pe acumularea de conținuturi științifice, 

procesul de evaluare este centrat pe cantitatea de cunoștințe asimilate și calitatea redării acestora. 

Situate când pe primul, când pe ultimul loc în topul acțiunilor formative, cunoștințele au încă un statut 

neclar și controversat. Totuși, rolul cunoștințelor este foarte important atâta vreme cât este corect 

apreciat. Într-o lume în care informația înseamnă putere, este absurd să se nege importanța 

cunoștințelor în formarea intelectuală a ființei umane; pe de altă parte, ar fi absurd să se mai susțină 

într-o eră a informaticii idealul cunoașterii totale. Problema care se pune este cea a alegerii, din 

universul în expansiune al informațiilor, a cunoștințelor cu valoare formativă. 

Astfel, în cadrul învățământului educațional clasic, accentul cade pe însușirea de informații, iar 

în cadrul învățământului modern, accentul este pus pe conexiunile pe care le face elevul între 

informații, pe receptivitatea pe care o demonstrează acesta față de conceptele noi.  

O altă diferență o constituie stilul de predare. Stilul educațional frecvent folosit în învățământul 

tradițional este cel autoritar, care se caracterizează prin faptul că educatorul determină întreaga 

activitate a clasei: el dictează tehnicile și etapele activității, fixează sarcinile fiecărui membru și face 

aprecieri. În zilele noastre, cei mai mulți educatori sunt adopți ai stilului democratic, care se 

caracterizează prin faptul că problemele sunt discutate și deciziile sunt discutate cu participarea 

întregului grup și beneficiază de încurajarea și aprecierea liderului. 

Impotant este că liderul sugerează două-trei tehnici de lucru, iar membrii grupului sunt liberi să 

aleagă o tehnică și să se asocieze cu cine dorește în vederea realizării sarcinilor. 

2. Învățământul centrat pe elev aduce schimbări și în planul ritmului de însușire a cunoștințelor. 

Dacă în abordarea tradițională a învățământului, cunoștințele se însușeau într-un ritm obligatoriu 

pentru toți, învățământul modern acceptă faptul că elevii sunt diferiți, fapt ce reclamă admiterea unor 

ritmuri diferite de înaintare în materie. Accentul în predare-învățare-evaluare este pus pe dezvoltarea 

personalității celui care învață, nu mai cade pe randament, pe reușită.  

De asemenea, în învățământul tradițional aprecierea elevilor se baza pe etichetări stricte, fact 

ce conducea la stigmatizare, la plafonarea elevilor la limita etichetei la care li s-a aplicat, iar acum 
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etichetarea este limitată la un rol auxiliar, descriptiv, nefiind necesar ca acesta să devină valorizare 

fixă. 

Rolul educatorului nu mai este de a transmite simplu cunoștințe, ci el comunică, antrenând 

întreaga personalitate a elevului în dobândirea cunoștințelor. 

Noua abordare a învățării pune accent pe interesele elevului. Obiectivele sunt individualizate, 

flexibile, ținând cont de cerințele și posibilitățile elevilor, relația dintre cadru didactic și elev a devenit 

mai deschisă, primul îi oferă ultimului dreptul la opinie, atât în privința informațiilor, cât și în privința 

propriului său proces de instruire și educație. Formele de organizare ale procesului de învățare sunt 

diversificate: frontale, de grup și individuale. Metodele sunt interactive, ceea ce duce la îmbunătățirea 

întregului proces de învățare. 

Copilul este tratat conform nevoilor lui și ritmului său propriu. A respecta ritmul propriu de 

dezvoltare a fiecărui individ în parte este un lucru esențial care stă la baza unei educații solide, 

performante. Se dorește un sistem de educație individualizat, fiecare elev este comparat cu el însuși 

și nu cu ceilalți. Dascălul are posibilitatea de a colabora „umăr la umăr” cu elevii iar aceștia învață să 

comunice cu colegii, să-și ducă la îndeplinire unele sarcini ”sămânța lucrului în proiecte colective de 

mai târziu”. Stilul de lucru trebuie să fie mai tolerant, având în centru motivarea copilului pentru 

descoperire, cultivarea responsabilității personale și a capacității de a decide în cunoștință de cauză 

între mai multe alternative. 

Putem spune că noul rol al școlii este de a ajuta tinerii în a-și găsi propriul mod de învățare și 

de gândire, de a forma personalități, iar acest lucru nu e posibil decât atunci când interesele, 

posibilitățile și capacitățile educatului sunt puse pe primul loc. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Salavastru Dorina – Psihologia educației, Editura Polirom, Iași, 2004 

2. Momanu Mariana – Introducere în teoria educației, Editura Polirom, Iași, 2002 
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Învățarea online – provocare și schimbare 

 

 
Prof. Diaconu Andra Elena 

Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu 
 

 

 

Tehnologia face parte din viaţa noastră, este o necesitate atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. 

Copiii sunt atrași de mediul digital prin dinamică, interactivitate, diversitatea materialelor, a 

resurselor educaționale putând astfel învăţa şi distra în acelaşi timp, ceea ce a făcut posibilă 

desfășurarea cursurilor online în perioada pandemiei.  

Utilizarea mijloacelor de comunicare s-a dovedit  foarte utilă pentru îmbunătățirea experienței, 

atât pentru profesor, cât și pentru elev, învăţarea online încurajând profesorul să-şi recunoască rolul 

pe care îl are în managementul clasei de elevi, să se familiarizeze cu metode diverse, să împărtășească 

cunoştinţele, materialele cu cadre didactice, asigurând comunicarea și ajutănd la menținerea acesteia, 

facilitând transmiterea cunoștințelor, înlesnind  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. A fi cadru didactic necesită o mare flexibilitate, putere de adaptare la nou şi multă 

spontaneitate. 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. 

Experienţa pe care o am în folosirea calculatorului în şcoală sau în viaţa personală, m-a ajutat 

să realizez că introducerea acestuia în cadrul procesului de instruire şi educare are importanţă 

deosebită în condițiile în care reprezenta singura modalitate de desfășurare a procesului instructiv-

educativ. Meritul deosebit al instruirii asistate de calculator constă în faptul că presupune participarea 

activă a elevilor în procesul de predare – învăţare - evaluare şi că permite dezvoltarea intelectuală a 

acestora, adecvată ritmului lor de lucru.  

Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. El nu este doar un mijloc de 

transmitere a informaţiei, ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor 

elevului. 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. 
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Școala on-line - între necesitate și alternativă 

 

Prof. înv. primar: Ileana Diaconu                                                                                   

Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana, jud. Bacău 

 

  

Condițiile pandemice a produs schimbări radicale în societatea noastră, oamenii fiind constrânși 

să se adapteze rapid la alt stil de viață. În acest context, mediul virtual a devenit în scurt timp soluția 

viabilă pentru cele mai multe domenii de activitate, inclusiv cel al educației, deoarece oferea accesul 

rapid la informații și comunicare. 

Școala, principal furnizor de educație, a fost nevoită să creeze o nouă infrastructură capabilă să 

continue furnizarea educației elevilor.  Ca atare, procesul de instruire trebuia regândit prin formularea 

de probleme în corelaţie cu noile tehnologii, rețele virtuale, platforme, aplicații ce puteau fi folosite 

atât, ca sursă de informare, documentare, cât și pentru comunicare și desfășurare a procesului de 

predare-învățare-evaluare.  

Școala on-line aduce schimbări și în activitatea profesorilor, competenţele digitale au devenit o 

condiţie esențială, învățarea înglobează tehnologii complexe, iar mediile virtuale permit profesorilor 

să-şi lărgească graniţele creativităţii în procesul de predare  - învaţare - evaluare, pentru a stimula 

imaginaţia elevilor şi pentru a facilita transferul achizitiilor învăţării în viaţa de zi cu zi. 

Curriculumul şcolar, înţeles ca un parcurs de învăţare propus de către cadrul didactic şi realizat 

cu elevii, capătă noi dimensiuni prin adaosul de conţinut digital şi de instrumente online: resursele-

suport sunt mai variate şi mai complexe, rolul cadrului didactic este predominant de facilitare a 

învăţării mai degrabă decât de sursă de cunoaştere/ cunoştinţe, curriculumul poate fi adaptat şi orientat 

către necesităţile elevilor. 

O forma  potrivită pentru activitatea de învățare  este e-learning.   

Printre avantajele e-learning-ul se numără:  

- accesibilitatea, flexibilitatea, independenţa geografică, mobilitatea; 

- prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; 

- pune la dispoziţia mai multe resurse de învăţare, permiţând totodată conectarea acestora cu o 

comunitate educaţională globală. 

De asemeni, programele e-learning au la bază diverse metode pedagogice, deoarece s-a ajuns 

la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin 

ascultare, vizionare şi interactivitate. 

Cele mai utilizate platforme de învățare sunt: Google Classroom (oferă posibilitatea creării de 

clase virtuale, unde se pot încărca materiale ale profesorilor, anunțuri, evaluarea temelor încărcate de 

elevi, crearea de întâlniri Meet), Microsoft Teams are spațiul de lucru bazat pe chat, Edmondo (care 

permite, pe lângă gestionarea claselor și a activităților de învățare, și înscrierea părinților), Aplicația 

Zoom (permite până la 500 de participanți la activitate). 

Internetul oferă o multitudine de instrumente pentru crearea unor jocuri, chestionare, soft-uri 

educative care pot utilizate de cadrele didactice în captarea, menținerea și motivarea elevilor de a fi 

activi în timpul activităților desfășurate în on-line. Utilizarea acestora în procesele educaționale vor 

contribui la dezvoltarea: gândirii logice, spiritului de observație, memoriei vizuale, atenției voluntare, 

deprinderilor de lucru cu calculatorul, a abilităților de utilizare a informațiilor primite.     
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Învățământul on-line, cu posibilitățile sale pe care le oferă, poate reprezinta o alternativă în 

anumite condiții, pe anumite perioade de timp, dar nu cred că  poate înlocui  definitiv învățământul 

tradițional.  

De aceea, consider că împreună cele două forme de învățământ pot oferi soluții pentru   

 beneficiarii procesului instructiv-educativ, beneficiari care trebuie să fie pregătiti să se 

adapteze pentru ritmul accelerat al schimbărilor din societate. 

 

Webografie: 

https://www.portalinvatamant.ro/articole/proiecte-educationale-93/lista-cu-platforme-și-

instrumente-utile-pentru-scoala-online-9692.html 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjI0MDQ2NzAyNzE0/m/MjI0MDQ2NzAyNzM0/details 
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Exemple de bune practici în demersul didactic 

 

Profesor Diaconu Liudmila-Elena,                                                                                   

Școala Gimnazială `Take Ionescu` Rm. Vâlcea 

 

 

Din activitatea mea la clasă ca profesor și ca profesor diriginte, am să mă refer la câteva aspecte 

notabile observate de-a lungul a peste 20 de ani de predare. 

Lucrez la o școală de centru cu clase de cele mai multe ori bune și cu elevi de cele mai multe 

ori interesați de cunoaștere si dezvoltare personală, ca urmare aici se lucrează sistematic pe cam toate 

competentele din programa școlară, nesesizând că am neglija vreuna. 

Majoritatea elevilor manifestă interes pentru diverse domenii de cunoaștere și participă activ la 

toate demersurile mele didactice, evident cu unele excepții legate mai mult de starea de moment, de 

gradul de oboseala sau de încărcătura programului din ziua respectivă.  

Cred că, așa cum am discutat și cu colegii pe parcursul orelor de curs sincron, dacă profesorul 

stabilește o legătură afectivă, de prietenie și deschidere, de empatie cu elevii săi, această legătură se 

menține și se întărește în timp, ea facilitând pentru toți cei implicați în educație abordarea oricărei 

perspective educaționale, a oricărei activități de învățare, indiferent că este tradițională sau modernă. 

cu rezultate foarte bune. Cu atât mai mult in cazul nostru, al profesorilor de engleză, care preluăm 

clasele de elevi de la nivel de clasă pregătitoare și îi ducem până la finalul clasei a 8-a, această legătură 

tinde să fie și mai puternică și mai de durată.  

Elevii manifestă astfel interes și pentru activități menite să le asigure o dezvoltare personală 

constantă și solidă, pas cu pas, dar si pentru obținerea de certificate de limbă recunoscute 

internațional, pe care le trec cu ușurință și cu o stimă de sine ridicată. Tocmai și din această 

perspectivă nu aș putea spune ca neglijez in mod constant vreo competență, toate fiind importante în 

formarea profilului absolventului de gimnaziu și asigurându-i mai departe o dezvoltare armonioasă 

și facilă. 

După o observare îndelungă a reacțiilor elevilor, aș putea spune însă că activitățile cele mai 

îndrăgite de elevi sunt cele de exprimare orală în situații de comunicare uzuală, formularea unei păreri 

asupra unei probleme practice, participarea la dialog, mai ales pe teme de interes personal, iar atunci 

când profesorul povestește ceva interesant sau educativ din experiența personală, sunt de-a dreptul 

captivați și doresc sa afle mai mult. 

Mai mult ca sigur pe locul 2 s-ar afla identificarea informațiilor dintr-o scrisoare personală/e-

mail în vederea redactării unui răspuns, răspunsuri la întrebări și oferirea de reacții verbale adecvate 

în funcție de mesaj. 

Fără îndoială, pe locul 3 ar fi identificarea unor elemente comune culturii proprii și culturii 

studiate, ca și a unor elemente diferite. Aplicațiile audio-video sunt cu siguranță printre preferatele 

elevilor și avem așa ceva la dispoziție și în manualele noi (eu lucrez cu cele de la Art), dar acum sunt 

atâtea alte surse de materiale care ne pot ajuta în dezvoltarea personală a fiecărui viitor absolvent. 

La vârsta preadolescentă, elevii încep să devină conștienți de rolul și rostul învățării organizate, 

să își concentreze eforturile în vederea susținerii examenului de evaluare, se maturizează și au păreri 

pertinente, argumentate și susținute, încep să perceapă realitatea așa cum e și mai puțin prin prisma 

emoțiilor de moment, se încheagă colectivul și devin mai toleranți, reducându-se astfel conflictele. 
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Sondând terenul cu întrebarea „Ce le place și ce nu le palce elevilor mei la mine?”, aș putea 

puncta câteva aspecte: profesorul și profesorul diriginte dorit de elevi trebuie să fie corect, să nu facă 

diferențe între elevi, indiferent de situația materială, rezultatele școlare, meditații etc., să îi înțeleagă 

când au o problemă și să îi asculte, să zâmbească și să glumească cu ei, să se coboare la mintea lor și 

oarecum să țină pasul cu interesele lor (jocuri, jucării, muzică, filme), să le dea pauză la timp, să nu 

dea multe teme, să înțeleagă că fiecare are o viață în afara școlii, să se intereseze de fiecare elev în 

parte în măsura posibilităților.  

De asemenea, nu trebuie să ridice tonul și nu trebuie să se încrunte. Eu mai fac acest lucru 

uneori, dar mai mult când îmi intru în rolul de persoană cu autoritate care trebuie să se facă văzută și 

ascultată. Motivația învățării la elevi are legătură directă cu modelul personal oferit de cadrul didactic. 

Cu cât omul din fața lor poate oferi un portret de viață mai complet (are familie, știu cum arată, are 

experiență și chiar o reputație deosebită) și are o atitudine optimistă și pozitivă, cu atât mai mult va 

reuși să îi facă pe copii să îl admire, să îl respecte, să îl creadă și să îl asculte, să se deschidă și să își 

exprime emoțiile, trăirile, să participe activ la actul didactic și la formarea lor personală.  
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Învățământul on-line și tradițional 

 

Prof. Diaconu Luminița                                                                                                   

Școala Gimnazială Sutești                                                                                       

 

 

Învățământul reprezintă o activitate progresivă, planificată, sistematică, metodică și intesivă de 

acces la cunoaștere și acțiune, pusă sub controlul personalului didactic, bazată pe selecționarea strictă 

a conținuturilor și pe efortul personal al elevului. 

Învățământul în era digitală reprezintă un process educativ care este foarte complex și se 

desfășoară în mod sistematic și educativ de carte profesori și elevi/studenți care conduce la înzestrarea 

elevilor/studenților cu un sistem de cunoștiințe, deprinderi, capacități și competențe pe baza cărora ei 

dobândesc cunoașterea științifică a realității. 

Învățământul tradițional avea o paradigmă de tip liniar. Informația, cunoștințele se transmit de 

la profesor la elev de regulă unidirecțional, profesorul, monopolul organizării cursului și aplicațiilor 

standard. Învățământul contemporan axat pe tehnologia digitală este direcționat în ambele sensuri. 

Apare o nouă paradigmă de învățare prin care elevul nu mai este un spectator pasiv, un receptor care 

asimilează informația nerealizând un feed-back corespunzător, aceasta reprezentând, de fapt baza 

unui proces educațional eficent. Astăzi, prin intermediul noilor tehnologii, există o diversificare a 

mijloacelor de acces la informație.  rețelele societății digitale, internetul și 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 vieții sociale. Sistemele de 

educație contemporană dezvoltă sarcina unei formări continue a omului.  

În situația actuală ne confruntam cu o sumedenie de neintelegeiri atat pe parte didactica cat si  

pe partea nationala deoarece nimeni nu se astepta la un astfel de moment în care cursurile (face to 

face) de pe bancile școlilor din țara noastra sa devina online. Este o provocare atat in randul 

profesorilor cat si in randul elevilor, ei fiind nevoiti sa participle la aceste procese de dezvoltare si 

formare educational si in final de formare profesionala. 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. 

Învățământul în era digitală la momentul actual și având în vedere situația psiho-educațională 

din România reprezintă o provocare pentru imaginația elevilor și a studenților deoarece lecțiile sunt 

mult mai interactive și pot vizualiza din mai multe puncte de vedere subiectul respectiv,atât teoretic 

cât și practice, prin intermediul unor aplicații 3D, videoclipuri, jocuri online sau platforme de 

specialitate care permite viziualizarea și înțelegerea unor concepte asimiliate teoretic. 

În continuare, voi prezenta o aplicație ce poate fi utilizata în evaluarea elevilor. 

• 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) 
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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”. 

Astfel, școala online va fi un sistem avansat, care prin intermediul aplicațiilor pe care le va 

îngloba, va cuprinde cele mai bune metode și practici folosite pentru obținerea rezultatelor 

performante, din diversele domenii de studiu ale instituțiilor educaționale. 

 

Bibliografie: 

Mihaela Brut – Instrumente pentru e-learning, Ghidul informatic al profesorului modern, 

Editura Polirom, Iași, 2006. 

didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 
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Învățăm de la alții, adaptându-ne cerințelor noastre 

 

Profesor în învățământul primar, Nelu Diaconu                                                          

Școala Gimnazială ,,Scarlat Longhin” Dofteana, Bacău 

 

Raportul privind starea învățământului preuniversitar din România 2019 – 2020 aduce în spațiul 

public informații care tind să determine specialiștii,autoritățile statutlui să caute soluții de redresare a 

tendinței de scădere a populației școlare. Raportul precizează că: ,,În anul școlar 2019/2020, numărul 

de elevi din învățământul preuniversitar a fost de 2947,01 de mii. S-a menținut tendința de scădere a 

efectivelor de elevi, cu care s-a confruntat sistemul de educație în ultimul deceniu, cele mai mari 

scăderi înregistrându-se în învățământul primar, gimnazial (rural) și liceal. La nivel general, creșteri 

ale efectivelor de elevi se înregistrează în învățământul preșcolar, gimnazial (urban), profesional și 

postliceal.  

În ultimii ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul românesc de învățământ preuniversitar au 

fost în scădere de la un an la altul. În anul școlar 2019-2020, sistemul de învățământ preuniversitar 

românesc a cuprins 2947,01 de mii de elevi, înregistrând o scădere de peste 32 de mii de elevi față de 

anul școlar anterior.” Se impune deci implementarea unor soluții de încurajare a natalității, de creștere 

a nivelului de trai, de reducere a abandonului școlar și de înscriere în sistemul de învățământ atuturor 

copiilor care îndeplinesc condițiile pentru afi cuprinși într-o formă de educație. Ce trebuie făcut? 

Răspunsul la această întrebare îl putem deduce din experiențele altora, dar având grijă să adaptăm 

metodele lor la realitățile noastre. 

Educaţia în Malta este obligatorie până la vârsta de 16 ani şi este organizată de trei furnizori: 

statul, biserica sau mediul privat. Statul maltez este responsabil pentru asigurarea accesului egal la 

educaţie pentru toţi copiii. Obiectivele educaţiei în Malta sunt dezvoltarea intelectuală şi morală, cât 

şi asigurarea pregătirii şi calificării fiecărui cetăţean, astfel încât să contribuie productiv la economia 

naţională, iar rata de participare la învățământul post obligatoriu pentru tinerii de peste 17 ani este în 

creștere în ultimii 10 ani ca și în sistemul educațional din Bulgaria și România.  

În Spania sistemul de învățământ preuniversitar este de asemenea obligatoriu pentru copiii cu 

vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani. Învăţământul preşcolar (educación infantil) constituie primul nivel 

al sistemului spaniol de educaţie, începând de la primele luni de viaţă până la vârsta de şase ani, când 

şcolarizarea devine obligatorie. Învățământul primar (clasele1-6) și învățământul secundar (clasele 7-

10) sunt de asemenea obligatorii.  

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.  

Sistemul educațional din Lituania este structurat pe mai multe paliere şi anume: educaţie 

preşcolară, învăţământ general pentru copii şi tineri, educaţie profesională şi de colegiu, învăţământ 

superior şi educaţia adulţilor. Școlarizarea obligatorie începe la vârsta de 7 ani cu învățământul 
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primar, dar se constată o creștere a participării copiilor în anul pregătitor la fel ca în România. Există 

de asemenea 4 niveluri de educaţie şi formare profesională. Pe lângă formele menţionate, sistemul de 

învăţământ cuprinde educaţia adulţilor, e-Learning şi educaţia pentru persoanele cu nevoi speciale , 

elevi imigranţi, copii supradotaţi, elevi cu cerinţe educative speciale. Un aspect important al 

sistemului educational lituanian îl constituie atenţia pentru elevii supradotaţi pregătiți în centre de 

excelenţă pentru domenii de interes economic.  

În Bulgaria învăţământul obligatoriu cuprinde şi nivelul preşcolar, iar copiii (cu vârsta de 

patru/cinci sau şase ani) sunt obligaţi să participe la programe de învăţământ preşcolar concepute, în 

primul rând, pentru a-i familiarize cu un mediu similar celui şcolar. Tranziţia de la învăţământul 

secundar inferior la învăţământul secundar superior are loc cu unul sau doi ani înainte de terminarea 

învăţământului obligatoriu. Limita de vârstă superioară pentru învăţământul obligatoriu este de 16 

ani. Sistemul de învăţământ format din preşcolar, educaţia şcolară (învăţământ primar şi secundar) şi 

învăţământul superior are o varietate de tipuri de şcoli, publice și private în timp ce formarea 

profesională este strâns legată de învăţământul general și poate avea loc în şcoli profesionale sau 

colegii integrate în sistemul de învăţământ superior.  

„Dezvoltarea profesională continuă a profesorilor este extrem de relevantă, atât pentru 

îmbunătăţirea eficienţei educaţionale şi a performanţelor obţinute, cât şi pentru sporirea implicării 

profesorilor şi oferirea unei identităţi şi satisfacţii profesionale. Cu toate că sunt într-o strânsă legatură 

cu caracteristicile şi limitările contextelor oferite de mediul şcolar, competenţele profesorului au un 

impact puternic asupra performanţelor obţinute de către elevi: aproape o treime din efectele şcolii 

asupra rezultatelor elevilor pot fi explicate prin prisma influenţei pe care profesorul o exercită. 

(Rivkin, Hanushek & Kain, 2005).”  

Concluzia acestei analize comparative este că între sistemele de învățământ analizate există o 

serie de asemănări cu sistemul de învățământ din România cum ar fi: obligativitatea învățământului 

până la vârsta de 16 ani, creșterea duratei de școlarizare, existența unui an pregătitor pentru copiii cu 

vârsta școlară mică (6 ani).  

Consider că autoritățile centrale, prin Ministerul Educației Naționale și Inspectoratele Școlare 

trebuie să fie receptive la cerințele societății, să-și adapteze metodele de lucru, planurile de acțiune la 

realitățile actuale pentru a eficientiza activitatea didactică. În același timp cadrele didactice, părinții, 

elevii, autoritățile locale trebuie să creeze împreună un climat adecvat reușitei școlare. 

Bibliografie:  

Ariana Oana Bucur, Prezentarea comparativă a sistemelor de educație din Malta, Bulgaria, 

Spania, Lituania și Finlanda 

Ministerul Educației, Raport privind starea învățământului preuniversitar din România 2019 – 

2020.  
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Învățământul on-line și traditional 

 

GHILA DIANA 

 

Ca să avem un punct sigur, fix, clar de plecare, propun ca ipoteză a articolului: “Idealul 

educational 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.” 

Învățământul tradițonal, cu prioritate cel informativ este bazat pe transmiterea de informații in 

masă, de asimilare de informații si evaluare prin teste sau oral.  

Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici:  

• Pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei;  

• Sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al 

instruirii, aşadar comunicarea este unidirecţională;  

• Sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunoştinţelor;  

• Au un caracter formal şi stimulează competiţia;  

• Stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare;  

• Relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. Aceste metode 

generează pasivitatea în rândul elevilor. 

Invățământul on-line, este bazat pe predarea moderna a acelorasi informatii. Concepţiile 

moderne abordează o nouă interpretare şi viziune asupra educaţiei, care trebuie să pună în evidenţă 

cunoştinţele şi competenţele celor ce învață din perspectiva achiziţiei noţiunilor şi a aptitudinilor cu 

caracter mai general, care le vor folosi în viaţă. Sistemele educaţionale din întreaga lume se află sub 

presiunea crescândă de folosire a noilor tehnologii de informare şi comunicare, pentru a-i pregăti pe 

elevi / studenţi pentru o societate predilect informaţională. Mai ales tinerii au nevoie de cunoştinţe şi 

aptitudini în folosirea eficientă a tehnologiilor informaţionale din secolul 21. Într-un domeniu aflat în 

permanentă schimbare, importantă este abilitarea tehnologică a tinerilor, adică, formarea la aceştia de 

aptitudini de utilizare a tehnologiilor, în general, dar şi formare a unei atitudini deschise, receptive la 

nou, de abordare corectă a informaţiilor noi; cu alte cuvinte, aceştia trebuie „învăţaţi să înveţe” 

In cazul situatiei pandemice, traversata nu de mult, s-a abordat tot mai mult predarea moderna 

prin diferite aplicatii, platforme on-line prin care copiii să inteleagă cat mai bine continuturile si 

informatiile transmise. 

Folosirea curentă a calculatorului ca mijloc de învăţământ duce la crearea unui mediu virtual, 

în care elevii se pot mişca în timp şi în spaţiu, pot asambla sau dezasambla diferite dispozitive, pot 

observa şi studia diverse fenomene naturale, pot simula o mulţime de situaţii diferite într-un timp 

extrem de scurt.  

Cu referire mai ales la şcolarii mici, se pot enumera printre avantaje (Cojocariu V.M, 2002, pg. 

78) următoarele:  

• Se adaptează perfect la particularităţile copilului, care este vizual prin excelenţă;  

• Suscitează văzul şi auzul, simţuri superioare, permiţând depăşirea stadiului senzaţiei şi 

trecerea la percepţia organizată, integrată cu activitatea independentă;  

• Eliberează pe învăţător de o serie de sarcini repetitive sau de rutină, lăsându-i mai mult timp 

pentru îndrumarea individuală a elevului;  
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• Disciplinează activitatea didactică, sub ambele ei aspecte, predarea şi învăţarea;  

• Evaluarea devine mai obiectivă, eliberând pe elev de emoţiile examinării;  

• Stimulează atenţia, determinând o puternică participare afectivă a elevului; 

• Lărgind orizontul de cunoaştere, amplifică şansele de învăţare prin descoperire şi cultivă 

sensibilitatea estetică. 

 

Metodele moderne se caracterizează prin următoarele note:  

• Acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;  

• Sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional;  

• Sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire;  

• Sunt orientate spre proces;  

• Sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, 

evaluarea fiind una formativă;  

• Stimulează motivaţia intrinsecă;   

• Relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă 

din modul de organizare a lecţiei. Prin metodele moderne se încurajează participarea elevilor, 

initiaţiva şi creativitatea. 

În concluzie, problematica managementului educaţional are o semnificaţie deosebită în 

contextul societăţii moderne constituită dintr-un ansamblu de organizaţii care reglementează sau 

facilitează aproape toate aspectele existenţei umane.  

În acest context, este tot mai larg acceptată ideea că şcoala trebuie analizată ca un tip complex 

de organizaţie, un sistem cu un set de obiective proprii, cu o anume distribuire a puterii şi autorităţii, 

cu funcţii şi responsabilităţi specifice, format din părţi integrate necesare care-i permit să funcţioneze 

în încercarea de a-şi îndeplini obiectivele. 
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Experiența învățământului online 

 

Prof. Diana Rozalia Tăicuțu 

Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani, Vrancea 

 
Educația online este tipul de educație care are loc cu ajutorul internetului, accesând platforme 

special destinate învățământului la distanță și în deplină siguranță. Elevul și profesorul trebuie să 

dețină aparatura adecvată unei bune desfășuări a activității, trebuie să aibă un laptop sau o unitate 

centrală de tip computer care se bucură de o conexiune activă la internet pentru a putea participa la 

orele de predare online. Toate informțiile se transmit cu ajutorul internetului: 

-teme; 

-materiale didactice; 

-filme documentare; 

-teste; 

-evaluări periodice; 

-imagini ajutătoare; 

-sesiuni documentare; 

-ședințe. 

 

De la începutul acestei sesiuni online, populația mondială a convenit asupra unei permanente 

actualizări a materilelor didactice online. Astfel într-un timp foarte scurt sistemul de predare fiind 

adoptat pe scară largă de către instituțiile de învățământ superior ne prezintă cateva avantaje: 

- ESTE CONVENABIL – poate fi accesat din orice localizare, distanța nefiind un inconvenient.  

În confortul casei se poate economisi astfel timp pentru treburile gospodărești. Se reduc și cheltuielile 

deplasărilor  și alimentației zilnice. 

- ESTE FLEXIBIL – oferă posibilitatea  accesării de bază materială si documentară vasta. 

- ECONOM  Îmbunătățește abilitățile de gestionare a timpului – lipsa contactului direct cu 

profesorul permite o relaxare evidenta în gestionarea răspunsurilor. Aceasta lucru însă face apel la 

gradul sporit de  abilitate pentru a te asigura că nu ratezi cursurile sau că întârzii. 

- Este suficient timp liber pentru activitățile de petrecere a timpului liber. 

- AUTODIDACTICA  Dezvolta capacitatea de autoformare și autoevaluare 

Oricât de eficientă se va demonstra educația online și oricât de promovată ar fi la nivel mondial, 

nu poate înlocui niciodată în totalitate educația tradițională. Educația tradițională permite elevilor și 

profesorilor să stabilească o relație puternică ce nu poate fi nicicând înlocuită sau sprijinită. Acest 

lucru se datorează faptului că sunt implicați într-o comunicare față în față de fiecare dată când se află 

într-un cadru de clasă. Acest tip de interacțiune creează o anumită încredere în elevi și aceștia pot 

cere profesorului să clarifice orice informație. Acest lucru lipsește în învățarea educației online, 

deoarece elevul și profesorul se află în două locații diferite, nu interacționează în mod eficient.   

Contactul personal aduce un plus de căldură , dezvoltă foarte multe aspecte în funcție de 

disciplinele variate ale formării educaționale.  Sunt discipline ce sunt extrem de dependente de 

practica face to face. Foarte multele exemple din mediul online se pot dovedi a fi de cele mai multe 

ori extrem de utile însă de cele mai multe ori practica si observațiile directe fac diferența. 

Nu este absolut necesar să parcurgem lista dezavantajelor ce stau la baza educatiei online. 

Cautam mereu sa gasim soluții pentru momentele de criza prin care trecem și este firesc să fim deschis 

la noile metode și noile propuneri de îmbunătățire a activității didactice.  
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Așteptam cu nerabdare ca elevii să dea dovadă de o evidentă seriozitate în accesare platformelor 

educaționale iar cadrele didactice mereu într-o continua formare să iși păstreze răbdarea proporțional 

cu cerințele vremurilor. 
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Multiculturalism în educație 

 

 

Prof. Dicu Cosmina Alina 

Liceul Teoretic „A. I. Cuza” Corabia, jud. Olt 

 
,,Cea mai periculoasă prejudecată este aceea de a crede că nu ai nici una,, (John Dewey) 

 

Multiculturalitatea nu este adversarul universalismului european, ci o altă formă a lui. Ceea ce 

unifică multiculturalismul cu universalismul european este voinţa comună de a plasa o cultură mai 

presus de puterea statului sau de interesele unui grup social. Interculturalismul implică înţelegerea, 

aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se adaugă respectul bazat pe o informare autentică şi 

pe construirea curiozităţii faţă de cultura etnică a celuilalt. 

Problematica lumii contemporane este prezentă în noile tipuri de educaţii sau „noile educaţii”. 

Aceste „noi educaţii” corespund unor trebuinţe socio-pedagogice. În programele UNESCO figurează 

11 exemple de „noi educaţii” între care: educaţia relativă la mediu, educaţia pentru comunicare şi 

pentru mass-media, educaţia în materie de preocupare pentru o nouă ordine economică internaţională, 

educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, educaţia nutriţională, educaţia economică şi casnică 

modernă, educaţia pentru timpul liber, educaţia interculturală, educaţia pentru pace, educaţia pentru 

democraţie şi toleranţă. 

Educaţia interculturală acordă atenţie felului în care interacţionăm cu alte culturi, societăţi sau 

grupări sociale. Toate societăţile de astăzi sunt caracterizate de un nivel tot mai mare de 

multiculturalism şi diversitate culturală. Acest lucru face ca recunoaşterea şi respectul faţă de 

minorităţi să fie din ce în ce mai importante. Vechile concepţii despre societăţile naţionale ca fiind 

entităţi omogene trebuie înlăturate. Integrarea europeană şi interdependenţa socială şi economică tot 

mai mare dintre diferite regiuni fac ca aceste concepţii să fie învechite. 

Educaţia interculturală tinde să întăreasca relaţia şcoală-comunitate care ar presupune respect, 

toleranţă şi “vizibilitate” culturilor minoritare şi şcolilor multietnice. Reprezentanţii şcolii trebuie să 

fie învăţati să depună efort în găsirea soluţiilor supervizării practice a diferenţelor culturale în clase 

şi utilitatea pedagogică pentru depăşirea obstacolelor posibile în dialogul intercultural. Aceste 

competenţe interculturale sunt destinate a fi integrate în activităţile zilnice ale şcolii şi comunităţii, 

asfel încât copii rromi şi familiile lor să-şi poată găsi locul în “fotografia şcolii”, să fie acceptaţi 

dincolo de orice atitudini discriminatorii şi concepţii greşite şi să beneficieze de posibilităţi de 

dezvoltare.  

Pentru a se realiza acest standard au fost adoptate câteva imperative: îmbunătăţirea mediului de 

învăţare în şcolile pilot, care vor stimula o dezvoltare adecvată şi implicarea în viaţa fiecărui elev 

indiferent de mediul cultural. Un interes sporit se va arăta organizării sistematice a activităţilor 

realizate în fiecare şcoală pentru a menţine configuraţia structurală a practicilor şi experienţelor 

realizate cu succes, a lecţiilor deja studiate şi a ideilor creative. Pe lângă cele două ghiduri adresate 

aspectului intercultural care fac parte din proiect, fiecare şcoală trebuie să elaboreze propriile resurse 

materiale folosind instrumente didactice sau promovând creaţiile individuale ale elevilor, care ar 

încuraja iniţiativelor interculturale şi portofolii care vor monitoriza fiecare etapă a dezvoltării 

proiectului. Un prim exemplu de concretizare a intenţiilor menţionate mai sus este seminarul de 

formare: “Educaţia prin şi pentru diversitate culturală”, ţinut la Ploieşti care a oferit participanţilor un 

context productiv pentru asimilarea şi împărtăşirea cunoştinţelor şi a schimbului de experienţă, 

sugestii şi îmbunătăţiri. 

Abordarea interculturală nu este o nouă ştiinţă, nici o nouă disciplină, ci o nouă metodologie ce 

caută să integreze, în interogaţia asupra spaţiului educaţional, datele psihologiei, antropologiei, 

ştiinţelor socialului, politicii, culturii, istoriei.” . Educaţia interculturală se referă la teme ca “acceptare 
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şi participare” “învăţarea convieţuirii – a învăţa să trăieşti împreună”, evitarea “stereotipiilor şi a 

prejudecaţilor” şi propune soluţii pentru promovarea valorilor democraţiei şi interculturalităţii 

/multiculturalităţii. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interculturală presupune învăţarea acestora 

atât în cadrul organizat (educaţia formală), cât şi în şi prin activităţi de educaţie non-formală şi 

informală. 

Educaţia interculturală nu presupune doar existenţa unor elevi aparţinând mai multor etnii sau 

grupuri etno–culturale ci o nouă metodologie ce caută să integreze în spaţiul educaţional unele 

principii precum: toleranţa, egalitatea, complementaritatea valorilor, dar mai ales să exploateze 

specificul spiritual al valorilor locale ataşându-le la valorile generale ale umanităţii.  

Pentru ca indivizii să surprindă nuanţat dinamica actului de comunicare interculturală, şcoala 

trebuie să faciliteze exerciţiul comunicării prin cultivarea proactivă a interacceptării prin 

intercunoaştere şi respectare în fapt a individualităţii fiecărui elev. Dacă şcoala nu va face proba 

faptului că trăieşte şi aplică ceea ce propagă, nu se va bucura de credibilitate. Toleranţa la diversitate 

nu se poate învăţa decât într-o şcoală în care discursul liberal şi atitudinea liberală faţă de elev sunt 

convergente, în sensul încrederii în celălalt, al acceptării necondiţionate a acestuia. Adevărata 

provocare este poate aceea, de a oferi experienţe de comunicare optimizatoare, care să permită ieşirea 

din sine şi deschiderea spre celălalt, ceea ce poate implica uneori lupta cu propriile prejudecăţi şi 

stereotipuri şi reconsiderarea acestora.  

În educaţie abordarea interculturală constituie oformă nouă de concepere şi implementare a 

curriculumurilor şcolare şi un nou tip de relaţionare între profesori, elevi şi părinţi. Aceasta nu se 

reduce la o prezentare cumulativă a unor cunoştinţe despre valorile altora, ci înseamnă cultivarea unor 

atitudini de respect şi de deschidere faţă de diversitate. Această atitudine se naşte printr-o permanentă 

comunicare cu alţii şi printr-o decentrare atentă şi optimă faţă de propriile norme culturale. Copiii 

trebuie educaţi pentru a participa deplin şi a contribui la societatea democratică. Lor trebuie să le fie 

transmise principiile democratice de bază. Astfel ei se angajează în apărarea valorilor democratice 

dobândind cunoştinţele, deprinderile, atitudinile şi abilităţile necesare. Acestea includ un angajament 

faţă de o ordine socială dreaptă şi umană, încredere mutuală,respect pentru drepturile  celorlalti, 

deschidere, abilităţi analitice, abilităţi interpersonale. 

Multiculturalitatea, ca fenomen social real, continuă să fie ascunsă de grila interpretativă şi 

voinţa deformatoare a optimismului social şi politic. Aplicată ca o contextualitate generată de 

imperativele integrării europene, interculturalitatea este văzută în multe situaţii ca ceva care dă bine, 

dar care nu are un conţinut real în societatea românească, ceva care ţine de „lumea formelor fără 

fond”. 
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ȘCOALA ONLINE VERSUS ȘCOALA TRADIȚIONALĂ 

 

DIMA ALINA FLORENTINA                                                                                  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150 BUCUREȘTI 

 

Pandemia a impus școala online ca o soluție viabilă. 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. 

Nu putem neglija faptul că generația acestui secol 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 internetului apar 

pline de beneficii, avantaje în fața învățământului tradițional.  

Avantajele sistemului de învățământ online ar fi următoarele: 

– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat 

și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare 

distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai 

redus în orașele aglomerate precum București);  

– se evită condițiile precare din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite);  

– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  

– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv;  

– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 

– dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 

programe care permit chiar evaluarea instant;  

– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  

– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în 

special; 

– teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu 

erau dispuși să facă naveta; 

 – 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; 

– copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru 

nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”);  

– copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate 

caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei;  

– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format 

fizic (adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii); 

 

 Dezavantaje evidente ale învățământului online în România ar fi următoarele: 

– lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni 

suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor);; 

– lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 

resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea 

descoperite și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea;  
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– mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar 

„școlarizarea” acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare; 

– 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, și la partea efectivă de realizat teme ;  

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

ceva;  

– copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 

aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 

online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

 

Copiii, elevii, tinerii au nevoie de comportamente (ale adulţilor din jur) care să-i încurajeze, să-

i înveţe reponsabilitatea, să-i ajute să depăşească teama de eşec, să le sporească stima de sine.  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE SAU CUM PUTEM FI ÎMPREUNĂ ALTFEL 

 

 
Prof. înv. preșcolar Dima-Dafinoiu Steluța 

Grădinița cu program prelungit nr. 11 Brăila 
 

 
 

Trăim într-o perioadă în care învățământul a trecut prin perioade de schimbări și provocări. Una 

din provocări a fost și este aceea a învățării online, cauzate de pandemia de Covid19. Dacă la nivel 

primar lucrurile au fost mai simplu de gestionat, deoarece programa existentă a trebuit respectată, iar 

atenția copiilor a fost  mai ușor de captat și susținut, la nivel preșcolar lucrurile au stat altfel, învățarea 

online fiind mai dificilă. În primul rând, copiii au trebuit să înțeleagă de ce nu au mai putut merge la 

grădiniță. Apoi au trebuit să rămână atenți în fața unui ecran, care nu le-a dat posibilitatea unei 

interacțiuni directe cu educatoarea și colegii. 

Pentru mine ca și educatoare, principala provocare în învățarea online a fost aceea de a menține 

interesul și curiozitatea copiilor, dar trebuind sa ating obiectivele educaționale.Pentru a face acest 

lucru a fost nevoie, în primul rând, de implicarea și cooperarea părinților, care au trebuit să explice 

copiilor la nivelul lor de înțelegere de ce a fost nevoie să se conecteze online. Am spus copiilor cum 

că doar clădirea grădiniței a fost închisă, dar învățarea trebuind să continue. De asemenea am încercat  

să-i fac și pe părinți să înțeleagă cât de importantă este prezența lor în procesul de învățare online, 

gestionarea timpului acestora fiind o problemă, deoarece fără conectare, nu există învățare. Prin 

onestitatea și deschiderea majorității părinților, am reușit să creez comunitatea care mi-a permis 

accesul la învățarea online. 

Pentru învățarea online am creat un grup al părinților pe WhatsApp, aplicație care mi-a permis 

transmiterea orarului și a materialelor necesare desfășurării activităților cu cei mici. Aici comunicam 

cu părinții permanent, chiar și atunci când eram în afara programului. Apoi am stabilit zilele și orele 

de conectare pe platforma Zoom. Astfel am stabilit două întâlniri pe săptămână cu copiii  și implicit 

și cu părinții (una la început când primeau temele pentru toată săptămâna și explicațiile necesare, iar 

cealaltă la sfârșit de săptămână când  făceam un fel de evaluare)  și o întâlnire doar cu părinții la 

mijlocul săptămânii pentru consilierea acestora. 

Ca și în cazul învățării la clasă, în învățarea online a primat calitatea, nu cantitatea. Am urmărit 

permanent să creez o experiență valoroasă pentru copii și nu am uitat că, la vârsta preșcolară, învățarea 

se face prin joacă. Provocarea pentru mine a fost  continuarea experienței de joacă și în mediul online. 

Acest lucru l-am putut realiza prin concentrarea exclusivă pe nevoile copilului. De mare importanță 

a fost și păstrarea rutinei. Astfel înainte de conectarea la lecțiile online, le-am recomandat parinților 

să-i lase pe copii să doarmă suficient, să-i hrănească, să aibă puțin timp pentru joacă și să fie încurajați 

să se conecteze la ora stabilită, în fiecare zi, nu doar când doresc ei. 

Unii copii au întâmpinat dificultăți de a sta în fața ecranului timp de 30 de minute și au avut 

nevoie de mai mult sprijin din partea părinților, aceștia trebuind să se simtă bine și atrași de activitate. 

Pentru a ușura concentrarea și captarea atenției am început ziua prin cântece, jocuri și exerciții fizice 

folosind melodii de pe Youtube. De asemenea în timpul unei activități am  utilizat tranziții care vizau 

mișcarea. În comunicarea cu părinții le-am sugerat să nu pună presiune  asupra copiilor și să înțeleagă 

că nevoia de conectare este foarte importantă pentru menținerea în primul rând a legăturii afective 

educatoare-copil și copil-copil. În acest fel s-a creat o rutină, iar conectarea a devenit ceva familiar. 

Totuși au fost și copii care nu au putut sta atenți și au dorit  să facă altceva, aceștia fiind mici, dar am 

ținut cont de preferințele și de starea lor din acele momente.  

Învățarea online nu este ușoară. În cadrul procesului educațional am diferențiat activitățile în 

funcție de nivelul copiilor, grupa fiind eterogenă, iar părinților le-am explicat că există diferite tipuri 

de inteligență și ritmuri de învățare și dezvoltare care trebuie respectate. 
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Obiectivul principal în învățarea online a fost starea de bine și de fericire a copiilor, care 

așteptau cu drag și nerabdare întâlnirile noastre, știind că-și revăd colegii de grupă și  educatoarea. 

Ca și în format fizic, educatoarea chiar dincolo de ecran poate ghida copilul să descopere lumea. M-

am simțit prezentă acolo pentru copii, nu pentru părinți. Important pentru mine a fost să le ofer 

copiilor o experiență de învățare în care să se simtă ascultați și valorizați.  

În mediul online, le-am putut transmite emoție prin gesturi, prin voce și am putut fi alături de 

copii, chiar dacă nu am fost prezentă fizic lângă ei.  

Experiența online mi-a creat sentimentul unei povești despre cum putem să fim împreună altfel.  
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Utilizarea  locuțiunilor verbale în limba română 

 

 

Prof. Dimitria CAMEN 

Liceul Energetic - Craiova 

 
 

Locuțiunile verbale sunt grupuri de două sau mai multe cuvinte, în general cu poziție fixă, cu 

un grad de sudură, un înțeles unitar și care se comportă gramatical ca un verb. Orice locuțiune verbală 

are obligatoriu în structura sa un verb, alături de care pot apărea diverse părți de vorbire, încât nu 

există o structură internă comună.  

Verbele cele mai uzuale care apar în alcătuirea locuțiunilor verbale sunt: a băga, a avea, a lua, 

a trage, a da, a duce, a face, a fi, a pune etc, verbe care se regăsesc în vocabularul fundamental. Alături 

de acestea se află substantive, adjective, adverbe, interjecții, pronume, numerale legate sau nu de verb 

prin prepoziție. 

Considerăm că, în funcție de constituente, locuțiunile verbale sunt grupate în mai multe clase: 

1. locuțiuni verbale alcătuite din verb (+/- determinăi) + substantiv (+/- determinări): a da 

naștere, a da năvală, a da răspuns, a da dovadă, a- și da silința, a băga de seamă, a băga la cap, a face 

apel, a face cu ochiul, a face educație, a- și face iluzii, a lua loc, a se lua la harță, a- și lua inima în 

dinți, a lua seama, a ține post, a pune piedica, a pune vamă, a se pune pe râs, a trage învățăminte, a 

trage la măsea, a trage pe sfoară, a trage nădejde, a sta la tocmeală, a sta de pază, a sta de vorbă, a sta 

pe gânduri, a- și veni în fire, a avea obicei; 

2. locuțiuni verbale alcătuite din verb (+/- determinări) + adverb/ locuțiune adverbială: a găsi 

cu cale, a se da jos, a- i părea bine, a- i părea rău, a- și aduce aminte, a lua aminte, a ieși înainte, a da 

înapoi;      

3. alte locuțiuni verbale au în structură verb (+/- determinări) + pronume cu valoare neutră (+/- 

alte părți de vorbire): a o lua la trei, a o lua de- a dreptul, a o lăsa moartă, a o lua la vale, a o lua razna, 

a o lua la sănătoasa, a o lua de la capăt, a o lua din loc, a o face de oaie, a o face lată; 

4. locuțiuni verbale alcătuite din verb (+/- determinări) + numeral precedat de prepoziție:  a tăia 

pe din două. a- l face în patru, a lua la trei ; 

5. altele sunt alcătuite din verb +/ - prepoziție + interjecție: a da cu huideo, a face țuști, a da cu 

sâc, a face tranc. 

De obicei, sunt considerate locuțiuni verbale și unele îmbinări libere de cuvinte numai pe baza 

faptului că au un echivalent unic cu verb sinonim ca înțeles cu grupul. 

Când ne raportăm la locuțiunile verbale, categoriile gramaticale de diateză, mod, timp, număr 

și persoană sunt date de verb. De obicei, cele mai multe caracteristici ale verbelor le au și locuțiunile 

verbale. Când verbul care intră în alcătuirea locuțiunii este la un mod personal, locuțiunea verbală 

este predicativă, având funcția sintactică de predicat verbal. 

Ex.: Încet, dădu drumul la o discuție tristă. 

Se pare că n-ai luat niciodată seama la ce te-am rugat. 

Când verbul este la o formă verbală nepersonală, locuțiunea verbală îndeplinește funcțiile 

sintactice ale verbelor nepersonale. 

Ex.: Subiect: A o lua la fugă este necesar uneori. 

Nume predicativ: Obiceiul lui este de a se da de-a dura. 

Atribut verbal: Are obiceiul de a tăia frunze la câini. 

Complement direct: Avem de luat la rost câțiva elevi. 

Complement prepozițional: S-a plictisit de dat huța toată ziua. 

Locuțiunile verbale pot avea verbul la orice diateză. Cele mai multe sunt cu verb activ, însă în 

multe situații apare și verbul reflexiv. 

Ex.: a se da de gol, a se pune împotrivă, a-și da seama, a se lua de pe gânduri. 
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Unele verbe tranzitive pot fi transformate în pasive. 

Ex.: a fost tras pe sfoară de....; a fost luat peste picior....; a fost ținut bine minte de... 

Majoritatea locuțiunilor verbale sunt personale, impersonale fiind puține la număr. O problemă 

importantă este cea referitoare la tranzitivitatea locuțiunilor verbale. De obicei, verbele a da, a lua, a 

face, a pune, a avea sunt tranzitive la forma activă, dar locuțiunea este intranzitivă, deoarece în 

structura locuțiunii apare un substantiv neprecedat de prepoziții pentru acuzativ. 

Ex.: a-și da seama (de ceva), a avea habar (de ceva), a da înștiințare (despre ceva), a avea nevoie 

(de ceva). 

De asemenea, intranzitivă este și locuțiunea a lua aminte, formată cu adverbul aminte. 

Locuțiunile verbale tranzitive sunt alcătuite cu substantive precedate de prepoziții. 

Ex.: a trage pe sfoară, a băga de seamă. 

Atenție trebuie acordată locuțiunilor vebale impersonale alcătuite cu  un verb impersonal: a 

părea și un adverb de mod la gradul pozitiv sau la alt grad. 

Ex.: a-i părea rău = a se supăra, a se întrista; 

a-i părea bine = a se bucura 

Aceste construcții au un regim de complement indirect sau de subordonată completivă indirectă, 

nu de subiectivă. Pronumele personal, formă neaccentuată pentru cazul dativ  este echivalent cu un 

subiect logic. 

Ex.: îmi pare bine = eu mă bucur. 

În concluzie, putem spune că locuțiunile verbale au același comportament sintactic ca al 

verbului; locuțiunea se manifestă ca o unitate sintactică, primește actanți și atribuie roluri tematice. 
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Educația în mediul online 

 

Prof. înv. preșc. Dincă Iulia Mădălina 

 

Educația este și trebuie să rămână în continuare o ramură importantă a statului, aceasta aflându-

se într-o continuă formare și schimbare pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să 

pregătească tinerii pentru a se integra activ și armonios în viața socială și personală. 

În ultima vreme, situația de criză a scos la iveală problemele cu care se confruntă sistemul actual 

din educație, ceea ce va impune o schimbare radicală a mentalității și a percepției oamenilor asupra 

educației.  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.  

Copiii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind parteneri fideli ai cadrelor didactice, deschiși 

să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să 

devină achiziții importante pentru progresul societății. 

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.  

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 instrumentelor de lucru 

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 clasa, imposibilitatea urmăririi 

modului în care copiii 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 

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

259



 

 

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 copiilor 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 învățământ. 

 

Bibliografie:  

• Pavel Cerbuscă: „Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență”; 

• 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. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE – O PROVOCARE 

 

Prof. Dincă Sorin                                                                                                              

Școala Gimnazială ”Liviu Suhar” Iacobeni, Suceava 
 

 

Dezvoltarea tehnologiei informaționale a oferit variate posibilități de ameliorare și modernizare 

a activității din toate sectoarele și a făcut  să se constituie, treptat, un remediu informatizat, determinat 

de știința prelucrării automate a informațiilor. 

Introducerea calculatorului în școală și valorificarea lui în procesul de predare-învățare-

evaluare a devenit o preocupare constantă a cadrelor didactice. Instruirea asistată de calculator 

(I.A.C.) reprezintă o metodă didactică care valorifică principiile de modelare și analiză cibernetică a 

activității de instruire în contextul noilor tehnologii informatice și de comunicații, caracteristice 

societății contemporane.1 

În România, Ministerul Educației a inițiat în anul 2001 Sistemul Educațional Informatizat 

(S.E.I.), un proiect complex pentru susținerea procesului de predare-învățare în învățământul 

preuniversitar cu tehnologii moderne. 

Soluția aleasă pentru a implementa acest proiect a fost Platforma software AEL dezvoltată de 

SIVECO România. AEL este optimizat pentru învățare sincronă, asincronă, proiecte în colaborare și 

învățare la distanță.2 

La nivel european, recomandarea 2006/962/CE îndemna guvernele U.E. să includă predarea și 

învățarea competențelor-cheie în strategiile lor de învățare pe tot parcursul vieții. Printre cele opt 

competențe-cheie se regăsește la punctul nr. 4 Competența digitală: utilizarea cu încredere și în mod 

critic a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare. 

La noi în țară, implementarea Cadrului de referință european pentru competențe cheie se 

reflectă printre altele în ”Profilul de formare a absolventului” pentru clasele a IV-a, a VIII-a, a X-a și 

a XII-a, unde competența digitală joacă un rol important.3 

Contextul contemporan a schimbat întreaga paradigmă a instruirii cu ajutorul mijloacelor 

informaționale.  

Pandemia de COVID – 19 a determinat tehnologia să fie utilizată la un nivel nemaiatins 

vreodată în domeniul educației și formării iar sistemele de educație și formare să se adapteze la era 

digitală. 

Anterior pandemiei, în ciuda progresului tehnicii și tehnologiei, potențialul digitalizării 

educației nu a fost luat în serios și utilizat la scară largă. 

Inexistența unei platforme educaționale la nivel național a obligat fiecare școală și cadru 

didactic, într-un timp foarte scurt să se adapteze la noile condiții. Aceasta a însemnat ”descoperirea” 

unor platforme nu atât educaționale cât de comunicare. Rețelele de socializare folosite până acum 

erau limitative în ceea ce privește întâlnirile cu mai mulți participanți: Whatsapp, Messenger de la 

Facebook, etc. 

O soluție au reprezentat-o platformele educaționale G Suite, Microsoft Teams, Livresq, 

Kahoot!, Webex, Moodle, Adservio. Fiecare școală și cadru didactic s-a descurcat cum a putut mai 

bine, în funcție de posibilități și abilități. 

A fost multă improvizație și neplanificare care a dus și la apariția decalajelor digitale dintre 

școli, cadre didactice și elevi. 

 
1 Daniela Vlădoiu, Instruire asistată de calculator, Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul pentru Învățământul 

Rural, 2005, p.3. 
2 https://www.elearning-forum.ro/sisteme/ael.html 
3 https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf 

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

261



 

 

În contextul continuării pandemiei, anul școlar 2020-2021 a impus fiecărei unități școlare 

realizarea unei platforme proprii educaționale unde fiecare elev și cadru didactic să primească un cont 

pentru conectare. Lipsa dispozitivelor digitale și a conexiunilor Internet pentru o mare parte din 

populația școlară a reprezentat una dintre provocările majore ale învățământului online. Pe lângă 

inițiativele private de dotare cu dispozitive digitale a elevilor aflați în situații de risc, pe lângă 

inițiativele unor primării de a asigura terminalele necesare în buna desfășurare a educației digitale, 

ministerul de profil a elaborat Programul național ”Școala de acasă” prin care trebuiau  achiziționate 

un număr de 250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet. Inițiativă generoasă dar 

punere în aplicare deficitară care a dus la întârzieri în distribuirea dispozitivelor, cu implicații asupra 

calității învățământului online.  

O altă provocare a învățământului online a fost nivelul de cunoștințe al elevilor. La nivelul U.E. 

Comisia Europeană afirmă că în 2019, unul din cinci tineri din Europa că nu deținea un nivel de bază 

al competențelor digitale. ”Introducerea informaticii la elevi de la o vârstă fragedă, prin abordări de 

predare inovative și motivante, atât în cadre formale, cât și nonformale, poate susține dezvoltarea de 

aptitudini de soluționare a problemelor, creativitate și colaborare.”4 

Internet-ul de foarte mare capacitate este de asemenea, un factor important pentru succesul 

învățământului online. Furnizarea de internet rapid și fiabil instituțiilor de învățământ și cursanților 

are un rol important în asigurarea unor experiențe de învățare eficace și antrenante.   

Nu în ultimul rând, formarea în competențele digitale – inclusiv metode digitale de predare – 

vor fi esențiale pentru personalul didactic în viitor. 

Experiența acumulată în această perioadă va trebui valorificată pentru a trece treptat de la o 

educație online determinată de pandemie la o educație digitală complexă, flexibilă, modernă și 

eficientă, accesibilă tuturor factorilor implicați în acest proces. 

Cu siguranță, școala nu va mai fi la fel ca înainte de pandemie, platformele și instrumentele 

digitale perfecționate sau dezvoltate pentru această perioadă vor fi integrate în cadrul activităților 

”față în față”.  

 

Bibliografie: 

 

Vlădoiu, Daniela, Instruire asistată de calculator, Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul 

pentru Învățământul Rural, 2005. 

https://www.elearning-forum.ro/sisteme/ael.html 

https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-

absolventului_final.pdf 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1602778451601&uri=CELEX:52020DC

0624 

 

 

  

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602778451601&uri=CELEX:52020DC0624 
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MODALITĂȚI DE COMUNICARE ȘI ÎNVĂȚARE  

ON-LINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

 

Prof. Dinescu Georgiana 

 
 

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. 

De ce predarea online pentru preșcolari? 

La această vârstă, copiii au nevoie să fie conectați cu ceilalți. Educatorii ar trebui să țină cont 

de nevoia copiilor de continuitate. Părinții trebuie să înțeleagă că este important pentru copii să își 

vadă educatorii, colegii și să se conecteze cu ei. Este nevoie, așadar, de o altă perspectivă asupra 

copilului. 

Scopul principal în predarea online pentru preșcolari este conectarea 

Nu vorbim practic de o predare, ci de o experiență. În centrul învățării se află copilul. Când 

planificăm o activitate, trebuie să ne gândim la ce tip de experiență va avea copilul, nu la ce trebuie 

el să învețe. Când vedem această oportunitate ca pe o experiență pentru copii și pentru noi, abordarea 

sesiunilor online va fi diferită.  

Un lucru de care trebuie să ținem seama este cum diferențiem predarea online pentru preșcolari.  

Predarea online pentru preșcolari. Lecție sau joacă? 

Acest lucru este în strânsă legătură cu așteptările părinților. Sunt anumite lecții predate diferit. 

Focusul trebuie să fie pe ce putem face, nu pe ce nu putem face. Sesiunile online sunt un fel de joacă, 

ca și la grădiniță, pentru că astfel învață copiii cel mai bine. Online se vor folosi alte instrumente. 

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. 

Activități desfășurate de cadrele didactice în contextul învățământului online sunt:  

• 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;  
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• 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.). 

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. 
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Metodele didactice - mijloace de dezvoltare a competențelor la elevi 

 

 

Autor: prof. Mariana Dinu 

Școala Gimnazială ”Petre Ghelmez”, București 

 

 
   

Metodele didactice sunt  acele căi prin care elevii ajung, în procesul de învățământ, sub 

coordonarea educatorilor, la dobândirea de cunoștințe, deprinderi, la dezvoltarea capacităților 

intelectuale și la valorificarea aptitudinilor specifice.   

  Metoda reprezintă: 

• un plan de acțiune;  

• o succesiune de operații realizate în vederea atingerii unui scop; 

• un instrument de lucru în activitatea de cunoastere și de formare a abilităților 

• este o tehnică de care profesorul și elevii se folosesc pentru efectuarea acțiunii de predare-

învățare; ea asigură realizarea în practica a unei activități proiectate mintal, conform unei strategii 

didactice. 

Funcții ale metodelor de invațământ: 

• cognitivă - de dirijare a cunoașterii în scopul insușirii unor cunoștințe; 

• normativă - aspecte metodologice, respectiv, modul cum să predea profesorul și cum să invețe 

elevul; 

• motivațională - de stimulare a interesului cognitiv, de susținere a procesului de învățare; 

• formativ-educativ-compensatorie- de exersare, antrenare și dezvoltare a proceselor psihice; 

Metodele de învățământ constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, sunt calea 

eficientă de organizare şi conducere а învăţării, un mod comun de а proceda care reuneşte într-un tot 

familiar eforturile cadrului didactic şi ale elevilor. Rolul profesorului nu este acela de furnizor de 

informații, ci de ghid care însoțește și îndrumă elevul pe drumul spre cunoaștere.  

În predarea centrată pe elev, succesul la clasă depinde de competențele cadrului didactic de а 

crea oportunități optime de învățare pentru fiecare elev, astfel că acesta trebuie să creeze un climat 

stimulativ pentru învățarea activă și pentru motivarea elevilor, dar și să acționeze adecvat și adaptat 

nevoilor grupului.  

Alegerea unor metode didactice eficiente reprezintă o decizie de mare complexitate pentru 

profesorul care lucrează cu elevi ce prezintă diferite tipuri de deficiențe, acesta fiind nevoit să 

selecteze acele metode care să dezvolte capacitatea de comunicare și cooperarea elevilor, gândirea 

critică și creativitatea, abilitățile de relaționare și de lucru în echipă, atitudinea pozitivă și implicarea 

în propria formare, dar și responsabilitatea. 

Adevărata învățare este aceea care permite transferul achizițiilor în contexte noi, care nu este 

doar individual activă, ci interactivă. 

Având în vedere că acest lucru nu poate fi realizat decât cu ajutorul metodelor moderne, se 

impune diminuarea ponderii activităților care limitează activizarea și extinderea utilizării metodelor 

interactive, care dezvoltă gândirea, imaginația, precum și participarea lor profundă la actul instruirii, 

la munca independentă, astfel ca elevii să capete deprinderea de а aplica în practică, cele însușite. 

Eficienţa metodei didactice este relevată în măsura în care are calităţi transformatoare, fiind 

înţeleasă drept modalitatea folosită de profesor pentru a-i determina pe elevi să găsească ei înşişi calea 

proprie de urmat în vederea construirii propriei cunoaşteri. Astfel elevul devine conştient nu numai 

de conţinutul unui domeniu ci trăieşte şi emoţia de a-l studia, motivându-şi alegerile, realizând o 

învăţare temeinică. 
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Sugestiile metodologice au în vedere modul de organizare a activităţii didactice în vederea 

formării la elevi a competenţelor formulate în programa şcolară. Valorizarea competenţelor-cheie şi 

asigurarea transferabilităţii acestora la nivelul diferitelor activităţi(şcolare şi extraşcolare), 

considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv-educative şi orientarea acesteia spre formarea 

competenţelor specifice, accentuarea caracterului practic-aplicativ al disciplinei presupun respectarea 

unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care:  

• utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe: construcţia progresivă a cunoştinţelor 

şi consolidarea continuă a capacităţilor; flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat; cultivarea 

capacităţii elevului de a se autoevalua, a spiritului reflexiv şi autoexigenţei; coerenţă şi abordări inter- 

şi transdisciplinare;  

• utilizarea unor metode active (de exemplu, învăţarea prin descoperire, învăţarea 

problematizată, învăţarea prin cooperare, studiul de caz, simularea, jocul de roluri, analiza logică a 

unui text, dezbaterea), care contribuie la dezvoltarea capacităţii de comunicare, de manifestare a 

spiritului critic, tolerant, deschis şi creativ, la crearea acelui cadru educaţional menit să încurajeze 

interacţiunea socială pozitivă, motivaţia intrinsecă, angajarea elevului în procesul de învăţare şi de 

dobândire a competenţelor de participare activă în spaţiul social 

Prezentul curriculum îşi propune să formeze competenţe, valori şi atitudini prin demersuri 

didactice care să coreleze explicit conţinuturile învăţării cu practica instruirii eficiente, ceea ce 

implică revalorificarea resurselor educaţionale (metode, mijloace) legitimate de practică şi utilizarea 

unor resurse moderne (TIC, GIS etc.). 

Pentru formarea competenţelor generale şi specifice, este important ca profesorul să-şi orienteze 

demersul didactic spre realizarea unor tipuri de activităţi de învăţare care să vizeze: utilizarea 

metodelor legitimate şi validate în practica şcolară, a metodelor aplicative şi interactive care să 

asigure activizarea structurilor cognitive ale elevilor şi transformarea lor în coparticipanţi la propria 

instruire şi educaţie. 

Exemplu: 

Clasa a VIII-a 

Competența generală: 

4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa 

cotidiană 

Competența specifică: 4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din 

orizontul local sau îndepărtat în contextul dezvoltării sustenabile;  

Metode didactice folosite: 

a. studiul de caz: profesorul prezintă anumite aspecte negative privind gestionarea deșeurilor 

din localitatea natală ( foto, video, informații din media;) 

b. fișele de investigație științifică: elevii vor fi ajutați să completeze fișele folosind instrumente 

de cercetare: chestionarul, interviul; 

c. demonstrația și observația: prezentarea unor exemple de bune practici din alte țări sau 

localități 

d. explicația: pericolul determinat de  gestionarea defectuoasă  a deșeurilor și consecințele 

negative asupra sănătății. 

e. proiectul- gruparea elevilor și prezentarea structurii proiectului pe care îl au de realizat 

În cazul metodelor bazate pe acţiune, elevul învaţă acţionând şi integrând elemente teoretice 

sau demonstrate anterior. 

 

Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi 

strategii, Editura Aramis, Bucureşti;  

 

Dulamă Maria Eliza, Editura Clusium, 2002, Modele, strategii şi tehnici didactice 

activizante cu aplicaţii în geografie, Cluj-Napoca;  

Dumitru, I. Al., 2000, Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, 

Timişoara;  
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Ioan Neacşu, Editura Polirom, 2015, “Metode şi tehnici de învăţare eficientă”.  

Mihai Stanciu, Didactica postmodernă, Ed. Univ. Suceava, 2003.  
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Școala în pandemie 

 

Prof. Dinu Nella                                                                                                                 

Școala Gimnazială Nr. 1                                                                                                       

Rm. Sărat, Buzău 

 

Din martie 2020, traversăm o perioadă extrem de dificilă din perspectiva restricțiilor impuse de 

autorități, o perioadă cu care nu ne-am mai confruntat până acum, dar care a mai existat în istoria 

omenirii (gripa spaniolă din 1918). 

Deși la început nu știam și nici nu ne puteam imagina ce însemnă o pandemie și, probabil, mulți 

dintre noi s-au bucurat pentru șansa de a avea câteva zile libere, ulterior, aveam să simțim dificultățile 

și inconvenientele, mai ales de ordin psihologic, pe care urma să le suportăm.  

Cu toate acestea, totul trebuia să meargă mai departe, inclusiv școala. Materia trebuia predată, 

examenele, organizate, deși, la început, aceste lucruri păreua imposibile. 

Dar încet, încet, neresemnată, am căutat soluții astfel încât  lumea să nu se oprească în loc. Toți 

căutam să stabilim punți de legătură între noi. 

Am interacționat, mai întâi, cu platforma Google classroom, dar era dificil pentru că transmiteai 

lecția elevilor, iar ei trebuia să o copieze în caiete. Mai mult, nu-mi ajungea timpul să corectez temele 

tuituror. 

Am descoperit Google Meet și am susținut lecțiile online, ca și cum am fi fost la școală, numai 

că nu aveam un feedback obiectiv, iar elevii nu se implicau în aceeași măsură. Evident, elevii buni, 

conștiincioși, au învățat oră de oră.  

Ulterior am descoperit și platforma Zoom pe care am lucrat în mod constant, pentru că atât mie 

cât și elevilor ni s-a părut foarte prietenoasă. 

Rezultatele învățării de acasă nu sunt aceleași ca în cazul învățământului tradițional, când 

mergeam zilnic la școală și, pe lângă manual mai parcurgeam  un auxiliar didactic, reușind astfel să 

consolidăm destul de bine noțiunile învățate. 

Școala de acasă a însemnat parcurgerea programei și rezolvarea unui număr redus de exerciții, 

ceea ce presupune faptul că noțiunile predate nu s-au consolidat, fapt constatat în săptămânile 

următoare când ne-am putut întâlni fizic la școală. Am avut surprize. Neplăcute, evident!  

Mulți dintre elevi, nu doar că nu-și însușiseră cunoștințele din acest an școlar, dar începuseră 

să citească silabisit și nu-și găseau cuvintele atunci când trebuia să formuleze un răspuns oral.  

Reîntâlnirea cu elevii a fost, pe de o parte, o bucurie, dar și o mare tristețe, constatând că 

multitudinea de ore petrecute în fața calculatorului nu a avut, nici pe de parte, efectul dorit.  

La început tăceau, le era teamă să-și mai exprime un punct de vedere, lucru pe care înainte de 

pandemie îl făceau cu  relativă ușurință, creând adevărate dezbateri prin lansarea unor opinii diverse. 

Un adevărat brainstorming.  

Acum, nu-i recunoșteam! Tăcere. Liniște. Teamă. Un an pierdut nu în totalitate, ci într-o 

oarecare măsură. E dificil să o luăm de la capăt, să le insuflăm încrederea în sine, curajul de a 
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transmite puncte de vedere, de a întreba, de a cere explicații suplimentare pentru a-și clarifica anumite 

aspecte. 

Până și dorința de implicare în tot felul de activități-concursuri, proiecte etc.- este la cote 

scăzute. Creierul s-a lenevit, gândește mai puțin, obosește repede și, deseori, văd în clasă priviri 

apatice, gânditoare, pierdute.  

Este evident că această perioadă a școlii online nu a adus beneficii nimănui. Nici nouă, cadrelor 

didactice, nici elevilor. Un lucru însă e cert: prejudiciul ne va afecta pentru o bună perioadă de timp 

de acum înainte pentru că acestor elevi le lipsește din perioada școlarității aproximativ un an și 

jumătate. Iar asta nu este puțin lucru! 
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ȘCOALA ONLINE- PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI 

 

PROF DÎRDALĂ IONELA NICOLETA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 16 FOCȘANI 

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. 

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 eleviiși cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritual dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, câtși a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 

învățarea online în totalitate. 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. 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); Momentul acesta de răscruce a ne-a determinat însă pe 

toţi să facem cunoştinţă cu diferite platforme şi aplicaţii care să ne sprijine în activitatea didactică şi 

să-i stimulăm pe elevi să rămână conectaţi în procesul de învăţare. 

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. Învățarea continuă dincolo 

de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese 

împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent . 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze 

organizarea școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de 

mesagerie instantă organizate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire 

și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. E adevărat că 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. 

În continuare voi prezenta activitățile dintr-o săptămână propuse de mine grupei de copii pe 

care o conduc (grupa mică), activități pe care le-am postat pe ,,Grupul părinților”, pe watsapp 

 

Luni 

Întâlnirea de dimneață: ,,A sosit iarna, drăguța" 

Inviorarea;,, Buna dimineața, hai să ne trezim!” 

https://youtu.be/85apF7Xf_h8 

ADE:  

-Cunoaşterea mediului ( DȘ 1):,,Jocurile copiilor iarna” 

https://youtu.be/XIVoZ8x-tJA 

-Educatie plastică (DEC 1):,, Omul de zapadă”(modelaj)- material cu etapele de realizare ale 

lucrării  https://youtu.be/j5Nclolp3ko 

ALA: -BIBLIOTECA; ,,Citire de imagini- jocurile copiilor iarna” 

-ARTĂ: ,,Să- l înveselim pe omul de zăpadă "( colorare)- pagina 15 din cartea de colorat---

STIINTĂ: ,,Ce imagine se potrivește anotimpului de iarnă? ” 
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MM (Moment de miscare): ,,Omul de zăpadă te provoacă la mișcare"- joc distractive 

https://wordwall.net/resource/9215427/omul-de-z%C4%83pad%C4%83-te-provoac%C4%83-la-

mi%C8%99care 

Marți 

-Întâlnirea de dimneață:,,Sunt un bulgăre de nea” 

Înviorarea; ,,Dansul fulgilor” 

 https://youtu.be/rMnJLroJOzw 

ADE: 

-Educarea limbajului ,,Povestea omului de zăpadă" https://youtu.be/cbtOCIZGXws 

- fisă de lucru din caietul limba și comunicare, pag, 20/21 

- Educație muzicală: ,,Omulețul de zăpadă" (cântec)https://youtu.be/U_uh9NKlXUM 

ALA: 

BiBLIOTECĂ ,,Ce- i lipsește omului de zăpadă? "https://youtu.be/VeesarxVhi0 

- ARTĂ; ,,Colorăm imagini cu oameni de zăpadă”- diferite modele prezentate copiilor, la 

alegere 

-STIINTA ,,Experiment; topire omul de zăpadă"https://youtu.be/KNKRWIQBnII 

- MM (Moment de miscare): ,,Dansul zăpezii "- joc, muzică și mișcare 

Miercuri 

-Întâlnirea de dimneață:,,Copiii și omul de zăpadă " 

,, Înviorarea de dimineață in 5 minute" https://youtu.be/066OsdEuYMY 

ADE: 

- Activitate matematica: (DȘ 2)-,,Unde s- au ascuns omuleții de zăpadă” 

https://youtu.be/N2EviBf92Yk 

-Educație psihomotrică ( DPM) :,,Facem sport și ne jucăm”https://youtu.be/ZaU5kHCEB5E 

ALA.-BIBLIOTECA :,, Omul de zapadă” (memorizare) 

https://youtube.com/shorts/u4KzTl-ZHlY 

-JOC DE MASA,, Omuleț de nea" 

 https://wordwall.net/ro/resource/8295674 

ARTĂ; ,, Omulețul de zăpadă”- dactilopictură 

-MM (Moment de miscare); ,,Iarna, bucuria copiilor”- miscare pe melodie 

https://youtu.be/zRIzgkvtMMI 

Joi 

-Întâlnirea de dimneață:,, Si e frig , e tare frig afară  ”    

Înviorarea-  ,,Școala fulgilor ,, 

https://youtu.be/4qwvFnPoJAk 

ADE:-Domeniul om și societate( DOS1): ,,Așa da, așa nu!- Cum ne comportăm?” 

https://youtu.be/QXtRdcgZo9E 

ALA:BIBLIOTECA: ,,Trasează linii continue peste liniile punctate” 

-fisă grafisme  

-JOC DE MASA:,,Iarna- Găsește perechea ”https://learningapps.org/16505318-ARTĂ:,, 

Omuleții de zapadă”(desen)- imagini cu etapele de realizare ale lucrării 

https://youtu.be/fd2E6PyiB-I 

MM (Moment de miscare) –,,Să dansăm!- cântec cu dans pentru copii 

https://youtu.be/07HpkuLxMAo 

Vineri 

- Întâlnirea de dimineața:,,Astăzi omul de zăpadă îți ia rămas bun de la voi, dragi copii! " 

Gimnastica de dimineață ;  ,,Execută exercițiul indicat de săgeată- roata aleatoare 

https://wordwall.net/ro/resource/6970598/1-decembrie/gimnastica-de-

diminea%c8%9b%c4%83 

ADE:- Activitate practică (DOS2),, Omul de zăpadă, prietenul drag al copiilor" 

(diferite modele puse la dispoziția copiilor) 
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https://youtu.be/hbFBMG4SE6g 

ALA: 

ȘTIINȚĂ; fisă labirint ,,Pune o căciula fiecărui om de zăpadă, găsește- o pe cea potrivită! ” 

 ,,Fulgușor ne învață pozițiile spațiale” 

https://youtu.be/lmSrdVYZvNA 

BIBLIOTECA:,,Rică - Iepurică face un om de zăpadă” 

- (poveste de iarnă)  

https://youtu.be/JZneBcXQiNo 

JOC DE ROL; ,,Preparăm un desert- Om de zăpadă”( imagine cu un astfel de desert prezentată 

copiilor) 

MM (Moment de miscare): “Provocări pentru copilași ” - joc distractive 

https://wordwall.net/ro/resource/8259180/provoc%c4%83ri-pentru-copila%c8%99i 

Menționez faptul că, am primit din partea copiilor și a părinților un feed-back pozitiv. 

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: 
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• http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 

DIREMIA MARIA- MAGDALENA                                                                   

PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR, CJRAE TELEORMAN 

 

„Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat la școală” Albert Einstein 

 

Pornind de la afirmația lui Einstein și raportându-ne la contextul educațional actual, când școala 

s-a mutat în mediul virtual și comportamentul manifestat fizic, în timpul orelor de curs și al pauzelor 

s-a modificat, se observă o ușoara rigiditate în derularea activităților didactice, mai ales pentru ca s-a 

redus considerabil contactul vizual și totul a fost nou si simultan cu situația epidemiologică, situație 

pentru care nu aveam create mecanisme de coping. Acest lucru nu a oprit însă procesul educațional, 

ci ne-a forțat să ne adaptăm la noile tehnologii, sa le utilizăm, să apreciem casa și ergonomia spațiului 

avut la dispoziție, să fim alături de elevi, poate mai mult decât de obicei. 

Pentru mine, profesorul consilier școlar, școala de acasă a însemnat timp, timp petrecut cu elevii 

mei de dimineața devreme până noaptea târziu, timp în care a trebuit să fac mult mai multe prezentări 

și materiale decât aș fi făcut în mod normal, timp pentru învățare, adaptare la noile tehnologii și 

platforme și timp pentru mine cu elevii mei, sau cu familia mea. 

Deși la ora desfășurată în clasa virtuală, cu toți elevii, activitatea a fost mai dificilă, în privința 

activității de consiliere individuală situația a fost foarte favorabilă, elevul simțindu-se mai confortabil 

decât de obicei, deoarece putea să acceseze mai ușor platforma decât ar fi așteptat la școală să ajungă 

la cabinet și nu doar asta, dar procesul de clarificare a problemei nu era îngreunat de emoțiile întâlnirii 

reale, față în față. 

Consider că învățământul hibrid, o îmbinare între tradițional și modern, ar fi cel mai benefic 

pentru toți actorii educaționali, deoarece orice modificare, fie ea comportamentală, atitudinală, 

emoțională sau socială, are nevoie de o perioadă de tranziție.  

Platformele utilizate în această perioadă sunt foarte utile, în special pentru tinerii care din 

motive ce nu țin de ei, nu reușesc să acumuleze toată informația prezentată în timpul orei, ori pentru 

a avea acces mai usor atât la informații, materiale și documente școlare și la un număr mare de elevi 

într-un timp scurt. Și în privința feedback-ului oferit de elevi suntem avantajați de platformă, deoarece 

colectarea informației este rapida, iar deschiderea și sinceritatea elevilor sunt mai prezente decât în 

mediul fizic, când aceștia pot fi ușor intimidați de profesor. 

Educația este un proces continuu, ce începe acasă, în familie și se desfășoară pe tot parcursul 

vieții, fără să țină cont de caracteristici legate de vârsta, zonă geografică, gen, etnie,statut social, 

singurele bariere fiind puse de noi înșine. 

Educația nu vizează doar aspecte informaționale ori obiective de atins, ci o continuă adaptare 

și tranformare a noastră la particularitățile de mediu, psihoemoționale, culturale și sociale.  

Educația urmărește conturarea unei personalități normal structurate, adaptate la cerințele 

societății, ancorată în realitatea economică și politică, îmbinată cu o conduită civilizată, bazată pe 

altruism și comportamente prosociale, având ca finalitate sănătatea fizică și psihică, rezultate din 

stimă de sine și o dorință continuă de perfecționare. 
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Pași spre o Altfel de școală - experiență ERASMUS 

 

 

prof. înv. primar  Dîrvariu Mariana 

Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău 
 

 

Școala in care activez se înscrie în rândul școlilor inclusive de mulți ani, iar noi,cadrele 

didactice avem o experiență foarte bună  în problematica abandonului școlar și a strategiilor deja  

aplicate în școala noastră de-a lungul timpului,  pentru combaterea fenomenului de părăsire timpurie 

a școlii.            

Cursul Don’t give up and catch your dreams: Reducing Early School Leaving a răspuns 

asteptărilor mele, a fost foarte bine structurat, iar trainerul,profesor turc, a fost la înăl-țime. Problema 

abandonului școlar este o problema la nivel international, dar stă în puterea noastră sa ajutăm la 

reducerea acestui fenomen.  

Elevii nostri fac parte din generația digitală, iar noi, ca profesori ,trebuie să ne adaptăm 

vremurilor și sa adaptăm actul didactic nevoilor si cerințelor lor. Aplicațiile digitale studiate la curs 

sunt foarte interesante și se pot folosi cu succes în procesul de predare învățare, lucru care ar antrena 

toți elevii in activitați, în special cei cu risc de abandon. 

Informațiile acumulate m-au ajutat la optimizarea propriei activități,la  creșterea motivației și 

încrederii în sine. În plus, am devenit mai deschisă către metode și tehnici de predare/evaluare 

inovative, iar relația cu elevii mei a devenit mai apropiată.  

 

COMPETENȚE OBȚINUTE în cadrul cursului…  

●Înțelegerea factorilor comuni care determină abandonul școlar  în  spațiul European 

●Conștientizarea problemei abandonului la nivel European 

●Modalități de identificare a elevilor cu risc de abandon și a factorilor care duc la abandon 

școlar 

●Înțelegerea factorilor ce determină abseientismul și refuzul școlar 

●Modalități de creare a unei atmosfere pozitive de învățare 

●Stabilirea regulamentelor școlare care să țină cont de dorințele și nevoile de dezvoltare 

personală a elevilor 

●Informații despre strategii eficiente și implementarea lor în folosul elevilor pentru prevenirea 

abandonului școlar 

●Împărtășirea de experiențe și exemple practice ale școlilor participante la curs, dicuții despre 

politica fiecărei școli cu privire la abandonul școlar 

●Preluarea de idei de activități ce îmbogățesc oferta de învățare și contribuie la integrarea 

elevilor cu risc de părăsire timpurie școlii 

●Includerea în activitatea de învățare dar și în cea de prevenire a abandonului  școlar a 

tehnologiilor educaționale digitale 

●Folosirea instrumentelor digitale și/ sau interactive eficientizează actul educațional și 

contribuie la realizarea de materiale inovative pentru programe de prevenire a abandonului școlar 

●Existența și oportunitatea folosirii unor platforme digitale pentru eficientizarea legăturii dintre 

școală și părinți 

●Întărirea coordonării și cooperării între toți factorii educaționali 

Cursul a pus accent pe digitalizarea actului didactic, prin utilizarea unor aplicații, care 

reprezintă o modalitate bună de a atinge obiectivele didactice  propuse si în acelasi timp de a crea un 

mediu pozitiv de invatare si de ce nu, distractiv.  În plus, faptul că am avut ocazia de a interacționa 

cu profesori din Spania, Portugalia, Germania și Turcia a facut ca acest curs să fie si mai interesant. 
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Am aflat despre felul în care alte școli europene  se confruntă cu părăsirea timpurie a școlii,  despre 

politicile lor școlare.          

Cursul a fost o oportunitate binevenită atât de învățare , cât și de împărtășire a experiențelor la 

nivel de școli, din medii europene diferite. Problematica abandonului școlar este nu doar locală sau 

națională, ci și europeană. Faptul că există o strategie la nivel European, că se investesc bani pentru 

implementarea acesteia, dar și pentru diseminarea experiențelor de abordare a fenomenului la nivel 

local e un pas înainte pentru prevenirea și chiar înlăturarea fenomenului de părăsire a școlii. Învățarea 

de metode și tehnici noi și aplicarea acestora în procesul de învățare, implementarea de programe, 

digitalizarea resurselor de învățare vor face școala mai atractivă și-i va ajuta pe elevi în procesul de 

integrare. Avem această înțelegere, urmează să o punem în aplicare prin activitățile viitoare, în folosul 

elevilor. 

Modul de concepere a cursului și abilitatea trainerului de a interacționa cu noi, m-a facut să 

înțeleg că există mereu posibilitatea de a învăța ceva nou, de a adăuga la formarea personală noi 

competențe sau de a ți le dezvolta. A fost o modalitate eficientă de interacțiune, de experimentare, 

dar și de conștientizare a efortului care se depune la nivel European pentru dezvoltarea și aplicarea 

strategiilor de prevenire și combatere a abandonului școlar. Faptul că, acest curs a fost organizat de 

aşa manieră încât informaţia ştiinţifică să vină treptat ne- a permis să identificăm resurse pentru 

aprofundare şi exerciţiu, atât exerciţiu dirijat în timpul sesiunilor de formare cât și liber în timpul 

explorărilor noastre pentru a realiza temele zilnice propuse de către formator.               

Experiența participării la activitățile proiectului de mobilitate Erasmus a fost pentru mine una 

unică, de o complexitate deosebită. Ca orice element nou ce apare în viața noastră, iată că, și această 

mobilitate a creat pentru mine, pe de o parte o stare de neliniște și nerăbdare iar pe de altă parte m- a 

provocat să ies din zona de confort pentru a învăța și a mă  dezvolta.     

Am simțit cât de minunat este să poți crește profesional, cultural și mai ales personal,  în același 

timp.  

Apreciez pozitiv această experiență de formare, complexitatea cursului și prezența trainerului, 

dar și implicarea cursanților în desfășurarea acestuia. Simt că am învățat foarte mult unul de la celălalt 

și am avut parte cu toții de o experiență benefică. Mai nou, experiența digitală obținută la acest curs, 

mă ajută în această perioadă critică, de pandemie, pentru predarea online. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Curs de formare Erasmus + KA1 Don t Give up and Catch You Dreams Reducing Early School 

Leaving in Paris, France, 21 01. 2019 
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Copii ca și mine 

 

Ed. DOBĂ MONICA                                                                                                       

G. P. N. STĂNILEȘTI 

 

Dincolo de aparență realitate exista o lume a sentimentelor și trăirilor intense de unde ne 

extragem esența continuității pentru a putea supraviețui obstacolelor vieții. 

Poate cea mai puternică armă impotriva rautăților adânc inradacinate in inimile oamenilor este 

copilăria. 

Inocenta care insoteste aceasta varsta surprinde mereu prin suras si candoare.In sufletul unui 

copil e atat de multa speranta și dragoste  incât rânindu-l i-ai omori surâsul. 

Sunt un copil și mă simt o norocoasă pentru că viața mi-a dat poate prea multe șanse si nu 

intotseauna le-am valorificat la superlativ. Privesc de jur imprejur la ceilalți copii.Atât de mult 

potențial zace in inocența incât am putea reclădi o lume a zambetului veșnic și al păcii interioare. 

Copiii au felul lor de a vedea lumea si sunt singurii carora nu le este frica de viitor. Își zidesc 

fericirea pe visuri iar poveștile in care binele invinge raul fac parte din realitatea lor.Toate gândurile 

mărețe, toate invențiile cu adevarat importante au izvorat din sufletul unui copil care a visat sa-si 

depaseasca condiția și să impresioneze lumea demonstrând astfel ca evoluția societății depinde de 

ambiția visului unui copil. 

Sunt copii care trebuie să lupte pentru apărarea propriilor drepturi, copii pentru care dragostea 

inseamnă atât de mult tocmai pentru că le lipsește. Acești copii au nevoie doar de o șansă pentru a-și 

demonstra valoarea. E atat de greu să ajungi la sufletul unui copil însă e o aventură care merită 

intradevăr trăită. Copii detectează artificialitatea, minciuna și egoismul, oricât de mult ai incerca să-

ți maschezi atitudinea. 

Merită să lupți pentru a câștiga increderea unui copil, căci inima lui e mai prețioasă decât o 

comoară, mai fragilă decât o floare, mai bogată decât intreaga avere a lumii. 

Copii ca și mine sunt prețioși și merită să fii alaturi de ei mereu. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Prof. SUICI RAMONA/ DOBINDĂ LENUȚA 

Grădinița cu Program Prelungit Făget 

 

 
 

UNITATEA: Grădinița cu Program Prelungit Făget 

EDUCATOAREA:  Prof. SUICI RAMONA/ DOBINDĂ LENUȚA 

DATA: 18.05.2021 

NIVEL/GRUPĂ: I/mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cine/cum planifică și orgnizează o activitate”  

TEMA SĂPTĂMÂNII: „La plimbare prin oraș” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Ne jucăm cu mijloacele de transport ” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștiințe, priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: ,,Activitate integrată,, 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

- ADP: Întâlnirea de dimineață: „Călătorie imaginară cu maşina personală!” 

- ALA I: Construcții: ,,Garaje pentru mașini” 

               Știință: „Mijloace de transport si de locomoție” - fișe de lucru 

              Joc de masă: „ Mașini diverse” - puzzle-uri 

- ADE: 

● Domeniul știință (DȘ): Activitate matematică: „Ne jucăm cu mijloacele de transport!” -Joc 

didactic 

● Domeniul Om și Societate (DOS): Activitate practică: ,,Mașinuța mea” - lipire. 

- ALA II: Joc de mișcare : ,,Cursa mașinilor!” 

SCOP: - sistematizarea și consolidarea cunoștințelor matematice, precum și exersarea unor 

deprinderi practice prin aplicarea lor în contexte variate, stimulând imaginația creatoare. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Activare și manifestare a potențialului creativ 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități) 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale. 

Manifestă creativitate în activități diverse. 

Demonstrează familiarizarea cu informații despre mulțimi, cifre. 

 

OBIECTIVE: 

● Să numere corect, crescător și descrescător, în limitele 1-5; 

● Să raporteze numărul la cantitate și invers, corelându-l cu cifra; 

● Să identifice locul unui număr în șirul numeric; 

● Să asambleze corect piesele de la jocurile de masă astfel încât să obțină imagini cu mașini; 

●  Să realizeze prin  lipire sarcina primită, în timp util și respectând etapele; 

● Să rezolve fișa de lucru cu mijloace de transport conform cerințelor. 

● Să evalueze și  autoevalueze produsele activității, din punct de vedere estetic și creativ. 
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SARCINA DIDACTICĂ: 

⮚ Numărarea și aranjarea elementelor unei mulțimi pe tabla magnetică realizând raportarea 

numărului la cantitate și cifră. 

REGULILE JOCULUI:  

⮚ Copiii respectă precizările educatoarei, respectă ordinea de intrare în joc; 

⮚ Copiii vor rezolva sarcinile jocului(vor recunoaște cifrele, vor face corespondența între 

număr și cantitate,  vor forma la tabla magnetică mulțimi de elemente,vor bate din palme de cîte ori 

le indică cifra); 

⮚ Răspunsurile corecte sunt aplaudate . 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, mânuirea materialului,  așteptarea, închiderea și deschiderea 

ochilor, aplauze. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

✔ Metode și procedee didactice: conversația, observația, explicația, exercițiul, expunerea,  

munca în echipă, demonstrația, jocul. 

✔ Resurse materiale: mașină din carton, ecusoane  plastifiate cu mașini, motociclete, biciclete 

și locomotive, puzzle-uri, plicuri colorate, jetoane cu cifre, jetoane cu mașini, biciclete, coșuleșe, coli 

albe, coli colorate, lipici. 

✔ Sistem de evaluare: metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului 

copiilor, evaluare orală, aprecieri verbale și non-verbale, probă practică. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. ,,Aplicații ale noului curriculum pentru învățământul preșcolar, Ed. DPH București, 2010,, 

2. ,,Metode interactive de grup-ghid metodic, Ed. Arves, 2003,,. 

3. ,,Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2020/2021,, 

4. ,,Curriculum pentru educație timpurie,,  

 

SCENARIUL ZILEI 
 

Copiii vor intra în sala de grupă în rând unul câte unul,se așează pe scăunele în semicerc și se 

pregătesc de activitate, intonând versurile: 

                                  ,,Dimineața a sosit 

                                    La grădiniță am venit 

                                    În semicerc ne adunăm 

                                    Cu toți să ne salutăm!,, 

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață.Voi prezenta musafirii care sunt prezenți astăzi 

la noi în grupă. Se va purta o scurtă discuție legată de felul cum ne simțim astăzi, apoi ne vom saluta. 

Salutul pornește de la educatoare care se adresează tuturor copiilor: 

              ,,Bună dimineața, dragi copii, 

                 În oraș începe o nouă zi. 

                 Cu mijloace de transport ne plimbăm, 

Și cu toții să ne salutăm!,, după care propun copiilor ca salutul lor să fie legat de tema săptămânii 

și să se salute folosindu-se de ecusoanele primite de fiecare copil la intrarea în sala de grupă : (ex. 

,,Bună dimineața șoferule!,,iar celălalt răspunde : ,,Bună dimineața biciclistule!). 

Se va realiza şi prezenţa ( După ce ne-am adunat / Si frumos ne-am salutat / Colegii ne-am 

întâlnit / Oare cine n-a venit?”) în ordinea strigării de către educatoare din catalogul grupei, iar copiii 

vor lua câte un jeton  cu mașină și o vor pune  într-o parcare. Jetoanele rămase vor fi numărate pentru 

a afla câți copii lipsesc. 
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Știrea zilei: ,,Astăzi avem oaspeți deosebiți veniți la noi în vizită pentru a observa cum se 

desfășoară o zi din programul nostru la grădiniță și pentru a afla cât de multe știm noi despre 

mijloacele de transport. Noi vom face astăzi o călătorie imaginară cu mașina personală!,, Calendarul 

naturii: Invit copiii să-și îndrepte privirea spre calendarul naturii, prin următoarele versuri: 

,,Calendaru-i încântat, 

Că va fi iar completat, 

Cu nori, ploaie, vânt, furtună, 

Mai ales cu vreme bună!,, 

Se amintește în ce anotimp suntem, în ce lună, în ce zi a săptămânii, marcând și schimbările 

meteo: (Cum este vremea astăzi? Cum ne îmbrăcăm în acest anotimp?). 

Se trece la gimnastica de înviorare care se face prin câteva versuri: 

„Dacă vreau să cresc voinic  

Fac gimnastică de mic:  

Merg în pas alergător, 

Apoi sar într-un picior,  

Mă opresc, respir uşor  

Întind braţele să zbor  

 Ăsta-i doar un început!  

Ia priviţi cât am crescut!” 
 

Noutatea zilei:  Le voi spune copiilor că a sosit de dimineață curierul care a lăsat pentru ei un 

colet și o scrisoare. Voi deschide coletul și voi citi scrisoarea. Scrisoarea este de la Mickey Mouse 

care este supărat că a rămas fără piloți de curse. El a auzit că la noi în grupă sunt copii harnici și isteți, 

așa că s-a gândit că îl vom putea ajuta devenind chiar noi conducători auto.  

 

Vom trece printr-o tranziție la activitatea pe domenii experiențiale: DȘ 

          

Pentru a-l ajuta pe Mickey  ne vom juca un joc foarte interesant numit ,,Ne juăm cu mijloacele 

de transport’’  Va trebui să fiți foarte atenți, să îndepliniți corect sarcinile jocului și anume: să 

recunoașteți cifrele de la 1 la 5, să asociați cifra corespunzătoare numărului de obiecte dintr-o 

mulțime, să așezați corect pe tabla magnetică elementele în funcție de cerințele din din plic. 

Explicarea jocului 

În continuare, vă voi explica cum ne vom juca: în mașină se află mai multe plicuri care conțin 

sarcini. Veți veni pe rând și veți extrage câte un plic. Eu vă voi citi sarcina aflată în plic, iar voi va 

trebui să o rezolvați. Dacă sarcina este rezolvată corect veți primi câte o bulină. 

Demonstrarea jocului de către educatoare: 

Acum vă voi arăta cum ne vom juca:  voi scoate din masina plicul cu prima sarcină şi o voi citi: 

,,Sari ca mingea de 2 ori!” Voi rezolva sarcina! 

 

Jocul de probă: 

Pentru a întelege mai bine jocul , va veni un copil să rezolve următoarea sarcină. Extrage un 

plic. Citesc sarcina: ,,Bate din palme de 3 ori!’’ 

Copilul rezolvă  sarcina.  

Jocul propriu-zis: 

Copiii vor rezolva sarcinile scrise în plicurile din mașină. Pentru fiecare răspuns corect se 

acordă câte o bulină în piept. 

Sarcina 1 

- Scoate din coşuleţ şi arată cifra 2 

Sarcina 2 

- Numără crescător în limitele 1-5 

Sarcina 3 

- Scoate din coşuleţ şi arată cifra 1 

Sarcina 4 
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- Numără descrescător în limitele 1-5 

Sarcina 5 

- . Scoate din coşuleţ şi arată cifra 3 

Sarcina 6 

- Încercuieşte a patra maşinuţă 

Sarcina 7 

- Încercuieşte ultima bicicletă 

Sarcina 8 

- Numără  mulţimea cu 3 elemente 

Sarcina 9 

- Formează la tabla magnetică o mulţime cu  2 locomotive 

Sarcina 10 

- Formează la tabla magnetică o mulţime cu 4 motociclete 

Sarcina 11 

-  Aşază la tabla magnetică cifra corespunzătoare numărului de motociclete 

Sarcina 12 

- Aşază la tabla magnetică cifra corespunzătoare numărului de locomotive 

Sarcina 13 

- Numără mulţimea  mașinuțelor 

Sarcina 14 

- Aşază la tabla magnetică cifra corespunzătoare numărului de mașinuțe 

Sarcina 15 

- . Formează la tabla magnetică o mulțime cu 5 biciclete 

Sarcina 16 

- Aşază la tabla magnetică cifra corespunzătoare numărului de biciclete 

 

Complicarea jocului: 

Copiii vor închide ochii. Educatoarea va amesteca pe rând mulțimile între ele,  apoi cifrele 

ordonate crescător. Copiii deschid ochii și vor trebui să sezizeze și, venind pe rând câte un copil la 

tabla magnetică, să rezolve încurcătura. 

Se fac aprecieri verbale generale asupra comportamentului în timpul jocului și asupra rezolvării 

sarcinilor jocului. 

 

Urmează servirea mesei și rutinele specifice momentului zilei: ,,La spălător,,  ,,Poftă bună!,, 

Tranziție: 

„Câte unul pe cărare  

Mergem veseli către baie,  

Mergem ca să ne spălăm  

Curăţei să arătăm. 

“Rândul iute să-l formăm 

 Lângă uşă ne-aşezăm  

Şi cuminţi noi aşteptăm 

Pe manute sa ne spalam” 

În timp ce copiii au fost plecați la baie, Mickey Mouse le-a pregătit și alte surprize. 

Fiecare copil are în piept un ecuson cu un mijloc de transport, iar pe mese se regăsesc jetoane 

cu același model.Copiii vor alege masa după imaginea de pe ecusoane. 

Astfel, împărțiți în patru grupe, conform ecusoanelor din piept primite la întâlnirea de 

dimineață, vor lucra la centrele de interes și o activitate pe domenii experențiale Om și societate - 

Activitate practică: „ Mașinuța mea”. Lucrarea de la activitatea practică va fi executată de către toți 

copiii. Voi explica și demonstra această activitate fiecărei grupe în parte.Trecerea la centre se face 

prin tranziția:  
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„Bat din palme – clap-clap-clap  

Din picioare trap-trap-trap 

 Ne-nvârtim, ne răsucim 

Şi la centre noi ne pornim!”  

 

La centrul   CONSTRUCȚII:  ,,Garaje pentru mașini”- copiii vor construi din cuburi de      

plastic garaje, apoi cu mașinuțe metalice se vor juca parcând mașina în garajul construit. 

La centrul ȘTIINȚE: „Mijloace de transport si de locomoție”- copiii vor colora, încercui și bara 

cu o linie mijloace de transport conform cerințelor din fișă. 

La centrul JOC DE MASĂ: copiii vor reconstitui imaginea unor mașini cu ajutorul pieselor de 

puzzle. 

 

Activitate practică 

Copiii vor trebui să realizeze o mașină folosind asamblarea si lipirea. 

Se  realizează  intuirea  materialului  de către copii, cerându-li-se să recunoască materialele 

puse la dispozitie în coșulețe. 

Se trece apoi la explicarea  și demonstrarea tehnicilor de lucru: 

- se lipește caroseria mașinii; 

- se lipesc rotile mijlocului de transport; 

- la final se lipesc geamurile mașinii. 

Înainte de a trece la executarea lucrării, voi cere copiilor să execute câteva exerciţii de încălzire 

a muşchilor mici ai mâinii: morişca, închiderea şi deschiderea pumnilor, cântatul la pian,ploaia etc. 

,, Ploaia cade neîncetat 

Vârful degetelor bat. 

Degetele-mi sunt petale, 

Le deschid ca pe o floare. 

Şi apoi le răsfirăm, 

Şi la un pian cântăm. 

Frecăm palmele de zor 

Să avem la lucru spor. ’’ 

Se urează “Spor la lucru!”! şi se dă astfel startul începerii lucrului individual. 

După expirarea timpului de lucru se dă semnalul prevestitor, apoi semnalul de încetare a 

lucrului 

După ce au terminat de realizat mașina lucrările se vor așeza la panou și se va analiza 

corectitudinea executării lor.  Copiii sunt îndemnați să analizeze produsele activității( Care lucrare le 

place cel mai mult și de ce?). 

ALA II: Pentru că astăzi ați lucrat foarte frumos și au fost foarte cuminți și de mare ajutor lui 

Mickey Mouse, acesta vă anunță că ați devenit piloți de curse și vă poftește la joc prin versurile: 

,,Mickey  mult vă mulțumește și la joc el vă poftește!,, 

Copiii vor juca jocul de mișcare „ Cursa mașinilor!,, 

Jocul se desfășoară pe echipe. Fiecare echipă este formată din 14 copii. Câte un copil din fiecare 

echipă va parcurge în pas alergător un traseu cu jaloane imitând sunetul mașinii de curse. Va câștiga 

echipa ai cărei membrii termină primii traseul. 

Activitatea zilei se încheie cu o evaluare care se realizează prin aprecieri asupra modului de 

desfășurare al întregii activități, încercând să se evidențieze în mod deosebit, cum s-au simțit în 

diferite etape ale activității și ale interacțiunii copiilor cu diferite mijloace de exprimare artistică. 

Copiii sunt recompensați la sfârșitul zilei cu un certificat de conducător auto. 
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ŞCOALA DE ACASĂ 

 

Prof. Doboş Felicia                                                                                                                          

Şcoala Gimnazială Răchiteni, Iaşi 

 

Odată cu apariţia pandemiei, şcoala românească s-a confruntat cu o nouă provocare: 

învăţământul online. Majoritatea profesorilor nu au cunoscut platformele educaţionale specifice 

predarii online  decât odată cu declanşarea şcolii de acasă. Au participat la cursuri de formare, s-au 

adaptat din mers acestui tip de invaţare. 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 fiecăruia să studieze în ritmul propriu. 

Am constatat că elevii învață cu plăcere folosind platformele online dacă li se 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. Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. Pe platformele electronice pot gasi informațiile oricând, pot accesa orice produs 

educațional online atunci când au timp.   

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri 

de resurse: 

a) 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) ;  

b) 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; 

c) 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.  

Scoala de acasa sau învăţământul online prezintă avantaje şi dezavantaje: accesul la cunoștințe, 

în orice moment și din orice locație; centrare pe elev; favorizează creativitatea și descoperirea de noi 

interpretări; permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă; accesibilitate, comfort, 

flexibilitate; elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent; permite interacțiune sincronă și 

asincronă între profesor și elevi. 

Printre dezavantajele create de instruirea online  se regasesc: 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; probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare; 

necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor. 
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Scoala de acasă, învățământul on-line și traditional 

 

Profesor înv. primar și preșcolar: Herlaș Sorina                                                             

Profesor înv. primar și preșcolar: Dobra Floare 

 

 

O dată cu pandemia, de când s-a decis închiderea grădinițelor atât educatoarele cât 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. 

Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar  

copiii s-au  folosit  de elefoane, tablete sau laptopuri ale părinților, pentru a putea urma lecțiile on-

line.Am încercat să luăm 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 nostru 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. 

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”.  

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.  

O analiză a activităţilor desfăsurate în scoala tradiţIonală  şi în cea modernă, scoate în evidenţă              

urmatoarele aspecte: 

Rolul cadrului didactic în învăţământul tradiţional: 

AVANTAJE: 

 Asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate 

LIMITE: 

 predă, expune, 

 explică şi demonstrează; 

 limitează foarte mult activitatea elevilor (expunerea nu trebuie să depăşească cel mult 30% 

în cadrul unei ore); 
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 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. 

 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; 

 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,. 

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 copii. 
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Educație fără frontiere! 

 

 

Prof. Inv. Presc. Dobre Anca 

Gradinita Podisu, Jud. Iasi 
                                                                                         

 
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 
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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 

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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Exemple de bune practici - evaluare on-line la ora de geografie 

 

 
Profesor de geografie Dobre Aurelia Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 188, București 
 

 

Instruirea diferentiată se constituie ca un învăţământ pe măsura elevilor, ceea ce conduce la 

formarea capacitaţilor de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învăţare continuă. Profesorul nu 

transmite cunoştinţe, ci organizează, îndrumă activitatea de învăţare, asistă formarea capacităţilor de 

autoinstruire, asigură adaptarea la situaţii noi. Instruirea diferentiată permite valorificarea 

potentialului fiecarui individ considerând fiecare individ un unicat şi permite totodată identificarea 

mai multor tipuri de indivizi şi stiluri de învăţare. 

Evaluarea online are ca drept scop principal, cuantificarea măsurii în care au fost atinse 

obiectivele unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare , activitățile de 

evaluare fiind realizate în concordanță cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative,astfel încât să întărească și să 

susțină interesul elevilor pentru studiu și să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și 

spre activitati de învățare. 

Internetul a determinat diversificarea ofertei educaționale, apărând noi tipuri de cursuri și 

platforme online care vin în ajutorul elevilor și profesorilor. Evaluarea online poate fi aplicată pe 

oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială,, continuă și cumulativă. 

Portofoliului online este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie ,reprezintă un 

instrument de evaluare complex, care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi 

tehnici de învăţare. Aceste rezultate vizează probele orale, scrise, şi practice, observarea sistematică 

a comportamentului şcolar, proiectul, autoevaluarea, sarcini specifice fiecărei discipline.  

Obiectivele unui portofoliu sunt: motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale, 

prezentarea experienţelor dobândite, urmărirea dinamicii procesului de instruire; 

Portofoliul permite elevilor să planifice învăţarea; să scoată în relief preocupările pentru 

disciplina respectivă; profesorilor: să înţeleagă mai bine necesităţile elevului, iar în funcţie de acestea 

să-şi planifice mai eficient activităţile; părinţilor: să obţină o imagine amplă asupra demersului 

didactic. 

În ceea ce privește elementele portofoliului nu există o listă unică a denumirilor şi a cantităţii 

de unităţi necesare pentru includerea în portofoliu. Aceasta depinde întru totul de profesor. Experienţa 

arată că lista din care se pot alege unităţile componente rămâne deschisă. Este susţinută orice iniţiativă 

ce ar propune elemente noi. 

Conţinutul portofoliului depinde şi de obiectivele concrete ale disciplinei respective. 

Teoretic, un portofoliu cuprinde: lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei 

lucrări/fişe); lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; rezumate; eseuri; articole, referate, 

comunicări; fişe individuale de studiu; experimente;  înregistrări, fotografii care reflectă activitatea 

desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii săi; reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea 

ce lucrează; comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic; 

Avantajele folosirii portofoliului: 

- este un instrument flexibil, uşor adaptabil la specificul disciplinei, clasei şi condiţiilor concrete 

ale activităţii; 

- permite aprecierea şi includerea în actul evaluării a unor produse ale activităţii. 

informează pe diverşii interesati. Examinarea portofoliului permite persoanei care îl consultă 

să vadă direct (concret) ceea ce poate să facă sau să realizeze un elev fară a trebui să interpreteze un 

scor. 
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- evidentiază progresul elevilor în învăţare. Cum portofoliul este un instrument care însoţeşte 

elevul pe parcursul învăţărilor sale, este posibil să se adopte o perspectivă longitudinală şi să se 

urmarească elevul în evoluţia sa în instruire; 

- motivează elevii pentru activitatea de învăţare. 

Majoritatea profesorilor care utilizează portofoliul pot mărturisi interesul pe care-l suscita 

elaborarea acestuia în randul elevilor comparativ cu alte activităţi mai traditionale care îi motivează 

în mai mică măsură; 

Pentru evaluarea online a portofoliului, elevul transmite profesorului portofoliul prin 

intermediul internetului –platformei, email,unități mobile de stocare, urmând ca acesta să fie evaluat. 
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Evaluarea elevilor din învăţământul primar din Italia 

 
Prof. Înv. primar Dobre Frăcea Eleonora 

Școala Gimnazală nr. 79 

 
 

 

 

Răspunderea generală pentru învăţământul şcolar italian se află în cadrul Ministerului 

Educaţiei, Universităţii şi Cercetării (Ministero dell’Instruzione, dell’Università e della Ricerca), care 

funcţionează la nivel central, în timp ce birourile regionale şi provinciale de educaţie deţin 

responsabilitatea la nivel de provincii şi municipalităţi. 

Conform Legii nr. 59 din 15 martie 1997 şi decretul de punere ulterioară în aplicare (DPR 275-

1999), toate şcolile dispun de autonomie în predare, organizarea cercetării, experimentare şi 

dezvoltare. 

Evaluarea periodică se referă la procedurile de evaluare care au loc la sfârşitul fiecărui termen. 

Anul şcolar este divizat, în scopul evaluării elevilor, în termene de trei sau patru luni, astfel cum este 

stabilit de fiecare şcoală. 

Evaluarea finală se referă la procedurile de evaluare care au loc la sfârşitul fiecărei perioade 

didactice (şcoala primară este subdivizată, numai pentru scopuri didactice, într-un prim an primar şi 

două perioade de câte doi ani). 

Evaluarea recurentă şi finală a elevilor unei clase se încadrează în sarcinile profesorilor clasei. 

Acesta se concentrează pe comportamentul acestora şi rezultatele generale de învăţare. Aceste 

evaluări ar trebui să fie în concordanţă cu obiectivele de învăţare stabilite în Planul de Ofertă 

Formativă (POF) din fiecare şcoală. În POF, Adunarea Profesorilor din fiecare şcoală defineşte, de 

asemenea, metodele şi criteriile de asigurare ca evaluarea elevilor este omogenă, transparentă şi egală. 

Comportamentul elevului este evaluat prin intermediul unor rapoarte de evaluare, care pot fi 

analitice sau sintetice, în funcţie de decizia profesorilor. 

Lucrarea de evaluare a elevului trebuie să includă notele obţinute la fiecare disciplină, cu 

excepţia învăţământului catolic, unde se folosesc atât cifre, cât şi litere, precum şi raportul de evaluare 

a comportamentului elevului. 

Cu excepţia acestor cerinţe fundamentale, şcolile sunt libere să dezvolte propriul lor model de 

evaluare pe suport de hârtie. 

În Italia, sistemul de notare diferă de la un ciclu la altul. În şcoala primară, se dau note de la 1 

la 5: 

• 1 – non sufficiente; 

• 2 – sufficiente; 

• 3 – buono;  

• 4 – distino; 

• 5 – ottimo. 

Începând cu anul şcolar 2008/2009, evaluarea periodică şi finală la fiecare disciplină este 

exprimată prin semne numerice în zecimi (0-10), în timp ce comportamenul este evaluat printr-o 

evaluare analitică sau sintetică realizată de către Adunarea cadrelor didactice ale şcolii. 

Elevii sunt admişi în gradul următor, pe baza rezultatelor de scrutinio final, efectuat de către 

toate cadrele didactice care lucrează la clasa respectivă. 

Elevii nu dau examene pentru a trece la gradul următor. 

Neadmiterea unui elev la clasa următoare este doar excepţională şi decisă de către toţi profesorii 

clasei cu acordul umanim şi motivaţiile specifice. 
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Dacă un elev este admis la gradul următor, în ciuda unor lacune de învăţare, şcoala ar putea 

informa părinţii printr-o notă pe hârtie de evaluare personală. 

Procedura de mai sus se aplică, de asemenea, la trecerea de la ultima clasă de şcoală primară la 

prima clasă de gimnaziu. 

Nu există examen final la sfârşitul şcolii primare, deoarece „primar scuola”, împreună cu 

gimnaziu fac parte din ciclul de şcoală numit „primul ciclu”. În fapt, Constituţia italiană prevede 

examenele finale doar la sfârsitul fiecărui ciclu de învăţământ. Prin urmare, tranziţia de la şcoala 

primară la şcoala secundară este rezultatul unei evaluări finale simple de la sfârşitul celei de-a doua 

perioade de doi ani de învăţământ primar. În timpul perioadelor de doi ani, orice decizie de a nu 

admite un elev în clasa următoare trebuie să fie luată în unanimitate de către profesori şi pentru motive 

excepţionale, care tebuie să fie explicate. 

Neadmiterea elevilor la gradul următor este posibilă doar dacă apar circumstanţe excepţionale. 

Decizia trebuie să fie luată de către profesori, cu acordul umanim şi în special să fie justificată. 

Profesorii sunt membrii în comîşiile de certificare a competenţelor obţinute de elevi la sfârşitul 

şcolii primare. 

Ca şi în clasele anterioare, la sfârşitul ultimei clase de învăţământ primar, elevii primesc 

personal o fişă de evaluare, pe frontispiciul al căreia este menţionat certificat de admitere sau de 

nonadmitere pentru primul grad de şcoală secundară inferioară. 

Lucrarea de evaluare este lansată împreună cu un certificat care atestă competenţele dobândite 

de elev la terminarea şcolii primare. 

O formă specifică de certificare care atestă finalizarea învăţământului primar nu este prevazută, 

deoarece şcoala primară este parte din primul ciclu de învăţământ care include, de asemenea, şcoala 

secundară de nivel inferior. 

  

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

290



 

 

 

UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PREDAREA MATEMATICII 

 
Dobre Laura - Mihaela                                                                                                       

Şcoala Gimnazială „Constantin Gheorghiţă” Podari, judeţul Dolj 
 

 

 

Utilizarea calculatorului în procesul educațional nu mai de mult timp o noutate ci o 

obligativitate a cadrului didactic, deorece folosirea lui sporește interesul elevului pentru participarea 

activă la învățare. 

Abilitatea de a folosi calculatorul a devenit în zilele noastre una din competențele principale ale 

secolului XXI. Utilizarea în mod eficient și responsabil a resurselor digitale crește foarte mult șansa 

de reușită a unui individ în viață. Este cunoscut faptul că în prezent peste 300 de milione de europeni 

folosesc internetul în mod regulat și faptul că România are una dintre cele mai bune rețețe de furnizare 

a internetului din Europa. 

Procesul de predare-învățare-evaluare al unui individ nu se tremină niciodată în viață, mai ales 

dacă este să ne raportăm la viteza cu care tehnologia se schimbă/ se actualizează în zilele noastre. 

Suntem o generație mereu în mișcare și adaptare, așa că este obligatorie educarea elevilor astfel încât 

aceștia să poată beneficia de avantajele tehnologiilor moderne. 

Abilitatea de folosire a TIC este văzută, conform Strategiei de la Lisabona, ca o nouă formă de 

alfabetizare, o "alfabetizare digitală", care, împreună cu formele clasice, permite cetăţenilor să 

participe deplin la societatea cunoaşterii. 

Pentru a putea reuși în această societate mereu în schimbare este obligatoriu ca sistemul de 

învățământ din România să pregătească elevii pentru o autoeducare permanentă. Dezvoltarea elevului 

ca îndivid în societatea actuală nu poate fi gândită fără o ancorare adâncă a sistemului de învățământ 

în utilizarea științelor calculatoarelor la toate disciplinele. Alte școli din Europa și nu numai au 

întegrat de ani buni utilizarea tehnologiilor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare. Ține 

doar de noi, de cadrele didactice, să fim deschiși spre autoperfecționare și să ne gândim că dacă îi 

privăm pe elevii noștrii de aceste beneficii ale lumii moderne, automat le limităm orizonturile. Este 

evident că utilizarea calculatorului nu va înlocui niciodată total acţiunea profesorului.  

Din punct de vedere al utilizării calculatorului în activitatea de predare-învățare-evaluare a 

matematicii, accesul la un calculator permite: 

- accesul la o mare bază de date cu modele de probleme rezolvate 

- accesul la o serie de tutoriale care explică metode de rezolvare a unor probleme de matematică 

- utilizarea unor aplicații 3D utile pentru o mai bună reprezentare a geometriei în spațiu 

- utilizarea unor platforme de elearning 

- găsirea soluţiilor diverse pentru rezolvare unor probleme specific 

- rezolvarea unor teste de inteligenţă, de autocunoaştere 

- utilizarea unor softuri specializate pentru rezolvarea diverselor probleme de matematică (de 

la realizarea de grafice de funcții, de figuri geometrice în plan și spațiu până la aplicații mai complexe 

ce rezolvă determinanți de ordinul n, sisteme de ecuații cu n necunoscute, etc). 

Utilizarea calculatorului nu reprezintă numai o formă de transmitere atractivă a cunoştinţelor 

ci, mai ales, un mijloc de producere şi evaluare a acestora, în cadrul unui proces constructiv, bazat pe 

descoperire şi creativitate. 

Posibilitatea utilizării, în general gratis, a unei imense biblioteci virtuale, aşa cum este 

Internetul, îi oferă elevului posibilitatea să: 

- se documenteze privind materia pe care acesta o studiază, câutând informații diverse; 

- privească materia pe care o studiază sub diferite aspecte; 

- descopere moduri diferite de tratare a aceleiaşi teme; 
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- aleagă din metodele diferite de rezolvare a unor probleme pe cea care o consideră cea mai 

potrivită pentru el; 

- manifeste deschidere, flexibilitate în modul de abordare a materiei pe care o studiază 

- se adapteze uşor la nou. 

Altfel spus, posibilităţile de informare, prelucrare şi stocare pe care le oferă calculatorul, 

constituie oportunităţi de îmbunătăţire a actului de învăţare. Posibilitatea accesării unei surse diverse 

de informaţii ne oferă nu numai un plus de cunoaştere în termeni cantitativi (aflăm mai multe despre 

subiectul x!), dar şi în termeni calitativi (privim subiectul x din mai multe perspective!). 

Iată şi câteva exemple de softuri mai des utilizate în procesul de predare-învăţare la matematică: 

- GeoGebra pentru realizare de grafice de funcții și interpretarea acestora, pornind de la 

reprezentarea grafică; 

- GeoGebra pentru realizare de figuri geometrice, secțiuni în plan; 

- AEL oferit în școlile din România în 2006, furnizat de Siveco Romania 

- Intuitex – Geometrie între joc și nota 10 

- Pro-didactica.ro o platformă educațională ce conține pe lângă noțiuni teoretice și o serie de 

aplicații practice interdisciplinare. 

De asemenea calculatorul poate fi folosit și la redactarea unor fișe de lucru. Se constată că, prin 

modul de schematizare şi redactare, elevii au reuşit să înţeleagăşi să reţină mai uşor elementele de 

teorie din fişe, elemente ce stau la baza rezolvării mai multor probleme. 

Un alt exemplu: cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste grilă care presupun vizualizarea 

întrebării, a variantelor de răspuns, (eventual textul este însoţit de imagini sugestive). Avantajul 

constă în interacţiunea dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate afişa 

punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului curent şi cel cumulat până la acel moment. Notarea este 

obiectivă, rapidă şi eficientă. Testele grilă pot fi periodic actualizate. Este deja demonstrat rolul TIC 

în stimularea interesului şi motivaţiei pentru învăţare, în creşterea perfomanţelor şcolare ale elevilor. 

Folosirea calculatorului trebuie facută în strânsă legătură cu activitatea tradiţională de predare-

învăţare-evaluare realizată de profesor. Profesorul este cel care are menirea de a integra aceste resurse 

digitale în activitatea pe care o desfăşoară. 

Progresul rapid al tehnologiei impune utilizarea în educaţie a tehnicii informaţionale. Astăzi, a 

deține informaţia, sau a ști unde să cauți pentru a o găsi, însemnă a deține controlul asupra propriului 

destin. De asemenea, informația este una dintre cele mai importante resurse a economiilor avansate 

şi astfel calculatorul devine un instrument indispensabil oricărui cetăţean. Astăzi este necesar ca toţi 

elevii să aibă acces la Internet şi se impune necesitatea integrării instrumentelor TIC în curricula 

şcolară cu scopul sporirii şanselor de reușită a tinerelor generații şi pregătirii acestora pentru învăţarea 

pe parcursul întregii vieţi. 
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METODE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE                                                        

UTILIZATE ÎN PROCESUL DE PREDARE – INVĂȚARE 

 

 

Dobrescu Gabriela                                                                                                             

Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani 

 

Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. 

Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod 

independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi 

deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”. (M.Ionescu, V.Chiş, p.126) 

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. 

Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu 

noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare 

deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul la 

mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în 

procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care le 

cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii.  

Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele 

metode. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă 

trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ 

al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de 

culturalizare şi formare a personalităţii.  

Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în: 

Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul; 

Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, 

metode de simulare (jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 

Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, susţinându-

se că ea nu favorizează legătura cu practica.  

Lipsa de legătură cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care 

ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai 

mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a 

învăţământului dezvoltă puţin gândirea elevilor. Ulterior s-au preconizat diverse moduri de 

organizare a învăţământului, denumite şcoli active, în care accentul cade pe studiul individual efectuat 

de elevi.  

Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu 

metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi sa-si exprime opţiunile 

în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. Elevii nu 

sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie.În procesul instructiv-

educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să 

fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune.  

Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul 

didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În 
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acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, 

gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-

o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a 

deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta 

că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a 

participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice 

sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; metoda Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; 

metoda Lotus; metoda Palariile ganditoare; metoda Frisco; metoda Schimba perechea; metoda 

Explozia stelara; diagrama Venn; metoda Cauza-efect. 

Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei,; 

•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al 

instruirii, asadar comunicarea este unidirectionala; 

•sunt predominant comunicative,; 

•sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunostintelor; 

•au un caracter formal şi stimulează competiţia; 

•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă.Aceste metode genereaza 

pasivitatea in randul elevilor. 

La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 

•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

•sunt orientate spre proces; 

•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, 

evaluarea fiind una formativa; 

•stimulează motivaţia intrinsecă; 

•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din 

modul de organizare a lecţiei.Prin metodele moderne se incurajeaza participarea elevilor, initiativa si 

creativitatea. 

Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi 

metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de 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 altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 
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CARTEA - MANUALUL VIRTUAL,                                                                       

MIJLOC MODERN DE CUNOASTERE 

 

 

Prof. Dobrin Maria Mihaela                                                                                                         

Grădinița Zâna Florilor 
                                                        

 

 

Pentru prescolari, elevi și studenti, obișnuiti cu noile metode de informare (internet, email, 

telefonie mobilă), conceptul de asistare a procesului de învățământ cu computerul devine o 

componentă normală a procesului de învățămant. 

Din punctul lor de vedere, computerul este perceput fie ca o jucărie, fie ca o resursă de 

informații. Alegând această temă, am dorit să pun în evidență rolul cărții, a manualului 

virtual, digital în învățământul preșcolar, reprezentând un mijloc modern de cunoaștere pentru 

preșcolari. 

Cartea – este unul dintre cele mai vechi şi mai puternice simboluri, fiind nevoie de secole de-a 

rândul pentru instituirea ca atare a acestuia. Prin transformarea cărților în format digital, s- au deschis, 

în schimb, noi posibilităţi de explorare a acestoraa şi cititorii se pot bucura de ele într-o manieră 

diferită.                                                                                                             

Cartea electronică (denumită şi carte digitală sau e-book) este noul mod de prezentare al unui 

text îmbogăţit cu diferite elemente , care îl fac să arate ca o pagină de text dintr-o carte, cu diferenţa 

că acest text se „mulează” pe ecrane de mărimi diferite şi, în acelaşi timp, îşi păstrează un aspect 

coerent pentru ca cititorul să nu simtă diferenţa faţă de o carte obişnuită. Este, viitorul lecturii, 

deoarece – ca de altfel foarte multe lucruri din viaţa noastră modernă, transformă un obiect material 

(format din hârtie, cerneală, maşini de tipărit mari şi greoaie şi multe alte asemenea) într-unul 

imaterial, care poate fi înregistrat pe diverse suporturi, trimis la distanţă fără costuri şi accesat oricând, 

oriunde, fără grija că nu ţine lipiciul sau se îndoaie vreo foaie. 

Astfel, în cartea electronică pot fi introduse direct hyperlink-uri. Aşa se introduc, spre exemplu, 

notele de subsol. Multe dintre dispozitivele de lectură au acces la internet şi pot accesa, printr-un 

browser, pagini web. O serie de trimiteri la diverse resurse existente pe internet care explică sau 

îmbogăţesc conţinutul cărţii pot fi făcute direct din pagina de lectură, ca şi într-o pagină web.   În 

sine, cartea digitală este o colecţie de fişiere (ca şi o pagină de web) care, arhivate şi redenumite, 

formează un fişier special ce poate fi citit de către dispozitive şi softuri special create pentru a citi 

această arhivă. În spate stau, la bază, limbajele html, xhtml, xml, stilurile CSS şi imaginile. 

Tehnologiile își au rostul lor, dar nu pot fi un substituent definitiv al cărții și al lecturii. Și una, și alta 

pot fi practicate cu succes atât în spațiul virtual, cât și în spațiul fizic.  

Avantajul cartilor electronice, este că poţi avea sute, mii cu tine în acelaşi timp, şi care doar 

câteva sute de grame, pe când cu carţile reale nu poţi face asa ceva. Este foarte uşor să descarci din 

computer o carte în cartea digitală şi să începi să o citeşti. Dispui de o imensă bibliotecă cu cărţi de 

tot felul şi din toate domeniile. Iar să o descarci dureaza câteva secunde sau minute. Un alt avantaj 

este al costului, îti plateşti cartea electronică, dar odată ce o ai, poţi avea mii de căţi pe gratis, fără să 

plăteşti nici măcar o taxă, sunt mii de cărţi gratis, ceea ce nu găseşti dacă te duci la librărie 

Cartea digitală este o prezenţă tot mai familiară, internetul le-a devenit multora indispensabil, 

inclusive in invatamantul românesc, în invătământul preșcolar. Astfel, aproape toate cărtile sunt sau 

vor ajunge curând în memoria computerelor. 

Raportul dintre volumul scăzut necesar stocării conţinutului digital si capacitatea computerelor 

de a-l manevra a generat singura victorie majoră a cărţii digitale asupra cărţii tipărite: dicţionarele şi 

enciclopediile, adică, carti pe care le consultăm des, însă le citim puţin, în care referinţele sunt 

importante, dar volumul ne încurcă. Industria informatică a fost entuziasmata de posibilitatea de a 
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construi aparate specializate pentru vizualizarea cărţilor digitale. Acestea se doreau cât mai compacte 

si mai uşor de manevrat, oferind în plus utilizatorului mici trucuri care să-i dea acestuia impresia că 

citeşte o carte tipărită – de pildă semnele de carte sau micile adnotări. O astfel de unealtă poate stoca 

o bibliotecă întreagă şi o muţtime de documente personale prin care posesorul se plimbă cu un meniu 

simplu, ajutându-se de degete apăsătoare de taste sau mângaietoare de ecran. 

Utilizatorul isi poate însoţi lectura de muzică favorită, cu doar cateva click-uri, poate face notiţe, 

îşi setează semne de carte, îşi caută mai uşor fragmentele care îl intereseaza. În cazul lucrărilor de 

specialitate, opţiunile astea pot salva mult timp. Paginile ramân curate, nu se îngălbenesc, sunt usşor 

de parcurs. 

Obstacolele care sunt în calea acestui viitor al cărţii electronice, pe care unii o consideră a fi 

cea mai mare schimbare în domeniul editorial de la Gutenberg încoace, sunt obisnuinţele şi 

tehnologiile. Nu sunt obstacole de netrecut și speranta este că e- book nu va înlocui cartea clasică, 

însă va face posibil un acces mai mare la stiinţă şi cultură, va conduce la apariția acelui univers al 

comunicării și comuniunii oamenilor în structurile perene ale valorilor civilizaţiei. 

Cu alte cuvinte, e-Book-ul este cartea viitorului, viitorul format al literaturii, care nu va mai 

trebui să ocupe spaţii imense de depozitare, sau nu va mai cere condiţii speciale pentru a nu se 

deteriora hârtia scrisă. Totul poate încape într-un calculator de mărimea unei foi, sau pe un compact 

disc de mărimea unui sfert de foaie. 

Academicianul Mihai Drăgănescu a propus, printre altele, dotarea instituțiilor școlare, nu doar 

cu calculatoare și cuplare la Internet, ci și cu biblioteci de cșrti electronice, stimularea producției 

interne de carte electronică. 
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Școala online - provocare 

 

 

Dobrinean Ligia 

Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” 

Jibou/Sălaj 
 

 

Copiii sunt pe ecrane mult mai multe în zilele noastre, așa că m-am gândit ca activitățile din 

școala online să fie cât mai educative și atractive, astfel încât să reușesc să le captez atenția. 

În fiecare zi, este din ce în ce mai ușor să găsești aplicații și site-uri web care oferă activități 

excelente pentru comunicare în limba română, matematică, științe, arte.  

Mind map-urile sunt o modalitate excelentă de a capta gândurile și de a le organiza vizual. 

Planificând cu o hartă a minții, se promovează gândirea creativă și potat fi evitată gândirea liniară 

forțată. Și totuși, o hartă a minții se termină adesea fiind doar un termen la modă, cu puțină explicație 

cu privire la ceea ce înseamnă și cum se poate crea una.  

Ideea care se află în spatele unei hărţi a minții este de a începe cu o idee mare sau cu un gând 

central, de obicei, ca pe o pată în mijlocul hărții. De acolo, se poate progresa treptat, vizibil, prin 

diverse ramuri ale unui copac, la concepte de susținere mai specifice. Ramificația se continuă până 

când se ajunge la informații care sunt chiar mai definite, specifice sau care pot fi acționate. 

Mind map reprezintă ierarhic idei și concepte si ajută la o mai bună sintetizare și structurare a 

informației. De obicei, un Mind map este conceput în jurul unui singur concept central reprezentat 

printr-o imagine și/sau un cuvânt la care se conectează, prin intermediul link-urilor/legăturilor, alte 

concepte importante, de care, la rândul lor sunt conectate ramuri cu alte concepte. Toate aceste 

concepte formează o structură radială sau de foc de artificii. 

Alcătuirea Mind map: 

Nod central; 

Legături etichetate; 

Ramuri cu sub-noduri; 

 

Un Mind map stimulează mai multe zone ale creierului (care ajută memorarea, așa cum a fost 

discutat în capitolul 2.2.2), deoarece folosește entități grafice,  poate fi desenat de mână sau cu ajutorul 

unei aplicații software. 

 

Utilizări ale Mind map: 

 

 Organizarea structurii de cunoștințe și clasificarea informației; 

 Prezentarea informației – o mai bună înțelegere a unui text și memorarea ideilor principale; 

 Învățare și memorare; 

 Planificare (timp de studiu, evenimente, prezentări, proiect); 

 Rezolvarea de probleme prin îmbunătățirea funcțiilor cognitive de gândire; 

 Brainstorming – Creativitate; 

 

Trebuie făcută observația că două Mindmap care reprezintă același subiect, dar au fost realizate 

de două persoane diferite, vor arăta diferit. Acest lucru se întâmplă deoarece fiecare persoană are 

propriile modalități de gândire logică și propriile cunoștințe adunate din experiență care se vor reflecta 

în Mindmap. De asemenea, o aceeași persoană poate să realizeze, pentru același subiect, reprezentări 

diferite la momente de timp diferite. 

Exemplu – de Mind Map care reprezintă părțile componente ale unei plante realizat cu o 

aplicație software. 
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Mentimeter este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup  țintă în timp real. Este 

un instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul folosind un 

telefon mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet.  

Cum functioneaza?! 

Pentru a crea un sondaj se va apăsa pe butonul "New presentation" (Prezentare nouă), apoi se 

va alege numee acesteia. 

În partea dreaptă va fi meniul pentru editarea tipului de întrebare . După această alegere veți 

pune titlul întrebării și opțiunile de răspuns și modul în care vor fi afișate. Ultimul pas este prezentarea 

, ce se realizează cu ajutorul butonului "Present" din dreapta sus. După prezentarea întrebării în partea 

de sus a ecranului va fi vizibil un cod. Grupul țintă va accesa pagina aplicației și va introduce codul 

afișat în spațiul destinat acestuia, această acțiune fiind precedată de răspunderea întrebării pe 

dispozitivul propriu și afișarea rezultatului pe ecranul cu întrebarea. 

 
 

Bibliografie: 

 

 Web 2.0 Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-

inteaching-and-learning 

  

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

298



 

 

 

Grădiniţa de acasă 

 

 

Prof. Înv. Preșcolar Dobrinoiu Mariana 

Grădinița cu Program Normal Văleni - Dimboviţa 

Judetul Dimboviţa 

 

 
Predarea online reprezintă o provocare a învățământului românesc în general și a celui la nivel 

preșcolar în special, în cadrul căreia demersul didactic cunoaște modificări semnificative. Contextul 

social creat de situația pandemiei a făcut ca regulile să se schimbe rapid într-o succesiune care nu a 

permis preșcolarilor să se obișnuiască și să creeze rutine așa cum ar fi făcut-o într-un context social 

normal. Deși are unele avantaje ca de pildă posibilitatea simulării unor procese sau fenomene 

naturale, stimularea curiozității și captarea atenției, predarea online la nivel preșcolar ridică, pentru 

cadrul didactic, din punctul meu de vedere trei probleme majore care se cer a fi rezolvate: adaptarea 

conținuturilor la modalitatea de comunicare posibilă în mediul virtual, captarea și menținerea atenției 

copiilor în interacțiunile directe și crearea unui climat emoțional care să ofere siguranță și încredere 

preșcolarilor. 

Crearea unui climat emoțional potrivit care să ofere siguranță și încredere poate fi obținut prin 

găsirea unor modalități creative de transmitere către copii a mesajului că suntem în continuare o 

echipă puternică chiar dacă, pentru moment, interacționăm de la distanță. Acest lucru se poate realiza 

atât în predarea sincronă cât și în predarea asincronă. În predarea sincronă, față în față prin intermediul 

ecranului, pot fi folosite jocuri didactice în care copiii să obțină o recompensă în urma parcurgerii 

unei etape a jocului de către toți participanții. De exemplu putem folosi o imagine reprezentativă 

pentru tema parcursă și decupată în tot atâtea bucăți câte sarcini are jocul didactic. După parcurgerea 

cu succes a unei etape de către toți copiii aceștia câștigă o bucată de puzzle.  

Cadrul didactic subliniază mereu că împreună au reușit să câștige, că răspunsurile sau sarcinile 

realizate cu succes ajută toată echipa. Pentru menținerea atenției și interesului pot fi afișate pe perete 

fotografiile copiilor (la grupa mică) sau numele lor (la grupa mijlocie și mare dacă aceștia și le cunosc) 

și pusă câte o bifă colorată în momentul îndeplinirii sarcinii. Așa pot urmări și ei, pas cu pas, câți 

copii mai au de îndeplinit sarcina până la obținerea recompensei: bucata de puzzle. Pentru ca această 

metodă să aibă succes, educatoarea trebuie să se asigure că atât lista cu numele copiilor cât și puzzle-

ul sunt vizualizate corect de copii (de cele mai multe ori trebuie schimbată modalitatea de redare a 

imaginii de către cameră în modul ”mirror”) și sarcinile de îndeplinit să fie puține doar 2-3. De 

asemenea poate fi acordat un timp (câteva minute) de interacțiune liberă a copiilor între ei înainte de 

începerea efectivă a activității.  

În predarea asincronă se poate realiza un colaj sau o prezentare cu toate ”lucrările noastre” ca 

un vernisaj de artă virtual. De asemnea se pot primi recompense pe care cadrul didactic să le așeze 

într-o lucrare comună (de exemplu: frunze sau mere de aur din hârtie aurie în copacul fermecat al 

toamnei, flori în coronița sau pe rochița Zânei Toamna) și trimis zilnic câte o imagine copiilor asfel 

încât aceștia să poată urmări progresul echipei cu încurajările de rigoare. Pentru menținerea legăturii 

emoționale calde și armonioase cu copiii educatoarea poate trimite copiilor materiale video create de 

ea (de exemplu: lectura unei cărți, recitarea unei poezii, ghicitori).  

Captarea și menținerea atenției copiilor este necasară doar în modul de lucru sincron. Aceasta 

se poate face la fel ca și în predarea clasică: ghicitoare, obiecte surpriză, cutie cu comori, săculeț 

fermecat etc. Menținerea atenției se poate face atât prin ruperi de ritm și introducerea de jocuri 

muzicale, jocuri cu text și cânt, cât și prin balansarea activității cât mai mult posibil înspre copil (să 

aibă de vorbit sau de făcut ceva în cea mai mare parte a timpului). De asemenea se pot folosi 

marinonete sau personaje de pluș și bineânțeles modulația vocii educatoarei. De asemenea copiii pot 

folosi și ei marionete sau măști (mai ales dacă sunt creație proprie). 
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În ceea ce privește adaptarea conținuturilor la modalitatea de comunicare virtuală am constatat 

că trebuie redusă foarte mult cantitatea de informație transmisă întrucât prin metodele de lucru online 

se limitează considerabil numărul de activități didactice pe care un copil preșcolar le poate face într-

o zi.  

Așa că trebuie selectate riguros și reduse la câteva noțiuni de bază care să poată fi însușite prin 

activități simple, care să nu implice expunerea prelungită în fața ecranului. De asemenea, activitățile 

propuse pentru a fi realizate cu părinții este bine să fie simplu de realizat și să necesite materiale care 

se găsesc în mod uzual în orice casă, pentru a nu dezavantaja nici un copil. Și conținutul de informație 

științifică poate fi transmis de educatoare în forme care să contribuie și la echilibrul emoțional al 

relației cu preșcolarul prin crearea de materiale proprii în care copilul să audă vocea cadrului didactic. 

  

Nu trebuie însă pierdut din vedere faptul că la nivel preșcolar succesul demersului didactic 

indiferent de modalitatea de lucru sincronă sau asincronă, depinde în mare măsură de disponibilitatea 

și implicarea părinților, întrucât copiii preșcolari au nevoie de asistența și ajutorul acestora în 

îndeplinirea sarcilor și asigurarea feedbackului. Oricare ar fi modalitatea de lucru, legătura cu părinții 

trebuie cultivată astfel încât aceștia să se simtă înțeleși și spijiniți și nu copleșiți de sarcini. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

• Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice – Constantin Cucoș, DPH 

București 2019 

• Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar – Ion Albulescu, Horațiu Catalano, Polirom 

Iași, 2009 

• Tehnologii de informare și comunicare – Dorin Opriș, Alba-iulia 2018 
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Școala tradițională și școala online 

 

 

Dobroica Zaharia 

Profesor învățământ primar 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 
Școala tradițională 

Școala tradițională este mai potrivită pentru copiii mici. Participarea frecventă la activități îi 

ajută să interacționeze cu alți copii de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program 

regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe cadrele didactice 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. 

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 cadrele didactice, 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 și 

cadrul didactic, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la teste, ceea ce rareori 

se poate întâmpla cu îndrumarea online. 

În cele din urmă, interacțiunile cu cadrele didactice contribuie la motivația elevilor de a obține 

calificative cât  mai mari. 

Printre avantajele acestui model pedagogic se numără: 

- contribuie la dezvoltarea efortului personal, a voinței și a autodisciplinei în rândul elevilor. 

- este cel mai eficient pentru transmiterea datelor pure. 

- necesită o pregătire academică deosebită și stăpânirea subiectului de la profesor. 

- pune la dispoziția elevilor cunoștințele și experiențele unui cunoscător al subiectului, care 

poate răspunde imediat la întrebări. 

- permite creativitatea și dinamismul profesorului în dezvoltarea subiectelor. 

- permite instruirea mai multor studenți în același timp, economisind în cantitatea de resurse 

educaționale. 

- unii consideră că prin stabilirea unei relații directe între profesor și elev, nevoile, abilitățile și 

abilitățile fiecăruia pot fi mai bine detectate. 

- promovează procesele de memorie. 

 

Școala online 

Schimbările ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă. Trecerea 

de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul şcolii 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 majore ale paradigmei educaționale.Nu vreau să 

insinuez nimic, dar lucrurile se văd cu ochiul liber.    

Tendința este de digitalizare. Acestea fiind spuse, cred că și în sistemul educațional ar fi 

binevenită introducerea metodelor alternative de predare. Consider că introducerea uneltelor digitale 

în viața elevilor este esențială pentru creșterea calității învățământului. Nu pot să nu mă gândesc câte 

oportunități ar deschide o astfel de inițiativă. Le-ar da profesorilor posibilitatea de a deveni adevarați 

mentori pentru elevi, nu doar cineva care împartășește cunoștințe pe un anumit domeniu. Mai mult 
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decât atât ar putea face procesul de învățare mult mai atractiv, elevii crescând mult mai aproape de 

tehnologie decât în trecut.  

În concluzie, digitalizarea metodelor de învațare va fi crucială pentru îmbunătățirea sistemului 

educațional. În acest moment uneltele digitale sunt cei mai buni prieteni ai celor care vor sa facă 

procesul de învățare mai atractiv.  

Școala on-line îți dă ocazia să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare 

– învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive.  

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.  

Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte 

pentru copii o resursă de siguranță și de continuitate.  

Sunt sigur că există și susținători aprigi ai metodelor 100% clasice de predare, dar aș merge în 

continuare pe gândirea – nu schimbăm, nu progresăm. 

 

 

 

Bibliografie: 

 

Constantin, Cucos, (2020), Elemente de inovare a educației, Editura Universității din București, 

București; 

www.didactic.ro  

www.itech.ro 

 

  

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

302

http://www.didactic.ro/
http://www.itech.ro/


 

 

 

Beneficiile învăţării online 

 

Autor: prof. înv. primar Dochiliţă Mariana                                                                                

Şcoala Gimnazială Desa 

 

Tehnologia face parte din viaţa noastră, este o necesitate atât pentru adulţi cât şi pentru copii. 

Copiii sunt atrași de mediul digital prin dinamică, interactivitate, diversitatea materialelor, a 

resurselor educaționale putând astfel învăţa şi distra în acelaşi timp. Utilizarea platformelor de 

învățare online pentru cursuri profesionale ale cadrelor didactice a crescut deoarece acest lucru 

reflectă o nevoie pe care oamenii o au în prezent.  

Datorită acestor schimbări în domeniul profesionalizării, cadrele didactice pot beneficia într-un 

număr mai mare de prezenţa la cursuri, respectându-se astfel rutina şi timpul disponibil. Un curs 

realizat online permite cadrelor didactice să studieze când și unde pot, putând astfel combina munca, 

familia și dezvoltarea profesională. 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.  

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, asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia, facilitează transmiterea cunoștințelor, 

ușurează, pe de o parte, evaluarea, deoarece aceasta se poate face prin platformele utilizate, se pot 

folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor, se poate da mai ușor 

un feedback în momentul activității online. 

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 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. 

  

Bibliografie:  

1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. 

Raport de cercetare evaluativă. Bucureşti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009;  
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
Prof. înv. primar Dochiu Raluca 

Școala Gimnazială Sihlea, Jud. Vrancea 

 
 

Învăţarea este un proces coordonat din exterior, conștient, cu obiective clare pe termen scurt și 

pe termen lung. Învățarea școlară are caracter formativ şi informativ, depinde de motivaţie, are 

resurse, conţinut, modalităţi de organizare specifice, necesită timp, respectă norme psihopedagogice, 

utilizează criterii de evaluare şi posibilităţi de feedback. 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 știu să învețe unii de la alții", învățarea este posibilă atunci când ai interes și când poți participa 

activ.“ "Utilizarea mai multor modalități 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 școlarii permite fiecărui cadru 

didactic să-şi valorifice propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea 

activităţilor cu caracter integrat. Experienţele de învăţare la care copilul participă pot fi comune 

tuturor copiilor din clasă sau pot fi diferenţiate, în funcţie de gradul de interes manifestat de aceştia, 

de particularităţile individuale ale fiecărui copil. Astfel, activităţile integrate se pot organiza prin 

alternarea tuturor formelor de învăţare, individual, în perechi, în microgrup sau cu întreaga clasă. Prin 

intermediul jocului, copilul poate dobândi noi cunoştinţe, îşi formează anumite priceperi şi deprinderi, 

dar are şi ocazia să aplice în situaţii concrete cunoştinţele învăţate, să interrelaţioneze cu colegii, să-

şi formeze şi să-și dezvolte abilităţi socio-afective, prin asumarea responsabilităţii şi rolurilor diferite 

în cadrul grupului din care face parte. Activităţile realizate integrat oferă copiilor posibilitatea de a se 

exprima liber, de a fi plasaţi în mijlocul acţiunii, de a investiga, de a crea, de a transpune în practică 

cele învăţate, de a găsi mijloace pentru o finalitate reală, astfel că va învăţa să creeze situaţii problemă, 

va emite ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, va face prognosticuri asupra 

rezultatelor posibile, va formula idei sau păreri proprii. 

Jocurile didactice le plac copiilor, iar folosirea lor sporeşte eficienţa lecţiilor. Este demn de luat 

în seamă afirmaţia lui Lucian Blaga că „Înţelepciunea şi iubirea copilului e jocul”. Prin joc, copilul 

se dezvoltă intelectual, moral şi fizic. Jocurile didactice pot fi folosite în orice moment al lecţiei cu 

scopul de:  

 a familiariza elevii cu unele concepte;  

 a consolida cunoştinţele însuşite;  

 a cultiva unele calităţi ale gândirii;  

 a evalua cunoştinţele însuşite.  

          

Exemple de bune practici  

Activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru copil cât şi pentru 

învățător. Copilului i se oferă o gamă largă de oportunități pentru a-şi exersa o învăţare activă, ceea 

ce aduce un plus de lejeritate şi coerenţă procesului educativ, punându-se un accent deosebit pe joc 

ca metodă de bază a acestui proces. De asemenea activitatea integrată se dovedeşte o soluţie pentru o 

mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa socială și culturală, astfel încât vom exemplifica  

prin  câteva activități desfășurate. 

În cadrul activității “Baloane colorate” am explicat faptul că fiecare copil este motivat să învețe, 

pentru a-și atinge țelul, iar speranța, care de fapt era laitmotivul poveștii prezentate să le dea imboldul 
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de a-și cunoaște și aprecia propria valoare. "Atunci am luat un balon, pe care am scris "Speranță" și 

l-am lăsat să zboare." 

Educaţia este un drept fundamental al copilului. Acest drept nu se limitează numai la accesul la 

şcoală, ci se referă inclusiv, la crearea condiţiilor adecvate realizării lui. Este important ca procesul 

de învăţământ din școală să îmbine deopotrivă latura formativă cu cea informativă. Astfel li se va 

dezvolta respectul de sine şi li se vor forma abilităţi proprii. Am citit copiilor povestea Școala din 

pădure, am realizat desene cu tema Şcoala mea. 

In cadrul proiectului “Școala și familia - parteneri în educație”, am evidențiat importanța 

colaborării școală-familie în formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare, 

dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale elevilor. Colaborarea şcolii cu 

familia se bazează în mod firesc pe calitatea educaţiei. Am asigurat un dialog permanent prin 

monitorizarea activităţii elevilor în cadrul orelor de curs, am înştiinţat părinţii, am încheiat la început 

de an şcolar un contract de colaborare şcoală-părinţi, şcoală-elev. Creşterea calităţii actului 

educaţional şi a rolului şcolii este valorizată prin implicarea partenerilor în toate problemele. Şcoala 

noastră reuşeşte să îi încurajeze pe părinţi să se implice în educaţia copiilor. 

Vorbind despre creativitatea copiilor, am desfăşurat jocul „Să schimbăm povestea“-„Punguţa 

cu doi bani”, de Ion Creangă, unde le-am cerut să-şi imagineze ca ei sunt autorii acestei povești . Ca 

urmare a desfășurării acestui joc, copiilor le-a fost stimulată implicarea activă și inițiativa, aceștia 

fiind mai conștienți de responsabilitatea ce și-o asumă. 

Proiectul de educaţie ecologică “S.O.S. Natura” derulat cu elevii claselor P-IV de la Şcoala 

Gimnazială Sihlea, a avut ca scop sensibilizarea copilului faţă de mediul natural, sensibilizare ce are 

în vedere cultivarea respectului faţă de mediul natural, a folosirii raţionale a resurselor, a 

responsabilizării în legătură cu protecţia şi ocrotirea acestuia, a estetizării mediului, a sporirii 

resurselor şi nu în ultimul rând a optimizării relaţiei dintre copil şi natură. 

      

Concluzii 

Contextul actual ne cere să formăm micile personalităţi ale copiilor pentru a fi capabile să-şi 

exprime gânduri,emoţii, sentimente, opţiuni. Altfel spus, în faţa acumulării de cunoştinţe primează 

aplicarea informaţiilor, capacitatea de socializare a copilului, dobândirea autonomiei şi spiritul critic. 

Activităţile transdisciplinare aduc lejeritate şi coerenţă procesului de predare-învăţare, dovedindu-se 

a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a învăţării cu viaţa socială, culturală.  

Elevul trebuie antrenat în diverse situații: de a face, a judeca, a coopera, a răspunde, a avea 

puncte de vedere, a analiza, a descoperi cunoștințe noi. 
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Folosirea metodelor activ-participative 

la orele de matematică și explorarea mediului 

 

 

prof. înv. primar Docuță Adriana 

Școala Gimnazială ”Constantin Platon”, Bacău 
 

 

 

Marile succese ale tehnicii, implementate adânc în viaţa oamenilor sub toate aspectele ei, au 

contribuit la recunoaşterea rolului fundamental al matematicii. Nu există domeniu de activitate umană 

care să nu folosească într-o măsură mai mare sau mai mică matematica.  

Matematica zilelor noastre evoluează dinamic sub raport cantitativ şi mai ales calitativ. 

Cercetări şi descoperiri contemporane redimensionează permanent domeniile ei şi impun exigenţe 

deosebite fundamentelor sale. În ultimele decenii a avut loc un important proces de structuralizare a 

ştiinţelor, de matematizare a lor. Eficienţa matematicii constă atât în tipul său de raţionament, cât şi 

în generalitatea noţiunilor pe care le utilizează, noţiuni care pot fi identificate în multe domenii de 

cercetare, iar rezultatele matematicii interesează multe alte discipline sau domenii de activitate. 

Metodele activ-participative utilizate în însușirea cunoştinţelor matematice sunt: exerciţiul, 

problematizarea, învăţarea prin descoperire, conversaţia euristică, munca independentă, 

demonstraţia, jocurile matematice. 

Metoda exerciţiului constă în a executa o acţiune în mod repetat şi conştient, în a face un lucru 

de mai multe ori, în vederea formării unor deprinderi. Exerciţiul nu trebuie înţeles în sensul de 

repetare mecanică, ci de refolosire intensivă şi extensivă a unor elemente şi structuri globale, proprii 

sarcinii de învăţare. 

Învatarea prin descoperire urmăreşte activizarea cognitivă a elevilor. Ea constă în punerea 

elevului în faţa unei situaţii care să-i permită ca, folosind o anumită strategie, să ajungă singur la un 

răspuns care nu mai constituie o simplă însumare a cunoştinţelor anterioare, ci o depăşire sau măcar 

o reorganizare a lor. Cunoştinţele astfel învăţate prin efort personal, se fixează mai bine în memoria 

elevului, devin mai operaţionale. În cazul utilizării acestei metode, rolul dascălului este de a planifica 

situaţiile de învăţare şi de a dirija drumul elevului spre rezolvarea acestor situatii. 

Conversaţia euristică este o modalitate aparte de învăţare prin descoperire. Specificul ei rezultă 

din faptul că învăţătorul instruieşte nu prin ,,a transmite” sau ,, a prezenta” noi cunoştinţe, ci prin 

întrebări, elevii sunt ajutaţi să prelucreze propriile cunoştinţe pe care le posedă şi să ajungă la noi 

asociaţii, să propună soluţii variate şi originale de rezolvare a problemei teoretice şi practice. 

Problematizarea este cunoscută ca o modalitate de instruire prin crearea unor situaţii-problemă, 

care solicită elevilor utilizarea, restructurarea si completarea unor cunoştinţe anterioare în vederea 

soluţionării acestor situaţii, pe baza experienţei şi a efortului personal. 

Metoda care corespunde cel mai adecvat principiului caracterului activ al instrucţiei şi 

educaţiei, precum şi cerinţelor unui învăţământ formativ este metoda muncii independente. Aceasta 

presupune mai frecvent folosirea fişelor de muncş independentă. Având în vedere obiectivele 

urmărite, se disting următoarele tipuri de fişe: fişe folosite pentru însuşirea cunoştinţelor, pentru 

fixarea şi consolidarea lor, pentru verificare şi fişe de corectare a greşelilor. 

Metoda demonstraţiei contribuie la uşurarea înţelegerii unor cunoştinţe noi, prin observarea şi 

analiza unui material intuitiv, precum şi la executarea corectă a unor activităţi. 

Metoda jocurilor ofera un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând în 

acelaşi timp iniţiativa şi creativitatea elevilor. Jocurile didactice reprezintă o formă de învătare placută 

si atractivă, ce corespunde particularităţilor psihice ale acestei vârste. Lecţiile înviorate cu jocuri 

didactice susţin efortul elevilor, menţinându-i mereu interesaţi, îi determină să lucreze efectiv şi în 

acelaşi timp să gândească în mod creator și original. 
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Eficienţa acestor metode constă în capacitatea fiecărui învăţător de a le utiliza în procesul de 

însuşire a cunoştinţelor matematice, constă în modul în care fiecare cadru ştie să-i antreneze pe elevi 

pe parcursul acestor ore.      

Dintre metodele didactice specifice învăţării active, nou apărute în sistemul de predare-învăţare, 

brainstorming-ul, ciorchinele, diagrama Wenn, jurnalul cu dublă intrare, metoda cadranelor şi cubul 

am încercat să le aplic şi în lecţiile de matematică. 

Brainstorming-ul, „furtuna în creier”, este prezent chiar în activitatea de compunere de 

probleme. În momentul când în faţa copilului aşezăm două numere şi îi cerem să formuleze o 

problemă în care să le integreze în mintea copilului apar o avalanşă de idei, de operaţii matematice 

cărora le-ar putea asocia enunţul unei probleme. În scopul stimulării creativităţii, învăţătorul trebuie 

să aprecieze efortul fiecărui copil şi să nu înlăture nici o variantă propusă de elevi. 

Exemplu: 

Compuneţi o problemă folosind numerele 45 şi 5. 

Am observat că fiecare elev din clasă a reuşit să compună o problemă în care a sugerat operaţii 

aditive, substractive, multiplicative sau de împărţire. 

Fiecare situaţie de învăţare acceptă una sau mai multe variante metodice. Opţiunea pentru o 

variantă sau alta este condiţionată de nenumăraţi factori. Aceasta nu înseamnă că învăţătorul poate 

utiliza o singură metodă pentru realizarea oricărui obiectiv. Orice deprindere se va putea forma si 

dezvolta numai pe baza exerciţiului cu variantele lui cele mai cunoscute, inclusiv antrenamentul 

mintal ca bază pentru formarea unei deprinderi psiho-motrice. Metodele de învăţământ dispun de o 

sensibilitate deosebită privind adaptarea la condiţii noi.  
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Şcoala online ca şi noutate la clasă 

 

prof. Dodiş Elena                                                                                                              

Şcoala Gimnazială Lucian Grigorescu 

 

Şcoala tradiţională este modelul pedagogic care se concentrează pe formarea inteligenței 

copilului, rezolvarea problemelor în mod creativ, sporirea atenției și rezistenţa la efort, în ideea de  a 

pregăti elevii pentru viață.  

Învățarea tradițională constă în capacitatea profesorului de a preda. Singurul instrument de 

măsurare a învățării este examenul, care este sumativ. Se intenționează să verifice dacă cunoștințele 

transmise au fost acumulate și memorate, ceea ce va depinde de capacitatea elevului de a păstra 

informațiile. 

Printre avantajele acestui model pedagogic se numără: 

- Contribuie la dezvoltarea efortului personal 

- Este cel mai eficient pentru transmiterea a informaţiilor, - Necesită o pregătire continuă și 

stăpânirea subiectului de la profesor. 

- Permite creativitatea și dinamismul profesorului în dezvoltarea subiectelor. 

- Promovează procesele de memorie. 

Pandemia a impus școala online ca soluție. Dar am constatat că aceasta este o provocare atât 

pentru copii și parinti, cât și pentru profesori.  

Printre aceste avantaje ar fi: 

• procesului educativ se realizează în condiții de siguranță 

• dezvoltării competențelor  digitale, competență esențială pentru secolul XXI în activitatea 

educativă și profesională 

• facilitarea comunicării nonverbale (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  

• creșterea gradului de colaborare și întrajutorare între cadre didactice; 

Materialele didactice în forma digitală au fost folosite atât în şcoala tradiţională, cât şi în cea 

online.  

Elevii s-au adaptat uşor la mediul online. Singura provocare a fost evaluarea lucrărilor practice 

şi imposibilitatea de a le arăta în clasă, în timp real, soluţii pentru rezolvarea problemelor plastice 

întâlnite. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

 

Prof. înv. primar DOGARU LIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HIDIȘELU DE SUS 

 
 
 

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.  

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 și dezavantaje ale învățării online 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum se 

vede învățarea prin internet. 

 Avantaje: 

1. distribuirea rapida 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 și 

nimeni nu va pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 

2. elevii/ studenții intră în posesia materialelor printr-o simplă 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. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 
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Dacă distribuitorul își dă seama că a transmis o informație greșit sau poate dorește să o 

actualizeze, el poate face acest lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat 

și reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultăți. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 

Informațiile pot fi îndreptate spre o 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 și 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 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. 

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! 

Concluzii 

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 sa 

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 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. 
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FORMAREA CONTINUĂ PRIN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

 

Prof. DORNEAN SILVIA,                                                                                                   

Școala Gimnazială nr. 1 BĂLUȘENI 

       

 

Pornind de la ideea ca un bun pedagog, pe lângă stăpânirea conţinutului disciplinei pe care o 

predă şi a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice are nevoie şi de o cultură generală bogată, 

care să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă adecvată în situaţii diverse, vom dezbate in 

continuare importanta formarii si perfectionarii competentelor didactice: 

În domeniul educaţiei moderne din ultimul deceniu o axă de importanţă majoră este cea a 

formării continue a adulţilor, care trebuie să fie în relaţie directă cu validarea în serviciu.  

Gerard Vaysse, unul dintre specialiştii de vază din domeniu, vine să precizeze că scopul 

formării continue este acela de a pregăti cetăţeni care să înveţe de-a lungul vieţii, deoarece Europa 

sec. XXI va fi cea a cunoaşterii. Cercetătorul formulează ideea că acest proces presupune o revoluţie 

coperniciană în conştiinţa profesională şi tinde ca cel implicat să obţină efecte durabile în practicarea 

meseriei.  

Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează printr-

un sistem de instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii ierarhice şi 

relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi respectarea standardelor de calitate 

în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare continuă la nivel naţional. 

 (2) Programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ superior 

şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice. 

 (3) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe 

şi forme de organizare a formării continue/perfecţionării se efectuează prin sistemul de recunoaştere, 

echivalare şi acumulare a creditelor profesionale transferabile.   

Analiza activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice presupune raportarea la conceptele 

pedagogice de formare, în general, şi de formare continuă, în mod special.  

Formarea constituie funcţia centrală a educaţiei (exprimată ca formare-dezvoltare permanentă 

necesară pentru integrarea socială optimă a personalităţii umane).  

Astfel, formarea subordonează din punct de vedere funcţional “învăţămîntul care nu este decît 

un caz particular al formării”. Între educaţie şi instruire, “matricea sa de funcţionare se actualizează 

în mod diferit în formarea profesorilor, în formarea adulţilor în general sau în formarea elevilor” . 

Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea de 

perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învăţămînt, pe fondul 

evoluţiilor înregistrate în anii 1975-1985, prin consolidarea reformelor deja întreprinse şi reevaluarea 

priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii avansate.  

Formarea continuă răspunde la aceste evoluţii şi la problemele lor integrabile în contextul mai 

larg al educaţiei permanente. Depăşind semnificaţia tradiţională, de “remediu la carenţele formării 

iniţiale insuficientă pentru întreaga carieră profesională” (didactică), formarea continuă, în accepţia 
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sa (post)modernă, “începe să fie concepută ca un proces de lungă durată şi de învăţare permanentă”, 

cu două funcţii generale:  

a) perfecţionarea şi înnoirea practicilor profesionale prin “actualizarea cunoştinţelor însuşite în 

timpul formării iniţiale”;  

b) completarea formării iniţiale, inclusiv prin “schimbarea eventuală a orientării profesionale, 

cu noi competenţe sancţionate prin diplome”.  

Aceste funcţii, accentuate în mod specific la nivelul unor sisteme de educaţie, generează 

formule diferite de organizare a formării continue: formare în timpul profesiei, formare avansată, 

formare de/pentru (re)calificare…  

Obiectivele activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice pot fi definite la nivel general şi 

specific, fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există un anumit consens 

în cadrul sistemelor de învăţămînt din ţările dezvoltate.  

Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul metodologic: 

formare iniţială – formare continuă – autoformare.  

Sistemele (post)moderne de învăţămînt accentuează continuitatea celor trei secvenţe de 

instruire permanentă congruente la nivel de politică a educaţiei.  

Formarea iniţială, organizată la nivel universitar pentru toate categoriile de cadre didactice, are 

un caracter mai deschis, “asociind la competenţa disciplinei o pregătire pentru întîlnirea cu copii şi 

adolescenţii, inclusiv cu cei aflaţi în mare dificultate şcolară”.  

Formarea continuă urmăreşte perfecţionarea practicii pedagogice valorificînd mai multe 

modele alternative “care permit aprofundarea reflexiei şi consolidarea cunoştinţelor noi” în situaţii 

diversificate, proprii procesului de învăţămînt.  

Autoformarea apare astfel ca o consecinţă a sistemului de formare (iniţială-continuă), expresie 

a transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de învăţămînt, a cercetărilor pedagogice 

finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor sociale care instituie în şcoală “o adevărată cultură 

a autonomiei pedagogice”.  

Aceste proiecte au rolul de a initia, derularea şi facilita proiecte de mobilitate pentru cadrele 

didactice în sensul în care ele reprezintă o parte componentă a programelor de dezvoltare profesională 

continuă şi iniţială. Aceste programe sunt realizabile, în universităţi şi instituţii specializate în formare 

continuă, prin: cursuri, conferinţe pedagogice, seminarii, stagii intensive şi extensive, acţiuni practice, 

învăţămînt la distanţă, universităţi de vară, excursii tematice (de documentare, studiu etc.). 

 

Repere bibliografice: 

1. Călin Marin, 1995, “Procesul instructiv-educativ” Instruirea şcolară (analiza 

multireferenţială), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  

 

2. Maciuc Irina, “Formarea formatorilor. Modele alternative şi programe liniare” Editura 

Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1998. 
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Invatarea online – avantaje si dezavantaje 

 

 

Prof. Georgeta Dorobantu,                                                                                                   

G. P. P. Nr. 8, Slatina 
 

 

 

Invățământul 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. 

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 ne-am ”inprietenit” cu aplicații 

care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care chiar si prescolarii 

o experimentează cu succes in ultimul an scolar. În absența relaționării față în față cu copiii, în 

contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte 

cuvinte, exersăm alături de copii și suntem modele pentru ei pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi 

pe care le cere viitorul care vine…astăzi,  

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 – online şi faţă-în-faţă). Prezența fiecăruia dintre aceste 

tipuri de interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării. 

În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă: 

▪ timp de planificare, 

▪ pregătire și dezvoltare pentru o lecție, 

▪ situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și 

într-un timp redus. 

Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci 

și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, 

trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine 

vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje.  

 Avantajele învățării online 

1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
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▪ 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 intră în posesia materialelor print-o simpla accesare: 

▪ Orice persoana din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

3. 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. 

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.  

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! 

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. 

▪ 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.  

 

Bibliografie: 

 

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

and-online-learning 
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Școala online – o provocare sau un nou început? 

 

 

Institutor Doroftei Cristina Mihaela 

Șoala Gimnazială Sfera, Bistriţa 

Jud. Bistriţa-Năsăud 
 

 
Educația este primordialǎ în viața unui om. Acest lung și anevoios proces al  educației în toate 

formele ei ar trebui sǎ înceapǎ încǎ de la vârste fragede. Profesorii au un rol foarte important de 

asemenea în formarea educației copilului.  

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 

dificilă şi atipică prin care trecem reprezintă pentru noi toți o provocare.  

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 a fost pentru o perioadă închis sau 

a funcţionat sub diferite scenarii conform condiţiilor specifice fiecărei regiuni, localităţi în parte. 

Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Predarea online se bazeazǎ astfel pe trei principii utile. Bill Pelz, profesor de psihologie și 

câștigǎtor al premiului Sloan de Excelențǎ în Predarea Online, a formulat trei principii esențiale 

pentru predarea online, care pot ghida cadrele didactice indiferent de materie și nivel de învǎțǎmânt: 

• Lasǎ elevii sǎ facǎ cea mai mare parte a muncii - implicarea elevilor în discuții, autoevaluarea 

sau evaluarea temelor colegilor, activitǎți de documentare înainte de lecții, toate sunt modalitǎți prin 

care elevii pot fi implicați direct în învǎțarea online. 

• Interactivitatea este sufletul predǎrii online. Interactivitatea nu înseamnǎ doar discuții live 

între copii sau între copii și profesori. Când vine vorba de predarea online, copiii pot fi încurajați sǎ 

interacționeze prin proiecte de grup și prin încurajarea discuțiilor în forumuri și comentarii. Avantajul 

predǎrii online în aceastǎ privințǎ este cǎ elevii au mai mult timp sǎ gândeascǎ și sǎ formuleze 

întrebǎri și rǎspunsuri corecte decât în discuțiile live. 

• Încurajeazǎ prezența autenticǎ. Copiii vor fi mai implicați în lecțiile online atunci când li se 

permite sǎ se exprime social, cognitiv și legat de conținutul învǎțǎrii și atunci când cadrul didactic se 

exprimǎ din aceste puncte de vedere. 

Prezența socialǎ a copiilor se referǎ la: exprimarea emoțiilor, la exprimarea pǎrerilor și 

gândurilor despre rǎspunsurile altor colegi sau reacțiile care sprijinǎ sentimenul de grup și 

apartenențǎ. 

Prezența cognitivǎ a copiilor și a cadrului didactic se referǎ la felul în care aceștia contribuie cu 

idei și informații legate de materia predatǎ. 

Prezența legatǎ de conținutul învǎțǎrii este încurajatǎ când profesorii și elevii confirmǎ 

înțelegerea informațiilor, sumarizeaza discuția, rǎspund sau formuleazǎ întrebǎri, încurajeazǎ 

participarea la discuție a altor copii, aduc informații noi din alte surse etc. 

Predarea on line se mai poate structura și în predare sincron și asincron. 

Ambele pot fi folosite cu succes, în scopuri diferite. Pentru predarea unei noțiuni noi, profesorii 

pot înregistra un material video scurt pe care copiii sǎ îl urmareascǎ în cadrul orei sau înainte de orǎ, 
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apoi pot interacționa live pentru a rǎspunde la întrebari, a verifica înțelegerea informației și a adauga 

idei noi. 

Avantajul lecțiilor înregistrate dinainte este cǎ profesorul va avea un mai mare control asupra 

conținutului și asupra felului în care acesta este prezentat, rezultând o calitate mai bunǎ a materialului. 

De asemenea, este recomandat ca lecția online sǎ fie înregistratǎ pe segmente mai scurte, astfel încât 

atunci când apar erori, profesorul sǎ poatǎ înlocui ușor un segment cu altul. În plus, lecțiile înregistrate 

dinainte nu vor fi afectate de întreruperile care apar inevitabil legate de conexiunea copiilor la internet 

sau de funcționarea platformei folosite. 

Dacǎ folosesc Zoom, profesorii pot include în prezentarea lor materiale vizuale și audio prin 

funcția de Share Screen, care fac posibile prezentǎrile Power Point sau materialele video. 

Întrebǎrile elevilor în timpul lecțiilor live – cadrele didactice pot cere copiilor sǎ scrie întrebǎrile 

în chat, pentru a nu întrerupe lecția. Profesorul verificǎ din când în când chatul pentru a vedea care 

sunt întrebǎrile copiilor. 

Lecțiile live pot fi folosite cu succes pentru a încuraja interacțiunea cu elevii. Iatǎ câteva 

exemple de activitǎți care se potrivesc cel mai bine: studii de caz, rezolvare de probleme, dezbateri. 

Copiii au acces la materiale și dupǎ încheierea lecției online. 

La fel ca atunci când învațǎ în clasǎ, nu toți copiii vor înțelege explicațiile profesorului din 

prima încercare. De aceea, este important ca elevii sǎ poatǎ descǎrca imaginile și materialele video 

folosite de profesori în timpul lecției, pentru a reveni la ele dupǎ încheierea acesteia. De asemenea, 

transcrierea conținutului audio (explicațiile oferite verbal de cǎtre profesor fie live, fie în materiale 

video înregistrate) este esențialǎ pentru învǎțarea online eficientǎ. 

Profesorii pot de asemenea sǎ înregistreze lecția și sǎ o posteze (fie pe Youtube, fie pe un alt 

site/blog unde doar elevii au acces). Zoom oferǎ opțiunea înregistrǎrii lecțiilor live. 

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. 

Predarea online este o provocare pentru copii, pentru pǎrinți și pentru cadrele didactice. Ajutǎ 

însǎ o atitudine deschisǎ și flexibilǎ, pentru a evalua corect ce funcționeazǎ și ce nu, pentru a încerca 

idei noi și pentru a învǎța din experiența altor cadre didactice 

Școala on-line ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din sistemul 

românesc de educație. 
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Învățarea, între online și tradițional 

 

 

Prof. Obreja Doruța Mihaela 

Grădinița cu Program Prelungit „1-2-3”Suceava 
 

 

 

„Menirea firească a școlii nu este să dea învățătură, ci să deștepte, cultivând destoiniciile 

intelectuale în mintea copilului, trebuința de a învăța toată viața.” (Ioan Slavici) 

 

Situația neprevăzută  cu care omenirea s-a confruntat în perioada 2019 - 2020 (COVID-19), 

care, între altele, a sistat desfășurarea activităților instructiv-educative în cadrul instituțiilor 

specializate, ne-a forțat pe toți să ne adaptăm și să identificăm soluții pentru transferarea acestei 

activități în mediul familial. Astfel, profesorul implicat, indiferent de ciclul de învățământ în care își 

desfășoară activitatea, a fost nevoit să găsească moduri de a motiva familia în activitatea directă a 

copilului,  cu atât mai mult cu cât la nivel preșcolar echipa profesor – preșcolar – părinte este 

indispensabilă și reprezintă singura șansă reală pentru reușita demersului didactic. 

Este importanță antrenarea membrilor comunității  în luarea unor decizii privitoare la 

dezvoltarea grădiniței, oferirea unui suport material și cultural copiilor din grădiniță, stimularea 

continuă a învățării, anticiparea, prevenirea și evitarea  unor probleme prin diverse activități de 

educație rutieră, securitate personală, oferirea de alternative la anumite acțiuni, participarea activă și 

responsabilă a tuturor la viața comunității, iar atunci când aceste lucruri nu sunt posibile prin contactul 

direct mijlocit de mediul educațional al grădiniței, să se mențină o relație constructivă între parteneri 

(echipa grădiniță – familie) care să asigure continuitate în procesul instructiv-educativ. 

Ca educatoatoare, am venit în sprijinul părinților cu sugestii de activități pentru dezvoltare 

personală și propuneri de a petrece timp alături de familie, creând situații de învățare diverse și care 

să acopere nevoile cognitive și socio-emoționale ale preșcolarului. Fiecare cadru didactic s-a 

mobilizat, a identificat soluții pentru un parcurs constant și permanent al educației și dezvoltării celor 

mici, a manifestat creativitate și imaginație în inițierea parteneriatelor, dinamism în organizarea și 

desfășurarea  activităților, toleranță și flexibilitate în luarea deciziilor și responsabilitate în evaluarea 

acestora. 

S-a urmărit atât comunicarea optimă între parteneri, fără de care nimic nu ar fi fost posibil, 

întrucât reușita acțiunilor educatoarei a depins în totalitate de cât de implicat a fost părintele, cât și 

armonizarea influențelor educative, asigurându-se astfel, obținerea unor rezultate favorabile care să 

ofere stabilitate și siguranță procesului educațional.  

Activitățile educative  au continuat, educatoarea căutând metode cât mai accesibile pentru a 

veni în sprijinul părinților care au considerat necesară continuarea procesului instructiv-educativ. De 

cele mai multe ori, au fost sugerate activități sub formă de joc și, ulterior, în măsura posibilităților, 

activități în aer liber, în contact direct cu natura.  De asemenea, s-a pus accentul pe valorificarea 

materialelor reciclabile și/sau refolosibile, în realizarea unor produse noi, astfel încât să se poată 

utiliza orice material găsit la îndemâna familiei și a copilului. 

 

Am urmărit ca la începutul fiecărei săptămâni să discutăm aspecte de interes general, cu privire 

la fiecare temă aleasă, după cum, în condiții normale am fi făcut, astfel că am organizat întâlniri online 

în care copiilor le-au fost prezentate informații generale despre tema aleasă, organizând activități de 
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observare cu suport intuitiv, de la distanță, prin transmiterea de sugestii și materiale informative prin 

intermediul tehnologiei și a internetului. 

 

În general, metodele pe care le-am descoperit în privința predării online, fie prin parcurgerea 

unui curs, fie prin intermediul copiilor mei, sprijinindu-i la teme în această perioadă, mi-au oferit 

concluzia că puține lucruri pot fi adaptate și se pretează copilului preșcolar, implicând un timp 

indelungat în fața ecranului și a efectelor nocive asupra dezvoltării neuropsihice a copilului mic, dar 

în același timp, nu imposibil.   

 

Fiecare cadru didactic cu dorință de implicare se poate adapta la nevoile copiilor, cu atât mai 

mult în această perioadă, identificând, creând, inovând, modalități de desfîșurare, metode și e-

mijloace de învățământ, astfel încât, în spatele fiecărei activități de cunoaștere să fie atinsă valoarea 

educativă a acesteia.  

 

La întoarcerea la grădiniță, am păstrat unele metode de lucru, o parte din responsabilitate în 

ceea ce privește învățarea, fiind păstrată de familie.  

 

O bună comunicare între educatoare și părinți a sporit dorința celor din urmă să se implice mai 

mult, să participle în procesul instructive educative, punând la dispoziția copilului maateriale digitale 

transmise de educatoare. Acest fapt a sprijinit comunicarea și transmiterea de idei prețioase, de la 

copii, pentru copii, informația fiind mult mai accesibil etalată. 

 

Model de planificare a activităților  în perioada desfășurării activității instructive-educative 

online 

 

Săptămâna: 23.11.2020-27.11.2020 

 

Tema săptămânală: ”Călătorie prin Galaxie” 

 

Grupa: mare  

 

Educatoare: Tura I 

                    Tura II 
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Data 

 

Tema activității/ 

Ce li se sugerează copiilor, prin intermediul părinților 

Teme abordate pentru 

consilierea părinților 

Activitatea metodică 

săptămânală 

Luni, 

23.11.2020 

Tura I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Domeniul Știință- Cunoașterea mediului  

”Călătorie miraculoasă prin spațiul cosmic” 

https://pin.it/51c3W7F 

Urmărim imaginile și rugăm un adult să ne citească 

înformațiile; 

- Observă roboții spațiali și spunem de ce sunt ei 

importanți; 

- Numește planeta pe care trăim și explicăm de ce 

oamenii au nevoie de costume speciale atunci când 

călătoresc în spațiu; 

- Enumeră planetele din Sistemul solar; 

- Numește cea mai mare planetă din Sistemul solar; 

povestim despre Planeta Roșie, despre cea Albastră etc; 

- Transmite celor din jur informațiile care ne-au 

impresionat / ne-au plăcut cel mai mult; 

- Desenează galaxia, așa cum ne place sau cum ne-o 

imaginăm; 

- Pregătește un costum de astronaut/cosmonaut, pentru 

a călători în spațiu, în decursul acestei săptămâni; 

- Completează pagina 11 din auxiliarul de cunoașterea 

mediului. 

Discuții cu privire la 

activitatea educativă a 

copiilor;  

 

Transmiterea de 

sugestii raportate la 

nevoile copilului; 

 

Întâlnire online 

Pregătirea de 

materiale pentru 

desfășurarea 

activităților online: 

redactare, selectare. 

 

 

Tura II 

 

Activități de fixare/ consolidare a cunoștințelor din 

prima parte a zilei 

„Să învățăm despre Univers!” 

- Vizionează; 

- Prezintă și tu ce te-a impresionat! 

- Participă activ, împărtășind cunoștințele noi la 

activitatea online. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OLSneQeFyA 

-Discuții cu părinții cu 

privire la modul de 

derulare a activitățlor 

online. 

Întâlnire online 

-

Selectarea/verificarea 

materialelor ce 

urmează a fi trimise 

(link, imagini, 

informații) 

-Acordarea de feed -

back preșcolarilor 

pentru activitățile 

desfășurate acasă. 

Marți, 

24.11.2020 

Tura I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Domeniul limbă și comunicare 

„Micuța planetă”-poveste  

-ascultă cu atenție povestea; 

-apoi răspunde la întrebările pe care personajul principal 

al poveștii ți le adresează; 

• Numește planetele pe care le-ai întâlnit în poveste! 

• Care sunt planetele cele mai mari din Sistemul Solar? 

• Câte planete sunt în Sistemul Solar? 

• Care este Steaua în jurul căreia orbitează celelalte 

planete? 

2. Domeniul estetic și creative 

-ascultă cântecelul „Sistemul Solar” și încearcă să îl 

cânți împreună cu familia   

 https://youtu.be/EeQ7FPGUkFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnire online 

-Sortarea de 

filmulete, cântece, 

povesti, alte materiale 

didactice 

Analizarea unor surse 

web ce promovează 

idei și resurse 

educaționale adaptate 

nivelului preșcolar 
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Tura II 

 

 

Activități de fixare/ consolidare a activităților propuse 

dimineață: 

*repovestire  

-jucă rolul micului povestitor și povestește părinților 

povestea „Micuța planetă”! 

-desenează sau pictează lumea misterioasă în care 

locuia personajul principal al poveștii! 

*în timp ce realizezi desenul sau pictura, ascultă 

cântecelul preferat al Micuței planete, „Sistemul Solar” 

Discuții cu privire la 

activitatea educativă a 

copiilor, prin 

intermediul 

tehnologiei;  

 

Întâlnire online 

 

 

Identificarea, 

analizarea, selectarea, 

prelucrarea resurselor 

digitale necesare 

conceperii sugestiilor 

de activități ce vor fi 

transmise 

preșcolarilor prin 

intermediul părinților. 

Acordarea de feed -

back preșcolarilor 

pentru activitățile 

desfășurate acasă. 

Miercuri, 

25.11.2020 

Tura I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Domeniul știință – Activitate matematică 

Numărul și cifra 3 

-Identifică obiecte din casa ta în formă de cerc/ pătrat/ 

triunghi; 

-Numără până la 3; 

-Desenează pe o foaie colorată  3 cercuri, 3 triunghiuri 

și 3 pătrate. 

-Completează fișa de lucru de la pagina 15 din caietul 

Științe/ Matematică: 

-Formează grupe de elemente de același fel; 

-Colorează grupa cu 3 elemente; 

-Unește punctele pentru a obține cifra 3. 

2.Domeniul om și societate – activitate practică 

-decupează formele geometrice pe care le-ai desenat; 

-lipește formele în așa fel încât să obții o rachetă; 

-arată lucrarea ta și colegilor. 

Consilierea cu părinții: 

 

Pregătirea de materiale 

informative; 

 

 

Întâlnire online 

 

 

 

 

 

 

Identificarea, 

analizarea, selectarea, 

prelucrarea resurselor 

digitale necesare 

conceperii sugestiilor 

de activități ce vor fi 

transmise 

preșcolarilor prin 

intermediul părinților. 

 

Tura II Activități de fixare/ consolidare a activităților propuse 

dimineață: 

-folosindu-te de cuburile tale (sau alte jucării), 

alcătuiește mulțimi de 1-3 obiecte; 

-formează perechi între elementele  mulțimilor formate 

și spune care dintre ele are mai multe/puține elemente; 

3.Domeniul psihomotric 

-urmărește aceste exemple de jocuri de mișcare pe care 

le poți desfășura și tu acasă; 

-alege unul din jocuri și roagă un membru al familiei să 

te filmeze în timp ce te distrezi. 

https://www.youtube.com/watch?v=YeQyXj_CnUc 

Discuții pentru 

eficientizarea 

activităților online, în 

echipa educatoare-

părinte-copil. 

Acordarea de feed -

back preșcolarilor 

pentru activitățile 

desfășurate acasă. 

Joi, 

26.11.2020 

 

Tura I 

 Domeniul Om și Societate – Educație pentru societate 

Pământ – Planeta Albastră 

-urmărește materialul din linkul atașat 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrjn6ZOyOhE&fe

ature=share 

 

Întâlnire online 

 

 

Pregătirea 

materialelor suport 

pentru desfășurarea 

optimă a activităților 

online. 
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-răspunde la următoarele întrebări: 

1. Ce știți voi despre Planeta Pământ? 

2.Știți cum i se mai spune? 

3. Ce lucruri pot face oamenii pentru a proteja Planeta 

Pământ? 

4. Dar voi, copilași, ce credeti că puteți face pentru 

protejarea și ocrotirea mediului înconjurător? 

-  pentru a identifica o parte din factorii care conduc spre 

poluarea Planetei Pământ, va invităm să completați 

,,Piramira poluării ” respectând următoarele cerințe: 

1.Găsește 4 obiecte pentru producerea cărora sunt tăiați 

copacii; lipește-le la baza piramidei; 

2.Continuă construirea piramidei și găsește 3 lucruri 

care dăunează mediului înconjurător; 

3.Găsește și lipește 2 obiecte care se pot sparge ; 

4.Descoperă imaginea care ilustrează modalitatea prin 

care se pot recicla deșeurile. Lipește-o în vârful 

piramidei.  

Colorează/pictează sigla reciclării.  

Reciclând, putem salva Planeta! – DEC – Educație 

plastică 

Cine nu are posibilitatea de a printa imaginile, desenati 

cu carioca imagini corespunzătoare cerintelor. 

Tura II 

 

 Activități de fixare/ consolidare a activităților propuse 

dimineață: 

- Să recapitulăm.... 

Citiți împreună cu prescolarii informațiile din fotografia 

atașată. Discutați despre culorile planetei și ce semnifică 

ele. Ce formă are Planeta noastră? 

- Realizați un desen/pictură în care sa redati Planeta 

Pământ personalizată de fiecare dintre voi. Așadar, cu 

ajutorul creionului/pensonului puteti transforma planeta 

într-un personaj, jucarie sau orice altceva doriți voi. Nu 

uitati sa păstrați forma inițială, cea de cerc, și culorile 

corespunzătoare. 

„Ești un bun ecologist” – activitate de educașie 

ecologică 

Cum poți salva Planeta: 

1. Plantează și tu măcar un copac; 

2. Stinge lumina când ieși din încăpere și nu risipi apa; 

3. Reciclează, refolosește tot ce poți; evită produsele 

de unică folosință; 

4. Donează nevoiașilor hainele și aparatura veche în 

loc să le arunci la gunoi; 

5. Protejează plantele și animalele. Evită pesticidele. 

NU POLUA natura.Redu produsele de plastic; 

6. Nu risipi mâncarea. Cumpără produse locale, 

naturale, de sezon! 

Discuții pentru 

îndrumare și suport 

pentru părinți, pentru 

activitate educativă 

eficientă 

 

 

 

 

Acordarea de feed -

back preșcolarilor 

pentru activitățile 

desfășurate acasă. 

 

Întâlnire online 

 

 

 

 

 

 

Identificarea, 

analizarea, selectarea, 

prelucrarea resurselor 

digitale necesare 

conceperii sugestiilor 

de activități ce vor fi 

transmise 

preșcolarilor prin 

intermediul părinților. 

 

 

Vineri, Domeniul Știință- Cunoașterea mediului  Acordarea de feed -

back preșcolarilor 
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27.11.2020 

Tura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tura II 

Călătoria noastră prin galaxie se apropie de final, pentru 

astăzi le propunem copiilor un joc simplu și interesant. 

Distrați-vă  și verificați-vă cunoștințele despre Sistemul 

solar! 

https://wordwall.net/ro/resource/3352130/sistemul-

solar 

DOS- activitate practică 

Construiți-vă un telescop. Aveți nevoie de un tub de 

carton de la o rolă de hârtie și un pahar de carton sau de 

plastic. După ce le îmbinați, le puteți decora cum vreți 

voi cu forme geometrice decupate din orice fel de hârtie 

aveți în casă ( colorată, de ziar revistă, ambalaj de la 

flori,...)   

Când l-ați finalizat trimiteți-ne o fotografie pentru 

expoziția pe care o vom realiza pe grup -,,Călători prin 

galaxie” și puteți câștiga o mini revistă cu jocuri și 

exerciții pentru copii isteți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnire online 

 

 

Transmiterea de 

feedback pozitiv prin e-

diplome personalizate. 

 

 

pentru activitățile 

desfășurate acasă. 

 

Activități de fixare/ consolidare a activităților propuse 

dimineață: 

Pentru a consolida și verifica tot ce am învățat în acestă 

săptămână vă propunem concursul ,,Cel mai deștept 

cosmonaut!”. Va trebui să răspundeți la 10 întrebări 

legate de ceea ce știm sau am învățat în călătoria noastră 

prin univers. Cei care vor răspunde corect la toate 

întrebările câștigă o diplomă personalizată și o carticică 

cu jocuri de perspicacitate  

1. Câte planete sunt în sistemul nostru solar?  

2. Cum se mai numește planeta pe care locuim? 

3. A câta planeta de la soare este Pământul? 

4. Care este singura planetă pe care este viață? 

4. Care planetă este cea mare din sistemul solar? 

5. Cărei planete i se mai spune Planeta roșie? 

6. Ce este luna? (satelitul natural al pământului) 

7. Cu ce pot călători oamenii în spațiu? 

8. Ce este un telescop? 

9. Cine se află în centrul sistemului nostru solar? 

10. Unde putem merge să observăm mai bine spațiul 

cosmic? 

Așteptăm filmulețe cu răspunsurile voastre!!!! 

*DEC- audiție muzicală Ascultă  și dansează împreună 

cu familia cântecelul ,,Soarele eu mă numesc” 

Analizarea unor surse 

web ce promovează 

idei și resurse 

educaționale adaptate 

nivelului preșcolar. 

 

Observații: 

Total copii grupă:41 

Total familii conectate: 41 

Reacții pozitive: Familiile copiilor au răspuns pozitiv la toate activitățile propuse  
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Alte observații:  Pe întreaga perioadă a săptămânii am ținut legătura cu familiile copiilor, atât telefonic, prin mesaje 

și  pe grupul clasei în vederea sprijinirii acestora de a realiza într-un mod cât mai constructiv și lejer legătura dintre 

preșcolari și educatoare. Am ținut cont ca formularea sugestiilor de activiăți să sprijine părinții în realizarea temelor 

propuse prin: transmiterea  de planuri de întrebări, exemple de răspunsuri, modele de sprijin, filmulețe educative,  diverse 

linkuri. Apoi , la fel de important, am considerat acordarea de feed back preșcolarilor prin aprecieri verbale, emoticoane, 

stickere, diplome. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Școala Gimnazială Strugari - Bacău                                                                                  

prof. înv. preșcolar:  Dospinescu Andreea 

 

Profesorii acum se simt ca și cum ar avea un job nou. Chiar dacă primele săptămâni sunt mai 

dificile, odată ce realizează o planificare, cu obiective simple și realiste, ei pot câștiga claritate și mai 

mult echilibru. Cu ambiții realiste și un plan pas cu pas care să creeze o rutină în “noul job”, profesorii 

pot să își întărească sănătatea lor mentală. 

Am învățat să relaționez mai bine cu elevii mei și să am mai multă încredere în ei. Au fost elevi 

care au spus că le place mai mult noul mod de lucru, că înțeleg mai bine, că relaționează mai bine cu 

mine și cu colegii. Ritmul mai lent de lucru a fost un avantaj pentru elevii care au nevoie de mai mult 

timp pentru a înțelege explicațiile, iar componenta vizuală a lecțiilor pregătite le-a venit în ajutor. În 

mod firesc, nu toți elevii au fost prezenți și dintre cei care au participat online, nu toți s-au implicat, 

unii fiind emoționați de prezența părinților sau distrași de zgomotul din cameră. Mi-am propus să 

găsesc o cale să mobilizez toți elevii și să explorez și alte instrumente de lucru online pentru a pregăti 

lecțiile viitoare. 

N-a funcţionat perfect conexiunea cu toţi elevii, din diverse cauze: lipsa echipamentelor 

electronice şi/ sau a internetului; copii provenind din familii monoparentale, în care singurul părinte 

lucrează şi-şi ia telefonul cu el, neputând supraveghea copiii; elevi în grija bunicilor sau a altor rude, 

care sunt manipulaţi de către unii copii; lipsa de preocupare / dezinteresul unor familii faţă de şcoală, 

în general. 

Ce n-a funcționat la fel de bine a fost gestionarea timpului, atât al meu cât și al lecțiilor online. 

Obișnuiam să mă exploatez la maxim și uitam că am nevoie și de timp pentru mine și pentru familie. 

Mă surprindeam nervoasă și aveam impresia ca nu am timp pentru nimic. După ce terminam orele 

online, trimiteam rezumatul zilei pe Google Classroom, împreună cu toate materialele folosite si 

temele, începeau să vina primele poze cu teme.  

Tendința mea era să le corectez rapid, în ordinea în care erau transmise, pentru a nu mă aglomera 

mai târziu, lucru pe care l-am descoperit ulterior a fi greșit. Petreceam prea mult timp să corectez 

teme pe parcursul zilei. 

Pentru lecțiile online, am stabilit că o oră de curs să nu depășească 40 de minute. Nu reușeam 

de fiecare dată să respect acest timp, deoarece, nu toți copiii reușeau să intre pe video la o ora fixă 

sau se întrerupea conexiunea online. 

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  Livres, 

Liveworksheets, Wordwall, Jigsawplanet, Twinkl ,Youtube precum și surse de inspirație pentru 

filme, teme și studiu individual. 

Dacă nu am fost atât de familiarizați cu instrumentele online 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.). 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT FINLANDEZ 

 

Drăgalina Bianca-Andreea                                                                                         

Grădinița P. P. “Grădinița Prieteniei” Arad 

 

 

Principalul obiectiv al politicii educaţiei în Finlanda este să ofere tuturor cetăţenilor oportunităţi 

egale în a primi educaţie, indiferent de vârstă, domiciliu, situaţie financiară, sex ori limbă maternă. 

Educaţia este considerată unul din drepturile fundamentale ale tuturor cetăţenilor 

Sistemul educațional din Finlanda este recunoscut internațional pentru calitatea sa și este 

considerat unul dintre cele mai bune sisteme educaționale. 

Sistemul de educaţie din Finlanda este compus din: 9 ani educaţie de bază, precedaţi de un an 

de clasă pregătitoare; educaţie postsecundară: generală (liceu) şi vocaţională (şcoală profesională); 

educaţie superioară – universitară şi de aplicare a ştiinţelor (cercetare). 

 

 

Sistemul finlandez pentru învățământul preșcolar: 

 

 

Învățământul preșcolar cuprinde: creșa și grădinița, unde sunt copii de la 9 luni până cel târziu 

la vârsta de 6 ani. Creșa și grădinița nu sunt obligatorii, părinții care nu lucrează primind un ajutor 

financiar din partea statului.  

Principalele funcții ale instituțiilor preșcolare sunt îngrijirea copiilor și asistarea părinților în 

educație, predarea elementelor de bază ale disciplinelor școlare și interacțiunea între ei într-o echipă. 

Nu există standarde educaționale uniforme pentru învățământul preșcolar. 

O componentă obligatorie a claselor sunt plimbările zilnice și vizitele la diverse instituții 

culturale. Se pune accent pe ieșiri în anută, activități desfășutate în natură, excurii organizate la 

muzee, obiective turistice, parcuri. Sistemul finlandez urmărește dezvoltarea armonioasă și sănătoasă 

a copiilor, dezvoltarea socializării și comunicării. Mărimea grupului este de obicei între 12 și 20 de 

copii de vârste diferite.  

Un profesor poate face față cu maximum 4 copii, această regulă este consacrată de lege. 

Programul de lucru al instituțiilor preșcolare este 06: 30-17: 00. Cu toate acestea, părinții au 

posibilitatea de a-și lăsa copilul timp de 4-5 ore. Unele grădinițe lucrează noaptea sunt destinate 

cazurilor în care părinții merg în călătorii de afaceri sau lucrează noaptea. Acestea sunt, de asemenea, 

împărțite în privat și municipal.  

Sunt populare grădinile de tip familial, cu grupuri mici și mobilier cât mai aproape de casă, 

unde nu există un program strict. Există instituții pentru copiii imigranți, unde limba lor maternă este 

studiată împreună cu finlandeză și suedeză. 
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MODALITĂȚI DE ATRAGERE ȘI MENȚINERE A ELEVILOR                               

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL – ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE      

STUDIU DE SPECIALITATE 

 

Prof. înv. primar DRĂGAN JULIETA                                                                          

Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița 

 

“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 

uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 

foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 

multe ori chiar imprevizibil. Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta 

individualitate a tinerilor, de aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în 

funcție de personalitatea și nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, 

este indicat să putem identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii 

de activitate.  

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 

cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii 

învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește formarea 

personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să presupunem 

că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este emotiv; în acest 

caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la diferite interviuri la 

care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de 

învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din 

punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de 

ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două 

planuri: intelectual și fizic. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 

interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 

asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. Educatia extracurriculara (realizata 

dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor 

nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 

comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii 

acumuleaza 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 tocmai ceea 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, 
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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.  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. Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a 

dorintelor copiilor si de respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. 

Acestea le ofera destindere, incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei 

afirmari si recunoastere a aptitudinilor. 

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 

tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 

responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 

cea comportamentala. 

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 

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. 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 ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct de 

vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului  precum si in 

atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 

didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai 

putin seminificativ.  

Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite 

arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 

facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau 

Olimpiadele Scolare pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in 

profunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea concursurile 

organizate de catre cadrele didactice in clasa. Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta vor 

stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii va oferi ocazia sa se integreze in diferite grupuri pentru 

a duce la bun sfarsit exercitiile si va asimila mult mai usor toate cunostintele.  

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. 
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Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 

educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

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 acestui 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.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 

şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 

tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 

pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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EDUCAȚIA ONLINE - O NOUĂ PROVOCARE 

 

Prof. înv. primar Drăgan Luminița Gabriela                                                             

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL ANDREI”- BRĂILA 

 

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. 

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, flexibibilitate; 

interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri; elevul poate învăța în ritmul lui 

propriu;elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent. 

Există și  dezavantaje create de instruirea online dintre care se poate aminti: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. Există și  posibilitatea apariției, pe plan uman, a 

reducerii capacității de exprimare verbală a elevului, însoțită de o pierdere a capacităților de 

prezentare-argumentare, chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au oferit noi instrumente și 

tehnici pentru comunicarea interumană. 

În actualele condiții se poate 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. 

Putem spune că elevii învață cu plăcere folosind platformele online deoarece acestea 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 continuturile pot fi corectate sau actualizate 

cu ușurintă – 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. 

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 
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cu materialele și mijloacele didactice utilizate.Pentru ca educația online să funcționeze și să fie 

eficientă, am ales să folosesc  jocul online. Jocul ocupă, evident, locul preferat în activitatea de fiecare 

zi a copilului.  

Jucându-se, el 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. Folosirea jocului 

didactic în procesul de învăţământ face ca elevul să înveţe cu plăcere, să devină interesat de activitatea 

care se desfăşoară; face ca cei timizi să devină mai volubili, mai activi, mai curajoşi, să capete mai 

multă încredere în capacitatea lor, mai multă siguranţă şi tenacitate în răspunsuri.  

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, cu buna 

dispoziţie şi cu bucuria, urmăreşte obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi fizică a 

copilului.  

Inclus în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai 

atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, de divertisment, ceea ce previne apariţia 

monotoniei, a oboselii şi a plictiselii. Jocul didactic este un important mijloc de educație 

intelectuală,ce dezvoltă în copil capacitatea creatoare. 

Personal am accesat platformele educaționale Classroom, Zoom, Learningapps, Școala 

Intuitext unde am putut posta sau accesa numeroase jocuri online, preferatele elevilor mei de clasă 

pregătitoare. Deosebit de utile și atractive au fost jocurile următoare:  

https://learningapps.org/14120007-LiteraJ; https://learningapps.org/14524343 - Despărtirea 

cuvintelor in silabe 

https://learningapps.org/14528030-  Animale domestice și sălbatice 

https://learningapps.org/14525839 - Poziția sunetului u în cuvinte 

https://wordwall.net/ro/resource/7332707/litera-c - citește cuvintele 

https://wordwall.net/ro/resource/7911715/c - 

https://wordwall.net/ro/resource/7120183/literele-c-c-cuvinte  

https://wordwall.net/ro/resource/8039996/sunetul-c-%C8%99i-literele-c-c 

https://wordwall.net/ro/resource/1737675/litera-c 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon 

Vela,Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2020 

Mihaela Brut,” Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern”, 

Editura Polirom, 2006. 

 

                        

  

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

332

https://learningapps.org/14120007
https://learningapps.org/14524343
https://learningapps.org/14528030
https://learningapps.org/14525839
https://wordwall.net/ro/resource/7332707/litera-c
https://wordwall.net/ro/resource/7911715/c
https://wordwall.net/ro/resource/7120183/literele-c-c-cuvinte
https://wordwall.net/ro/resource/8039996/sunetul-c-%C8%99i-literele-c-c
https://wordwall.net/ro/resource/1737675/litera-c


 

ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE VS ÎNVĂȚĂMÂNT TRADIȚIONAL 

 

Profesor psihopedagogie specială, Oana Claudia Drăgan                                               

Liceul Tehnologic ,,Timotei - Cipariu” Blaj 

 

La ora actuală cursurile online au devenit extrem de populare, datorită faptului că multe 

instituții oferă cursuri online. 

Societatea în care trăim se află într-o continuă dezvoltare iar la baza societății este situată 

educația care a însoțit istoria omenirii de-a lungul timpului,asigurând transmiterea cunoștințelor, a 

deprinderilor din generație în generație, aceasta reprezentând condiția evoluției. 

Deprinderile de studiu pe care și le formează elevii dezvoltă gândirea și imaginația lor, 

capacitatea de analiză și 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. 

În ciuda popularității în creștere a cursurilor online,învățarea tradițională se luptă și încearcă să 

adopte mijloace mai noi de a menține interesul elevilor. 

Totuși aceste stiluri educaționale au ambele limitări dar și puncte forte. 

În cazul studierii tradiționale,accentul se pune pe conținutul instruirii,profesorul fiind singurul 

care ia deciziile cu privire la organizarea și desfășurarea activității elevilor. Profesorul predă materia 

și așteaptă ca elevii să reproducă integral conținutul dictat.În educația tradițională forma principală 

de învățare este memorarea mecanică iar procesul de învățare este o progresie liniară prin acumularea 

de informații și deprinderi. 

Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici. Participarea frecventă la cursuri îi 

ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor,să fie mai disciplinați,să urmeze un program 

regulat și să-ți îmbunătățească atitudinea fizică și vigilența mentală. Învățarea în clasă îi ajută pe elevi 

și pe profesori să se cunoască mai bine,să-și descopere punctele forte și pe cele slabe,să acționeze ca 

mentor. Într-o clasă tradițională,elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice 

propriile întrebări cu profesorul,obținându-și răspunsurile imediat.  

Elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online 

generalizate,disponibile pe internet.Interacțiunea cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor 

de a obține note mari iar evaluarea se concentrează asupra tipurilor de răspuns corect sau greșit și pe 

întrebări închise. 

In ceea ce privește educația digitală,completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, 

exerciții de antrenare a inteligenței emoționale; lecțiile virtuale și educaționale oferă elevilor o vedere 

realistă asupra materiei repetate sau activităților întreprinse prin intermediul mijloacelor audio și 

vizuale, simulări, dar și conținut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută; oferă oportunitatea 

de a accesa conținutul vast,ludic și formator de oriunde și oricând,cu ajutorul computerului,tabletei 

sau telefonului; folosirea sistemului de feed-back imediat;în timp real elevii își pot da seama ce au 

greșit sau ce au realizat corect.Învățarea este realizată într-un mod activ și permite evaluări formative 

și sumative, calitative și cantitative,realizate într-un mod comfortabil. 

Deoarece învățarea digitaăl este mult mai interactivă,mai ușor de reținut și asimilat decât 

manualele voluminoase,se poate spune că digitalizarea reprezintă un context mai bun,care oferă o 
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perspectivă mai largă și activități mult mai atractive decât metodele tradiționale de învățământ,dar să 

nu uităm și de faptul că o bună parte de informație din internet este falsă sau nevalabilă, lucru pe care 

o carte niciodată nu-l va oferi cititorilor săi. Din acest considerent este bine ca alături de elevul care 

explorează informația din internet să fie un cadru didactic care să îl îndrume ce surse să folosească și 

să îl ghideze în procesul de verificare a veridicității informației,acest lucru ajutându-i pe elevi să se 

conecteze mai bine cu materialele de studio. 

Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale îi ajută pe profesori să creeze și să 

administreze grupuri de lucru,astfel,câștigă foarte mult timp și reușesc să răspundă necesităților 

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 sau cele digitale,pe lângă 

calculator/tabletă/telefon fiind indispensabilă prezența unui îndrumător. 

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,tabletă sau telefon niciodată nu ar putea 

înlocui sfatul și îndrumarea unui profesor 

Deci, metodele educaționale tradiționale nu trebuie înlocuite ci perfecționate. 
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Şcoala românească în timpul pandemiei 

 

Înv. Drăghici Agnes, Şcoala Gimnazială                                                                           

Vădeni, Judeţul Brăila 

 

 

Școala online nu poate înlocui școala cu prezență fizică, nu poate să fie o alternativă ci o soluție 

complementară, așadar se impune revenirea la școala față în față. De asemenea, se impune adoptarea 

unor măsuri specifice pentru protejarea sănătății elevilor și profesorilor. 

Şcoala făcută în ultimele luni, de când a izbucnit pandemia de coronavirus, a scos la iveală o 

serie de probleme: inegalitatea de șansă, motivația redusă față de școală, polarizarea unităților școlare 

prin acces limitat la tehnologie etc. 

La momentul trecerii în online, sistemul educațional din România a trecut printr-un adevărat 

șoc, neexistând un cadru metodologic în acest sens. Elevii nu aveau deprinderi de învățare online, iar 

profesorii nu erau formați pentru predarea, monitorizarea învățării și evaluarea în online. 

De asemenea, conținutul lecțiilor era neadaptat transpunerii activităților în online. 

La trecerea în online, cadrele didactice din România aveau o pregătire inadecvată pentru acest 

tip de predare, experiență anterioară inexistentă sau restrânsă pentru utilizarea instrumentelor 

tehnologice. Lipsea, de asemenea, cadrul metodologic pentru pregătirea, îndrumarea și desfășurarea 

activităților online din partea MEC și a inspectoratelor școlare. 

Ministerul a comunicat „cam multă incertitudine“.   În această harababură există şi un aspect 

pozitiv: fiecare şcoală şi-a căutat singură calea şi s-a descurcat cu resursele aflate la îndemână. În 

special părinţii şi elevii din clasele terminale ar fi avut, de la început, nevoie de mai multe răspunsuri 

din partea Ministerului. În continuare sunt întrebări de genul: ce se întâmplă cu anul şcolar, cu 

Evaluarea naţională şi cu Bacalaureatul?  

În prima săptămână de educaţie online a fost obositor, în primul rând, din punct de vedere 

emoţional, pentru că, în contextul izolării, a apărut acest nou mod de a interacţiona cu elevii.Începând 

cu a doua săptămână am intrat într-un ritm, ne-am dat seama că este importantă menţinerea unei relaţii 

cu ei. N-am mai pus accent pe noi conţinuturi, ci doar am încercat să le consolidăm pe cele existente. 

Am vrut ca întâlnirea să fie cât mai caldă, deschisă, creativă şi copiii să nu se simtă presaţi. 

Chiar dacă la început mulţi copii s-au bucurat la auzul veştii că se închid şcolile, pe parcurs şi-

au dat seama cât de mult le lipsesc colegii şi dascălii. Şi pentru copii e o perioadă mai puţin obişnuită, 

ceea ce demonstrează că această componentă online nu poate exclude interacţiunea directă.   

Relaţia cu elevii s-a îmbunătăţit, acum că şi-au dat toţi seama de importanţa întâlnirilor de la 

şcoală. În plus, au avut şi activităţi deosebite în această perioadă:  

Am reuşit sa călătorim virtual, împreună, cu pregătiri şi bagaje, deci ne-am creat noi conexiuni 

emoţionale. 

În aceste condiţii de lucru,  am identificat avantaje şi dezavantaje ale studiului online:   

Avantajul este acela legat de noutatea acestei realităţi, fiind o experienţă inedită.. Dezavantajele sunt 

lipsa apropierii fizice şi oboseala psihică pe care o cauzează expunerea la ecran.  

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 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. 

- 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. 

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. 

În opinia mea, şcoala online nu se compară cu şcoala adevărată , cu experienţele şi întâmplările 

din clasă. În aceeaşi manieră, orele nu par la fel de interesante ca şi orele desfăşurate în clasă, la 

şcoală.  E mult mai uşor să stai acasă, să fii protejat de acest virus, să nu mai faci naveta, însă sunt şi 

unii elevi care nu au acces la o reţea de internet sau un semnal bun, sau unii copii nevoiaşi care nu au 

telefoane performante ori alte mijloace de comunicare pe internet. Există aşadar fel şi fel de situaţii, 

care întrerup relaţia elev-profesor-şcoală. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 

 

Prof. Drăghici Ileana 

Școala Gimnazială Radu Tudoran Brăila 

 
 

 

Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, în special în învăţământul primar step by 

step, putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu există cu adevarat în lipsa unei interacţiuni, a 

unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită fiecăruia dintre actorii acestui proces 

să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce.  

Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în 

diverse domenii. Cuvântul “a evalua”  îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a 

aprecia, a judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări,  a nota, a observa, a valida (sau invalida), a 

valoriza (sau devaloriza), a expertiza. 

Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai 

necesare acţiunile de evaluare.  

Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia spre atingerea 

scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un tot 

unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte variate: 

 a) conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 

 b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; 

 c) momentul propice pentru a realiza evaluarea  (la început, pe parcurs, la final 

 d) modalitatea  concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, probe); 

 e)  în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile; 

 f)  pe baza căror criterii se evaluează .  

Stabilirea obiectivelor şi planificarea cursului acţiunilor de urmat în cadrul procesului 

de evaluare în învăţământul primar are valoare identică cu a determina când evaluezi, sub ce formă, 

cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute. Bineînţeles, la final, în funcţie de 

concluziile rezultate, şcolarul îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite stiluri şi strategii 

de învăţare (chiar dacă nu le conştientizează în permanenţă), iar învăţătorul îşi va schimba strategia 

de planificare, de programare, de organizare, de coordonare a predării.  

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai 

multe forme de evaluare:  

A. Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în 

scopul cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se 

porneşte, a gradului în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor 

necesare asimilării conţinutului etapei ce urmează.  

B. Evaluarea continuă sau formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe 

parcursul derulării unui proces, din momentul începerii şi până la încheierea acestuia. Evaluarea 

formativă este un tip de evaluare capital pentru învăţământul primar, întrucat răspunde funcţiilor și 

satisface cerinţele pe care trebuie să le aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a 

unor schimbări imediate şi cu efecte pozitive în pregătirea şcolarilor. Evaluarea se realizează pe 

secvenţe mici, treptat şi se centrează pe elemente esenţiale, ceea ce face ca şcolarul să se afle în permanenţă 

„în priză”, fără să fie suprasolicitat prin acumularea de informatii fără valoare. Având scop de 

ameliorare, evaluarea continua nu priveşte cantitatea, ci calitatea şi nu conduce la ierarhizarea 

şcolarilor, ci la stimularea dezvoltării lor, fiind indeplinită astfel şi cerinţa step by step-ului, aceea de 
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lipsă a concurenţei, a absenţei stabilirii unei ierarhizări între şcolari, pentru că pânâ la urmă ceea ce 

contează cu adevarat nu este stimularea concurenţei, ci a dorinţei de a învăţa în permanenţă, de a 

fii mai bun pentru tine, nu pentru a-l întrece pe  cel de lângă tine. 

Principalele avantaje ale evaluării formative sunt: 

a) verifică sistematic, pe secvenţe  mici, toţi şcolarii, din toată materia; 

b) asigură ghidarea şcolarului în învăţare, corectarea oportună a  greşelilor, remedierea lor ori 

aprofundarea prin programe de îmbogăţire a cunoştinţelor; 

c) evalueză nu numai rezultatul învăţării, ci şi procesul prin care s-a ajuns la un anumit rezultat, 

permiţând ameliorarea lui,  în viitor; 

d) întăreşte cooperarea învăţător-şcolar şi capacitatea de autoeducare, pe baza cunoaşterii 

criteriilor de evaluare; 

e) consumă mai puţin timp decât alte tipuri de evaluari. 

C. Evaluarea cumulativă sau sumativă reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor 

şcolare şi constă în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin control final asupra întregului 

produs al actului pedagogic.  

Evaluarea sumativă se poate realiza în faza finală prin aprecierea rezultatelor la sfârşitul unui 

semestru sau an şcolar, la sfârşitul unui ciclu de învăţământ.  Ea  se realizează prin verificări punctuale 

pe parcursul programului şi o evaluare globală, de bilanţ la sfârşitul unor perioade de activitate. Prin 

evaluarea sumativă se verifică nivelul unor capacităţi şi subcapacităţi a căror formare şi dezvoltare 

necesită o perioadă de timp mai mare. Rezultatele obţinute de şcolari la sfârşitul unui an sau ciclu de 

învăţământ constituie elemente de referinţă unice, deci criterii de clasificare şi promovare a lor, 

realizându-se astfel una din funcţiile evaluatorii. 

Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere 

a performanţelor elevilor, după cum urmează: 

1. Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, realizându-se 

printr-o alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, 

parţială şi pe parcursul procesului de instruire. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, 

specială situaţiilor în care performanţa trebuie manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea 

implică iscusinţa, priceperea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi 

răspunsuri, de a dialoga, de a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte 

noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi corectă. Verificarea orală se 

realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse tehnici, cum ar fi: a) conversaţia de verificare (prin 

întrebări şi răspunsuri); b) cu suport vizual (repovestire după imagini); c) descrierea şi 

reconstituirea (prin piese de puzzle); e) completarea unor dialoguri incomplete. 

Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 

2. Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de 

şcolari într-un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu; 

asigurând în acelasi timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scrisă pune 

la îndemâna şcolarilor  mai emotivi sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite 

să-şi prezinte toate cunoştinţele.  

În cadrul evaluării scrise toţi şcolarii sunt nevoiţi să răspundă unor întrebări cu acelaşi grad de 

dificultate, ce verifică acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună comparare a rezultatelor.  

Metoda de evaluare scrisă este utilizată sub diferite forme, cum ar fi: a) extemporalul (lucrarea 

scrisă neanunţată); b) activitatea de muncă independentă în clasă; c) lucrarea de control (anunţată); 

d) tema pentru acasă; e) testul. 

3. Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele 

teoretice însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare 

a gradului de însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. Şi 

această metodă se realizează printr-o mare varietate de forme: 

a) confecţionarea unor obiecte; 

b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 

c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
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d) interpretarea unui anumit rol; 

e) trecerea unor probe sportive. 

În învăţământul primar step by step, de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi 

instrumentele complementare, cum ar fi: 

a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilo 

b) investigaţia; 

c) proiectul; 

d) portofoliul; 

e) autoevaluarea. 

Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi 

minusuri şi că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât  printr-

o îmbinare a diferitelor tehnici. 

Dupa această scurtă prezentare, fără a avea pretenţia ca ar fi exhaustivă şi cu valoare ştiintifică, 

putem conchide că procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back numai 

atunci când, atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi 

doresc acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. 

  

 

Bibliografie: 

 

- Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 

- Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL                                        

EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!                                                                            

EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ:                                                               

APRECIEREA PROGRESULUI COPIILOR 

 

EDUCATOARE: DRĂGHICI LILIANA                                                            

GRĂDINIȚA ,,MICUL PRINȚ” ORAȘUL PUCIOASA,                                     

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA 

 

În semestrul I, al anului școlar 2020-2021, am desfășurat atât activități cu prezența fizică a 

preșcolarilor, cât și activități didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, on-line. 

Am desfășurat aceste activități conform planificării anuale. 

Interacțiunea cu părinții și copiii a fost una eficientă și nu  a generat presiuni nejustificate sau 

o supraaglomerare nefirească. Modalitățile de interacțiune cu preșcolarii au fost adaptate vârstei și 

interesului lor, precum și programului și principiilor proprii ale părinților acestora. 

Pentru o evaluare corectă, am relizat și aplicat probe care s-au bazat pe întrebări orale, jocuri, 

comunicări libere, dar și pe anumite teme, observări sistematice, probe practice. 

Am observat că, din punct de vedere al limbajului, preșcolarii înțeleg și utilizează semnificațiile 

structurilor verbale. 

Unii dintre ei sunt timizi în comunicarea cu adulții, alții prezintă tulburări de limbaj, dar aceste 

deficiențe nu pot fi considerate o problemă, fiind de ordin temporar, până la maturizarea aparatului 

fono-articular. Ne propunem exerciții de dezvoltarea limbajului cu toți copiii din grupă, având 

sprijinul doamnei logoped pentru cei care au nevoie de sprijin de specialitate, deoarece o pronunție 

corectă conduce la o dezvoltare intelectuală bună. Vom fi deschise și disponibile pentru orice formă 

de comunicare cu copiii, receptivă sau expresivă, și vom încuraja exprimarea verbală a acestora. 

Tragem concluzia că, la sfârșitul semestrului I, al anului școlar 2020-2021, preșcolarii noștri au 

evoluat, dezvoltându-se atât fizic cât și intelectual. Au devenit mai dezinvolți, mai volubili, mai 

independenți și mai creativi. Au interpretat cântece și poezii, au răspuns întrebărilor adresate, ne-au 

prezentat lucrările lor practice și artistico-plastice, au rezolvat sarcini din caietele de lucru individuale, 

s-au jucat atît în casă cât și pe afară, fiind în dialog permanent cu mediul înconjurător. 

Putem spune că, unii dintre ei, au fost foarte activi și se cunoaște în comportamentele dobândite, 

iar o mică parte dintre preșcolari nu ne-a dezvăluit întregul potențial. Urmează ca în semestrul II,să îi 

redescoperim și să-i tratăm diferențiat și individualizat dacă acest lucru se impune. 

Noi, educatoarele grupei, vom avea în continuare comportamente de solidaritate și responsabile 

față de preșcolari și părinți. Vom respecta Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie 

a copilului de la naștere la vârsta de 7 ani. Vom centra procesul educațional pe copil și dezvoltarea  

deplină a acestuia. 

Structura reperelor pe domenii de dezvoltare are scopul de a surprinde specificul fiecăruia dintre 

domenii și să urmărească dezvoltarea globală a copilului. Fiecare domeniu de dezvoltare cuprinde 

subdomenii și în anumite cazuri aspecte specifice subdomeniilor, în scopul asigurării coerenței în 

interiorul domeniului dar mai ales pentru cuprinderea tuturor aspectelor definitorii pentru domeniul 

respectiv. 
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Preocuparea pentru tratarea copilului ca individualitate, dar și creșterea lui prin valorizarea 

lumii diverse în care trăiește ca și preocuparea pentru dezvoltarea sa, reprezintă idei care transcend 

un domeniu de dezvoltare sau altul și se reflectă în modul în care contemporaneitatea privește educația 

timpurie și structurează  programele de calitate adresate copiilor de la naștere la 6/7 ani. 

 

Bibliografie: 

1. Păun E., Potolea D.(2002), Pedagogie – fundamentări teoretice și demersuri aplicative, 

Iași, Editura Polirom; 

2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 

Ani, (2019); 

3.  Curriculum pentru educație timpurie a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani, (2019). 
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ŞCOALA ON-LINE - între provocare şi schimbare 

 

Prof. înv. preșc. Drăghici Livia – Georgiana 

Grădinița cu P. P. Nr. 4 Alexandria, Teleorman 

 
 
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.   

 

Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste noapte, majoritatea 

unităților de învățământ s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ on-line, considerând că 

este important să se pregătească pentru școala viitorului - şcoala online.  

 

Este şi cazul grădiniței în care îmi desfăşor activitatea. Activitățile nu s-au încheiat. De pe 12 

martie am lucrat în continuare on-line, fiecare cadru didactic a fost responsabil și a luat în serios 

această muncă. Cel mai mare câștig a fost că s-a consolidate relația grădiniță - familie, iar părinții au 

contribuit la aceste întâlniri on-line și au împărtășit cu educatoarele cunoștințele din domeniul IT, 

astfel s-a creat o apropiere și o empatie între profesor și părinți / preșcolari.  

 

Cadrele didactice au realizat, că modul în care se îmbinau metodele tradiționale cu predatul 

online aducea plus valoare. Cel mai mare câştig a fost că întregul colectiv a fost foarte uniț, această 

relație denotând un proces de învățare reciproc. Copiii au fost iubitori si profesorii sau bucurat de 

prezența lor, iar părintii au fost mulțumiti.  

 

Învățământul 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.  

 

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 on-line-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 să 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: on-line și offline. Desigur, sunt necesare și resurse 
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pentru a implementa un astfel de sistem de predare online și de adaptare la meseriile viitorului. Este 

nevoie de un Plan strategic, de finanţare, de un management performant, de o programă adaptată și 

să fie urmărit pe o perioadă de câțiva ani acest obiectiv.  

 

Se va schimba si modul de pregătire al profesorilor.  
 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

1. https://www.danailies.ro/activitate-pentru-acasa-construieste-o-poveste-amuzanta? 

2. https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-

si-resurse-decalitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/? 

3. https://stiri.md/article/social/s-au-inchis-scolile-nu-si-cartile-modalitati-de-invatare-la-

distanta  

4. https://www.science-sparks.com/10-science-experiments-every-child-should-do-at-least-

once/ 

5. https://www.ssww.com/blog/coronavirus-activity-guide-45-boredom-buster-ideas-for-kids/ 

6. https://www.need.org/about-need/our-curriculum/–EnergyCurriculum 

7.  http://www.spencerauthor.com/online-teaching/ 
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INVĂȚĂMÂNT ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

 

Secretar: Drăghici Maria Mirela 

Școala Gimnaziala “Oana-Diana Renea” Focșani, 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, 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. 

În zilele noastre cursurile /formările on-line au devenit extrem de populare, deoarece tot mai 

multe institute și companii oferă cursuri on-line. Cu toate acestea, in ciuda popularitații educației on-

line, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, în mare parte datorită concepției greșite. În 

același timp, în ciuda popularității în creștere a cursurilor on-line, formarea tradițională (în clasă) se 

luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Există intotdeauna 

doua fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru 

alții formarea în clasă este metoda preferată. 

Cel mai bun lucru despre cursurile on-line este că indivizii pot lua un curs din confortul biroului 

de acasă. În cursurile on-line, elevul nu interacționează direct cu cadrul didactic. Deci, în cazul în 

care sunt întrebări, poate fi dificil, deoarece comunicarea este adesea foarte impersonală. Oamenii 

adesea cred că interacțiunea live cu un professor este cel mai bun mod de a învăța, deoarece este 

interactivă și permite comunicarea bidirecțională.  

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. 

Astfel, cursurile pot fi mai potrivite pentru adulții care își continuă educația în timp ce lucrează. 

Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și tinerii adolescenți 

care înca nu s-au alătura forței de muncă. Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze 

cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și 

îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența mentală.  

Învațarea în clasă îi ajută pe elevi iș pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca mentori și să ghideze 

elevii în posibilităițle lor de carieră. Într-o clasă tradițional,ă elevii pot să-și împărtășească în mod 

direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebări cu profesorul, obținând 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 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 examene, ceea ce rareori se 

poate întâmpla cu îndrumarea on-line.  
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În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii contribuie la motivația elevilor de a obține rezultate 

cât mai bune.  

În concluzie “îi poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi, dar dacă îl poți îndruma să învețe 

stârnindu-i curiozitatea, el își va dedica întreaga viață învățăturii”.  

Clay P. Bedford 
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Sisteme și forme de învățământ din alte țări 

 

Prof. Drăghici Marian                                                                                                        

Școala Gimnazială Grebănu, Județul Buzău 

 

 
Sunt ţări în această lume care au înţeles că 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. 

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 școla. 

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 indepedent, 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”. 
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Un număr de aproximativ 46 de milioane de tineri sunt înrolați în sistemul public de școlarizare, 

de la grădiniță și până la clasa a XII-a din liceu. Alte șase milioane de copii frecventează școlile 

private, care au taxe foarte mari. 

Educația în Statele Unite ale Americii este obligatorie, diferă doar vârsta școlarilor, de la stat la 

stat. Astfel, în unele state copiii merg la școală când împlinesc cinci ani, iar la vârsta de 14 ani sunt 

absolvenți de liceu. În alte state însă, clopoțelul sună prima oară pentru cei care au opt ani împliniți. 

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:  
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Predarea în mediul online 

 

 

Prof. Drăghici Mihaela 

 

 
 

Educaţia la distanţă, mediul educaţional virtual, clase virtuale, biblioteci virtuale, sunt câteva 

exemple de tehnologii noi informaţionale. Instruirea Asistată de Calculator înseamnă o nouă eră în 

educaţie: acces rapid şi universal la resursele educaţionale. Interacţiunea elev-calculator permite 

diversificarea strategiei didactice, uşurând accesul elevului la informaţii complexe și logic structurate.   

(https://www.alegetidrumul.ro/uploads/calificari/162/Materiale%20didactice/IX_XII_Strategi

i%20didactice%20in%20mediul%20online_prof.GheorgheC1.pdf) 

Clasa online poate functiona in mai multe moduri: 

Metoda “Flipped classroom” – metoda axata pe implicarea elevilor în invatarea activă, oferind 

profesorilor o oportunitate mai bună de a face fata nivelurilor mixte, dificultăților elevilor și 

preferințelor de invatare diferentiate. (https://profuonline.ro/cum-ne-adaptam-stilul-de-predare-in-

mediul-online/) 

Metoda „Mind Mapping” - O hartă mentală este o diagramă a ideilor și conceptelor conexe care 

pot fi folosite ca un ajutor pentru studiu, un mod de organizare a informațiilor sau chiar o trambulină 

pentru o sarcină de scriere. Acest lucru îi ajută pe profesori în structurarea discuțiilor la clasă, 

clasificarea ideilor și aducerea treptată a cursanților la ideea centrală. În cadrul unui curs online, elevii 

iși pot creea propriile hărți mentale Cartarea mentală este ideală pentru: realizarea de legături între 

idei / concept, planificarea proiectelor sau a sarcinilor scrise, o mai bună înțelegere a materialului de 

învățare. (https://profuonline.ro/cum-ne-adaptam-stilul-de-predare-in-mediul-online/) 

Metoda „Autoînvățarea” - Un alt concept de implementat în cursurile online este acela de a 

promova auto-învățarea într-un mediu controlat. Prin auto-învățare, se încurajează elevii să exploreze 

anumite teme și să decidă ce aspecte sunt cele mai importante sau relevante pentru propriile interese. 

(https://profuonline.ro/cum-ne-adaptam-stilul-de-predare-in-mediul-online/) 

Metoda „Învățarea adaptivă” - Această metodă implică utilizarea computerelor și a altor 

tehnologii ca dispozitive de predare viabile. Pentru elevi, învățarea unui anumit subiect vizionând un 

videoclip poate fi cea mai eficientă. Alții pot învăța mai bine participând la forumuri de discuții 

online. În cele din urmă, depinde de profesor cum poate transforma fiecare elev dintr-un receptor 

pasiv de informații într-un participant dispus și activ la clasa dvs. online. Acest lucru poate însemna 

furnizarea de medii diferite (video, text, imagini etc.) pentru introducerea fiecărei lecții sau concept 

nou. (https://profuonline.ro/cum-ne-adaptam-stilul-de-predare-in-mediul-online/) 

Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, în sala de curs sau în 

online, acesta trebuie să fie centrate pe nevoile elevilor și să răspundă diferitelor nevoi de învățare ale 

elevilor, în contextual în care nu toți elevii învață în același ritm. Dacă întreg procesul didactic va fi 

structurat în așa fel încât să plaseze copilul pe primul loc, atunci acesta va participa la activitățile 

școlii cu interes și plăcere. (https://gutenberg.ro/4-metode-interactive-de-predare-online/) 
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Învățământul on - line – o nouă provocare 

 

Prof. Drăghici Mihaela - Oana                                                                                             

Școala Gimnazială Grebănu, Județul Buzău 

 

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. 

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. Predarea online este în 

creștere. Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. 

Profesorii, instituțiile și editorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie 

lăsați în urmă. Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei 

în clasă, este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită. 

Există, însă, anumite avantaje și dezavantaje ale învățământului on-line. Printre avantaje putem 

enumera:  

• 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. 
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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. 

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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Şcoala de acasă 

 

profesor logoped. Dragnea Maria Daniela                                                                        

Centrul Judeţean De Resurse şi Asistenţă Educaţională - Olt 

 

”Spune-mi şi voi uita; arată-mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi înţelege”. John Gay 

 

Provocarea realizării activităţilor în mediul online a fost una dintre cele mai mari povocări din 

ultimii ani, am putea spune că a constituit subtil o reformă la nivel de învăţământ pentru toţii actorii 

implicaţi în educaţie.  

Aş spune însă că dincolo de ceea ce presupune inovaţie şi tehnologie în realizarea acestor 

activităţi de acasă, se rezumă la o idee profund înrădăcinată în cultura noastră, a faptului că educaţia 

porneşte de acasă, de unde şi celebra zicală a celor ,, şapte ani de acasă,,.  

Consider că a fost o perioadă menită să întărească relaţiile dintre şcoală şi familie, pentru că n-

ar fi avut aceeaşi valoare instruirea de acasă fără implicarea directă a părinţilor. Am observant în 

practica mea cum părinţii au fost mult mai deschişi în a înţelege rolul cadrului didactic şi cât de 

important este ca actul instructive-educativ să aibă, pe atât cât se poate, aceleaşi valenţe şi acasă.  

Vremurile se schimbă, iar odată cu ele ne schimbăm şi noi, însă sunt anumite valori care 

reprezintă o bază stabilă, acel echilibru care ne ajută să facem faţă acestor situaţii imprevizibile. 

Indiferent că şcoala de acasă s-a bazat pe multiplele platforme şi aplicaţii de învăţare în mediul online, 

baza a reprezentat-o familia şi relaţii între aceasta şi şcoală.  

O relaţie pentru care se militează profund şi care s-a dovedit, încă odată şi în aceste vremuri 

tulburi, că a fost şi va fi o bază a bunei funcţionări a educaţiei, oriunde s-ar desfăşura ea: acasă, online, 

la şcoală.  

Şcoala de acasă, această provocare nedorită, dar plină de sens, aş spune eu a reuşit să pună în 

evidenţă şi minusuri şi plusuri, dar o idee este sigură şi pe aceasta doresc să o întăresc, fără o relaţie 

stabilă, asertivă şi direct între şcoală şi părinţi, educaţia nu este posibila, fie ea acasă, sau în băncile 

şcolii.  

Ceea ce este trist în ceea ce priveşte şcoala de acasă rezultă din dificultatea pe care anumiţi 

copiii o întâmpină când vine vorba de a lucra online, din cauza lipsei condiţiilor.  

Lucru revoltător pentru acest secol în care ne aflăm, pentru că aşa cum nu sunt condiţii pentru 

ore online şi a face şcoală acasă, nu au fost şi nu vor fi condiţii pentru ca aceşti copiii să continue să 

înveţe după terminarea celor 4-7 ore de stat în bancă.  

Ştim deja că nu este suficient efortul pe care îl fac cadrele didactice şi copiii la şcoală, indiferent 

unde este această şcoală şi atunci, întreb: e nevoie de o pandemie să aducem empatie şi rezolvare în 

aceste cazuri, nu doar utopic, ci în mod real? Acestea fiind spune, consider că şcoala de acasă, ar 

trebui să egalizeze şansele la aceeaşi educaţie pentru toţi copiii.  

”Spune-mi şi voi uita; arată-mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi înţelege”, spunea John Gay, 

aşa că, şcoala de acasă nu face decât să arate că fără implicare, evoluţia este cel puţin încetinită.  
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Sistemul de învățământ din Franța 

 

Prof. Dragomir Diana - Oana                                                                                            

Liceul Tehnologic Costești, Argeș 

 

Sistemul de învățământ din Franța este organizat în mare parte ca și în România, pornind de la 

creșe și școli de stat sau private până la facultăți de stat dar și universități de renume internațional.  

Școlarizarea în Franța este gratuită și obligatorie pentru vârstele cuprinse între 6 si 16 ani. 

Ultimii doi ani de pregatire sunt opționali, iar daca elevul decide sa ii urmeze, la final trebuie sa 

sustina proba de Bacalaureat. După absolvirea celor 12 ani de studii și trecerea cu brio a exemenelor 

finale, elevul poate opta pentru a merge la facultate. 

Școala începe pe data de 2 septembrie de obicei, dar poate varia usor. Orele de studii sunt 

înpărțite in 3 ore de curs dimineața si 3 ore de curs după- amiaza, elevii având 2 ore pauza de masa, 

pauză în care pot opta pentru cantina școlii sau pot să plece acasă. Elevii trebuie sa vina la scoala de 

luni pana vineri, cu o zi pauză miercuri, iar în multe școli elevii sunt chemati si sambata pentru o 

jumatate de zi. 

Orice copil poate fi înscris de la varsta de 2 ani la o creșă, aceastea fiind finanțate de către statul 

francez. Insecrierea este optionala iar locurile nu sunt garantate. De aceea marea majoritate a 

parintilor aleg creșa și scoala copilului inainte de a se naste. 

Grădinița dureaza 3 ani, prima etapa numindu-se "des apprentissages premiers" unde copilul va 

invata cum sa se integreze în societate, urmând ca la pragul denumit "Grande Section" sa prinda 

abilitatile necesare începerii scolii primare "Ecole Primaire" (citire, scris si notiuni elementare de 

matematica). 

La fel ca și în România, școala începe la vîrsta de 6 ani, fiind împărțitaă dupa cum urmeaza: 

• CP (cours preparatoire) - Clasa a I-a; 

• CE1 (cours elementaire 1re annee) - Clasa a II-a - copii în acest an având prima lor evaluare; 

• CE2 (cours elementaire 2e annee) - Clasele a III-a - se mai numeste etapa "des 

approfondissements" 

• CM1 (cours moyen 1re annee) - Clasa a IV-a 

• CM2 (cours moyen 2e annee) - Clasa a V-a 

Colegiu - College (6em-3em) 

 Etapele colegiului francez sunt: 

• 6eme - Clasa aIV-a 

• 5eme - Clasa a VII-a 

• 4eme - Clasa a VIII-a 

• 3eme - Clasa a IX-a 

In etapa 6eme (clasa a IV-a) este obligatorie studierea unei limbi straine, de obicei fiind aleasă 

limba engleza. A doua limba obligatorie este indtrodusa în programul de studii in etapa a 4eme(clasa 

aVIII-a). 

La finalul etapei 3em (clasa a IX-a), elevii sustin examenele nationale, unde obtin diploma de 

"Brevet des colleges". Tot la aceasta etapa, "Conseil de classe" decide pe baza notelor obtinute, daca 

elevul va urma un liceu normal "Lycee Baccalaureat" sau o scoala profesionala "Lycee 

Professionelle". 

Liceu - Lycee (seconde-terminale) 

Numerotarea anilor de liceu este următoarea: 

• 2nde - Clasa a X-a 

• 1re - Clasa a XI-a 
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• Terminale - Clasa a XII-a 

Examenul de bacalaureat începe încă din clasa a XI-a "Première" unde se susține testul la limba 

si literatura franceza, examenul fiind scris si oral. Ultimele examene se sustin în Clasa a XII-a 

"Terminale" unde elevii sunt supusi mai multor materii, bazate pe specializarea pe care au urmat-o.  

Dupa absolvirea bacalaureatului, elevul are dreptul sa intre la o facultate de stat sau privată. 

In general la facultate în Franța se intră pe baza unor examene, stabilite de catre fiecare entitate 

in parte, examen oral si examen scris, admiterea fiind prin concurs. Admiterea la o universitate se 

sustine de maxim două ori, dacă persoana nu reuseste sa treaca de examene nu mai poate participa 

niciodata la ele. 

Anumite universitati din Franța sunt denumite Grande Ecole, adică universități care au o 

reputație foarte mare, iar absolvirea unei asemenea institutii iti garanteaza un viitor stralucit. i 

Majoritatea politicienilor, administratorilor de firme sau managerii din marile companii din Franta  

detin o astfel diplomă. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON - LINE 

 

Dragomir Lavinia-Elena,                                                                                                         

GPN Scurtești, Buzău 

 

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 sau am trecut 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 total sau partial. 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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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 

 

Dragomir Maria,                                                                                                                 

G.P.N. Scurtesti, Buzau 

 

 
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 

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 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. 
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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. 

 

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. 

4. 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 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. 
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Evaluarea inițială – oglindă a debutului 

orelor de limba și literatura română 

 

 

profesor, Dragomir Mirela 

Școala Gimnazială „Miron Costin”, Galați 
 

 

Evaluarea inițială este una dintre formele esențiale de evaluare, deoarece oferă atȃt elevului, cȃt 

și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare și a unor aspecte ce necesită corectare sau 

îmbunătățire. Prin evaluarea inițială, profesorul nu își propune să aprecieze performanțele globale ale 

elevilor sau ierarhizarea lor, ci doar cunoașterea nivelului de achiziții ale elevilor la  ȋnceputul de an 

școlar. Se recomandă astfel raportarea  la bareme de evaluare. 

Chiar dacă pentru elevi evaluările sunt o sursă de stres, scopul evaluării inițiale este cu atât mai 

bine atins, cu cât elevii dunt determinați să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, 

pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii 

și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca pe un exercițiu util activității 

de învățare și nu ca pe o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se 

consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor 

propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor 

favorabile unei noi învățări. 

Evaluarea inițială oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 

exactă a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale 

se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru 

ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de tratarea 

diferențiată a elevilor, de selecția riguroasă a conținutului învățarii, ȋnsă și de  utilizarea acelor metode 

și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 

activă și formativă sau de  îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă. 

Ȋntr-un asemenea punct, este important să fie alese cele mai potrivite metode, tehnici și stragii 

didactice. Ȋn materie de metodologie, libertatea profesorului este nelimitată. Aici este un teren pe care 

se poate afirma cel mai mult spiritul creativ didactic al acestuia. 

Testele de sondaj iniţial (pretest) aplicate la începutul semestrului, anului, ciclului şcolar au ca 

scop verificarea însuşirii materiei din anii anteriori, identificarea lacunelor, formarea grupelor pentru 

recuperarea materiei sau pentru organizarea adecvată a predării şi învăţării. 

Dintre tehnicile de testare scrisă, tehnicile de testare cu întrebări sau enunţuri închise abordează 

un singur aspect cognitiv, relevant, precis delimitat, izolat din volumul de cunoştinţe.  

Tehnica alegerii duale (Itemii de discriminare binară) solicită elevului să asocieze enunţul cu 

una dintre componentele unor cupluri de alternative duale: adevărat/fals; corect/ greşit; da/nu; 

acord/dezacord.  

Enunţurile alternative cuprind afirmaţii pe care elevul le apreciază ca adevărate sau false, iar 

întrebările alternative presupun răspunsuri de tipul da - nu. 

De exemplu: Cuvântul „cercei” conţine două vocale şi o semivocală?  Da / Nu 

                      Cuvintele „torturi” şi „torturi” se numesc omofone. Corect/Greşit  

Tehnica perechilor (Itemii de asociere sau de tip pereche). Aceşti itemi solicită stabilirea unor 

corespondenţe între cuvinte, propoziţii, fraze, numere, litere sau alte categorii de simboluri, distribuite 

pe două coloane paralele.  

Tehnica alegerii multiple (Itemii de discriminare sau alegere multiplă). Aceşti itemi solicită 

alegerea unui răspuns dintr-o listă de alternative oferite pentru o singură premisă.  

Tehnicile de testare cu întrebări sau enunţuri deschise conţin indicaţii care ghidează elevul către 

performanţa cerută. 
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Tehnica răspunsului scurt solicită construirea unui răspuns în totalitatea lui sau o parte 

componentă a unei afirmaţii, astfel încât aceasta să dobândească sens şi semnificaţie. Pentru 

formularea răspunsului se utilizează cunoştinţe şi capacităţi cu care se formează structuri integrate.  

Itemii cu răspuns scurt necesită formularea unui răspuns scurt, liber ca formă şi conţinut, dar 

limitat cifric. 

Textul lacunar necesită completarea unor lacune din text, a unor propoziţii sau fraze 

neterminate. Pentru obiectivitatea notării este nevoie ca fiecare lacună să presupună un singur răspuns 

acceptabil, spaţiile libere să fie egale pentru a nu sugera dimensiunea răspunsului, iar frazele să nu 

fie identice cu cele din manual. 

Itemii de tip eseu solicită construirea unui răspuns liber conform unor cerinţe date.  

Acestea sunt doar cȃteva tehnici pe care le putem aplica ȋn evaluarea inițială la limba și literatura 

romȃnă, dacă avem ȋn vedere faptul că evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea 

unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor 

fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, 

fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Importanța evaluării inițiale este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că „este mai ușor 

să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului de evaluare prevenirea și controlul sau 

monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui la intervenții și decizii 

pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă 

constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea 

pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 

și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 

îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 

Pedagogică București, 1981. 

Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
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Copilărie 

 

R. Răzvan Daniel                                                                                                                       

Clasa a II-a                                                                                                                       

Şcoala Gimnazială Mireşu Mare                                                                                  

Profesor coordonator Dragoş Gelu 

 

Copilărie, fluturaş în zbor 

Oare de ce alergi aşa uşor? 

Spune-mi, de ce te duci, ce nu e bine? 

Tu nu mai vrei să stai puţin cu mine? 
 

Oare te-am supărat aşa de tare 

Şi vrei să fug mereu, să fiu mai mare? 

Mai lasă-mă, o clipă doar,  

Să mai citesc în scumpul meu Abecedar! 

 

Eu vreau să fiu prieten bun cu tine, 

Te rog, rămâi...aşa îmi este bine! 

Ca să rămân copil aş vrea, 

Copilărie dragă, nu pleca! 

 

La şcoală                                                                                                                                             

B. Iulia Alina                                                                                                                               

Clasa I                                                                                                                                

Şcoala Gimnazială Mireşu Mare, Structura Lucăceşti                                                 

Profesor coordonator Dragoş Ana 

 

Şcoala e locul ce ne cheamă la-nvăţat 

La scriere, mate şi abecedar, 

Ne-ndrumă ce e bine şi ce-i rău 

Şi ne-nsoţeşte la bine şi la greu. 
 

Ne face să fim mândri de ce ştim, 

Să plângem, să râdem, să zâmbim, 
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Dar tot ea se supără, ne ceartă 

Când nu suntem atenţi, câteodată. 
 

Şcoala mea este un loc frumos 

Acolo eu învăţ cum să fiu de folos: 

Să fiu curat, corect şi să nu mint 

Şi orice-ar fi, să fiu mereu cinstit. 

 

Vacanţa                                                                                                                                         

B. Elena Cosmina                                                                                                                  

Clasa a II-a                                                                                                                         

Şcoala Gimnazială Mireşu Mare                                                                                      

Profesor coordonator Dragoş Gelu 

 

Te-aştept să vii vacanţă mare! 

Îţi dau acum un dar, o floare, 

Pentru că vreau mult să mă joc 

Cu prietenii mei la un loc. 
 

Suntem copii, ne place joaca 

Şi mereu vrem să ne distrăm, 

Să nu uităm nicicând copilăria 

Pentru că ea trece uşor. 
 

Cu flori, copaci şi frunză verde 

Aceasta e vacanţa mare ce se vede. 

Şi e frumos cu soarele la mare 

Care zâmbeşte pentru fiecare. 

Copilăria lui Nică 

D. Casian Emanuel                                                                                                              

Clasa a II-a                                                                                                                         

Şcoala Gimnazială Mireşu Mare                                                                                  

Profesor coordonator Dragoş Gelu 
  

Într-o zi de vară caldă 

Nică a plecat la scaldă. 

Şi s-a furişat de-acasă, 
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Iar de treabă...nici că-i pasă! 
 

În altă zi minunată, 

Fură pupăza moţată. 

Şi-o ascunde-n pălărie, 

Iar mătuşa lui nu ştie. 
 

Când cireşii dau în rod, 

Hop! Şi Nică urcă-n pom. 

Din cireşe se înfruptă, 

Cu mătuşa o încurcă. 
 

Ăsta-i Nică cel isteţ,  

Şugubăţ şi îndrăzneţ. 

Nu-l întrece nimenea, 

Când el dă de o belea! 
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Educatie fără frontiere 

 

Grădinița  Program Prelungit Nr. 28 – Oradea 

Profesor învățământ preșcolar: Dragoș Cornelia Alina 
 

 

Educația este un proces continuu ce nu se realizează doar  într-o anumită etapă a vieții, ca mai 

apoi acest proces să înceteze, ci ea trece de aceste ,,frontiere,, oferindu-ne posibilitatea de a fi veșnic 

,,mici învățăcei”, fie că ea se realizeză formal, informal sau pe tot parcursul vieții. Sistemul 

educațional românesc a cunoscut în ultimii doi ani adevărate provocări, fiind pus în situația de a se 

adapta din  mers noilor cerințe în condiții pandemice.  

Provocarea nu a fost doar pentru sistem în sine,  ci pentru toți cei care fac ca acest sistem să 

funcționeze: copii, cadre didactice,  părinți. Am realizat astfel că educația poate trece dincolo de 

contactul direct cu profesorul, oferind noilor generații și o altă perspectivă: cea a școlii în online. 

Dincolo de trecerea noastră inopinată în online (de pe o zi pe alta), adaptarea a trebuit să survină la 

fel de repede și de o parte și de alta a polilor educaționali profesori-elevi/preșcolari. 

Ca și cadru didactic profesez de aproximativ zece ani, ani în care am deslușit rând pe rând 

tainele acestei frumoase vocații, și se mai deschid alți ani în fața mea cu alte provocări și alte bucurii. 

Trebuie să precizez faptul că opt ani am fost profesor de Limba și literatura română, iar ultimii doi, 

știrbiți,  am fost profesor în învățământ preșcolar. Spun știrbiți, deoarece mi-am desfășurat activitatea 

în perioada de pandemie, sporadic,  prea puțin și insuficint în sala de grupă.  

Am încercat să găsesc altenative în a mi apropia pe cei mici și de a estompa cât s-a putut ruptura 

copiilor de un anumit program cu care erau familiarizați, și de a realiza acest proces instructiv- 

educativ cât mai eficient. Ca și multe dintre colegele mele mi-am desfășurat activitatea pe un grup de 

socializare (whatsapp), unde am postat diferite sarcini de lucru  ca și recomandare, niciodată nu am 

impus cât anume să se lucreze, pe care copiii le-au lucrat ajutați de un adult: fie mama, tata, bunica, 

frate sau soră mai mare. 

Consider că,  școala online pentru învățământul preșcolar  și primar a fost o foarte mare 

provocare și nu aș putea spune că a fost una  fructuoasă, din contră,  copiii au fost mai debusolați, 

mai nesiguri și mai vulnerabili.    

Sistemul tradițional în care elevii interacționează cu profesorul se pretează după părerea mea 

cel mai bine acestor două nivele educaționale, deoarece preșcolarii și elevii din ciclul primar au nevoie 

de educatoare/învățătoare să fie lângă ei fizic, această apropiere nu poate fi mijlocită de nimeni și  

nimic, deoarece mai mult decât  oricine cei mici au nevoie în primul rând de socializare, de contactul 

lor direct unii cu alții. Nu spun că tehnologia nu e utilă și benefică, dar din fața ecranului nu putem 

transmite întru totul tot ceea ce am dori copiilor,  unde,  bunăoară preșcolarii cunosc lumea și o percep 

în bună parte prin interacțiunea nemijlocită dintre ei și ceea ce îi interesează. Chiar dacă i-am putut 

vedea prin câteva întâlniri pe Zoom nu a fost nici pe departe același lucru cu întâlnirea noastră față în 

față. Efectul unei școli online prelungite vor crea însă disparități pentru copiii din această generație. 

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între 

preșcolari și educatoare; dar și între copii, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod 

de abordare a învățării. În altă ordine de idei în această perioadă se pierde abilitatea de cooperare și 

colaborare a copiilor care este un indice al securității financiare și emoționale pe termen lung. 

Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru preșcolarii mai lenți în realizarea sarcinilor; 

conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 

acestora nu este facilitată de către educatoare. 

Un alt dezavantaj în ceea ce privește învățarea online la nivel preșcolar îl reprezintă raportul  

copilului la autoritate, stând acasă alături de membrii familiei, copilul în situația asta de predare online 
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nu ascultă, este greu cu tranzițiile, este greu să se așeze la calculator sau este greu să-și facă fișele 

trimise de educatoare.  

Printre avantajele învățării făță în față putem enumera următoarele: învățarea în sala de grupă 

îi ajută pe preșcolari și pe  educatoare să se cunoască mai bine, educatoarea să urmărească 

comportamnetul acestuia și să vadă unde necesită preșcolarul un ajutor mai consistent. Acest lucru 

permite educatoarei să cunoască copiii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să 

acționeze în vederea ghidării lor spre ceea ce le face plăcere și au înclinație. Într-o sală de grupă 

tradițională, preșcolarii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile, ideile  și să-și clarifice propriile 

întrebari cu educatoarea, obținându-și astfel răspunsurile imediat.  

Mediul în care copilul preșcolar își desfășoară activitatea este fundamental în procesul de 

învățare. Sala de grupă este special amenajată și adaptată nevoilor sale. Din momentul în care intră 

în sala de grupă și până în momentul în care iese pentru el reprezintă intrarea într-o lume 

(microcosmos)  a lui, doar a lui.  

Interacțiunea cu educatoarea și ceilalți copii este primordială deoarece prin intermediul 

grădiniței, al colectivului grupei,  el câștigă în timp acea independență față de mediul familial și 

familiar  care îi conferă pe de o parte siguranță, dar îi limitează  viață socială. Educația preșcolară 

este în primul rând despre activarea celor cinci simțuri: tactil, olfactiv, vizual și așa mai departe și 

deconectarea emoțională.  

Mergând pe principiul imitării și al modelării comportamentelor dezirabile încă de la cele mai 

fragede vârste, putem înțelege importanța și rolul grădiniței în această formare. La grădiniță, copilul 

descoperă o altă dimensiune a relației cu adultul care nu mai este mama, tata sau bunica. Acum este 

momentul în care copilul începe să își stabilizeze imaginea de sine, să perceapă și să accepte și alte 

opinii și abordări ale celorlalți copii și să ajungă la un consens de coexistență cu aceștia. La 5 ani se 

măsoară abilitatea copilului de a coopera în relație cu celălalt și de a folosi un instrumentar sofisticat 

de “cum îmi impun eu voința, cum renunț, cum dau un pas înapoi și înainte de dragul jocului și al 

construcției de rol în care sunt”. Abilitatea asta socială se dezvoltă în grădiniță. 

Un alt avantaj îl constituie rezistența la frustrare iarăși este o chestiune care construiește 

reziliența și se construiește în grădiniță, în general, în relație cu educatoarea și cu grupul social, atunci 

când un copil învață să-și moduleze emoțiile, trăirile, reacțiile, să nu se supere la fel de ușor cum o 

face acasă, când este privit de toată familia, sau dimpotrivă ignorat, în familiile disfuncționale.  

Educatoarea și grupul clasei este mediul securizant în care copilul învață să-și autoregleze 

impulsurile, să-și dezvolte răbdarea, să finalizeze lucrarea, să rămână în lucru, chiar și după ce a 

obosit, încă un minut. Acest lucru se va pierde în acest interval în care suntem online și numai 

părintele mai poate să-l țină pe linie de plutire.  

Secretul educației și al unei educatoare bune și al unui părinte este în educarea răbdării, a 

rezilienței și a stăruinței, este acest moment de cotitură în care copilul se supără, pare nemulțumit și 

tu știi să continui cu el fără să-l strivești, fără să-l inhibi, arătându-i că sunteți împreună. Că știi că îi 

este greu, doar că lucrurile trebuie duse la bun sfârșit și că munca trebuie onorată. 

În conluzie activitatea față în față a preșcolarilor cu educatoarea este definitorie punând bazele 

unei independențe ce atinge toate ariile sale de dezvoltare învăţând,( să mănânce singuri, să facă la 

oliţă, să îşi recunoască hainele şi să se îmbrace singuri, etc.). 

 

Bibliografie: 
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PROGRAM ȘCOLAR                                                                                         

ACTIVITĂȚI SUPORT PENTRU ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 

DRAGU DANIELA 
 

Grupa Mijlocie  

Ziua  Teme/Activități  Interval orar/9,30-13,30 

Luni  Activitate propusă :Cunoaștere mediului 

:,,Primăvara în gradina mea"-observare 

 Test pe platformă :Evaluare interactiva :,, 

Colorează corespunzător "(max. 5 minute)  

Jocuri de mișcare în curtea casei 

Whatsapp, massenger (9,30-11,30) 

Transmitere portofoliu și feedback-

massenger (11,30-13,30) 

Marti  Activitate propusă :Educarea limbajului :,, 

Primăvara" - memorizare  

Desenul umbrelor:,, Soare, umbra și culoare" 

Jocuri muzicale în curtea casei  

Whatsapp, massenger (9,30-11,30) 

Transmitere portofoliu, feedback, 

aprecierea activității(11,30-13,30) 

Miercuri  Activitate propusă :Educația muzicala :,, Glasul 

primăverii "-audiție (deprinderea de a audia un text 

muzical) 

 Utilizare Aplicația TIK-TOK (Dansam cu 

primavara)  

,, Grădinarul iscusit"-construcții (realizarea unei 

cuști pt pasarele, împreună cu un membru al 

familiei)  

Whatsapp, massenger (9,30-11,30) 

Transmitere portofoliu, feedback, 

aprecieri(11,30-13,30) 

Joi  Activitate propusă :Activitate practic - 

gospodăresca:,, Sunt responsabil de mic" - 

realizarea unor atribuții în familie  

Jocuri de mișcare și muzicale la alegerea copiilor 

(dintre cele învățate la grădiniță).  

Whatsapp, pe massenger (9,30-

11,30) 

Transmis portofoliu, Feedback, 

aprecieri(11,30-12,30) 

Vineri  Activitate propusa:Deprinderi psihomotrice:          

,, Cursa primaverii"-traseu aplicativ în aer liber  

Exersare scriere elemente grafice, cu creta, pe 

asfalt.  

Stabilirea unui loc special, împreună cu părinții, 

unde vor expune lucrările ce vor fi realizate la 

Whatsapp, massenger (9,30-11,30) 

Întâlnire pe Zoom. as(11,30-13,30) 
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Gradinita de acasă.(frigider,birou,perete,usa 

camerei)  

ZILNIC  Consilierea părinților prin distribuirea de 

informații, care sa ii ajute în susținerea activitatii 

prescolarilor.  

Asigurarea unei comunicări pe grup whatsapp 

(precizări oficiale, clarificarea situațiilor și 

realizarea feed-back - ului).  

Grup whatsapp:Piticii Voinicii  

Facebook - massenger :Grupa 

Piticilor  

 

Zilnic: 5 minute G. I. si. 5 minute MP 

Gimnastica de inviorare (sesiune video massenger )  

Momentul de poveste (sesiune video  massenger)  

 

Mijloace de realizare 

- Comunicare pe grup Whatsapp (la nevoie)  

- Susținerea activitatii, consilierea parintilor, transmitere dovezi portofoliu, feedback pe 

massenger,, Grupa Piticilor "(zilnic)  

- Întâlniri Zoom.us (vineri)  
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METODA ,,FRISCO” ȘI PREDAREA ONLINE 

 

PROF. DRĂGUȘ GEORGETA,                                                                                   

LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST, TIMIȘOARA 

 

 

În perioada actuală, trecem prin niște provocări neașteptate, inimaginabile pentru unii, astfel 

încât se poate pune și întrebarea care poate fi retorică: trăim cu adevărat o viață reală sau o aventură 

fantastică? Parcă niciodată nu sunt mai reale și mai profetice afirmațiile lui Francis Fukuyama. 

Adevărata motivaţie a acestor afirmaţii se află şi în gândurile pe  care le-a născut lucrarea filosofului 

american de origine japoneză, Francis Fukuyama, intitulată Marea ruptură. Bestseller al anului 2002, 

cartea înfăţişează într-o interesantă perspectivă istorică şi filosofică imaginea de secol XXI, iar esenţa 

lucrării, care prezintă într-o formă clară chipul timpului viitor, poate fi utilizată într-un celebru citat: 

„Viitorul va evolua într-un ritm care ne somează să ne redefinim identitatea.”  

Metoda Frisco este o metodă ce seamănă cu metoda “pălăriilor gânditoare”, deoarece presupune 

interpretarea unor roluri de către elevi, dar fiind mai puţine, patru, şi anume: conservatorul, 

exuberantul, pesimistul, optimistul. 

Un rol important îl are profesorul, care trebuie să le explice elevilor trăsăturile atribuite fiecărui 

rol, aşa cum se precizează şi în lucrarea “Didactica literaturii române”de Ilie Emanuela, p. 186:  

Conservatorul apreciază mai mult soluţiile vechi, încurajând păstrarea acestora. 

Exuberantul asigură o atmosferă creativă, propunând idei originale, inedite. 

Pesimistul vede lucrurile în negru, criticând ideile celorlalţi, dar şi sugestiile de ameliorare. 

Optimistul încurajează grupul să privească totul într-o perspectivă posibilă, realizabilă, găsind 

soluţii realiste, stimulând participanţii să gândească pozitiv. Am aplicat această metodă la clasa a XI-

a, pentru caracterizarea personajului principal din nuvela istorică și romantică Alexandru 

Lăpușneanul de Costache Negruzzi, urmărind consolidarea şi sistematizarea cunostinţelor despre 

personajul literar. Am explicat elevilor metoda de lucru și am format, separat, pe WhatsApp patru 

echipe de lucru, în funcție de perspectiva din care este privit acest personaj.  

Menționez că metoda Frisco este o metodă inovativă de stimulare a creativității pe grupe de 

elevi. La fel, activitățile pe grupe de elevi nu trebuie abandonate în perioada de predare online, 

deoarece se rup niște liante foarte importante în comunicarea interpersonală a elevilor din aceeași 

clasă. S-au împărţit rolurile:  

Conservatorii/ tradiționaliștii:  

Din punctul nostru de vedere, Alexandru Lăpușneanul este un personaj foarte autoritar, crud și 

răzbunător, din moment ce săvârșește cu sânge-rece atâtea crime pentru a se răzbuna pe boierii, 

considerați de el, dușmani, din prima lui domnie. La fel, atitudinea față de doamna Ruxanda și față 

de fiul său este lipsită de iubire, de empatie și este afectată de aceeași dorință de răzbunare, în cazul 

în care s-ar ridica de pe patul de moarte din cetatea Hotinului. 

Exuberanții:  

Din punctul nostru de vedere, Alexandru Lăpușneanul este un personaj vizionar, care dorește 

să-și centralizeze autoritatea domnească într-o Moldovă sfâșiată de lupte interne. Și ce dacă 

condamnă și ucide atâția boieri? Întreg Evul Mediu european este marcat de lupte sângeroase și 
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dorință de putere, de trădări și ucideri în cadrul aceleiași familii. Îl putem compara pe Alexandru 

Lăpușneanul cu regele Henric al VIII-lea, despre care nu se poate spune că nu era un conducător 

patriot, în ciuda cruzimii sale. La fel și Alexandru Lăpușneanul este un domnitor patriot, care dorește 

o Moldovă unită, lipsită de trădători de neam și de țară. Pesimiștii: 

Noi considerăm că Alexandru Lăpușneanul este un fel de piază-rea pentru Moldova. Nu 

degeaba, a fost trădat în prima domnie. Faptele sale oribile sunt un exemplu crud, de neurmat pentru 

succesorii săi la tron. Tirania lui de nezdruncinat îneacă țara în sânge și oferă 

o perspectivă foarte pesimistă pentru anii ce vor urma în istoria Moldovei. Crimele lui și setea lui de 

sânge oferă și o perspectivă obscurantistă asupra Moldovei, deoarece el imprimă cursului istoriei o 

tendință regresivă, înapoiată, și nu una progresistă, de viitor luminat. Optimiștii:  

În opinia noastră, Alexandru Lăpușneanul oferă o perspectivă progresistă pentru Moldova, 

deoarece el dorește să fie singurul domnitor al țării și să dizolve toate grupurile de interese formate 

din boieri înapoiați și hrăpăreți, care asupreau norodul. Această tentativă de centralizare a puterii este 

de bun augur, deoarece pune capăt luptelor interne pentru putere în bântuita țară a Moldovei. El 

reprezintă un model viabil, progresist pentru întregul popor și pentru cei care îi vor urma. Este un 

personaj diplomat, inteligent, bun conducător, patriot, neifluențabil, dornic ca Moldova să prospere, 

iar poporul să fie fericit și să nu mai fie asuprit de boierimea retrogradă.  

Elevii, îndrumați de profesor, au ajuns la concluzia că Alexandru Lăpușneanul este tipul 

personajului romantic, excepțional, pus în situații de excepție, cu trăsături pozitive și negative, alcătuit 

din lumini și umbre și caracterizat cu ajutorul antitezei- procedeu artistic tipic romantic- folosit atât 

în cadrul caracterizării propriei sale personalități, dar și în opoziție cu alte personaje (doamna 

Ruxanda). 

 

Bibliografie: 

1. Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2008. 

2. Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Editura 

Emia, 2004. 
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ÎNVĂŢAREA ONLINE – AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 

Prof. Dramu Rodica 

 

’’Îi poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi, dar dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-i 

curiozitatea, el își va dedica întreaga viață învățăturii.’’ Clay P. Bedford 

 

Procesul de învăţare se realizează la orice vârstă. Pentru a ţine pasul cu transformările din 

societatea modernă trebuie să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii şi să ne 

autodepăşim. 

Învăţământul electronic este o tendinţă nouă în învăţământ, cunoscut şi sub denumirea de „e-

learning”, reprezentând interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare şi tehnologiile 

informaţionale. Într-o definiţie neconsacrată, e-learning reprezintă, 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. Forma consacrată a învăţămâtului electronic 

este cea instituţionalizată. Ea poate fi întâlnită sub denumirea de învăţământ la distanţă, instruire 

asistată pe calculator, instruire prin multimedia. 

Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 

instituțiile, profesorii şi elevii trebuie să se adapteze. Astăzi, experimentăm învățarea combinată care 

îmbină oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Resursele online 

permit reanimarea sistemului educațional, nu doar 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, nevoit să caute / selecteze corect informaţia.  

Platformă e-learning reprezintă 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: autentificarea, 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 şi instrumentele de 

evaluare. 

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

•   sincronă, în care profesorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 

monitorizând mediul educaţional 

•  asincronă. Acest mod presupune studiu  în ritmul personal al elevilor, proiecte de colaborare 

şi învăţare la distanţă. 

 

Avantajele învăţării online 

1. Distribuirea rapida a materialelor didactice.  Profesorii sau administratorii pot transmite  

rapid, oricând şi oriunde informaţiile pe care le doreşte. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea 

persoanelor pentru a se întâlni fizic. Informaţiile rămân online. 

2. Elevii pot intra în posesia materialelor print-o simplă accesare. Orice persoană din grupul 

ţintă are acces la toate informaţiile, oriunde şi oricând. 

3. Numeroase conţinuturi multimedia. Cu ajutorul internetului sunt transmise cu uşurinţă  

imagini, videoclipuri, fisiere şi orice fel de materiale virtuale care eficientizează învăţarea. 
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4. Posibilitatea de corectare sau actualizare a conţinuturilor.  

5. Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă. 

6. Elevul poate învăța în ritmul lui propriu beneficiind de feedback rapid și permanent. 

 

Elevii pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la 

colegi. Astfel putem vorbi nu doar despre învăţare individuală, ci şi de interacţiune virtuala. 

Limite și dificultăți / Dezavantaje 

1. Dificultăţi în utilizarea tehnologiei 

Tehnologia avanseaza zi de zi şi nu toate persoanele sunt la zi cu noutăţile. De aceea de multe 

ori sunt întampinate probleme de utilizare şi de accesare a informaţiilor sau de realizare a unor 

proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situaţii de confuzie şi dezorientare, de unde apare şi 

lipsa de motivaţie. Această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video. 

2. Lipsa comunicării reale/ fizice 

Dacă învăţarea şi comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc 

au tendinţa de a comunica tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează! 

Folosirea corectă a noilor tehnologii este utilă în procesul de  îvăţare, atât a celor mici, cât şi a 

celor mari. În cazul celor mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să constituie o 

motivaţie puternică pentru a o utiliza în mod eficient în diferite domenii. 
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Integrarea resurselor educaționale învățării on-line                                                               

în procesul instructive – educative 

 

PIP Dranga Oana                                                                                                            

Școala Gimnazială,, Ion Murgeanu ” Zorleni 

 

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. Astfel, au fost realizate instrumente care pot fi utilizate în cadrul lecțiilor pentru 

atingerea unor obiective care vizează procese cognitive, precum recunoașterea sau înțelegerea, dar 

avem și aplicații care vizează procese cognitive complexe precum analiza, evaluarea, dar mai ales 

procesul de creație. 

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. 

Voi  prezenta câteva platorme, ce se pot utiliza la clasă și anume: Kahoot, Storybird, Quizizz, 

Wordwall, Quizlet, LearningApps, și Hot Potatoes, folosite  atât pentru atingerea unor obiective 

cognitive aferente nivelurilor de bază, precum înțelegerea, cât și pentru nivelurile superioare, unde 

avem de-a face cu crearea unor produse de activitate originale, care să valorifice cunoștințele, 

competențele și potențialul creativ al elevilor.  

Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 

disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane 

de oameni din 180 de țări.A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din 

întreaga lume.  

Jocurile de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru elevi de  toate 

vârstele. A câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, 

calculator sau laptop care dispune de un browser web. 

Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o 

serie de întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de 

aplicație prin intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de 

întrebări poate fi realizat de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de „jocuri” 

disponibile.  

Cadrul didactic deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și 
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când trece la următoarea întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit 

anterior de profesor, prin selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră 

corectă. După ce timpul expiră, este afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra 

cunoștințelor lor. Acest instrument Web 2.0 se poate utiliza atunci când se dorește verificarea 

asimilării unor conținuturi de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor 

activități de evaluare formativă), exersarea unor conținuturi, identificarea unor informații necesare 

parcurgerii materiei. Aplicația poate fi utilizată și pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii 

să le rezolve în format digital. 

Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi, atât la clasele gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia 

au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt 

motivați să obțină rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor 

devine, astfel, o procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru elevi. Avantajele rezidă în 

diminuarea stresului asociat evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor instrumente cu care elevii 

sunt familiarizați și implicarea acestora într-o activitate al cărei caracter ludic îi stimulează în 

abordare şi în obținerea unor rezultate mai bune. 

 

Limitele de natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale 

elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei. 

Itemii proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul 

limitat de caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe 

(aproximativ 20 secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea 

de probleme. 

Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând 

resursele disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are 

un nivel care poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum 

posibilitatea de a imprima povestea creată pe site. 
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Varianta gratuită  are zone   dedicate profesorilor, elevilor și părinților. Aceștia pot interacționa 

și au posibilitatea de a oferi feedback prin postarea de comentarii la produsele de activitate. Odată 

finalizate, poveștile pot fi făcute publice sau pot fi vizualizate doar de grupul de prieteni. Profesorii 

pot stabili o temă din zona dedicată acestui scop (Assignments), pot vizualiza materialele realizate de 

elevi, pot să le ofere feedback și pot invita părinții să vadă poveștile realizate de propriii copii. Părinţii 

nu au acces decât la materialele realizate de copiii lor, nefiind permis accesul la materialele celorlalți 

elevi (decât dacă acestea sunt postate în zona publică). 

Elevii creează mini-cărticele de povești pornind de la modele oferite de platformă și desene 

disponibile online; rezolvă teme trasate de profesor și pot să ia parte la teme periodice (challenges) 

propuse de administratori. De obicei, acestea sunt lunare și constau în scrierea unor povești având o 

tematică dată. Spre exemplu, tema lunii noiembrie  2017  se  numea Who  Cares? și îndemna 

utilizatorii să realizeze povești în care să prezinte relația cu o persoană importantă din viața lor. Cele 

mai bune povești au fost postate și au devenit publice. 

Aplicaţia Storybird este un instrument ușor de utilizat pentru materii incluse în aria curriculară 

Limbă și comunicare (în mod special limba engleză), dar și pentru alte discipline, precum cultură 

civică, geografie, biologie, istorie, educație artistică sau dirigenție. De asemenea, aplicația se poate 

utiliza și în realizarea unor proiecte extracurriculare care să stimuleze creativitatea elevilor, să le 

dezvolte competențele digitale, lingvistice și artistice. 

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; 

• colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 

•  clase create sau importate de pe Classroom; 

• 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; 

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”. 

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. 
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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 limba în 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. 

Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross 

(crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere 

sau de ordonare),  JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează 

exerciţii bazate pe întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va 

compila toate exercițiile Hot Potatoes într-o singură unitate. 

Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 

 

Webografie: 

 

quizizz.com/ 

wordwall.net/ro 

quizlet.com/ 

learningapps.org/ 

en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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1. Web 2.0 Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-in- 

teaching-and-learning/, 

2. Web 2.0 tools that correlate with the revised Bloom’s Taxonomy, disponibil pe Web 2.0 for 

the Classroom, web20fortheclassroom.wikispaces.com/Revised+Bloom%27s+Taxonomy, 

3. kahoot.com/ 

4. storybird.com/ 
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Invățământul on-line și tradițional 

 

DUCA MADALINA 

 

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. 

Sa comparam cele doua metode. 

Cursurile online 

Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-si creste nivelul de calificare si pentru a-

si spori oportunitatile de cariera. De exemplu, pentru a obtine promovarea la un nivel superior si 

locuri de munca mai bine platite. Cu toate acestea, multi angajati pot fi epuizati dupa munca si nu 

doresc sa participe la orele obisnuite. Deci, fireste, o clasa on-line este mai convenabila pentru ei, 

deoarece economiseste timp, bani si energie. 

Cel mai bun lucru despre cursurile on-line este ca indivizii pot lua un curs din confortul biroului 

sau acasa. Chiar si cu un program aglomerat, se poate gasi un pic de timp liber pentru un curs. 

In cursurile online, elevul nu interactioneaza direct cu institutia. Deci, In cazul In care aveti intrebari, 

poate fi dificil sa intrebati instructorii online, deoarece comunicarea este adesea foarte impersonala. 

Cu toate acestea, aceste cursuri ofera de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, e-mailuri si 

camere de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utila. 

Oamenii adesea cred ca interactiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a invata, 

deoarece este interactiva si permite comunicarea bidirectionala. Pentru astfel de persoane, cursurile 

sincronizate online vor fi mai potrivite. 

Un alt mod de a dobândi cunostinte prin intermediul unui mediu online este cautarea pe diferite 

motoare de cautare, cum ar fi Google, Bing etc. Desi acest lucru ajuta la reducerea cantitatii de carti 

pe care 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. 
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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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ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ WALDORF 

 

Prof. înv. preșcolar, Dudulea Cătălina,                                                                                  

G. P. P. nr. 37- Structură G. P. P. nr. 3 (grupă Waldorf) 

 
 

Istoria pedagogiei Waldorf în România începe în ianuarie 1990, când un grup de specialişti a 

organizat primele întâlniri publice, la care au participat experţi germani care au susţinut conferinţe 

despre acestă alternativă şi au realizat primele contacte cu autorităţile române. Ministerul 

Învăţământului a sprijinit, încă de la început, alternativa Waldorf prin suportarea cheltuielilor 

necesare cadrelor didactice înscrise la cursul de perfecţionare în pedagogia Waldorf, organizat la 

Bucureşti de Centrul pentru Pedagogie Waldorf din România. 

Astfel au început să funcţioneze grupe de grădiniţă şi clase, dispersate în teritoriu, care se 

înfiinţau nu acolo unde comunităţile de părinţi erau pregătite, aşa cum se întâmplă în ţările cu tradiţie 

în pedagogia Waldorf, ci în localităţile din care proveneau absolvenţii cursurilor de perfecţionare. 

Majoritatea cadrelor didactice care lucrează în sistem au fost pregătite în cadrul cursurilor organizate 

de Centrul pentru Pedagogie Waldorf, iar altele au urmat cursuri de specialitate în străinătate, în 

instituţii de profil din: Ungaria, Austria, Germania, Franţa şi Marea Britanie. 

Împreună cu Consiliul Naţional pentru Curriculum a fost elaborat şi finalizat curriculumul 

pentru învăţământul preprimar, primar, gimnazial şi liceal, el fiind în vigoare din anul şcolar 

2002/2003. 

Baza psiho-pedagogică din grădiniţele Waldorf o constituie antropologia, care se bazează pe 

filosofia antroposofică a lui Rudolf Steiner. Această concepţie analizează omul din trei puncte de 

vedere: ca fiinţă trupească, sufletească şi spirituală. Este o reprezentare spiritual-ştiinţifică asupra 

universului şi a omului, care pe lângă aspectul ştiinţific trezeşte şi iubirea pentru oameni. 

În grădiniţa Waldorf învăţarea copiilor se desfăşoară pe întreg parcursul programului zilnic, 

este integrată în toate activităţile grădiniţei, şi nu compartimentată în unităţi separate de studiu. Copiii 

mici au nevoie să „trăiască” lumea înconjurătoare înainte de a se desprinde de aceasta şi de a începe 

să o analizeze în mod detaşat. Învăţarea interdisciplinară este folosită în toate activităţile din grădiniţa 

Waldorf.     

 Iată câteva exemple de educaţie interdisciplinară: 

Matematica: în jocul liber copiii sortează, ordonează, numără tot felul de materiale naturale 

precum: sâmburi, seminţe, castane, scoici, conuri de brad, pietre,etc. Limbajul matematic se foloseşte 

şi la pregătirea şi aranjarea mesei. Cantităţile, greutatea, măsurarea, formele şi numărul sunt însuşite 

prin aspectele practice ale vieţii de zi cu zi. De asemenea, sunt aplicate operaţii precum: adunarea, 

scăderea, corespondenţa obiectelor ( numărul de scaune la numărul de copii). Participarea copiilor la 

aşezarea scaunelor şi la împărţirea mâncării oferă posibilitatea împletirii aspectelor moral, social şi 

matematic. În acest fel copiii nu fac doar de dragul de a face, în acest fel învăţarea capătă sens pe 

baza relaţiei cu viaţa. În jocul ritmic cei mici au ocazia să recunoască şi să creeze forme şi tipare 

spaţiale precum: înăuntru- în afară, sus- jos, stânga-dreapta, în faţă- în spate. 

Educarea limbajului: se face în acelaşi mod interdisciplinar, urmărindu-se dezvoltarea 

competenţelor ce slujesc pentru o bună stăpânire a limbii: conversaţia, ascultarea celorlalţi şi 

abilitatea de a vorbi liber. Aici, un rol important îl are modelul unei rostiri corecte şi a capacităţilor 

auditive: cuvântul vorbit, cântul educatoarei, diverse sunete, melodii. Capacitatea de concentrare este 

cultivată cu ajutorul cuvântului rostit: versuri, povestiri, basme cara aparţin copilăriei. 

Basmul are locul său bine definit ca mijloc de educare interdisciplinară prin: conţinuturi, 

modele morale, limbaj complex, gândire logică şi moralitatea ce decurge din ele. Un mesaj bine ales, 

bine pregătit şi bine rostit, contribuie la sensibilizarea faţă de frumuseţea, expresivitatea, 
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muzicalitatea şi ritmul limbii. De asemenea, ajută la îmbogăţirea vocabularului şi la cultivarea 

memoriei. 

Experienţa lingvistică poate fi îmbogăţită şi prin învăţarea unor versuri, cântece şi jocuri în 

limbi străine, oferite opţional copiilor. Educarea indirectă îi permite copilului să aibă o atitudine 

lipsită de constrângere faţă de învăţare, să perceapă ansamblul relaţiilor din grup şi conexiunile 

interdisciplinare. Utilizarea conştientă şi atentă a limbii influenţează dezvoltarea cognitivă, la fel cum 

cuvintele bine alese şi sintaxa corectă promovează gândirea clară.   

Mediul încojurător are o importanţă deosebită asupra dezvoltării copilului şi de aceea sala de 

grupă este aranjată în aşa fel încât să creeze o atmosferă care pe de o parte să lase libertate de 

manifestare copilului, iar pe de altă parte să acţioneze armonios asupra lui  prin formă şi culoare. 

Arhitectura adecvată (arcade, bolţi, colţuri rotunjite), obiectele simple dar sugestive, mobilierul, 

culorile pastelate oferă copilului un înveliş protector evitându-se în acest fel o stimulare vizuală 

supradimensionată. Deoarece copiii au vârste diferite, atmosfera emoţională care există în grupă este 

asemănătoare cu cea a unei familii numeroase, unde educatoarea are rol coordonator şi se îngrijeşte 

de bunul mers al lucrurilor, de educaţia copiilor. 

Sala de grupă este amenajată sugestiv, ca şi gospodăria unei familii, unde muncile zilnice 

casnice se desfăşoară în prezenţa copiilor. În dotarea grădiniţei intră de asemenea şi un număr mare 

de obiecte din materiale naturale, ce se pot folosi la activităţile individuale sau de grup şi care sunt 

dispuse pe centre de interes în cadrul încăperii. 

Un alt spaţiu îl ocupă căsuţa păpuşii, unde păpuşi simple din pânză sau croşetate din lână ori 

păpuşi din noduri, cu fizionomia feţei doar sugerată stau aşezate în pătuţuri sau la măsuţă. Tot aici 

putem găsi hăinuţe pentru păpuşi iar pe măsuţă castronaşe şi linguri mici din lemn. Pentru copiii mai 

dinamici găsim un alt colţ cu materiale pentru construit, din lemn: cuburi cu diverse forme şi mărimi, 

buturugi, crengi, rădăcini, scoarţă de copac, dar şi maşinuţe, tractoare, trenuleţe, etc. tot din lemn. 

Într-un alt spaţiu pot fi amplasate jucăriile- animale din lemn, animalele tricotate sau 

confecţionate din pâslă, care le pot sugera copiilor „ferma de animale”. Pe rafturi stau coşuri împletite 

din nuiele cu diverse materiale adunate din natură: castane, scoici, conuri de brad, ghinde, pe care 

copiii le folosesc în jocuri libere sau dirijate. 

La dispoziţia copiilor stau coşuleţe cu ceracolor, pensule, acuarele, hârtie, ceară de modelat, aţă 

colorată, gherghef pentru ţesut, lână netoarsă, mărgele din lemn, instrumente precum ace, foarfece, 

cuţit şi altele asemenea sunt utilizate numai sub îndrumarea educatoarei. 

Toate aceste spaţii, împreună cu mobilierul multifuncţional, materiale textile (in, bumbac, 

mătase, lână) şi stative din lemn sunt astfel amplasate, încât copiii se pot autoservi atunci când situaţia 

o cere. Întreaga încăpere stă la dispoziţia copiilor, iar ei schimbă aspectul sălii de grupă după ideile 

proprii din timpul jocului sau la sugestia educatoarei în cadrul activităţilor dirijate. 

Un loc bine determinat în spaţiul grupei îl are masa anotimpurilor, unde schimbările din  natură 

şi anotimpul respectiv, precum şi anumite sărbători din cursul anului, pot fi sugerate zilnic prin 

elemente precum: pânze în culori specifice, păpuşi de masă, plante naturale, fructe, muşchi, pietre, 

etc. Este mijlocul prin care copilul percepe şi sesizează succesiunea anotimpurilor, a transformărilor 

specifice fiecăruia. 

Activitatea cu cei mici se desfăşoară şi dincolo de spaţiul din clasă, în curtea de joc, unde se pot 

afla: groapa cu nisip, toboganul, butuci, corzi pentru sărit, etc. Cu acestea copilul are ocazia să-şi 

cultive calităţile motrice: îndemânare, forţă, rezistenţă, viteză prin mers în diferite variante, alergare, 

târâre, căţărare. Jocul în curte îi permite copilului o trăire nemijlocită a fenomenelor naturii, conduce 

la cunoaştere şi nu în ultimul rând la călirea organismului. 

În acest fel amenajarera sălii de grupă dar şi a spaţiului exterior oferă situaţii de învăţare 

permanent valorificate de educatoare, pentru o evoluţie sănătoasă şi armonioasă a copiilor. 

Acestea sunt doar câteva elemente specifice alternativei educaționale Waldorf care reușește să 

formeze copii sănătoși, fericiți și liberi! 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – o necesitate într-o perioadă de criză 

 

Profesor învățământ primar, Duică Săvulescu Raluca,                                                 

Școala Gimnazială “Sfântul Nicolae  “ Pietroșița, județul Dâmbovița 

 

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. 

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 – online şi faţă-în-faţă). Prezența fiecăruia dintre aceste 

tipuri de interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării. 

În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă: 

• timp de planificare; 

• pregătire și dezvoltare pentru o lecție; 

• situația actuală ne determină  să acționăm cu resurse minime disponibile și într-un timp redus. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje.  

Avantaje 

1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 

o Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe care le 

dorește. 

o Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va 

pierde nimic pentru că informațiile rămân online. 

2. Elevii intră în posesia materialelor print-o simpla accesare: 

o Orice persoană din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

3. Existența conținuturilor multimedia: 

o Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale 

care întotdeauna au eficientizat învățarea. 
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4. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: 

o 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: 

o 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: 

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 

1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 

o Tehnologia avansează zi de zi și 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: 

o 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: 

o 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. 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. 

• 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. 
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• 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  /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.   

•  În perioada online, elevilor le-a lipsit cel mai mult: interacțiunea directă cu colegii și 

profesorii, zilele acelea extrem de productive, pauzele și atmosfera de la clasă și freamătul din curtea 

școlii. 

• Au învățat să fie mai pozitivi și au câștigat încredere când au văzut că pot face progrese, chiar 

și urmărind de pe telefon lecțiile. 

• Le e dor de colegi, de aerul din curtea școlii și de timpul petrecut cu colegii și profesorii. 

• Dacă ar fi profesori, ar invita părinții la ore, ar aduce mai multe exemple practice, studii de 

caz și jocuri care să facă învățarea mai ușoară și ar da mai puține teme. 

• Libertatea, creativitatea, trezitul mai târziu dimineața. 

• Au învățat un nou mod în care pot fi predate lecțiile. 

• Le-a plăcut posibilitatea de partajare a ecranului și faptul că pot vedea colegii în același timp. 

• Au avut acces la informații pe internet, link-uri și video și au continuat învățarea. 

• Temele mai puține și lipsa ghiozdanului greoi. 

• Lecțiile mai scurte și prin jocuri, cu materialele vizuale și clipurile de pe YouTube. 

   Ce au învățat din lecțiile online? 

• La unele materii au învățat ca de obicei și au înțeles ușor. 

• Să fie mai organizați și mai atenți, ca să nu piardă informații. 

Ce ar vrea să învețe mai departe? 

• Să folosească fără emoții calculatorul și platformele online. 

• Cum ar fi să fie profesori și să posteze lecții. 

Ce ar lua din școala online în școala normală? 

• Folosirea telefoanelor și laptopurilor la mai multe materii. 

• Mai puține teme și multe dintre materialele prezentate de profesori. 

• Emoțiile mai puține. 

• Dependența mai mică de manuale și caiete; ar prefera să aibă mai multe teme care presupun 

tableta. 

Cel mai mult mi-a plăcut în școala online… 

• Că ne putem vedea când vrem prin platformă; avem un program flexibil; trezirea mai târziu. 

• Înveselirea, urările de dimineață (cu rimă), dispoziția creată: ne amuzăm la fiecare oră, ne 

salutăm diferit în fiecare zi. 
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• Sunt ore mai puține. 

• Ne face să ne grăbim stilul de lucru, având la dispoziție doar 40 de minute. Îmi mai place că 

reușim să nu pierdem lecțiile, iar fiecare copil are dreptul la răspunsuri. 

• Putem cere și primi explicații în timp real și prin chat. 

• Învăţăm să ne respectăm atunci când vorbim şi fiecare elev poate lucra individual fără a fi 

influenţat de alt coleg. 

• Cum am încărcat temele, că am învățat să lucrez pe mai multe platforme. 

• Putem continua lecțiile, dacă am o nedumerire o întreb pe doamna și putem discuta împreună 

toate lecțiile. 

Îmi e dor de… 

• Acea stare de bine pe care o aveam când eram la școală. 

• Pauzele în care puteam vorbi cu colegii. 

• Ieșitul afară și joaca cu prietenii mei. 

Pe viitor, aș vrea… 

• Să învăț lucruri noi. 

• Ore în care să învăț să stăpânesc mai bine calculatorul. 

• Cum să-mi fac temele mai repede, dar digital. 

Bibliografie: internet 
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INTERNETUL - O CONTINUĂ PROVOCARE 

 

Prof. Duma Mirela                                                                                                           

Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timiș 

 
 

Internetul este un mijloc modern de difuzare mondială a informaţiei care asigură legături între 

comunităţi virtual, ignorând graniţele lumii. 

Computerul este cea mai sofisticată unealtă creată până acum. Această unealtă schimbă viaţa 

copiilor, acasă şi la şcoală, intr-un mod profund şi pe mai multe căi. Bunul simţ ne sugerează că pot 

apărea probleme şi beneficii în acelaşi timp. Copilăria este o perioadă de evoluţie. Ea cere timp, un 

timp ce nu poate fi şi nu trebuie să fie scurtat. Copiii au nevoie de legături puternice cu părinţii. 

Tehnologiile actuale fac să scadă atenţia copiilor pentru părinţi şi invers. Experienţa în lumea reală, 

natura este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului şi a relaţiilor cu părinţii. Cu toate acestea, 

părinţii şi şcoala investesc în computere, internet. Este aproape evident că utilizarea computerului 

dezvoltă gândirea analitică şi abstractă a copilului, dar prea devreme. 

Cu ajutorul internetului se constituie ca o alternativă educaţională atractivă care reduce 

restricţiile de ordin temporal, social, spaţial sau de altă natură. 

Dacă tânăra generaţie nu va fi expusă acestui gen de tehnologie îi vom crea un handicap. Dacă 

nu suntem în stare să comunicăm folosind tehnologiile pe care le utilizează toată lumea, de ce ar face 

alţii efortul să ne înţeleagă. De fapt în toată lumea  învăţământul trece prin trnsformări importante, 

iar Internetul este o parte majoră a acestor transformări şi asta nu se aplică numai învăţământului de 

calculatoare. Internetul ne oferă informaţii preţioase, dar nu rezolvă tot. Uneori cantitatea şi 

diversitatea de oferte este atât de mare, de aceea este esenţial să se folosească inteligent această 

unealtă. 

Exista numeroase avantaje ale acestui stil de învăţare. Utilizatorul poate hotărî singur data, ora 

la care se poate instrui. Spaţiul în care lucrează este intim şi nu necesită formalizare. Utilizatorul poate 

învăţa in propriul său ritm, îşi poate controla rapid progresele, beneficiind de un feedback rapid şi 

permanent. Costul de timp este redus, deoarece accesul la informaţie este nelimitat şi poate fi realizat 

rapid, la orice oră şi din orice locaţie. Nu este necesară întreruperea activităţii profesionale. Costurile 

de distribuţie şi de transport a materialelor necesare într-un domeniu sunt reduse.  

Dacă învăţământul tradiţional este organizat pe grupe de vârstă, cel online este organizat pe 

subiecte. Într-o clasă virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri diferite, neglijând 

graniţele spaţiale. Specific învăţării într-un mediu virtual este centrarea pe utilizator.Este uşoară 

actualizarea permanentă a cursului original în acord cu schimbările survenite în domeniul abordat. 

Cursul poate fi rapid reproiectat iar utilizatorii iau cunoştinţă în mod curent de noile modificări. 

Videoconferinţele şi alte forme de transmitere a informaţiilor pot fi utilizate pentru efectuarea 

procesului de instruire  la distanţă. Cursurile oferite on-line prin Internet eliminând orice barieră 

spaţială dintre profesori şi discipoli. Pachetele (soft-urilor) de instruire multimedia pot fi 

implementate în educaţia formală, nonformală şi informală. 

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 

pregătirii resurselor umane (profesori/invitați,specialiști, elevi și părinții elevilor). 
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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. 

 La început, în școala noastră, profesorii nu au fost pregătiți pentru învățarea în totalitate în 

mediul online, cu toate că folosim des la clasă tehnologia digitală (TIC). Cadrele didactice au fost 

provocate să se adapteze rapid și să transmită elevilor și părinților că învățarea va continua dincolo 

de școală și cu instrumente online accesibile tuturor.  

Personal am folosit inițial ca mijloace de comunicare Whatsapp, Facebook-grupul clasei, 

Messenger și Zoom, folosindu-mă de manualele digitale, Youtube, serviciul Drive(extensiile 

Google), Twinkl, Școalaintuitext, AcademiaABC, metoda Flliped Classroom. 

Cum în această perioadă am participat și finalizat  cursul CRED, am fost familiarizată cu 

Google Meet și alte platforme și instrumente digitale (Classroom, Kahoot, Socrative, StoryJumper, 

Bookcreator ș.a),  pe care le-am făcut cunoscute atât copiilor cât și părinților. Jocurile și testele 

interactive au crescut gradul de motivare pentru învățare, interesul copiilor pentru nou și progresul 

acestora. (wordwall, liveworksheets, learningapps.org, thinling.com, jigsawplanet.com). 

Tablele interactive au avut un rol foarte important în procesul de predare-învățare-evaluare. Am 

utilizat cel mai frecvent OpenBoard și Jamboard, dar cea mai mare provocare, cea mai utilă în 

evaluare și cea mai îndrăgită de copii, a fost whiteboard.fi. 

Cu toate că  profesorii și învățătorii s-au perfecționat în utilizarea unor platforme și instrumente 

digitale, cred că fiecare dascăl trebuie să facă o selecție riguroasă atunci când își proiectează lecția, 

în funcție de disciplină, de timp, și nu în ultimul rând, de formarea și dezvoltarea la elevi a 

competențelor cheie.  

Aplicații practice: 

Simboluri Pascale_clasa pregătitoare: https://www.liveworksheets.com/dz1857426yd 

Trandafirul moșului, după Iulia Hașdeu_clasa a IV-a:  

https://docs.google.com/presentation/d/1kf9NBB_63YwJ1fnkZLpB8P0Wk80JT-

EEnCCDR0aJkcI/edit?usp=sharing 

Transformarea dialogului în povestire_clasa a IV-a: 

https://docs.google.com/document/d/1YplL1PkZgCQd7B5GPOycDDfR0cgF8NdHT0osamR

hihs/edit?usp=sharing 

Bibliografie: 

Ştefan Alina, Alternative metodologice interactive-E-LEARNING – Flexibilitate, 

independență, oportunitate 
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https://docs.google.com/document/d/1YplL1PkZgCQd7B5GPOycDDfR0cgF8NdHT0osamRhihs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YplL1PkZgCQd7B5GPOycDDfR0cgF8NdHT0osamRhihs/edit?usp=sharing


 

 

Calculatorul, „un rău necesar” sau „un bun indispensabil”? 

 

Prof. Înv. Primar Dumbrăveanu Laura Nadia                                                                       

Liceul Teoretic Filadelfia Suceava 

 

MOTTO: „Așadar, înainte de întrebarea și soluțiile la „ce e bine” și „ce  e rău” – ar trebui poate  

să se răspundă la ce înseamnă  bine și la ce înseamnă rău.” (Augustin Buzura – „Bloc Notes”) 

Calculatoarele personale (PC) au apărut începând cu anii 80. Dacă ințial acestea aveau un mod 

de operare dificil, adresat unor categorii restrânse de specialiști și inaccesibil „muritorilor de rând”, 

precum și un preț pe măsură, inovațiile tehnologice și perfecționarea sistemelor de operare au făcut 

ca PC-ul să devină o unealtă aproape indispensabilă în orice birou, școală și aproape în orice locuință. 

Observăm, pe zi ce trece, că acest obiect, devenit bun de larg consum, ne monopolizează viața. 

„Ia ostatici” din toate categoriile societății, de toate vârstele, datorită tendințelor de implementare a 

tehnicilor de informatizare și de comunicare din viața cotidiană.  

Calculatorul poate fi: 

- auxiliar al profesorului; 

- meditator al elevului; 

- suport al programelor de realizare a unor documente de lucru de către professor; 

- mijloc de lucru al elevului. 

Ne punem însă întrebarea: Este calculatorul bun sau rău pentru copii? 

Dacă ne referim la avantaje putem spune că instruirea asistată de calculator conferă: 

- feedback imediat; 

- deschidere spre o tehnică alternative de predare; 

- răbdare nemăsurată din partea calculatorului; 

- individualizarea instruirii; 

- abilitate; 

- atitudine favorabilă față de învățare; 

- înțelegerea într-un timp mai scurt a noțiunilor de către elevi; 

- posibilitatea profesorului de a se ocupa de chestiuni specific. 

Dacă ne referim la dezavantajele instruirii asistate pe calculator, putem spune că acestea 

schimbă viața copiilor, acasă și la școală, într-un mod profund și pe mai multe căi. Bunul simț ne 

sugerează că pot apărea probeme și beneficii în același timp. Copilăria este o perioadă de evoluție. 

Ea cere timp, un timp care nu poate și nu trebuie să fie scurtat. Computerele par să ducă mai repede 

spre sfârșitul copilăriei. Copiii au nevoie de legături puternice cu părinții. Tehnologiile actuale fac să 

scadă atenția copiilor pentru părinți și invers.  

Timpul pierdut în fața calculatoarelor și a televizorului ia din vremea pentru jocuri, povești, 

timp petrecut împreună. Utilizarea excesivă a computerului adduce prejudicii sănătății ți dezvoltării 

copiilor. Aceste riscuri inclug: stresul, tulburări de vedere, obezitate, izolare social și, pentru 

utilizatorii de foarte lungă durată, tulburări ale dezvoltării fizice, emoționale și intelectuale. Se 

constată scăderea interesului copilului pentru școală, familie, prieteni sau colegi. 
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Dacă punem în balanță avantajele și dezavantajele folosirii calculatorului, putem spune că ele 

sunt 50% și 50%. 

În perioada pandemiei, când elevii nu au putut participa fizic la lecții, computerul s-a dovedit a 

fi „prietenul” atât al profesorului cât și al elevului. Avantajele au fost mai importante decât 

dezavantajele, astfel încât cursurile au putut fi ținute în condiții aproape normale, calculatorul venind 

în sprijinul desfășurării demersului didactic (realizarea de teste de evaluare, fișe de lucru interactive, 

portofolii, PPT-uri…). Conectarea la internet a fost o cale mai rapidă pentru elevi de a afla informații 

interesante sau de a cunoaște oameni noi. 

În concluzie, este important să urmărim care este impactul utilizării îndelungate a calculatorului 

asupra dezvoltării psiho-comportamentale la copii și adolescenți și a modului în care părinții trebuie 

să intervină, astfel încât calculatorul să nu devină din „prieten”- „dușman”! 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. „Preocupări didactice”, Suceava, Nr. 4/2000 

2. „Psihopedagogie pentru gradele didactice”, Polirom, Iași, 1998 

3. „Școala bucovineană”, Nr. 2/2009 
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“Ion Creangă, mărțișorul literaturii române” 

 

DUMITRACHE ALINA 

 

Ziua de 1 Martie, este ca în fiecare an zi cu dublă semnificaţie pentru Grădiniţa Ion Creangă. 

Debutul anotimpului de primăvară coincide cu ziua în care s-a născut marele scriitor român, Ion 

Creangă. 

Acest eveniment nu a putut trece neobservat așa că am decis să organizez o activitate 

extracurriculară online în care să implic atât preșcolari cât și elevi de școală primară, mai exact o 

clasă de elevi de grupă pregătitoare și trei de a II a.  

La activitate au fost invitaţi, doamna inspector pe educaţie, reprezentanta Bibliotecii 

V.A.Urechia, Galați, parinții preșcolarilor de la Grupa Buburuzelor cât și doamnele invățătoare 

indrumatoare ale claselor de invățământ primar. 

Activitatea a debutat cu prezentarea unui video cu viaţa şi opera lui Ion Creangă, după care 

copiii au fost invitaţi să răspundă provocărilor de pe Roata Provocărilor (wordwall). Atât şcolarii din 

cele 4 clase cât şi preşcolarii au dat curs provocărilor fixându-şi în acest fel informaţii esenţiale despre 

viaţa si opera marelui scriitor. După acest moment toţi copiii au început sa “lucreze”, realizând, la 

alegere lucrări plastice şi practice din opera lui Ion Creangă, la final aceste lucrări fiind expuse într-

o expoziţie comună intitulată “ Ion  Creangă – prietenul copiilor (padlet). 

În timp ce toti copiii lucrau, preşcolarii au prezentat o sceneta intitulată “Humuleşti”, făcând 

deliciul invitaţilor. După acest moment, a fost prezentată şi cartea cu poezii “La grădiniţă” scrisă de 

doamna educatoare Dumitrache Alina, ce a fost însoţită şi de recenzia primită de la scriitorul Adi 

Secară. 

La sfârşitul activităţii au luat cuvântul atât doamna inspector, doamnele învăţătoare, dar si 

reprezentatul bibliotecii V.A.Urechia, felicitând copiii pentru frumoasa activitate. 
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Şcoala de acasă 

 

Prof. Dumitrache Georgeta Amalia,                                                                                     

C.N. ,,Al. Vlahuţă”, Rm. Sărat 

 

În acest ultim an, al pandemiei, au abundat ştirile legate de învăţământul online. Puşi în faţa 

unei situaţii nemaiîntâlnite, elevii şi profesorii, deopotrivă, s-au descurcat după metodele şi strategiile 

descoperite prin documentare, autodescoperire sau impuse uneori de împrejurări.  

 

În calitate de profesor la un colegiu, în contextul unor elevi cu un grad ridicat de educaţie şi 

învăţare, consider că drumul s-a parcurs, conform ordinelor şi metodologiilor în vigoare, materia s-a 

predat într-un procent ridicat, conform programei. Am reuşit să ne resetăm şi să pornim ,,legaţi la 

ochi” în ceea ce s-a derulat o zi, o săptamână, un semestru, un an şcolar şi am depăşit cu voinţă, cu 

determinare toate obstacolele. Însă în urma tuturor rămâne întrebarea ,,şcola de acasă a fost şcoală?” 

şi desigur aici fac referire la şcola online din perioada pandemiei şi nu la ceea ce se numeşte 

,,homeschooling”. Oare a reuşit online-ul să substituie banca şi catedra? Oare confortul de acasă şi 

platformele de tot felul vor substitui ochiul vigilent şi plin de admiraţie al profesorului? Şi întrebările 

pot continua....... 

 

Încerc să scriu acest articol raportându-mă doar la experienţa mea, ca profesor cu circa 20 de 

ani vechime în învăţământul românesc. Nu vreau să laud, nu vreau să arunc cu piatra. Copiii au nevoie 

de şcoală, asta e cert, au nevoie de profesori, au nevoie de colegi, au nevoie de mângâiere, au nevoie 

de competiţie, au nevoie de sprijin. Şcoala de acasă a fost experienţa acestei generaţii, dar niciodată 

nu va înlocui învăţământul tradiţional. Desigur, până la un punct, învăţământul online şi cel tradiţional 

se îmbină, însă riguarea, competiţia, colegialitatea, empatia, exigenţa sunt simboluri ale ,,şcolii de la 

şcoală”. 

 

Provocarea a fost mai ales de partea profesorilor: fără a fi cursaţi în acest scop, au găsit soluţii 

şi resurse pentru a transmite informaţia, pentru a susţine activitatea de învăţare la distanţă; autodidacţi 

şi-au însuşit cunoştinţe pentru utilizarea diverselor platforme educaţionale (adservio,webex, zoom, 

google classroom etc. ), pentru a putea utiliza resurse educaţionale deschise şi conţimut digital 

(biblioteci online, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada etc.).  

 

Cele mai frecvente disfuncţii pe care le semnalează profesorii sunt legate de comunicarea 

autentică şi relaţionarea umană, monitorizarea ritmului învăţării, consiliere individuală, sprijin 

personalizat pentru elevii cu nevoi speciale, feedback pentru corectarea promptă sau pentru 

confirmarea achiziţiilor etc. Comutarea pe modul educaţie de acasă a testat răbdarea, creativitatea şi 

inventivitatea tuturor cadrelor didactice şi, totodată, elevilor, dar şi părinţilor, bunicilor. La toate 

acestea se adaugă comunităţile sărace din zonele rurale, grupurile minoritare sau cei cu dizabilităţi 

care au rămas în perioada ,,şcolii de acasă”în afara sistemului de educaţie, adâncind şi mai mult 

lipsurile şi nevoile acestor copii.  

 

Indiferent dacă formulele dobândite în timpul şcolii de acasă vor rămâne doar alternative la cele 

clasice , învăţământul din România va suferi schimbări, cu multe necunoscute şi incertitudini. Şocul 

global al pandemiei ne afectează viitorul, trebuie să fim deschişi permanent către nou şi să găsim 

soluţii de adaptare. 
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APLICAȚII INTERACTIVE FOLOSITE                                                                          

ÎN LECȚIILE DE LA CICLUL PRIMAR 

 

 

Prof. înv. primar DUMITRACHE GINA 

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Ploiești 

 
 

Aplicațiile interactive sunt platforme și aplicații care facilitează interacțiunea și învățarea între 

elevi și profesori, dar și între elevi. 

Padlet1 este o aplicație colaborativă, care permite elevilor să co-creeze proiecte, materiale și 

sarcini de lucru pentru diverse discipline. Padlet este un website și o aplicație care le permite elevilor 

să creeze proiecte individuale sau de echipă cu imagini, text, linkuri, fișiere audio și video postate ca 

niște notițe pe un perete virtual. Toate într-un singur loc, aranjate în formate prestabilite sau ușor de 

personalizat de la zero, creative și colorate, atractive pentru ei. Padlet, oferă chiar în varianta gratuită 

numeroase funcționalități. 

Intuitivă și atractivă, platforma Padlet are două importante avantaje: versatilitatea - se pot 

încărca documente, linkuri, imagini, fișiere audio și video - și încurajarea colaborării - mai mulți elevi 

pot contribui la același proiect pe un peretele virtual. Deși aparent e un simplu proiect, elevii vor trece 

printr-un proces complex de identificare a informațiilor necesare pentru proiect, pe care apoi le 

analizează, le evaluează critic și creează proiectul sub forme relevante pentru tema dată. 

Îl putem folosi la clasă și ca instrument pentru portofoliul elevilor, un mod grozav de a-și 

observa progresul și efortul de învățare.  

Flipgrid2 este un website și o aplicație recomandată pentru literație media, crearea de resurse 

media, evaluare și prezentări de proiecte.  

În platformă, profesorii creează secțiuni (EN: grids), în care lansează subiecte de discuție (EN: 

topics), la care elevii răspund sub forma unor videoclipuri cu durata între 15 secunde și 5 minute. 

Un mod simplu pentru elevi și profesori să interacționeze prin discuții online. 

 Flipgrid a creat în jurul platformei o comunitate care poate fi o sursă de inspirație. Aveți în 

acest sens și funcționalități utile, pe care le puteți testa cu colegi de școală.  

• CoPilot – permite ca mai mult de un profesor să modereze răspunsurile primite de la elevi; 

• Disco Library – comunitate de profesori Flipgrid unde se împărtășesc șabloane de grid-uri; 

• GridPals – comunitate de profesor Flipgrid unde profesorii se conectează și fac schimb de 

bune practici. 

Flipgrid îi captivează și îi implică pe elevi cu posibilitatea de a crea video-uri personalizate 

pentru a răspunde la anumite sarcini de lucru, pentru a încuraja feedback-ul constructiv și colaborarea.  

Elevii vor învăța să articuleze idei proprii și să argumenteze în funcție și se părerile colegilor. 

Poate fi o alternativă foarte bună pentru a-i încuraja pe elevi să formuleze răspunsuri în ritmul propriu, 

fără presiunea de a răspunde pe loc (în clasa de la școală sau în cea online). 

Edpuzzle3 este o platformă accesibilă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de 

învățare, sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pentru conținutul video.  În 

EdPuzzle putem folosi conținuturi video din mai multe surse: platforme consacrate, creații ale altor 

profesori - chiar din România - sau pe care le creați special pentru elevii cu care lucrăm. Toate aceste 

materiale video pot fi editate tocmai pentru a verifica înțelegerea conținuturilor, pentru a explica 

suplimentar sau pentru a evalua cunoștințele elevilor. 

 
1 https://ro.padlet.com/ 
2 https://info.flipgrid.com/ 
3 https://edpuzzle.com/ 
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Nearpod4 este o platformă de implicare activă a elevilor (inclusiv liceu) în activități variate de 

învățare interactivă. Este una dintre cele mai complete platforme, având componente atât din Padlet, 

cât și din Edpuzzle și altele. În Nearpod, elevii au acces la lecții cu conținut multimedia divers, 

realitate virtuală, obiecte 3D, simulări PhET. 

Interacțiunea cu elevii se face prin intermediul unor întrebări de verificare a înțelegerii, a unor 

chestionare, panouri colaborative, activități de desen sau chiar jocuri. Elevii sunt implicați în activități 

sincron facilitate de profesori sau activități în ritm propriu. Activitățile pot fi create de profesori sau 

selectate dintr-un catalog cu peste 7000 de sugestii din librăria Nearpod. Lecțiile sunt în limba engleză 

însă pot fi folosite ca exemplu pentru a le adapta în limba română. 

Book Creator5 sau StoryJumper6 sunt alte aplicații folosite pentru crearea unor cărți sau albume 

digitale. StoryJumper permite chiar conectarea cu Google Classroom, astfel încât mai mulți elevi să 

poată colabora la aceeași carte. 

Wordwall7 este o aplicație cu care putem crea propriile jocuri sau accesa unele create de alți 

colegi în Wordwall și Liveworksheets8, cu care puteți crea fișe de lucru interactive. 

  

 
4 https://nearpod.com/ 
5 https://bookcreator.com/ 
6https://www.storyjumper.com/  
7 https://wordwall.net/ 
8 https://www.liveworksheets.com/ 
https://indreptardigital.ro/ 
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MODERN v. s. CLASIC 

 

 

Prof. Mirela Dumitrache 

Colegiul ,,Mihai Viteazul”  Bumbesti Jiu, Gorj 

 
 

Era generației digitale oferă educatorilor, educabili, care par că, în codul genetic, au inoculată 

informația privind tehnologia, motiv pentru care se crează o situație inedită: încă,de la o vârstă 

fragedă, își depășesc părinții și profesorii în ceea ce privește deprinderile de utilizare a soft- urilor și 

echipamentelor. 

In acest context, primul pas pentru a controla situația și a menține atractivitatea educației 

formale, este, includerea în activitățile de învățare, a resurselor digitale. 

Învățământul electronic este un concept asimilat cu o tendință inovatoare, dorită și apreciată, 

mai ales de tineri, beneficiarii direcți ai procesului de educație. 

 

         Punctele forte identificate: 

 

  *este o simbioză perfectă între educație și tehnologie; 

  *utilizatorii percep beneficii imediate și evidente, ca rapiditatea informării directe, fără 

intermediar/facilitator; 

  *antrenează o varietate de metode /tehnici de învățare, cu adresabilitate tuturor stilurilor de 

învățare; 

  *incluzând jocul, tehnologia devine un aliat pe termen lung dezvoltând inteligența emoțională 

, creativitatea, comunicarea,colaborarea, atenția, memoria, capacitatea de concentrare; 

  *crește capacitatea de analiză comparativă și de sinteză a conținuturilor,prin accesarea și 

valorificarea diferitelor surse de conținut; 

  *stochează informația utilă, permițând acces facil,de câte ori e nevoie, făcând posibilă 

abordarea constructiv -reflexiva și reacție de răspuns personalizată; 

  *dezvoltă autonomia și curiozitatea, copiii decid singuri asupra secțiunii informative accesate; 

  *completează învățarea clasică  

  *permite greșala, dând o șansă autoreglării; 

 

Pe lângă avantajele și "priza" la publicul educabil, învățarea online a evidențiat anumite 

deficiențe, lăsând urme adânci în generația școlară 2020, cauzate de: 

 

  *nevoia trecerii bruște, șocante la o altă manieră de derulare a învățării; 

  *nivelul competențelor digitale insuficient pentru toți actorii scenariului educativ; 

  *lipsa mijloacelor și echipamentelor tehnice compatibile cu învățarea la distanță; 

  *limitări cauzate de disciplinele predate,care nu toate se pot preta la metodele tehnologiei 

existente; 

  *cel mai grav impediment -adancirea incapacității de comunicare directă a graniței dintre 

lumea reală și cea de dincolo de ecran,pe care noi o putem alege, 

  *se acutizează fenomenul închistării și înstrăinării in randul tinerilor 

 

Dar cu toate acestea, invatarea online va fi din ce in ce mai prezenta in procesul de invatare al 

viitorului. 
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Activități outdoor,                                                                                                              

aspecte particulare la nivelul comunității școlare din mediul rural 

 

Propunător, Prof. Înv. Primar Mihaela Gena Dumitraș,                                             

Școala Gimnazială, Simion Florea Marian” Ilișești                                                         

Județul Suceava 

 

În contextul pandemic al ultimei perioade, respectiv al acestui an școlar și în virtutea respectării 

măsurilor igienico-sanitare specifice, cadrul didactic are posibilitatea de a redescoperi valorile 

pedagogice ale activităților outdoor. Specifice educației nonformale, acestea vor accesa ansamblul 

acelor demersuri pedagogice care se derulează într-un cadru extradidactic și/sau extrașcolar având 

drept obiectiv stabilirea unei punți între ceea ce s-a asimilat la lecție și cele asimilate într-un mod 

informal. 

Nu putem desfășura cu succes nicio activitate de tip outdoor dacă nu cunoaștem finalitățile 

educației nonformale: lărgirea și completarea orizontului cultural al celor implicați, crearea unor 

condiții pentru desăvârșirea  profesională sau inițierea într-o nouă activitate, sprijinirea alfabetizării 

grupurilor sociale defavorizate, recreerea activă și creativă a participanților, asigurarea unui cadru 

optim pentru exersarea, consolidarea și materializarea unor aptitudini, înclinații, abilități sau talente.  

Din acest punct de vedere, am considerat că la nivelul comunității școlare din Ilișești, s-ar putea 

identifica două direcții spre care activitățile de tip outdoor se pot orienta. Una ar viza implicarea 

părinților în procesul de educație (parteneriat școală-familie), iar a doua ar putea fi reprezentată de 

valorificarea istoriei orale locale. Actorii principali implicați în primul caz s-au identificat a fi: 

părinții, elevii, cadrele didactice, membrii ai instituțiilor locale, iar în al doilea context, la fel, cadrele 

didactice, elevii și toți aceia care ar putea dori să comunice despre trecutul lor, al etniei de care aparțin 

sau al familiei de proveniență. Astfel, ceea ce nu s-a scris în cărțile de istorie sau oamenii obișnuiți 

care au făcut lucruri neobișnuite, la un moment dat, vor deveni ,,capete de afiș” ale proiectelor 

derulate.  

Revenind la prima orientare identificată a activităților de tip outdoor, implicarea părinților în 

procesul de educație consider că stă la temelia creării unui parteneriat școală-familie valid și 

operațional. Formarea și desăvârșirea copilului ca identitate specifică, dar și ca viitor actor social 

ancorat în realitățile mediului în care trăiește nu se pot finaliza cu succes dacă nu se acționează 

tridirecțional. Comunicarea devine astfel cheia succesului și în cazul individual al fiecărui copil în 

parte, dar și al relației pe care acesta o are cu părinții/tutorii, respectiv al interacțiunii dintre cadre 

didactice și aceștia din urmă.  

Concret, într-un mediu exterior școlii (sediul Bibliotecii din sat, al Primăriei Ilișești, spațiul 

verde din jurul unității de învățământ, curtea unui părinte, cabana Ilișești ), se pot derula următoarele 

tipuri de activități  

1. Confecționarea de material didactic cu relevanță pentru copii, în care să se regăsească 

elemente familiare acestora; se pot utiliza materiale, tehnici și instrumente specifice orelor de Arte 

vizuale și abilități practice, cu durată de 45’ sau 90’, pentru cei care au două ore de AVAP consecutiv 

stabilite în orar; 

2.  Construirea unui turn din sticle, pahare, foi și cărți de către  participanții separați în grupuri  

(de una, trei, patru, cinci persoane); fiecare echipă are un număr egal de materiale la dispoziție; câștigă 

acel grup care reușește să construiască turnul cel mai înalt în cel mai scurt timp; la încheierea 

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

392



 

activității practice (care poate dura 30’), membrii grupului câștigător vor verbaliza câteva din factorii 

care au contribuit la realizarea cu succes a construcției, în timp ce participanții din celelalte grupuri 

vor identifica acele elemente care au îngreunat procesul afectând rezultatul final; 

3.  Discutarea nevoilor urgente ale comunității pe care o reprezintă ( părinți, cadre didactice ) 

în grupuri de câte patru persoane; reprezentarea grafică a nevoilor se va realiza într-o piramidă pe o 

filă de flip-chart, în partea stângă; apoi, fiecare grup schimbă rolurile ( părinții își imaginează că sunt 

profesori, profesorii că sunt părinți ) notând nevoile în partea dreaptă a filei; se compară apoi cele 

două seturi de nevoi și se observă în ce măsură coincid ; se alege din cele două seturi nevoia cea mai 

stringentă și se încearcă să se descopere printr-un proces cognitiv specific rezolvării de probleme 

mijloace și strategii care ar satisface respectiva nevoie. 

Pornind de la faptul că e absolut necesar să-i responsabilizăm pe părinți în ceea ce privește 

parteneriatul școală-familie-comunitate, se va descoperi prin intermediul acestor activități practice că 

munca în echipă este kilometrul zero al oricărei implicări comunitare. O echipă presupune relații de 

colaborare, iar pentru ca aceasta să fie funcțională și eficientă trebuie să se sprijine pe caracteristici 

și scopuri comune, pe abilități structurate pe principiile comunicării.  

A doua orientare identificată pentru derularea activităților de tip outdoor este valorificarea 

istoriei locale a satului Ilișești. Datorită multiculturalității existente în comunitatea rurală și a 

necesității implicării unor factori activ educațional (părinții) în comunicarea cu școala și cu alte 

instituții locale, prin intermediul activităților outdoor se va încerca reducerea distanței dintre elevi și 

obiectul de studiu, creșterea gradului de vizibilitate a grupurilor de minoritari etnici și/sau religioși. 

Acest demers va deveni posibil prin accesarea istoriei locale orale, folclorul fiind perceput drept o 

,,oglindă” pentru minorități și o ,,fereastră” pentru majoritari în cultura minorității.  

Concret, fiecare dintre elevii unei clase se pot transforma în mici folcloriști. Fie că apelăm la 

cultura unei minorități etnice/religioase sau la cea rurală în general, se deschide un drum spre memoria 

colectivă a comunităților. 

Tehnicile culegerii de folclor pot fi abil utilizate de către cadrul didactic pentru a le trezi elevilor 

interesul pentru scris și citit.  

Obiectivele acestei direcții de abordare a activităților outdoor sunt: dobândirea unor cunoștințe 

elementare privind cadrul teoretic ce stă la baza folclorului, a istoriei orale și a etnografie, 

valorificarea pedagogică a legăturii dintre studiul folclorului și instruirea școlară, aplicarea metodelor 

și tehnicilor specifice culegerii materialului folcloric.  

Studierea folclorului este importantă deoarece folclorul reprezintă o dimensiune universală a 

condiției umane, fiecare dintre noi putând dobândi noi perspective asupra culturii, pornind de la 

particular la general., de la grup la societate, etnie, popor. Culegerea și studierea folclorului în școală 

le permite elevilor să-și studieze propriile comunități,  familii și culturi, conferind actului educațional 

un nivel de expertiză care nu este posibil într-o situație tradițională de instruire.   

Concret, o activitate outdoor pe care elevii o pot desfășura este realizarea unor culegeri de 

proverbe. Copiii pot culege proverbe din familie și comunitate, le notează și le ilustrează.  

Un alt tip de activitate outdoor se poate referi la conceperea unui proiect numit ,, Povestea 

numelor" , elevii propunându-și să cerceteze istoria numelor lor sau al unor persoane cunoscute. 

Această activitate îi interesează pe copii deoarece are un caracter foarte personal (fiecare om are un 

nume). De obicei, numelui i se asociază o întâmplare sau o poveste interesantă, unele nume poartă în 

ele însele o semnificație anume ( nume de sfinți), alteori, numele pot reflecta concepții mai largi care 

își au originea în modul de organizare rurală, etnică sau religioasă.  

Evident că toate etapele, metodele și mijloacele necesare desfășurării și finalizării acestor tipuri 

de activități vor fi gestionate sub supravegherea cadrelor didactice implicate. 

Niciuna dintre aceste activități,  indiferent  că este vorba despre interacțiunile dintre elevi, cadre 

didactice sau membrii ai comunității nu pot ignora valențele pedagogice ale învățării prin cooperare.  
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De aceea, activitățile outdoor, departe de a fi doar moduri de adaptare a instruirii la anumite 

contexte sociale, se califică drept variante de învățare fără îngrădiri spațio-temporale, valorificând 

ceea ce poate fi ,,mai personal" intr-un copil: dorinta de libertate, de explorare, de conectare și 

creativitatea. 
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Stop-pauză-play 

 

Autor, Prof. Dumitraşcu Adriana-Elena                                                                             

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov 

 

 

Coronavirus, coronavirusssss…pandemie… STOP. 

 

Timpul s-a oprit în loc, toate canalele media transmiteau numai despre coronavirus, orice 

deschideai: televizor, telefon, laptop, ziar se vorbea doar despre Coronavirus şi Covid-19, despre 

numărul de noi infectaţi, despre persoanele decedate, despre semne şi simptome ale noului 

coronavirus, despre cum ar trebui să ne tratăm, cât de grav este, nimic despre altceva, parcă nu mai 

exista nimic decât acest Covid-19 care a venit şi ne-a dat viaţa peste cap. 

 

Carantină, izolare, scoală online…. 

 

Bun, ce era de făcut? Nu aveam decât un singur sens, spre ADAPTARE, la noile condiţii, 

cerinţe, restricţii…ˮPAUZĂˮ. Da pauză in ghilimele pentru a proiecta, adapta, concepe, elabora, 

căuta şi selecta materiale didactice, necesare pentru desfaş urarea activităţii în online, pentru a căuta 

cursuri şi tutoriale pentru a putea preda pe platformele educaţionale. 

 

Am învăţat unii de la alţii…apoi PLAY cu toate aspectele negative si pozitive.Mereu apărea 

câte o situaţie nouă, pe care trebuia să o rezolvi, ˮmi-a căzut netu, nu vă aud, nu vă vedem, se aude 

cu intrerupere, s-a blocat filmuleţul, nu se deschide link-ul…ˮ 

 

N-a fost uşor dar nici foarte greu, a fost o provocare atât pentru noi cadrele didactice dar şi 

pentru elevi şi părinţi. 

 

O provocare în spatele căreia e multă muncă şi timp, o provocare pe care împreună, profesori, 

elevi şi părinţi o putem depăşi. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE ŞI CEL TRADIŢIONAL 

 

DUMITRAŞCU GABRIELA-GIANINA                                                                             

ŞC. GIMN. „ŞTEFAN CEL MARE” FOCŞANI, VRANCEA 

 

 

Predarea este procesul didactic prin care profesorul oferă informaţii, îndrumă elevii spre a afla 

noi informaţii, pe care aceştia şi le vor însuşi mai uşor dacă participă intens la descoperirea acestora. 

Din experienţa mea şi a altor cadre didactice ce au utilizat metode colaborative  se evidenţiază efectul 

benefic al interacţiunii elevilor. Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt 

pentru realizarea rezultatului urmărit arată că elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările 

frontale sau individuale; odată implicaţi, elevii îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce 

experimentează, iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii; elevii acced la 

înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar preda celorlalţi colegi ceea ce 

au învăţat. 

Determinându-i să gândească, vom avea nişte elevi mai responsabili, mai activi şi mai 

interesaţi.Teme de discuţie 

Anul şcolar 2020-2021, dar şi ultima parte a anului şcolar 2019-2020 s-a desfăşurat sub semnul 

on-line-ului, din cauza resticţiilor impuse la nivel mondial. A fost un an al virtualului, al lipsei 

socializării, cu urmări resimţite şi care se vor vedea şi în anii următori. 

În on-line, lecţiile s-au desfăşurat destul de obositor, din punctul meu de vedere, deoarece unii 

copii nu aveau conexiune bună la internet tot timpul, iar uneori se întrerupea şi eram nevoită să repet 

ce am spus mai devreme sau mare parte dintre copii erau distraşi. 

În cazul învăţământului tradiţional, faţă în faţă(pe care îl prefer), există posibilitatea realizării 

mai multor tipuri de activităţi, de exerciţii, de tipuri de organizare a activităţii, totul într-un interval 

de timp mai eficient decât în on-line. Atenţia este menţinută mai bine la şcoală, faţă în faţă, iar pentu 

mine, ca profesor, este mai uşor de gestionat situaţia celor ce îşi fac temele constant, celor ce au 

caietele puse la punct şi celor ce învaţă serios. Plus că nu se compară o laudă spusă în faţă cu ceva 

spus „cu un ecran între noi”. 

Şcoala on-line a creat şi o ruptură între noi ca oameni, actori ai actului didactic, dar şi la nivelul 

percepţiei seriozităţii şi bunului simţ. De vină , în unele cazuri sunt şi copiii, care lăsaţi singuri, au 

considerat că nimeni nu îi controlează, aşa că unii au fost într-o vacanţă continuă, rezultatele fiind 

foarte multe lacune acumulate, caiete incomplete, note mai puţin îmbucurătoare. Vinovaţi sunt şi unii 

parinţi care acordă prea multă libertate copiilor şi care aduc şi ei o lipsă de respect pentru şcoală şi 

cadrele didactice, încurajând oarecum sfidarea şi nepăsarea copiilor lor faţă de unii profesori, unele 

materii de învăţământ sau de şcoală, în general. 

Un aspect pozitiv, poate printre puţinele, ar fi că le-am văzut copiilor feţele drăguţe şi inocente, 

care la şcoală sunt acoperite de măşti. Un alt lucru bun ar fi că am făcut foarte multe concursuri, teste 

quizz, diverse, ce le-au plăcut. 
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PROMOVAREA STĂRII DE BINE ÎN EDUCAŢIE 

 

Prof. Înv. Preş. Dumitraşcu Sorina                                                                               

Grădiniţa P. P. Inocenţa Găeşti 

 

„Promovarea stării de bine în educaţie” este o temă care stârnește tot mai mult interes în spațiul 

public, îndeosebi între cei interesați de promovarea unui act educațional de calitate, un conținut 

interactiv, punând accent în mod evident pe comunicare, creativitate și flexibilitate în gândire. 

Educația trebuie să se adapteze noii paradigme în care societatea se dezvoltă, pentru a se face 

utilă și pentru a pune umărul la construcția viitorului. Școala nu își mai permite să rămână prizoniera 

trecutului, unde actul educațional se construia preponderent pe realația de subordonare dintre 

profesori și elevi, o relație care trebuie să recunoaștem că cel mai adesea avea la bază un respect 

născut mai degrabă din frică, decât din aprecierea profesională sau a calitățioi umane a cadrului 

didactic de la catedră.  

Astăzi, „subordonarea”, lasă locul „colaborării” iar munca în echipă dă rezultate numai dacă 

grupul este omogen și iar forța motrice care face echipa să funcționeze corespunzător este tocmai 

acestă „stare de bine” despre care vom vorbi în acestă lucrare. „Șeful” este înlocuit cu „liderul” iar 

acesta din urmă, nu „dictează”, ci „participă” activ la activitățile în care este implicat grupul, 

coordonând activitatea acestuia mai degrabă prin mediere, decât prin impunerea propriei voințe.  

Iar această metodă de management, fie că vorbim de managementul clasei, a instituției școlare 

sau a sistemului de învățământ în cel mai cuprinzător sens pe care îl poate avea cuvântul „sistem”, 

pare să înlocuiască în mod natural vechile deprinderi manageriale, sistemul de învățământ căutând 

printr-o noua abordare managerială, să se vindece de problemele trecutului, venind practic în 

întâmpinarea provocărilor ridicate de prezent. 

Astfel, putem observa că în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre inteligența emoțională, 

iar acceptarea noilor deschideri pe care această abordare asupra intelectului uman le oferă pedagogiei, 

ne oferă noi modalități de înțelegere a copilului și nu numai a acestuia, inteligența emoțională fiind o 

ușă deschisă spre cunoașterea mai profundă a omului și a societății în general, cunoaștere care ne 

poate ajuta să aducem plus valoare sistemului de învățământ. 

Sub alt aspect, Societatea Cunoașterii, datorită evoluției uimitoare pe care știința și tehnica au 

avut-o în ultimii ani, a impus un așa zis „management al cunoașterii”[1] care „reprezintă o metodă, un 

concept nou de management ce urmăreşte transformarea calităţilor intelectuale ale personalului din 

organizaţie în putere competiţională şi valoare nouă.  

Concentrându-se asupra utilizării intelectului profesional în activităţi care folosesc cunoaşterea 

individuală şi externă, managementul cunoaşterii oferă valoare organizaţiilor, le 

particularizează.”[2] Acest tip de management poate fi definit ca „un demers, orientat strategic, de 

motivare şi facilitare a angajării membrilor organizaţiei în dezvoltarea şi utilizarea capacităţilor lor 

cognitive, prin valorizarea, subordonată obiectivelor ei de ansamblu, a surselor de informaţii, 

experienţei şi abilităţilor fiecăruia dintre ei”[3].  
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Ori tocmai tocmai acestă perspectivă managerială pare să câștige teren și în instituțiile școlare, 

„starea de bine” fiind cea care reușește să contribuie la succesul acestui stil de management. 

Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că educația „este domeniul care are cel mai mare 

impact asupra societății. Vrei, nu vrei, trebuie să treci prin școală un anumit număr de ani. Acei ani 

în mod cert vor lăsa o amprentă în sufletul tău și îți vor influența viața mai mult decât conștientizezi 

la vârsta respectivă.  

Abia ulterior realizezi de cât de mult au contat respectivii ani pentru tine, pentru viața ta. Poate 

fi vorba despre o experiență pozitivă, fie una negativă, dar în mod cert te vei raporta la ea anii care 

urmează”[4] Din acest punct de vedere, considerăm că o experiență pozitivă în școală, reușește să 

influențeze decisiv viitorul tânărului școlar, contribuind la conștientizarea propriei valori, la 

consolidarea încrederii în sine și construirea unei imagini pozitive și realiste asupra propriei persoane, 

iar în paginile următoare ne propunem să demonstrăm și acest lucru. 

Raționamentul folosit în realizarea acestei lucări de disertație este unul deductiv, pentru că vom 

începe cercetarea noastră pornind de la imaginea de ansamblu oferită de literatura de specialitate, cu 

scopul de a ajunge la acele puncte de vedere particulare care ne validează scopul lucrării în sine, 

anume acela de a demonstra impactul pozitiv pe care prezența stării de bine în sistemul de învățământ 

îl are asupra elevilor și al colectivului profesoral, acest fapt contribuind inclusiv la dezvoltarea 

pozitivă a societății în ansamblul ei.  

Din acest punct de vedere am căutat ca în fiecare capitol în parte să arătăm modificările pe care 

le aduce prezența stării de bine în personalitatea umană, precum și schimbările pe care le produce la 

nivel de grup, creând un mediu propice dezvoltării personale. Încheiem cu un studiu de caz care va 

arata în ce măsură îi entuziasmează școala pe elevii care intră în sistemul de învățământ. 

[1] Barreiro Fernando, Diez de Castro, Redondo Lopez, Carmen, Lopez Cabarcos, Maria, 

Administración de empresas. Dirigir en la sociedad de conocimiento, Ediciones Pirámide, Madrid, 

2000, p. 71 

[2] Shanhong Tang, Knowledge Management in Libraries in the 21st Century, 66th IFLA 

Council and General Conference, Jerusalem, 2000, p. 1 

[3] Uit Beijerse, Questions in knowledge management: defining and conceptualising a 

phenomenon, în Journal of Knowledge Management, 1999, p. 94 

[4] Huțuleac Dragoș, „Rolul cadrului didactic este acela de a descoperi cât este de bun și deștept 

copilul din fața lui, nicidecum cât este de rău și prost”, în volumul colectiv „Educația românească în 

contextul globalizării”, Editura Cadrelor Didactice, Bacau, 2018, p. 135 
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PRIVIND ÎN TRECUT... GÂNDIM VIITORUL 

 

Prof. Dumitrescu Liliana - Florinela 

Prof. Moisoc Carmen Diana 

Şcoala Gimnazială,,Mihai Eminescu”, Rădăuţi, Suceava 
 

 

Un profesor dedicat al acestor timpuri este conștient de faptul că trebuie să pregătească elevii 

pentru viitor și nu pentru prezent. Acest lucru presupune viziune, şi continua preocupare pentru a 

dezvolta elevilor „abilitățile secolului 21”: comunicare, cooperare, gândire critică, creativitate. Se 

apreciază că aceste aceste abilități vor face diferența între cei care sunt și cei care nu sunt pregătiți 

pentru a face față provocărilor secolului acesta. Marea provocare pentru profesori constă în a crea 

situații de învățare pentru ca elevii să exerseze aceste abilități în contextul disciplinelor din 

curriculum. 

Educația nu se mai poate face doar cu tabla și cu creta. Tehnologia a avansat și pune la dispoziția 

spațiului educațional instrumentele sale. Tinerii și copiii sunt atrași de cultura digitală și de suporturile 

tehnice care o promovează. Pentru a interacţiona cu acești tineri și copii, profesorii trebuie să 

vorbească limba lor, să valorifice abilitățile lor pentru oferirea de noi experiențe de învățare (Cucoș, 

2008).  

Noile tehnologii de informare și comunicare  pot ușura instruirea, pot să îi confere acesteia noi 

dimensiuni în spațiul virtual (jocuri virtuale, grupuri de discuții, clase mobile, resurse on line, proiecte 

de grup on line, portofolii digitate etc.). Integrarea tehnologiei în practicile de instruire aduce 

experiențele de învățare la un alt nivel și mult mai apropiat de limbajul generației nativilor digitali.  

Un profesor pregătit știe care sunt cele mai bune instrumente care pot susține activitățile de 

predare-învățare sau evaluare, știe cum și când să le folosească. Poveștile, jocurile copilăriei, 

contactul direct, conversația față în față își păstrează rostul lor în dezvoltarea copiilor.  

Respingerea noilor tehnologii de către cadrele didactice sau neutilizarea lor înțeleaptă în 

activitatea de instruire sporește riscul creșterii distanței între generații. Sigur,cultura digitală este încă 

un vis pentru mulți copii. Îi avem în vedere pe copiii din zonele sărace și foarte sărace ale României.  

Centrarea pe elevi presupune ca activitatea de predare să fie adaptată la nevoile și experiența 

de cunoaștere a elevilor, să genereze învățare activă şi să valorifice stilurile diferite de învățare ale 

acestor. Copiii sunt diferiți și au așteptări diferite. 

Profesorii trebuie să își asume învățarea continuă. Nu pot cere elevilor acest lucru,dacă ei înșiși 

nu demonstrează abilități de învățare continuă. Ei trebuie să fie la curent cu ceea ce este nou în materie 

de educație sau la nivelul disciplinelor pe care le predau. Un profesor care se respectă și care își 

respectă elevii nu încetează să se formeze pe tot parcursul exercitării profesiei. 

Un cadru didactic eficient se pliază pe nevoile elevului, adâncește calitățile, talentele și 

pasiunile acestuia, elimină imperfecțiunile caracterului și modelează când este nevoie orice aspect 

corijabil. Profesorul eficient este acela care indiferent de numărul generației pe care o are sub aripa 

sa, reușește să transmită dorința și setea de cunoaștere în fiecare zi și în fiecare oră petrecută cu elevii 

săi. 
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Folosirea tehnologiilor moderne în școală face parte din evoluția naturală a învățării și 

sugerează o soluție firească la provocările moderne adresate învățării şi a nevoilor elevilor. Integrarea 

acestora în procesul tradițional de predare-învățare-evaluare este o oportunitate de a integra inovațiile 

tehnologice cu interacțiunea şi implicarea oferite de modul tradițional de cunoaștere. Profesorul 

trebuie să se simtă liber să răspundă critic, dar în același timp creativ noilor tehnologii și sub nici o 

formă nu poate să ignore acest aspect dacă vrea să comunice cu elevii. 

Adevărata importantă a tipului de predare–învățare - evaluare care  combină metodele 

pedagogice tradiționale cu TIC ține de potențial. Acest tip de învățare este o oportunitate în a crea 

experiențe care pot furniza tipul de predare-învățare potrivit într-un anumit moment, loc şi pentru un 

anumit elev nu numai la școală, ci și acasă. Acest tip de învățare ar putea deveni global, ar putea 

transcede granițele formale ale țârilor și ar putea aduce împreună grupuri de elevi din culturi și 

meridiane diferite. În acest context, generalizarea folosirii TIC în școală ar putea deveni una dintre 

realizările importante ale secolului nostru. 

Paradigma cunoașterii trebuie să fie una a dialogului, educația trebuie să meargă dincolo de 

instrumentele culturale specific. Combinarea TIC cu metodele tradiționale pedagogice reprezintă o 

schimbare de paradigmă cu implicații asupra cunoașterii în societate în general și asupra învățării în 

special, de aceea disciplina pedagogică trebuie modificată în conformitate cu noul context în care 

trăim. 

Folosirea TIC în școală face parte din evoluția naturală a învățării și sugerează o soluție elegantă 

la provocările moderne adresate învățării și a nevoilor elevilor. Integrarea TIC în procesul tradițional 

de predare-învățare-evaluare este o oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu 

interacțiunea și implicarea oferite de modul tradițional de cunoaștere. 

Cu toate că are un potenţial foarte mare, calculatorul este inferior profesorului în ceea ce 

priveşte transferul de cunoştinţe. De aceea tehnicile e-learning în instruire şi evaluare trebuie să se 

dezvolte pe două căi, şi anume creşterea calităţii şi eficienţei strategiilor de învăţare cu ajutorul 

calculatorului, respectiv adaptarea şi individualizarea învăţării în relaţia calculator-elev. 

Calculatorul are o serie de avantaje asupra omului - profesorul adaptează datele furnizate de 

către calculator pentru fiecare elev în funcţie de cantitatea de date ale unei topice şi de modul de 

prezentare al acestor date (texte, desene, tabele sau imagini); 

-  la cererea elevului calculatorul poate repeta o explicaţie sau prezenta anumite informaţii de 

ori câte ori se doreşte, cu orice viteză şi în orice ordine; 

- elevul primeşte răspuns pentru orice întrebare,  

- calculatorul face o evaluare obiectivă a performanţelor elevului şi furnizează informaţii 

importante profesorului pentru individualizarea rutei de învăţare a fiecărui elev; 

- calculatorul poate furniza experienţe şi metode de învăţare care altfel ar fi prezente doar la 

mai mulţi profesori; 

- calculatorul oferă posibilitatea instruirii dincolo de orele de curs şi contribuie la posibilitatea 

învăţării continue pe tot parcursul vieţii (life-long learning). 

Bibliografie: 

Cucoș, C. (2008). Educația: iubire, edificare, desăvârșire 

Istrate, Olimpius, Efecte si rezultate ale utilizării TIC în educaţie 

Făt, Silvia & Adrian Labăr, Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. 

Raport de cercetare evaluativă 
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Strategii și metode didactice de predare în echipă 

 

 

Prof. Dumitrescu Luminita,                                                                                              

Scoala Gimnaziala “Traian”, Craiova 
 

 

 

Strategiile didactice reprezintă   un  sistem complex și coerent de mijloace, metode, materiale 

și alte resurse  educaționale care vizează atingerea unor obiective. Ele sunt realizate cu ajutorul 

metodelor de predare şi învăţare(informative şi activ-participative, de studiu individual, de verificare 

si evaluare), vizând  procesul de instruire în ansamblu și nu o secvență de instruire. 

Metodele de învățămînt sunt acele căi prin care elevii ajung, în procesul de învățământ, sub 

coordonarea educatorilor, la dobandirea de cunoștințe, deprinderi, la dezvoltarea capacităților 

intelectuale și la valorificarea aptitudinilor specifice.  

 Ele reprezintă: 

o   un plan de actiune, o succesiune de operații realizate în vederea atingerii unui scop 

o   un instrument de lucru în activitatea de cunoaștere și de formare a abilităților 

o   o tehnica de care profesorul și elevii se folosesc pentru efectuarea acțiunii de predare-

învățare care asigură realizarea în practică a unei activități proiectate mintal, conform unei strategii 

didactice. 

Deci, metoda vizează o activitate de predare-învățare-evaluare. 

Activitatea didactică se organizează în : 

a.      activități frontale; 

b.      activități de grup; 

c.      activități individuale. 

a. Activitățile frontale cuprind: lecția, seminarul, laboratorul, activitățile în cabinete pe 

specialități, vizita, excursia, spectacolul etc. 

b. Activitățile de grup dirijate cuprind: consultații, meditații, exerciții independente, vizita în 

grupuri mici, cercul de elevi, întâlniri cu specialiști (oameni de știință, scriitori), concursuri și 

dezbateri  școlare, sesiuni de comunicări și referate, reviste școlare, dar și predarea în grup, pe clase 

convenţionale, cu un efectiv de aproximativ 30 de elevi. 

De asemenea, poate fi folosită și organizarea pe grupe a activităţii elevilor; aici, profesorul 

îndrumă şi conduce activitatea grupelor  alcătuite din elevii unei clase şi care urmăresc anumite 

obiective educaţionale, identice sau diferite de la o grupă la alta.Aceste grupe (3-8 elevi)  pot fi 

omogene  -  alcătuite după criterii bine stabilite în prealabil şi cu o structură precisă  sau neomogene/ 

eterogene – constituite prin  iniţiative  spontane, individuale, după prerinţele elevilor şi care au un 

coordonator. 

Activitățile individuale cuprind : studiul individual, efectuarea temelor pentru acasă, studiul în 

biblioteci, lectura suplimentară și de completare, întocmirea de proiecte, referate, desene, scheme, 

alte lucrări scrise, comunicări științifice, alte proiecte practice. Ele pun accentul pe munca 

independentă, fară supraveghere directă şi consultanță din partea profesorului. 

Există mai multe variante de organizare individuală a activităţii alevilor: 

• cu sarcini de instruire comune pentru toți elevii, 

• cu teme diferenţiate pe grupe de nivel, 

• cu teme diferite pentru fiecare elev. 

În acest ultim caz, activitatea se numeşte individualizată sau personalizată, pentru că ţine cont 

de particularităţile fizice şi psihice ale fiecărui elev, de nivelul pregătirii sale, de aptitudinile lui, de 

nevoile lui educaţionale. 
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Profesorul va organiza activitățile didactice astfel încât să sporească șansele de reușită a 

atingerii obiectivelor propuse, adoptând  o varietate de activiăți la specificul și potențialul elevilor.  

Strategia didactică este legată de obiectivele operaționale și conținuturile școlare și are 

implicații directe privind performanța școlară, deoarece rezultatele școlare sunt dependente de modul 

de aplicare și dirijare de către profesor a interacțiunilor dintre strategiile didactice și obiectivele 

didactice.  

Ea prescrie modul în care elevul este pus în contact cu conținutul de învățare, adică traiectoria 

pe care urmează să-i fie condus efortul de învățare, conferind soluții de ordin structural și procedural 

cu privire la proiectarea și combinarea diferitelor metode, mijloace, forme și resurse de predare-

învățare, pentru ca elevii să ajungă la achizițiile dorite, iar obiectivele educaționale să fie atinse. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Cerghit I. Metode de învăţământ Iaşi: Polirom, 2005. 

2. Surdu E. Prelegeri de pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI                                                                            

PRIVIND ABORDAREA INTEGRATĂ                                                                                       

A ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE                                                             

DIN EDUCAȚIA TIMPURIE 

 

Prof. înv. preșc. Dumitrescu Magdalena                                                                          

G. P. N. Beleți - Negrești 

 

Predarea integrată a cunoştinţelor reprezintă o strategie modernă de abordare a conţinuturilor, 

similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că, obiectul de învăţământ are ca referinţă o tematică 

comună mai multor discipline. Conceptul de integrare se referă la: a include, a îngloba a încorpora, a 

armoniza în aceeaşi activitate mai multe activităţi de tip succesiv. Metoda predării integrate a 

cunoştinţelor este o metodă consacrată de organizare a conţinuturilor. Predarea integrată a acestor 

conţinuturi are la bază transmiterea cunoştinţelor grupate pe subiecte sau unităţi tematice care asigură 

achiziţionarea de către copii a unei imagini coerente şi unitare despre lumea reală.  

Curriculumul integrat reprezintă corelarea conţinuturilor punctul de pornire fiind 

fialitatea/finalităţile urmărite. 

Structura flexibilă a conţinuturilor oferă libertate de decizie şi autonomie. Pe scurt se 

promovează ideea planificării pe teme, se încurajează utilizarea metodei proiectelor facilitând 

demersul abordării integrate. Pentru ca aceste activităţi să reuşească este necesar un scenariu foarte 

bine întocmit de educatoare cu obiective clare, cu sarcini zilnice pe sectoarele de activitate, asigurând 

o paletă variată de opţiuni facilitându-se astfel demersul abordării integrate. Predarea tematică 

presupune o planificare pe termen lung sau scurt, care reflectă relaţiile din tema propusă, domenii de 

cunoaştere şi arii de stimulare. De aceea, orarul zilnic trebuie să conţină echilibrul dintre perioadele 

active şi cele de odihnă. Activităţile se desfăşoară grupat vizând o anumită temă care se desfăşoară 

pe durata unei săptămâni sau a mai multor săptămâni. În cadrul fiecărei teme se desfăşoară diferite 

tipuri de jocuri pentru a spori atractivitatea activităţilor şi pentru a menţine interesul copiilor iar dacă 

se realizează şi atragerea părinţilor în desfăşurarea acestor activităţi, se asigură suport material şi 

posibilitatea de lărgire a suportului informaţional al copiilor. 

În practica educaţională proiectarea integrată a curriculumului este considerată o provocare atât 

la nivelul proiectării documentelor cât şi la nivelul practicii zilnice. Pentru realizarea obiectivelor 

propuse literatura de specialitate ne oferă modele de organizare şi monitorizare a curriculum-ului 

integrat: 

*MODELUL INTEGRĂRII RAMIFICATE 

*MODELUL INTEGRĂRII LINIARE 

*MODELUL INTEGRĂRII SECVENŢIALE 

*MODELUL CURRICULUM-ULUI INFUZIONAT 

*MODELUL INTEGRĂRII ÎN REŢEA 

*MODELUL POLARIZĂRII 
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Integrarea ramificată: se centrează pe tema studiată, detalierea experienţelor de învăţare se face 

pe domenii de activitate prevăzute în programă, la primul nivel. La cel de-al doilea nivel de proiectare 

stau experienţe de formare pe dimensiuni psihofizice individuale. 

Integrarea liniară: se face în jurul unei finalităţi de transfer ce se pot constitui ca domenii 

independente. Acest model de integrare se poate aplica în cazul finalităţilor urmărite pe perioade de 

timp mai îndelungate. 

Integrarea secvenţială: cuprinde proiectarea pe teme, facilitându-se transferul cunoştinţelor 

învăţate de la un domeniu la altul prin:întrebări, comentarii, sarcini de lucru formulate. 

Curriculum-ul infuzionat: constă în studierea unor teme din perspectiva unui centru de interes 

care poate fi temporar sau permanenet. 

Integrarea în reţea: se bazează pe metoda proiectelor de investigare-acţiune Desfăşurarea 

activităţilor după acest model are la bază două nivele de planificare: harta tematică în care se porneşte 

de la tema centrală identificându-se subtemele şi desfăşurarea pe categorii şi tipuri de activităţi a 

conţinuturilor planificate. 

Polarizarea: implică un domeniu de cunoaştere în jurul căruia sunt polarizate segmente din alte 

discipline (ex: activităţile opţionale). 

Integrarea, ca sintagmă, reprezintă revenirea în acelaşi loc a mai multor activităţi succesive care 

conduc la atingerea obiectivelor propuse şi la însuşirea conţinuturilor. Activităţile integrate nu sunt 

alte activităţi deosebite, separate, ci sunt cele pe care noi le proiectăm conform planului de 

învăţământ. Copilul învaţă prin descoperire în interacţiune sa cu mediul. Diversitatea şi varietatea 

materialelor care i se pun la dispoziţie copilului îl încurajează să se manifeste, să gândească, să 

exprime idei, să facă predicţii. Activităţile integrate se desfăşoară fie frontal, fie pe grupuri sau 

individual. Copilul învaţă prin descoperire, interacţionând cu mediul, metodele şi mijloacele de 

explorare ale lui fiind adesea neaşteptate şi originale. 

Abordarea integrată a activităţilor din grădiniţă determină dispariţia graniţelor dintre tipurile şi 

categoriile de activităţi studiindu-se tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a mai multor 

ştiinţe.  

Activităţile integrate aduc noul, lejeritate şi coerenţă procesului de învăţare. Reuşita predării 

integrate a conţinuturilor ţine de gradul de structurare a conţinutului proiectat,în viziune unitară şi 

ţintind anumite finalităţi. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

*Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţe 

*Metoda proiectelor la vârstele timpurii/M.E.C./Miniped,Bucureşti,2002 

*Aplicaţii ale metodei proiectelor/Ciobotaru Melania,Antonovici Ştefania,Popescu 

Mariana,Fenichiu Dorina/Editura CD PRESS,Bucureşti 

 

 

 

 

 

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

404



 

 

Avantajele și dezavantajele învățării online 

 

 

Prof. Înv. Preșcolar NICOLETA DUMITRESCU 

Grădinița Nr. 272, București 
 

 

 

Pandemia provocată de virusul SARS-Cov 2, a reprezentat o piatră de încercare, ce a produs 

modificări în desfășurarea activităților în toate domeniile, pornind de la sistemul medical, până la 

sistemul de învățământ. Atât profesorii, cât și copiii au trebuit să se adapteze rapid la noua realitate, 

astfel încât să se asigure continuitatea procesului de învățământ. Profesorii şi elevii a trebuit 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. 

Și în România, la fel ca în întreaga lume, universitățile, colegiile, şcolile, grădinițele 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.  

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, copiii putând accesa 

acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 

câte ori este nevoie. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însa putem sa vedem și câteva dezavantaje. 

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 întalni fizic și nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile 

rămân online. 

➢  Elevii intră în posesia materialelor print-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 materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

➢ Conținuturile pot și sterse, corectate sau actualizate cu ușurință. Dacă distribuitorul ăți dă 

seamă 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. 
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➢ Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor.  Informațiile pot fi 

îndreptate spre o persoana sau către mai multe în același timp în mod individual sau se pot crea 

grupuri în care utilizatorii pot să își comunice informațiile. 

➢ 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 

virtuala și nu numai învățare individuală. 

 

Dezavantaje: 

 

➢ 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. 

➢ Lipsa comunicarii reale/ fizice. Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, 

atunci când oamenii se întâlnesc nu mai ătiu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. 

Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează! 

➢ Lipsa tehnologiei. Nu toți profesorii și elevii dispun de tehnologia necesară învățării online. 

 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. 

Analizând aceste aspecte se poate concluziona 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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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. primar: Dumitrescu Veronica,                                                                        

Școala Gimnazială Băduleşti Dâmbovița 

 

 

Şcoala sprijinită de familie, prin cunoştinţele, deprinderile şi priceperile pe care le transmit 

copiilor, le ajută acestora să-şi dezvolte şi capacitatea de a se orienta corect manifestările lor de 

independenţă. În al doilea rând, spiritul de independenţă este necesar pentru perioada când şcoala nu 

va mai fi de faţă, când omul integrat în societate este nevoit să înveţe si să se adapteze singur. Prin 

educarea spiritului de iniţiativă, noi pregătim elevii pentru viaţă. 

Familiile în societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută 

pentru obţinerea atenţiei copiilor şi, uneori, din dorinţa de a le oferi siguranţa economică, petrec mai 

puţin timp cu cei mici. Dacă mai există şi lipsă de comunicare între şcoală şi familie , situaţia devine 

mai complicată. De aceea, şcolile încearcă să vină în întâmpinarea părinţilor prin organizarea unor 

activităţi comune, un rol important avându-l lectoratele deoarece prin intermediul acestora cadrele 

didactice îi pot îndruma pe părinţi, îi pot face să înţeleagă rolul pe care îl are parteneriatul şcoală-

familie în procesul de instruire a copiilor.  

Parteneriatele eficiente sunt planificate şi implementate cu grijă, personalul şcolii trebuie să se 

instruiască şi să ceară la nevoie ajutorul unor specialişti în consiliere şcolară pentru a pune în practică 

cooptarea părinţilor. Un prim pas este evaluarea, la începutul anului şcolar, a nevoilor, perspectivelor 

şi modelelor părinţilor, în ceea ce priveşte implicarea şcolară. Această evaluare îl ajută pe cadrul 

didactic în planificare şi în transmiterea mesajului către părinţi că le este apreciată opinia şi că va fi 

luată în considerare de către şcoală. 

La nivelul clasei noastre părinţii sunt încurajaţi să  stabilească ţelurile de atins pentru copiii lor 

şi pe cadrele didactice să stabilească obiectivele de realizat mai departe pentru obţinerea succesului 

şcolar. Obiectivele sunt precizate la începutul anului şcolar şi pot fi scrise într-un contract între părinţi, 

cadrele didactice şi elevi.  

Acest contract poate lista responsabilităţile fiecăruia şi este semnat de fiecare dintre participanţi. 

Scopul contractului este acela de a-l ajuta pe elev să înveţe, mai ales dacă fiecare elev are pentru el 

anumite obiective specifice, stabilite în colaborare părinţi-cadru didactic. 

Acest tip de contract se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor 

cu profesorii şi implică colaborarea părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare în colaborare cu 

autorităţile locale. 

Astfel la nivelul anului şcolar 2020-2021 parteneriatul şcoală –familie are ca obiectiv general 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare(capacităţi,competenţe, atitudini ) prin participarea părinţilor la 

activităţile desfăşurate în parteneriat cu şcoala până la sfârşitul anului şcolar2021 

Obiective specifice: 

- realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător;  

- înlăturarea factorilor perturbatori in cadrul comunicării şcoală-familie;                                                             

- creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 

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

407



 

- schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; 

- cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 

- învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune 

elevi – părinţi – învăţători.  

Rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare părinte – învăţător, îmbunătăţirea   

situaţiei şcolare a elevilor. Având in vedere contextul actual comunicarea cu familiile se face doar on 

line. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL                        

VS. ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN 

 

Prof. înv.primar DUMITRU ANCUȚA-EUGENIA                                                      

LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”                                      

DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT 

 

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.        

Fundamentul activității didactice în școala tradițională a fost asigurat de psihologia 

asocițianista, pentru care actul cunoașterii se reducea la simpla înregistrare prin simțuri, la percepție. 

O analiza comparativă a activităților desfășurate în școala tradiționala și în cea modernă, scoate 

în evidență următoarele 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. 
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 impune puncte de vedere proprii; 

 se consideră singurul ,,expert’’într-o problemă. 

  deţine adevărul (absolut); 

 ştie ce este adevărat sau fals, corect sau incorect, ceea ce trebuie să înveţe elevul (ceea ce 

este ,,bun’’ pentru el). 

 

 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. 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. 

 

Bibliografie: 

• Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008),București 

• Cucoș, C., Psdihopedagogie, Editura Polirom, Iași,1998 
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MODALITǍŢI  DE  COMUNICARE ŞI ÎNVǍŢARE ON-LINE 

ÎN ÎNVǍŢǍMÂNTUL  PREŞCOLAR 

 

 

Prof. înv. preşc. Dumitru Cristina                                                                                

Grǎdiniţa P. N. Bǎduleşti, Jud. Dâmboviţa 

 

 

Situația de criză începutǎ 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.   

Noua situaţie  a condus la transpunerea activitǎţii 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.  

Pentru aceastǎ perioadǎ  dificilǎ, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea 

preșcolarilor este 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.  

Învățarea la distanță pentru preșcolari, conectarea sincronă este mult mai dificil de realizat, 

copiii fiind prea mici pentru a putea respecta  instrucțiunile pentru 30-40 de minute, astfel derularea  

activităților on-line la acest nivel este predominant asincronă.  

Marea provocare a organizării și desfășurării învățământului on-line la vârsta preșcolară este 

identificarea unor mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai important este păstrarea 

legăturilor sociale și emoționale cu cei mici, iar aici părinții joacă un rol important. Primul pas este 

comunicarea cu părinții, care trebuie să fie informați în legătură cu modalitățile de predare online și 

obiectivele de învățare în această perioadă.  

Indiferent de cât de bine reușim să o facem la distanță,  trebuie să ne străduim să ajungem la 

copii, măcar pentru a ne conecta socio-emoțional cu ei. Ei au nevoie să știe că cineva îi veghează și 

să se simtă parte dintr-un colectiv. Chiar dacă nu vom putea face mari progrese la capitolul cunoștințe 

și abilități noi, deprinderea zilnică a învățării de acasă, chiar și 1-2 ore pe zi, este crucială pentru 

sănătatea lor mentală și păstrarea motivației pentru grǎdiniţă. 

Astfel, am colaborat cu părinții și i-am informat asupra  modalităților de organizare a 

activităților suport pentru învățarea online, identificând mijloacele comune de comunicare.  

Pentru a continua orele de la distanță folosesc  platforma Google Classroom cât  şi grupul de 

Whatsapp.  

Am realizat  o planificare săptămânală – instrument ce  asigură continuitatea activității suport 

pentru învățarea on-line 

După ce părinții au fost pregătiți pentru a stabili o rutină zilnică acasă, am trimis pe grupul de 

părinți atât pe platforma Google Classroom, cât şi pe Whatsapp orarul zilnic cu explicații și 

instrucțiuni de lucru pe zi, sarcinile de lucru unde includ link-urile către clipuri de pe Youtube, 

înregistrari audio, adresate  direct copiilor, cu explicații și instrucțiuni de lucru. 

 

Am realizat programul ţinând  cont de câteva arii de bază: 

  

✓ Formarea motricității fine (ex: fișă de lucru cu semne grafice, un colaj) 

✓ Formarea atenției (ex: jocuri de atenție) 

✓ Formarea motricității grosiere (gimnastică) 
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✓ Dezvoltarea logicii matematice  

✓ Dezvoltarea vorbirii (ex: poveste citită de educatoare) 

✓ Științe și dezvoltarea curiozității despre lumea vie.  

 

În stabilirea activităților didactice și a materialelor didactice necesare, am avutîn vedere ca 

materialele utilizate de copii să le fie la îndemână. 

De asemenea, am 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). Deși explicațiile și "predarea" noțiunilor se face prin intermediul filmulețelor video, 

acestea depășesc foarte rar 10-15 minute, iar restul activităților sunt fizice sau pe fișe. 

În propunerile de activități am evitat suprasolicitarea părinților sau adulților care sunt implicați 

în creșterea și îngrijirea copiilor și am avut în vedere că persoanele adulte au și alte responsabilități. 

O atenție mare am acordat pericolului de suprasolicitare a copiilor. Activitățile sunt propuneri 

și nu activități obligatorii. Tematica abordată este atractivă, cu un nivel de complexitate moderat. 

Am adunat 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. 

Am întâmpinat ceva probleme la conectarea iniţială a copiilor, dar apoi pas cu pas am descoperit 

avantajele şi dezavantajele folosirii acesteia, acum fiind principala modalitate de comunicare cu 

copiii, implicit cu părinţii acestora.  

Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită 

suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul înv ăţării de acasă)  

Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă 

din partea colegilor.  

Oricât de mult am încercat, nu sunt soluții pentru toți copiii. Pentru familiile cu situații speciale, 

în cazul în care nu există un smartphone sau un laptop în familie, am trimis fișe și materiale,  iar 

relația cu copiii am  menținut-o chiar și prin intermediul unui apel telefonic. 

Am oferit şi  primit  feed-back de la părinți și copii privind activitatea desfășurată, cu scopul 

ameliorării mijloacelor și a modalităților de comunicare. 
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Școala online – o nouă provocare 

 

 

prof. înv. primar Doina Dumitru 

Şcoala Gimnazială Fitionești 

 

 
 

Formarea unor personalități capabile să se adapteze în permanență la schimbare constituie un 

obiectiv fundamental al tuturor sistemelor de învățământ. Pandemia a „oferit” posibilitatea scolii 

românești, și nu numai, să treacă peste noapte la o nouă formă de organizare, școala  online și evident 

testarea capacității de adaptare a resurselor umane implicate în activitatea instructiv-educativă. Teama 

de boală, de moarte, frica de necunoscut, dar și  închiderea școlilor a avut  un impact psihologic imens 

pentru întreaga societate, nu numai pentru familiile cu școlari. 

Școala online a presupus o reorganizare completă a modului de abordare a actului didactic, 

pornind de la metodele și tehnicile de predare, procedeele de lucru, dozajul diferit al timpului și 

terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Conexiunea reală cu elevii a reprezentat o 

provocare imensă. Este foarte dificil să  captezi atenția elevilor mici și să-i implici în activitate, în 

condițiile în care aceștia nu dispuneau de propriile mijloace necesare de comunicare, telefonul 

neperformant al părinților reprezentând pentru unii dintre ei singura cale de acces spre cunoaștere.  

O altă dificultate întâlnită în școala online este obținerea de feedback în mod real și evaluarea 

modului în care s-a atins competența urmărită. Faptul că nu există măsuri coercitive, sancțiuni pentru 

nerespectarea regulilor stabilite de colectiv pe platformele pe care se desfășoară orele de curs, și nici 

pentru cei care din motive neobiective nu participă sau participă parțial la lecții, școala online a fost, 

din păcate, facultativă pentru unii elevi. Lipsa unui dialog autentic cu clasa de elevi, imposibilitatea 

urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila sau imposibila administrare a probelor de 

evaluare au constituit aspecte care condus la o  activitatea educativă dificilă sau ineficientă.  

Predând la clasa I și a II-a, în perioada învățământului online,  am fost nevoită să apelez la 

sprijinul părinților pentru primirea temelor, pentru accesul copiilor la dispozitive și nu în ultimul rând 

pentru realizarea sarcinilor independente. Lipsa echipamentelor IT, experiența redusă a micilor elevi 

în folosirea mijloacelor de comunicare m-au determinat să creez un grup al clasei, utilizând rețelele 

de socializare și să transpun conținuturile într-un limbaj accesibil, atât elevilor, cât si părinților. Lucrul 

concret cu elevul l-am realizat individual, 

la ora când părintele era disponibil să 

acorde ajutorul necesar copilului, sau 

când frații mai mari terminau orele 

desfășurate pe platformă și îi ofereau și 

celui mic telefonul sau tableta. Părinții au 

investit timp și și-au ajutat copiii așa cum 

nu au făcut-o niciodată până acum, iar 

acest lucru, pe lângă mult stres și 

oboseală, i-a apropiat de școală, de ce 

învață copiii, de profesori 

Pentru fiecare conținut am redactat 

sarcinile de lucru și explicațiile necesare 

într-un mod atractiv, dând posibilitatea 

fiecărui părinte să devină un dascăl de 

nădejde pentru copilul său. De exemplu, 

la clasa a II-a, pentru formarea 

deprinderilor de a redacta texte după 
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imagini sau în care să descrie o persoană, pentru elevii care nu aveau posibilitatea să acceseze 

platforma Teams și să participe la orele desfășurate online le trimiteam sarcinile de lucru pe 

messenger, explicându-le ceea ce au de făcut pentru a realiza un text: 

 

Pentru a realiza un text după un șir de ilustrații procedăm astfel: 

-  formulăm enunțuri clare 

referitoare la ilustrații; 

- dezvoltăm enunțurile cu 

alte informații; 

- folosim expresii frumoase 

pentru a nuanța exprimarea; 

- redactăm (scriem) textul 

respectând normele: 

• ortografice (scriem corect 

cuvintele, cuvintele de la 

începutul propozițiilor și numele 

de persoană le scriem cu literă 

inițială mare;  

• de punctuație (scriem 

punct la sfârșitul propoziției);   

• de așezare în pagină (titlul 

textului se scrie la mijlocul 

rândului, folosim alineatul). 

 

Pentru realizarea unui text în care se descrie o persoană, am propus elevilor exerciții pentru 

dezvoltarea exprimării: 

➢ „Atunci când redactăm texte este foarte important să avem o exprimare cât mai frumoasă. 

De aceea vă propun să creăm expresii deosebite: 

• păr nins, argintiu, sclipitor 

• chip angelic, delicat, luminos 

• ochi ca două stele, ca murele 

• mâinile povestesc, alină 

• buze catifelate, trandafirii 

• glas precum al privighetorii, glas delicat 

• tăcerea apăsătoare, liniștitoare” 

➢ „Formulează enunțuri despre bunici, utilizând expresii create la exercițiul anterior.” 

Exemplu: 

Bunica are părul argintiu și ochii ca două stele. 

Mâinile bunicului povestesc despre cât de mult a muncit. 

Glasul delicat al bunicii mă adoarme când îmi povestește. 

Se  știe că prezența pentru un timp îndelungat în fața unui computer sau telefon a unui elev 

poate dăuna, de aceea timpul de lucru alocat unei ore desfășurată online pentru elevii mici a fost de 

20 de minute, un interval de timp insuficient pentru a parcurge toate etapele unei lecții obișnuite, de 

a satisface dorința fiecărui elev de a-și spune părerea, de a citi sau a răspunde la lecție. A fost foarte 

utilă transmiterea cunoștințelor și sub forma unor scheme explicative, având în vedere că de multe 

ori elevii s-au confruntat cu o conexiune slabă sau chiar lipsa semnalului  

Învățarea online a reprezentat o provocare  căreia am încercat să-i fac față, atât eu cât și elevii 

mei și prinții acestora. Au fost momente dificile, dar și clipe în care zâmbetul copiilor m-au ajutat să 

găsesc noi modalități și mijloace necesare transmiterii noilor cunoștințe pe înțelesul copiilor. Cu 

siguranță educația la distanță  are destul potențial, dar mai sunt multe de făcut în acest domeniu, atât 

în ceea ce privește formarea profesorilor, asigurarea echipamentelor necesare școlilor, și nu în cele 

din urmă,  sprijinul copiilor din categorii dezavantajate. 
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PARALELĂ ÎNTRE PREDAREA ONLINE                                                                      

ȘI PREDAREA TRADIȚIONALĂ 

 

Prof. inv. primar: DUMITRU LUMINITA                                                                  

Scoala Gimnaziala ‚,Nicolae Titulescu’’, Caracal 

 

 

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 

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) 

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. 
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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 
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Instrumente digitale utilizate în învățământul preșcolar 

 

 

Profesor pentru învățământul preșcolar: Dumitru Marina 

Grădinița cu program prelungit nr. 47, Mun. Ploiești 

 

 
În contextul pandemiei de coronavirus, care a dus la închiderea școlilor și a grădinițelor, 

educatoarele au fost nevoite să se adapteze, să studieze, să învețe despre instrumentele online, 

accesibile copiilor și părinților pentru a continua învățarea de acasă, sprijiniți și îndrumați de către 

educatoare. 

În alegerea instrumentelor digitale, educatoarele trebuie să urmărească valențele pedagogice 

(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea unor competențe, etc.) și beneficiile 

acestora pentru preșcolari. 

Instrumentele digitale contribuie la schimbarea tipului de predare dintr-un model static într-

unul dinamic, în care joculețe simple cu sortare de imagini după anumite criterii, puzzle-uri, quiz-uri 

și multe alte tipuri de aplicații pot susține într-un mod atractiv învățarea și pot îmbunătăți rezultatele 

preșcolarilor. 

În funcție de obiectivele urmărite, instrumentele digitale pot fi folosite pentru captarea atenției, 

anunțarea temei sau a obiectivelor activității, pentru dobândirea sau consolidarea cunoștințelor și 

pentru evaluarea cunoștințelor. 

Pentru captarea atenției, anunțarea temei sau a obiectivelor activității se pot folosi aplicațiile 

video ChatterPix Kid sau Quik Go Pro cu ajutorul cărora se poate da voce unor imagini sau se pot 

creea videoclipuri pe telefon. 

Pentru realizarea activităților de dobândire sau consolidarea cunoaștințelor sunt utile 

platformele educaționale și aplicațiile Jingsaw Planet, WordWall, AcademiaABC, YouTube și altele. 

Jocurile online sunt aplicații plăcute pentru copii și pentru educatoare deoarece își păstrează 

simțul ludic. Cele mai utilizate la vârste timpurii sunt puzzle-urile online care se pot creea în funcție 

de complexitatea dorită cu aplicația gratuită Jingsaw Planet. 

O platformă utilă pentru crearea activităților interactive și distractive pentru copii este aplicația 

WordWall. Această aplicație vine în ajutorul educatoarelor pentru a face o activitate atractivă și 

interesantă, iar copiii percep aceste exerciții drept jocuri. 

AcademiaABC este o platformă educațională care furnizează materiale didactice și resurse 

interactive ce pot fi folosite pe tot parcursul activității, dar mai ales în etapele de consolidare sau 

evaluare. Această platformă oferă copiilor posibilitatea să împărtășească experiențele cu colegii prin 

publicarea materialelor realizate de ei. 

În activitățile zilnice educatoarele pot folosi conținutul educațional oferit gratuit de YouTube. 

Această platformă este foarte valoroasă din punct de vedere educațional, prin numărul mare de 

videoclipuri cu scop educativ. Copiii au oportunitatea de a viziona numeroase videoclipuri nu doar 

cu caracter educativ, ci și videoclipuri care abordează subiecte precum empatia, înțelegerea 

sentimentelor celor din jur, dezvoltarea inteligenței emoționale și creativității. 

Printre aplicațiile utilizate ca instrumente pentru măsurarea impactului învățării, sondajului sau 

evaluării amintim: Kahoot, Quizizz și altele. 

Cu ajutorul aplicației Kahoot educatoarele pot creea teste interactive pentru copii, iar 

răspunsurile acestora sunt înregistrate sub forma unui clasament vizibil pentru toți copiii. 

Quizizz este un instrument care permite realizarea evaluării formative într-un mod distractiv 

pentru preșcolari. Această aplicație oferă educatoarelor statistici despre progresul copiilor precum și 

rapoarte detaliate despre răspunsuri. 

În situații de criză, precum pandemiile, este nevoie de adaptarea sistemului de învățământ la 

nevoile și interesele copiilor și valorizarea potențialului fiecărui copil. Instrumentele digitale sunt 
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accesibile tuturor, iar cu ajutorul lor putem încuraja copiii să lucreze independent și să învețe 

„jucându-se”, utilizând acele instrumente care îi atrag.  

Rezultatele obținute în urma utilizării instrumentelor digitale dovedesc faptul că se poate face 

educație de calitate și în mediul online, dar învățământul online nu va putea înlocui în totalitate 

învățământul fizic, mai ales la copiii de vârstă preșcolară. 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Cerghit, Ioan – „Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și 

strategii”, Editura Polirom, Iași, 2008. 

2. Cucoș, Constantin – „Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării”, Editura 

Polirom, Iași, 2006. 
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Școala de acasă 

 

Prof. înv. primar  Dumitru Mihaela                                                                                                       

Școala Gimnazială Nr. 3 Moreni, Județul Dâmbovița 

 
 

La începutul anului 2020 a început pandemia Covid19  în țara noastră, iar în luna martie s-au 

închis toate școlile, activitatea școlară mutându-se în mediul online.  

Toți elevii mei aveau telefoane personale și conexiune la internet, de aceea       m-am hotărât să 

creez un grup pe WhatsApp , intitulat sugestiv ”Școala de acasă”.  

Copiii au fost încântați de idee. Foloseam acest grup pentru a păstra legătura cu ei, le dădeam 

sarcini de lucru, le sugeram titluri de cărți, discutam despre cum ne simțim în acele momente dificile, 

ne trimiteam fotografii și căutam soluții pentru a ne petrece timpul în propria locuință.  

După o perioadă de timp, vâzând că școlile rămân în continuare închise, ne-am dat seama că 

această comunicare pe grup nu era suficientă. Am trecut la pasul următor și ne-am instalat aplicația 

Zoom. La început a fost destul de greu, dar ușor-ușor ne-am obișnuit s-o folosim și chiar s-o îndrăgim.  

Copiii așteptau cu nerăbdare ora Zoom. Așa cum în sala de clasă aveam reguli pe care le 

respectam, am considerat că este necesar să stabilim reguli și pentru orele online. Iată câteva dintre 

ele: 

• să fim punctuali; 

• să avem o ținută vestimentară decentă; 

• să ținem microfoanele închise pentru a evita microfonia ; 

• să ne anunțăm atunci când vrem să răspundem; 

• să scriem întrebările pe chat, fără a deranja ora; 

 

Elevii s-au adaptat învățării online, au respectat regulile propuse și și-au rezolvat cu succes 

toate sarcinile de lucru. 

Perioada online a fost o provocare , însă am dovedit că ne putem descurca și că ne putem adapta 

din mers. Am descoperit aplicații variate, interesante și utile, pe care continui să le folosesc, chiar 

dacă școala se desfășoară fizic. 
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RAPORT FINAL                                                                                                           

PROIECT PEDAGOGIC - CULTURAL                                                                  

BUCURIA LECTURII ÎN CDI 2020/2021 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DOCTOR PETRU ȘPAN”- LUPȘA         

COORDONATOR: PROFESOR DOCUMENTARIST DUP VANESA ARUNA 

 

Criza generată de pandemia COVID-19 a avut un impact important asupra sistemului 

educațional afectând desfășurarea activității didactice și extracurriculare în cadrul unităților de 

învățământ. Pandemia a afectat și activitatea centrului de documentare și informare  Lupșa, dar 

profesorul documentarist  s-a adaptat la situație, propunând beneficiarilor diferite activități în 

perioada stării de urgență,motiv pentru care profesorul documentarist a putut să participe  la acest 

festival inițiat de FICE ROMÂNIA. Astfel distanțarea socială a fost transformată într-un lucru lucru 

pozitiv și benefic pentru beneficiarii direcți –elevii-prin transferarea instruirii în mediul virtual. 

Tehnologiile informaționale au fost de mare ajutor, astfel toate activitățile pedagogice și 

culturale propuse în proiect  s-au organizat în regim de distanță (pagini facebook) și on-line (platformă 

educațională Google-classroom). 

În calitatea de profesor,  am participat la numeroase  cursuri de perfecționare,  care m-au ajutat 

să descopăr noi forme  și metode de lucru. Acest lucru  m-a ajutat să  mă adaptez situației actuale și 

să particip  la formarea directă a elevului. 

Activitatea profesorului documentarist presupune organizarea și desfășurarea activității cu 

finalitate pedagogică. Prin urmare, sfera culturală este definită în strânsă legătură cu sfera pedagogică 

,iar obiectivele pedagogice sunt urmărite  și în activitățile culturale, inclusiv cele care se regăsesc în 

programele  disciplinelor școlare. 

În cele ce urmează voi descrie detaliat  activitățile  la care  școala Lupșa s-a înscris în acest 

proiect –conform fișei de înscriere . 
 

1. REVISTE ȘCOLARE ON-LINE :este o animație de lectură centrată  pe obiectul lecturii. 

➢ Au fost realizate  numerele 8 și 9 a revistei on-line ”Centrul de documentare și  informare o 

poartă spre univers”. 

➢ Revista nr 8  conține informații utile  iar revista nr 9 conține recomandări de cărți  

încercându-se astfel deschiderea ”inimii și sufletului către lectură” Cartea este un mijloc de alinare a 

sufletului, ea reflectă  ca o oglindă, lungul șir de secole în viața  omenirii, istoria luptei sale pentru 

existență, pentru un viitor mai luminos, suferințele, bucuriile, înfrângerile  și biruințele sale toate. 

În același timp putem spune că ea poate fi un învățător care te conduce la bine, te face să te  

bucuri, să râzi și să plângi. 

2. LECTURI PUBLICE: o animație de lectură centrată  pe obiectul lecturii în regim de distanță 

și on-line. 

A) Animație de lectură centrată pe obiectul lecturii înregim de distanță – pagini facebook, soft 

educațional: 

➢ https://www.facebook.com/CDI-Lup%C8%99a-1528803674053083, 

➢ https://www.facebook.com/jurnalistidepoveste                                                               

➢ https://dup-aruna-soft-educational.netlify.app/ 
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B) Animație de lectură centrată pe obiectul lecturii înregim de on-line: 

➢ Club de lectură clasa a V –VI (nr total de elevi participant-21). 

➢ Club de lectură clasa a VII –VIII (nr total de elevi participant-24). 
 

 

3. DEZBATERI PE TEMA LECTURII ȘI CĂRȚII - ACTIVITATE PEDAGOGICĂ  ȘI 

CULTURALĂ  ON-LINE ASINCRON 

Participanți: clasa  pregătitoare =10 elevi, clasa I = 7 elevi, clasa a II a =8 elevi, clasa a III a =6 

elevi, clasa a IV a =5 elevi, clasa a V a =15 elevi, clasa a VI a- 8 elevi, clasa a VII a =17 elevi, clasa 

a VIII a =7 elevi. 

La această activitate, profesorul documentarist a creat pentru fiecare nivel de învățământ clasa 

centrului de documentare și informare, unde s-au postat materiale pe tema lecturii și cărții, materiale 

didactice necesare elevilor la clasă, documentare etc. 
 

În acest sens profesorul documentarist a condus lecția având în vedere  două modele: 

1. MODELUL TEHNOCENTRIC de tip  instruire asistată de calculator, lansat în anii 1980, 

model care se bazează pe aplicarea celor mai noi tehnologii informaționale și de comunicare. 

Astfel suporturile informaționale pentru învățare sunt extinse continuu, asigurând o motivare și 

o  interacțiune pozitivă, cu efectele benefice în planul individualizării depline a procesului de 

învățământ. 

2. MODELUL PREDOMINĂRII STRATEGIILOR DE INFORMATIZARE-unde elevul este 

plasat în centrul activității ca ”procesor de informație”- care suportă numeroase transformări de-a 

lungul acțiunilor de predare-învățare  și evaluare .În situații multiple de instruire el intră în contact cu 

o varietate de resurse informaționale: observații directe, explicații, descrieri, expuneri, lecturi, 

convorbiri, materiale didactice(inclusiv  cu susținerea tehnologică de vârf), calculator.  

Practic întreg contextul intern, dar și extern asigură numeroase  resurse informaționale. Cele 

specifice sunt concentrate la nivelul mesajului didactic cu scopul transformării lor în valori formative 

superioare pentru dezvoltarea personalității elevului . 

Astfel conducerea lecției în cadrul acestui model este realizat pe scheletul didactic al celor două 

obiective generale care privesc formarea și dezvoltarea reprezentărilor cognitive(ca urmare a 

îndeplinirii unor sarcini didactice) și a cunoștințelor (care acoperă unități de conținut mai mari 

,mergând până la structura unui capitol, unei discipline sau chiar a unor module de studiu 

interdisciplinare și interdisciplinare. 

Activitatea de învățare s-a realizat asincron, ceea ce implică studiu în ritmul personal al 

cursanților și învățarea la distanță. 

Scopul nostru ca profesori, în online, la fel ca față în față, este să îi ghidăm pe elevi  să înțeleagă 

concepte, să învețe proceduri și să aplice în practică ceea ce au învățat. 

Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se pretează ca un instrument foarte util 

pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru elev. 

                                                           ANEXE RAPORT 

1. FIȘĂ ÎNSCRIERE ACTIVITATE. 

2. REVISTA NR 8. 

3. REVISTA NR 9. 

4. CLUB DE LECTURĂ CLASA A V-VI. 
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5. CLUB DE LECTURĂ CLASA VII-VIII. 

6. CURS CLASA PREGĂTITOARE. 

7. CURS CLASA I. 

8. CURS CLASA A II A. 

9. CURS CLASA A III A. 

10. CURS CLASA A IV A. 

11. CURS CLASA A V A. 

12. CURS CLASA A VI A. 

13. CURS CLASA A VII A. 

14. CURS CLASA A VIII A 

 

DATA :14.05.2021      
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

ÎNVĂȚĂMÂNT ON-LINE 

PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

 

 

PROF. DUPU ANIȘOARA DOINIȚA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT                                                                

„ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” DOROHOI 

 
 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ŞTEFAN 

CEL MARE ŞI SFÂNT” DOROHOI 

GRUPA: „VRĂBIUȚELE” 

EDUCATOARE: PROF. DUPU ANIȘOARA DOINIȚA 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: PĂSĂRI CĂLĂTOARE 

 

DATA ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EDUCAŢIONALE 

ONLINE 

LUNI 

 

ADP: Gimnastica de dimineață 

ALA: Joc de masă: Ajută barza să ajungă la 

pui! - labirint 

DȘ+ DEC:„Păsări călătoare” – lectură după 

imagini + pictură 

Gimnastica de dimineață - CLICK 

AICI 

MARTI 

 

ADP:  Înviorarea 

ALA: Bibliotecă: Exerciții grafice 

DLC: „Parfum de sărbătoare” de Crăița 

Georgescu – memorizare 

DOS: „Barza” - colaj 

Înviorarea - CLICK AICI 

MIERCURI 

 

ADP: Câte unul pe cărare 

ALA: Joc de rol: De-a puii de rândunică 

DȘ: „Rândunica” – figuri geometrice 

DEC: „Cântec de păsărele” – audiție  

 

Câte unul pe cărare - CLICK AICI 

 

Cântec de păsărele - CLICK AICI 

JOI 

 

ADP: Magia lui Mulțumesc 

ALA: Bibliotecă: Ghici ghicitoarea mea! 

DOS : „Ocrotim păsările” – hrănirea 

păsărelelor 

DLC:  „Puiul de rândunică” - lectură  

 

 

Magia lui Mulțumesc - CLICK 

AICI 

VINERI 

 

 

ADP: Dacă vesel se trăiește 

ALA: Construcții: Căsuța rândunicii 

DPM – „Sport de acasă” 

DȘ: „Mâncare pentru păsări” – raportarea 

cantității la număr 

 

 

Sport de acasă - CLICK AICI 
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https://www.youtube.com/watch?v=BiL0eJD4jvY
https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY&t=25s


 

 

ȘCOALA DE ACASĂ 

 

 

Prof. înv. preșcolar Durbacă Gabriela, 

Grădinița cu P. P. Nr. 6, Brăila 

 
 

Școlirea acasă (din eng. Homeschooling) este activitatea de educare a copilului de către părinți 

sau tutori profesioniști (meditatori), în locul unei educații standard în școală. 

Educația acasă (pe termen lung) a apărut în țările dezvoltate în cadrul familiilor - îndeosebi cu 

studii superioare chiar în educație - drept alternativă pentru studiul deficitar al școlilor din regiunea 

respectivă. 

Educația acasă distinge două concepte: homeschooling și unschooling (școlirea acasă și, 

respectiv, neșcolirea). 

Homeschooling este educarea acasă ce se face după o anumită structură (un program 

educațional structurat, chiar dacă nu în stilul programei școlare obișnuite), un tip de educație de regulă 

realizat prin înscrierea la o școală-umbrelă, care certifică, în final, anumite competențe ale copilului. 

Unschooling este educarea fără structură, educația liberă de orice reguli sau metode prestabilite, 

învățarea nestructurată, care se bazează pe cultivarea pasiunilor copilului, pe ritmul său de învățare 

și pe dorințele lui (există școli-umbrelă care sunt deschise inclusiv acestei modalități de abordare). 

Unschoolingul este, în fapt, neșcolirea, însă nu în sensul absenței educației, ci în sensul absenței totale 

a sistemului. 

În ambele variante, rolul părinților în formarea copilului este vital, pentru că ei îl ajută să 

descopere, îi pot stimula curiozitatea, îi pot observa pasiunile și înclinațiile și îl pot îndruma. Fie că e 

vorba despre homeschooling, fie de unschooling, părintele este foarte important.  

Țări precum cele aparținând Comunității Națiunilor (the British Commonwealth) au permis în 

mod legal această formă de educație. În anul 2016, în SUA existau peste 2,3 milioane de copii care 

fac cursuri la domiciliu. În majoritatea statelor europene există legi care obligă părinții să își înscrie 

copiii la școală. 

În Germania, Curtea Federală Constituțională a consolidat legea privitoare la prezența copiilor 

la școală începând cu vârsta de 6 ani. Părinții contestatari - în majoritatea cazurilor creștini devotați - 

au invocat dorința de a imprima copiilor o educație cu un caracter creștin mai pronunțat decât este 

oferit în școli. O familie de profesori germani care au optat pentru homeschooling s-au trezit cu poliția 

acasă, care le-a luat copiii și i-a dus la școală. Ulterior, familia a emigrat în America pentru a-și pune 

în practică opțiunea pentru homeschooling.  

În Franța, educația școlară acasă este legală, dar necesită înscrierea copilului cu autoritățile la 

"Inspection Académique" și la primăria orașului (Mairie). Inspecții ale copilului sunt întreprinse 

începând cu vârsta de șase ani în regim bianual. Copilul este supus unor teste la Limba Franceză și 

Matematică. Scopul examinării este de a detecta progresul copilului și de a asigura nivelul acestuia 

în raport cu vârsta (nivelul unui școlar de aceeași vârstă este irelevant în aceasta situație). 

În Irlanda, dreptul unei educații acasă este garantat prin constituție. 

În Canada, numărul oficial al școliților la domiciliu este de 10.000, iar cel neoficial se estimează 

în jurul valorii de 20.000.   

În România legea este ambiguă, învățământul general fiind obligatoriu, iar retragerea 

nejustificată a copilului de la acest învățământ se pedepsește cu închisoare sau amendă. Legea nu 

menționează nimic referitor la ce semnifică „justificat” în asemenea cazuri, în condițiile în care există 

abandon școlar de 19-20% în învățământul obligatoriu. Constituția României scrie că „Părinții sau 

tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror 

răspundere le revine”. Directorul Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

(ARACIP), expert în Educație, Șerban Iosifescu, a explicat pentru „Adevărul” că fenomenul de 
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homeschooling este practic în afara legii în România pentru simplul motiv că nu este clar 

legiferat, „Frecventarea școlii e obligatorie potrivit Legii Educației și, teoretic, dacă nu îți duci copilul 

la școală, ești pasibil de amendă.  

În țările unde se practică această formă de educație, ea este strict reglementată, inspectoratele 

școlare urmăresc situția și ca să se poată face asta și la noi, educația la domiciliu ar trebui inclusă în 

lege. Dacă se acceptă, atunci trebuie construit un sistem de evaluare a cunoștințelor copilului pentru 

a se asigura că a atins nivelul de competențe echivalent vârstei. Aici nu este vorba de implicarea 

statului în viața de familie, ci de asigurarea dreptului la educație al copilului”.   

În general, primul pas spre homeschooling este ca părintele să-și retragă copilul din sistem, cu 

foaie matricolă cu tot, și apoi să-l înregistreze la o școală-umbrelă, care va fi implicată în educația 

copilului. Acea școală îi dă părintelui documentele pe care ar trebui să le aibă pentru statul român.  

Scriitorul Tudor Arghezi a fost adeptul școlirii acasă și nu și-a dat cei doi copii – Mitzura și 

Baruțu - la școală  
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Învățământul online și traditional 

 

Școala Gimnazială Ion Vîlceanu Drăgotesti                                                                               

Prof. înv. primar Eftenie Lidia 

 
 

Indiferent de modul în care se desfășoară activitatea didactică și aici fac referire la modul online 

sau tradițional, profesorului îi revie sarcina de a fi indiferent de circumstanțe un model pentru elevii 

săi.  

Să fie capabil întotdeauna să își controleze emoțiile, să adopte o atitudine încrezătoare și să le 

insufle copiilor sentimentul de încredere,reușită, să încurajeze constant punctele forte ale acestora,să 

îi responsabilizeze, să nu facă comparații între aceștia pentru că după cum bine știm fiecare copil se 

dezvoltă și asimilează informațiile transmise într-un ritm propriu,unii copii evoluează cu rapiditate în 

timp ce alții au un ritm mai lent de dezvoltare, cu toate acestea profesorului îi revine sarcina de a-i 

lăuda, de a-i aprecia și de a-i susține necondiționat.  

Comunicarea cu elevii noștri poate fi eficientă atât față în față , cât și online, cu respectarea 

unor reguli și anume: 

- Să ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul; 

- Să eliminăm toate barierele externe; 

- Să controlăm atent acele bariere interne; 

- Să eliminăm orice tip de blocaj profesor-elev- părinte; 

- Să ăncurajăm o atitudine deschisă și să credem în capacitățile: profesorului, elevului, 

părintelui; 

- Să acordăm atenție deosebită stării emoționale a elevului ,să comunicăm schimbările ce au 

loc pe parcurs în comportamentul acestuia; 

- Să ne concentrăm pentru a da mereu răspunsuri adecvate la solicitările primite. 

Profesorul poate mentine starea de bine a elevului prin atitudine deschisă față de acesta, trebuie 

să-l facă pe acesta să aibă încredere în el, în fortele proprii. Noi suntem cei care le dăm aripi și îi 

ajutăm să zboare cât mai sus și cum să fie posibil acest lucru dacă nu cu susținere și încredere,după 

aceasta succesul este garantat. Copilul are nevoie de atitudinea noastră caldă,să se simtă 

apreciat,respectat,susținut.  

Trebuie să îi oferim oportunitatea de a-și expune punctul de vedere, ideile,emoțiile, trebuie să 

îl determinăm să dea frâu liber imaginației și să lupte cu determinare și curaj pentru ceea ce își dorește. 

Dacă am vorbi despre o comparație între educația online și educația față în față în cadrul școlii, 

aș alege cu certitudine educația față în față. Iată de ce: prin intermediul unui monitor nu poți transmite 

copilului decât informații, nu o emoție, nu o încurajare în adevăratul sens al cuvântului, prezenta ta 

copilul nu o simte, învătarea aceasta la distanță provoacă o distanțare între cadrul didactic și copil, 

intervine o atmosferă rece și într-un astfel de cadru educația nu va da rezultatele așteptate.  Sunt pro 

tehnologie, da,  multe au avansat și tehnologia este cea de care ne folosim pentru a proiecta activitățile 

într-un mod cât mai atractiv dar această tehnologie nu este de un folos deosebit în orice circumstanță.  

Învățământul tradițional a fost este și va rămâne extrem de important, în sala de clasă pot preda 

corespunzător, aici pot observa comportamentul copilului, aici îi pot înțelege nedumeririle,îi pot 
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transmite sentimentul că îi sunt alături și îi pot explica corespunzător  atunci când are o nelămurire, 

toate acestea nu pot fi făcute online, este nevoie de prezența fizică. 

Un alt motiv pentru care învățământul tradițional primează învățământului online este lipsa 

numărului necesar de dispozitive. Sunt familii care nu au posibilitatea să achiziționeze mai multe 

echipamente sau pur și simplu nu au conexiune la internet,ori această conexiune nu este de un real 

folos atunci când sunt conectate mai multe echipamente într-un spațiu mic. 

Activitățile online de ce să nu recunoiaștem au avut și puncte forte și aici vorbim despre 

colaborarea cu părinții, iată a fost un prilej ca aceștia să lucreze alături de copiii lor, astfel părinții au 

avut oportunitatea să îți dezvolte abilitățile creative împreună cu copiii lor și să se simtă astfel 

valorizați. Am creat astfel o legătură strânsă profesor-elev-părinte iar această colaborare este 

întotdeauna în beneficiul copilului. 

 

Bibliografie: 

,, Învățământul în mod online ,eficacitate și eficiență ” –Pavel Cerbuscă 

,, Învățarea vizibilă ,, Hattie John 
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Școala de acasă - o adevărată provocare 

 

Prof. înv. presc. Eftenie Săndica                                                                                            

Scoala Gimnazială Ion Vîlceanu Drăgotesti 

 

Educația la distanță, este un demers pedagogic ce presupune redimensionări de conținut și de 

strategie comunicațională. Noi profesorii, suntem într-o bună măsură, capabili să facem față acestei 

provocări și să compensăm inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin 

creativitate didactică, prin imaginație deosebită, prin proiectare minuțioasă, intruire personalizată.  

Școala de acasa, putem spune că este o adevărată provocare, are multiple dezavantaje dar și 

beneficii. Trebuie să fim conștienți cu toții profesor-elev-parinte ca educația de acasă presupune efort 

din partea fiecăruia, răbdare, încredere, susținere, adoptarea unei atitudini deschise ,numai astfel  

procesul intructiv-educativ va fi un succes chiar și de la distanță. 

Școala de acasă se potrivește familiilor care doresc să investească timp și resurse pntru ca fiica/ 

fiul lor să învețe în orice circumstanță în mod eficient.   

Școala online oferă copiilor în prin plan oportunitatea de a explora moduri noi și atractive de 

învătare, poate spori interesul acestora pentru cunoaștere. Avem lșa îndemână o multitudine de 

videoclipuri cu activități predate diferită de ceea ce eram obișnuiți. Vreau să expun în cele ce urmează 

câteva avantaje dar și limite ale școlii online: 

- Posibilitatea de a distribui rapid materialele didactice, iată astfel economisim timp și ne putem 

bucura de aceste informații pe termen lung, ne rîmân să spun așa mereu  la îndemână , fiind stocate 

undeva, nu  le vom pierde. 

- Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 

- Conținuturile pot și șterse, corectate sau actualizate cu ușurință; 

- Existența feed- back-ului, care întotdeauna este constructiv. Elevii au oprtunitatea de a face 

schimb de experințe, idei, informații prin intermediul grupurilor create. 

În ceea ce privește limitele putem vorbi despre: 

- Dificultățile pe care le întâmpinăm în utilizarea tehnologiei, iată ,avansează într-un  mod 

accelerat și nu toti putem ține pasul cu noutățile.  Este o problemă, faptul că nu reușim să ținem pasul 

cu tehnologia, întrucât întâmpinăm probleme atunci când avem de realizat o temă, un proiect. 

- Lipsa comunicării fizice, care este cea mai importantă, reală să zicem. Nu pot transmite 

copilului prin intermediul calculatorului acea stare de încredere, de susținere, sentimentul că îi sunt 

alături, în modul cum o pot face atunci când activitatea se desfăș 

- oară în sala de clasă. Folosirea mediului virtual în exces tinde să ne robotizeze, să ne distanțeze 

,asta nu este în beneficiul niciunuia dintre noi. 

În cadrul activităților pe care le-am desfășurat online pot spune că am primit din partea copiilor 

dar și a părinților un feed-back pozitiv. Aceșia din urmă au colaborat, au completat activitățile cu idei 

proprii, au scos la iveală. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI CEL TRADIȚIONAL - 

 

PROFESOR: EGRI ILINCA FLORINA                                                                       

LICEUL TEORETIC ,,CONSTANTIN ȘERBAN", ALEȘD 

 

      

Invățarea digitală înlocuiește, din ce in ce mai mult metodele educaționale tradiționale.  

Educația digitală are ca sop formarea abilităților de comunicare prin utilizarea instrumentelor 

digitale. Educația digitală le dezvoltă elevilor, prin intermediul tehnologiei digitale, abilități 

autodidactice de învățare, devenind capabili de a identifica ceea ce au nevoie pentru a învăța. Ei caută, 

cerceteaza, găsesc și utilizează resursele online pentru a putea aplica informațiile la școală.  

Introducerea educației digitale in sala de clasă reprezintă o schimbare fundamentală in domeniul 

educației. Pentru anumite categorii de copii, elevi, utilizarea tehnologiei in învățământ este însoțită 

de o serie de bariere, putând exista riscul excluderi de la învățare.  

Educația digitala le extinde orizonturile, instrumentele și tehnologia digitală le dezvoltă abilități 

de gândire critică care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic, învață să ia decizii coerente, 

in comparatie cu memorarea temporară a lecțiilor din manual.  

Învățarea digitală are și avantaje, in sensul că, este mult mai interactivă, cunoștințele sunt 

asimilate cu mai multă ușurință, oferă o perspectivă mai largă de activități mai atractive decât 

metodele tradiționale de învățământ. Învățarea de a folosi instrumentele digitale in învățământ se 

realizează prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în acest domeniu.  

Educația digitală realizată in sălile de clasă este eficientă, punându-se accent pe însușirea 

materiei prin discuții interactive și angajarea lor în activități care au la bază comunicare și cooperare 

intre elevi. Soluțiile digitale pun accentul pe metode de învățare care sunt colaborative, constructive 

și solicită implicarea elevilor.  

Profesorii trebuie să exploreze diferitele moduri prin care aceste instrumente pot permite 

elevilor să își împărtășească ideile și să le confrunte cu cele ale colegilor. Este, esențial să acordăm 

timp și efort pentru a explora cele mai bune modalități de a le pune în slujba elevilor. Spre exemplu, 

utilizarea si accesul la platforme, precum, Zoom, Skype, Meet, Livresque, WhatsApp și multe altele 

au facilitat însușirea cunoștințelor, transmiterea informațiilor și evaluarea competentelor dobândite 

de către elev.  

Scopul școlii nu este numai acela de a-și însuși copiii informații,cunoștințe, ci și acela de a le 

da posibilitatea de a gândi critic, ca să își exprime opiniile sau sentimentele intr-un cadru sigur. 

Obiectivele sunt formarea si dezvoltarea capacității de căutare, selectare și valorificare a informației 

din mediul online, formarea capacității de observare, explorare și cunoaștere a mediului înconjurător 

prin intermediul tehnologiei.  

Există și unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru 

socializare; 

- Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor; 

-  Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online; 
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-  Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a elevului 

evaluat, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare, chiar în 

condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici 

pentru comunicarea interumană. 
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Învățământul on-line 

 

Autor: Eke Jutka- Timea 

 

Învățarea asistată de calculator este o strategie modernă de organizare și desfășurare a 

conținuturilor. Utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine o necesitate în condițiile 

dezvoltării accelerate a tehnologiei informației. 

Pentru noile generații de elevi, deja obișnuiți cu abundența de informații multimedia, conceptul 

de asistare a procesului de învățământ cu calculatorul este o cerință esențială.  

Aspectul formativ domină asupra celui informativ, scopul principal nu constă în stocarea unui 

număr mare de informații în mintea copilului, ci în formarea unei gândiri ștințifice, capabilă să 

sesizeze desfășurarea fenomenelor, să le descopere cauzele, să fie în stare de a-și însuși ulterior 

cunoștințe noi, chiar într-o viziune interpretativă nouă. Astfel, această formă de învățare este 

întemeiată nu doar pe o descoperire autonomă de noi cunoștințe, ci și pe abordări interactive prin 

intermediului situațiilor problemă.  

Programele de instruire oferite pe această cale necesită intervenția copilului, prin comenzi 

specifice, pentru a se realiza și, fapt semnificativ, capacitatea computerului de a oferi o nouă 

informație drept replică la răspunsul utilizatorului. Parcurgerea acestor programe de intruire 

presupune un dialog continuu între copil și calculator. 

Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 

procesul educational: elevi și profesori deopotrivă, mai ales pentru ultimii, care învață cum să facă 

orele atractive. Adapterea procesului instructiv-educativ, în mod special a evaluării, la mediul online 

este o provocare. Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim membrii ai unei schimbări radicale care 

presupune regândirea utilizării tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea 

organizării, structurii și culturii școlii.  

Aceste schimbări ne-au determinat să tratăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin 

înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu copiii și colegii cu întâlnirile mijlocite de 

aplicațiile din mediul virtual.  

Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic este unul extrem de important. Părintele este 

unul dintre factorii care trebuie să conducă 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. De asemenea, părintele deține rolul de suport emoțional pentru stările specifice 

acestei perioade restrictive. Trebuie să discute cu copilul, oferind multe explicații despre situația 

actuală și să susțină cauza educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 

specifice, dintre care cel mai frecvent:  

• mijloace de comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, 

serviciul Drive, Skype,  

• 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,  
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• platforme educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, 

Google Classroom, Edmodo, EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională Moodle cu 

precădere pentru mediul universitar). 

Chiar dacă pentru copilul mic cele mai benefice experiențe sunt cele directe cu obiectele și 

fenomenele lumii înconjurătoare, folosind câți mai mulți analizatori, mai ales experiențele din natură, 

se constată că folosind calculatorul ei își dezvoltă un alt stil cognitive care se pare este la fel de 

efficient ca învățarea prin contactul direct cu lumea înconjurătoare, pentru că îl îndreaptă spre 

independență, îi dezvoltă creativitatea tehnică, cultura vizuală, îl introduce într-un climat de 

autodepășire, de competivitate punându-l în situația de a învăța prin efort propriu. 

Atunci când folosim instrumente potrivite, întâlnirile on-line pot fi la fel de eficiente precum 

cele clasice. Educația trebuie să se schimbe în ritmul modernizării societății, deoarece generațiile de 

elevi trebuie să dezvolte abilități și competențe care să îi conducă dincolo de zidurile clasei, într-o 

lume cu oportunități nelimitate. 

 

Bibliografie: 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA 

 

Profesor Elena Ilina,                                                                                                         

Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Danului, Argeș 
 

 

Şcoala este fabrica umanităţii. (John Amos Comenius) 

 

Legătura dintre școală și familie se bazează pe colaborarea și implicarea dascălilor și părinților 

într-un rodnic parteneriat fundamentat pe încredere și respect reciproc încredințat de responsabilitatea 

comună pentru educația copiilor și tinerilor din școală. 

Lumea copiilor se schimbă la fel de repede așa cum ei pot întâlni diferite situații, idei și persoane 

pentru care nu sunt pregătiți. Însă pot trece mai lesne peste acestea printr-o legătură cu membrii 

familiei, chiar dacă conflictele emoționale și dinamica vârstelor exercită o influență în relația părinte-

copil. 

Școala are o mare responsabilitate prin atributul de a cultiva și învăța copiii punând fundamentul 

educațional pentru generațiile viitoare. Ca și instituție este locul unde elevii merg să învețe citirea, 

scrierea și socotitul. Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. 

(Nicolae Iorga) 

Astfel, parteneriatul dintre cele două instituții de bază ale societății trebuie să-și recunoască 

reciproc rolul care definesc mai târziu personalitatea copilului. Familia este primul educator al 

copilului și reprezintă mediul care va influența deprinderile și dezvoltarea lui în timpul anilor de 

școală și mult timp după aceea.  

Cercetările în domeniul educațional arată că școlile care au rezultate foarte bune sunt implicate 

major în viața comunității și a familiei copiilor având ca rezultat o educație de înaltă calitate prin 

îmbunătățirea învățării, comportamentul și respectul elevilor față de factorii educativi. 

Elevul, familia alături de profesor sunt parteneri în actul educațional și trebuie să-și aducă 

fiecare contribuția prin implicare și angajament în crearea de programe pentru a încuraja un 

parteneriat durabil și eficient. Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele sunt dulci. (Aristotel) 

Acasă nu este numai locul unde ne petrecem timpul, ci un loc în care simți că aparții, în care te 

simți iubit și sigur, este un sentiment. Tot așa nici școala nu este doar un loc unde copiii merg să 

învețe și petrec aproape jumătate din copilărie, ci un mediu unde mintea și sufletul lucrează dinamic 

și formează diferite calități ale personalității elevului. 

Sunt unele momente în cadrul acestui acord de parteneriat când implicarea părților trebuie să 

fie exemplificată printr-un sprijin suplimentar sau o înțelegere specială implicându-se activ și obiectiv 

în viața școlară a copiilor lor pentru ca rezultatele finale să fie reprezentative. 

Familia ca parte a  unui ansamblu de elemente care sprijină, susțin și înțeleg sistemul 

educațional este sursă de valori, iar școala care fructifică tezaurul educației desprinsă din cei șapte 

ani de acasă își atinge mai ușor scopul și ajută la făurirea comunității de mâine prin copiii de azi. 

Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii. (Sara Lawrence-Lightfoot) 

Școala oferă un mediu de învățare prietenos și o predare de calitate și dorește mereu rezultate 

foarte bune la final, familia dă susținere, respect și încredere și vrea să aibă copii buni în cadrul 

parteneriatului familie-școală care se bazează pe responsabilitate reciprocă pentru construirea, 

menținerea și reînnoirea mediului școlar care îmbunătățesc motivația și învățarea elevilor. Fără şcoală 

să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine 

cârmuit şi păstorit. (Ion Heliade Rădulescu) 

Comunicarea familie-școală trebuie apreciată, recunoscută și evidențiată prin construirea 

comunității școlare și a identității elevului în valențe multidimensionale ținând seama de diversitatea 

culturală și lingvistică nu numai printr-un schimb de informații, ci prin implicare reală. 
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Mai ales, în aceste vremuri atipice este necesară întărirea legăturii dintre familie care este pionul 

direct responsabil de educația copiilor lor și școală unde învățământul nu este decât o parte din 

educația copilului, căci o bună parte a educației se petrece în afara scolii, în favorizarea succesului 

şcolar al copiilor. 

În accepțiunea de familie nu intră numai părinții, care au primul loc în viața spirituală și afectivă 

a copilului și creează mediul de structurare intelectuală, afectivă și volitivă a personalității acestuia, 

intră și bunicii și rudele care îl ajută pe copil să-și cunoască rădăcinile, să simtă apartenența la familia 

extinsă și de multe ori pot fi un sprijin real pentru părinți. Iubirea este necesară, deoarece pentru 

fiecare dintre noi nu este suficient faptul de a exista. Un copil  poate să trăiască fericit numai atunci 

când ştie că este iubit. Numai atunci devine complet el însuşi. (Luigi Verdi) 

Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă și frumoasă colaborare, cu toate că din 

prea  mare  dragoste  pe  care  o  poartă  copiilor, familia care este locul unde se învăță întâi: respectul, 

politeţea, cinstea, sinceritatea, iubirea, minimalizează rolul dascălilor, iar școala uită să pună în 

valoare deprinderile și învățămintele copiilor desprinse din sânul familiei. 

Cele două instituții care nu se substituie una pe alta, de importanță majoră în viața copiilor sunt 

școala, care are menirea nu numai de a transmite cunoștințe, dar și de a educa copilul cu abilităţi de 

interrelaţionare,  de  asumare  a  responsabilităţii,  de  descoperire  a  propriilor  aspiraţii  spre  

pregătirea şcolară  și  profesională formându-i-se calitatea de om, și familia ca elementul cel mai bun 

de a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative, copilul fiind bucuria și împlinirea părinților. 

În societatea de azi, școala trebuie să încurajeze părinții să se implice mult mai mult în viața 

elevului fără a afecta procesul instructiv-educativ, iar părinții trebuie să aibă încredere pentru a-i oferi 

dascălului rolul de părinte pentru câteva ore, conștientizând că nici familia nu poate face educația fără 

profesori și nici profesorul nu are cui transmite fără suportul familiei. Unele lucruri probabil se 

schimbă, dar noi începem şi sfârşim cu familia. (Anthony Brandt) 
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Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning                                            

pentru activitatea de învățare și evaluare 

 

Prof. Elena MARINEAC                                                                                                   

Liceul “Ştefan D. Luchian” Ştefăneşti, jud. Botoşani 

 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ 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 oferă omului șansa 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. 

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.  

Universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru schimbare, 

profesorii trebuind să se adapteze în funcție de schimbările din societate. 

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 scenariile în care își 

desfășoară unitățile școlare activitatea. 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 ca întregul proces de predare și învățare să devină mai interesant și 

adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. 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. Condiţia de bază impusă participanţilor în procesul 

de învăţare online este posedarea unui calculator şi o conexiune la Internet. 

În unitatea școlară în care îmi desfășor activitatea am utilizat platforma Google Classroom. În 

activitatea cu elevii am creat numeroase sarcini de lucru și proiecte pe care elevii le realizează cu 

mult entuziasm, individual sau în echipă, fiecare copil având o modalitate de a lucra și în online – fie 

că e smartphone sau tabletă.   

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 
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•  asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi 

învăţare la distanţă. 

Dintre avantajele învățământului online prin utilizarea platformei eLearning amintesc: 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; materialele pot fi 

personalizate; distribuirea rapidă a materialelor didactice; accesibilitate, confort, flexibilitate; 

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; interacțiunea cu profesorul este liberă, 

fără constrângeri; elevul poate învăța în ritmul lui propriu și poate beneficia de feedback rapid și 

permanent; orice document poate fi editat și reedidat; costuri reduse de distribuție a materialelor; 

permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi; capacitate mare de stocare, Internetul 

are o capacitate mult mai mare de stocare a informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile 

individual; învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional etc. 

Dintre dezavantajele create de instruirea online enumerăm: 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; nu orice curs poate fi livrat prin 

intermediul platformelor eLearning; necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 

Având în vedere 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. 

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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Enseigner en ligne: un défi en situation d'urgence 

 

prof. Elena – Adelina Venete                                                                                           

Colegiul Naţional «Alexandru Ioan Cuza» Municipiul Ploieşti, Prahova 

 

Le gigantesque changement de situation causé par la pandémie de COVID-19 a conduit de 

nombreux enseignants et formateurs à enseigner en ligne et pour y parvenir, nous devions et devons 

reconsidérer nos méthodes et approches. 

Concevoir des cours propres à l'enseignement en ligne est une première attaque. L'incitation à 

«transposer notre classe en ligne » semble assez simple, mais n'a bien sûr aucun sens. Comment 

pourrions-nous convertir soudainement en cours en ligne la multitude d'interactions cognitives, 

affectives et comportementales complexes qu'offre l'enseignement et l'apprentissage en présentiel? 

Cela semble impossible. 

Ce que nous pouvons faire en revanche, c'est concevoir notre cours de manière spécifique à ce 

nouveau média en ligne, afin de permettre aux apprenants de poursuivre leur formation dans ces 

circonstances extraordinaires. Certaines activités ne seront pas possibles, et d'autres se développeront 

plus facilement sur un support en ligne (par exemple, les élèves réfléchissent souvent davantage en 

ligne et sont plus enclins à communiquer). En prenant une semaine ou deux pour planifier notre 

nouveau cours en ligne, nous aurons moins de révisions à y apporter tout au long de la formation. 

De la même manière que nous le faisons dans le cadre d'un enseignement « hors ligne », 

concevons des résultats d'apprentissage et communiquons-les clairement à nos apprenants en ligne. 

Définissons précisément les activités pédagogiques et les exercices d'évaluation qui aideront les 

apprenants à atteindre ces résultats. Dans la mesure du possible, concevons des activités « universelles 

» qui peuvent être réalisées en ligne ou hors ligne, seul ou avec une autre personne, et qui nécessitent 

une faible bande passante. 

Créer des activités qui intègrent le contenu, qui sont autant que possible centrées sur l'apprenant, 

qui sont réalisables, et qui ont des orientations et des échéances clairement définies. Déterminons ce 

que les élèves apprendront de nous, du contenu, des activités et des autres participants. 

Une autre démarche serait de considérer notre cours comme un pilote. Le point positif qui 

ressort de ce « nuage noir » qu'est le COVID-19, est que les enjeux sont faibles en ce moment et que 

nous pouvons nous sentir libre d'expérimenter, d'échouer et de réviser notre cours (nous devrions le 

faire de toute façon). Demandons à nos élèves de nous faire part de leurs commentaires et suggestions, 

ce qui leur permet de s'investir dans le cours et d'en réduire l’enjeu pour eux tout comme pour nous.  

En plus, nous devons nous préparer en tant qu’instructeurs. Il n'est pas plus facile d'enseigner 

en ligne qu'en présentiel. À bien des égards, cela prend beaucoup plus de temps et est bien plus 

complexe. Les instructeurs en ligne doivent se familiariser avec la technologie et favoriser la 

communication, la collaboration et l'interaction entre les apprenants à distance. Afin de mettre en 

œuvre les méthodes d'enseignement et d'évaluation, ils doivent acquérir des compétences de 

facilitation de cours en ligne et apprendre à utiliser les outils de télécommunication. 

De même, nous devons préparer les apprenants. Nos élèves ont besoin de préparation et 

d'orientation pour réussir leur apprentissage en ligne car, la plupart d'entre eux ne savent pas comment 

s'y prendre.  

Expliquons-leur comment naviguer, comment gérer des fichiers, comment participer à un forum 

de discussion et comment obtenir de l'aide. Avant tout, les apprenants en ligne, en particulier ceux 
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qui découvrent cette technologie, auront besoin d'un soutien structuré pour acquérir des stratégies 

d'autorégulation, des compétences en matière de gestion du temps et pour comprendre les règles d'une 

communication en ligne adaptée. 

Se concentrersur la qualité de l’enseignement c’est une ligne directrice aussi dans ce contexte. 

L'apprentissage en ligne soulève de nombreuses questions qui ont un impact sur l'enseignement : est-

ce que le cours est dispensé en temps réel ou non, quelle technologie est utilisée et quels sont les 

résultats pédagogiques du programme d'apprentissage en ligne. 

Cependant, n'oublions pas que la qualité de l'enseignement est primordiale. Notre rôle est 

exactement le même que dans une classe en présentiel : guider, informer, diriger, faciliter, encadrer, 

conseiller et faire preuve d'empathie. Le défi consiste maintenant à le faire grâce à la technologie et 

avec un minimum de planification. 

Pourtant, ce serait important de limiter l’impact de nos évaluations. Étant donné les conditions 

imparfaites dans lesquelles se trouvent les personnes qui enseignent et apprennent en ligne, et la 

difficulté de concevoir des évaluations justes, transparentes, fiables et valides même dans les 

meilleures circonstances, de nombreux cours en ligne ont radicalement réduit le nombre d’évaluations 

et supprimé la notation (sauf pour la mention réussite/échec). 

Si nous souhaitons (ou devons) procéder à une évaluation, il est important de nous poser au 

préalable quelques questions : Pourquoi dois-je procéder à une évaluation ? Mon évaluation vise-t-

elle à déterminer les connaissances de mes apprenants avant d'enseigner un nouveau concept ? 

L’évaluation a-t-elle pour but de vérifier qu'ils ont bien lu ou de s'assurer de leur compréhension, afin 

qu'ils puissent ensuite passer au module suivant ? Savoir pourquoi nous évaluons nous aidera à 

déterminer si nous devons le faire et, si oui, sous quelle forme.  

Actuellement, il est plus important de transmettre un feedback aux apprenants que des notes.  

En guise de conclusion, il faut être patients et non pas perfectionnistes. Faisons du mieux que 

nous pouvons dans ces circonstances extrêmement stressantes. Oui, la technologie peut être frustrante 

; non, nos élèves ne sont pas vraiment les « natifs du numérique » que nous pensions qu'ils étaient, 

mais soyons patients avec nous-même et nos élèves ; et amusons-nous avec les nouveaux outils 

technologiques dont nous allons nous servir. 

Et profitons de cette découverte. Nous découvrirons ainsi de manière fortuite que nos élèves 

ont des talents insoupçonnés, et qu’il est possible d’avoir avec eux des interactions en ligne que nous 

n'aurions jamais pu avoir dans une salle de classe bondée. Nous pourrons entrapercevoir la 

bienveillance et la gratitude des élèves et de leurs familles qui font de leur mieux dans une période 

des plus stressantes et sans précédent. 

 

Sitographie:  

www.globalpartnership.org 
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ANALIZA INSPECȚIEI ȘCOLARE ÎN EUROPA ȘI ROMÂNIA 
 

 

Prof. Enache Cătălina                                                                                                                

Liceul Tehnologic “Simion Mehedinți” Galați 
 

 
 

Inspecția școlară este modalitatea principală prin care sunt monitorizate și evaluate 

performanțele privind calitatea ofertei educaționale în ansamblul ei și nivelul la care operează elevii, 

profesorii, managerii și comunitatea educațională. Aceasta trebuie să răspundă mai multor întrebări: 

-oferta educațională corespunde nevoilor reale, actuale, viitoare ale societății, ale celor educați? 

-sunt utilizate cu maximum de eficiență resursele în vederea atingerii finalităților educaționale? 

-cum pot fi optimizare procesele și relațiile educaționale pentru a răspunde mai bine nevoilor 

educaționale existente și de perspectivă? 

Inspecția școlară în Europa 

În Uniunea Europeană un grup de inspectori aparținând unor organisme mai mult sau mai puțin 

centralizate realizează activitatea de evaluare a profesorilor. 

În Belgia comunitățile franceze și flamande coordonează inspecția, în Italia provinciile, în 

Austria autoritățile educaționale federale din landuri și districte iar în Luxemburg ministerul de resort. 

Cu excepția Germaniei, Spaniei, Greciei, Austriei, Suediei și Angliei evaluarea activității didactice 

se realizează la nivel centralizat. La nivel regional această activitate este realizată în Germania, 

Grecia, Spania, Anglia, Finlanda, Norvegia. La nivel local inspecția are loc în Danemarca, Italia 

Germania, Finlanda, Norvegia, Suedia. Activitatea de evaluare a profesorilor se realizează și în școală 

în țări ca Portugalia, Finlanda, Suedia, Anglia, Norvegia. În Portugalia, din 1999, sistemul de inspecţii 

are un model de „evaluare integrală” care acoperă un şir de domenii (organizarea şi managementul 

şcolii, climatul din şcoală, nivelurile atinse de elevi etc.). Se intenţionează ca standardizarea criteriilor 

de evaluare, printre altele, să arate valoarea adăugată de şcoli dincolo de simpla înşiruire de rezultate 

academice. 

Şcolile din Anglia răspund faţă de nivelul central, faţă de autorităţile locale şi faţă de un corp 

guvernamental care include reprezentanţi ai acţionarilor principali cum sunt părinţii, personalul şi 

reprezentanţi ai comunităţii locale. Autorităţile locale şi Secretarul de Stat au putere de intervenţie 

dacă performanţa şcolilor devine un motiv de îngrijorare. Mai există şi un sistem de responsabilizare 

dirijat de piaţă, în care părinţilor li se oferă o bogăţie de informaţii legate de performanţa şcolii 

(rapoarte on–line, rezultate la testele şcolare etc.) pentru a putea alege şcoala pentru copilul lor. 

În Germania există o tipologie a inspecției școlare: 

-inspecția didactică de tip academic, referitoare la activitatea elevilor; 

-inspecția legală cu privire la respectarea în general a legislației în domeniul educațional, a 

managementului și în special a contabilității și secretariatului; 

-inspecția de personal referitoare la profesori și diriginți prin prisma realizării obligațiilor 

profesionale și extrașcolare. 

Ungaria a completat inspecţiile făcute de autorităţile locale cu un sistem nou de evaluare a 

şcolilor prin dezvoltarea testelor standardizate. Lipsa de experienţă în evaluare a multor autorităţi din 

localităţile mici reprezintă una din cauzele dezvoltării unui sistem naţional de evaluare a elevilor, pe 

lângă nevoia de creştere a calităţii educaţiei şi o mai bună responsabilizare. 

În Danemarca, echipele de inspecție la nivelul învățământului profesional sunt formate și din 

membri de sindicate și patronate din învățământ. Centralismul inspecției școlare se manifestă în 

Franța, la nivel general iar la nivelul învățământului profesional echipele de inspecție includ și 

reprezentați ai companiilor cu care școlile profesionale au convenții de colaborare. În Portugalia, 

Finlanda, Suedia, Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord evaluarea muncii profesorilor revine 

conducerii de la nivelul fiecărei unități cu toate că există o inspecție la nivel central. 
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În Scoția se alcătuiește o echipă mixtă de inspecție alcătuită din reprezentanți la nivel central, 

manageri și profesori de specialitate din școlile verificate. În anumite țări inspecția școlară nu se 

realizează la fel ca în țara noastră (prin inspectori ISJ, MEN) ci prin organe de control din alte domenii 

decât cele ale învățământului (specializați în probleme de evaluare, mai ales din punct de vedere 

financiar). Verificarea școlilor se face de către un corp de evaluatori naționali (Islanda) regionali 

(prefecturi în Grecia,comitate în Danemarca și Norvegia), municipali (Finlanda, Suedia). 

În Portugalia, delegații regionali ai inspecției generale asigură evaluarea și controlul 

învățământului din școlile profesionale, aceștia fiind reprezentați ai autorităților locale. În 

învățământul postliceal din Scoția controlul este centralizat deși în echipele de inspectori sunt 

reprezentați ai profesorilor din aceste școli, cu grade didactice superioare și cu experiență în 

activitatea de evaluare. 

Inspecția școlară în România 

Inspecția școlară în învățământul preuniversitar este reglementată legal prin Regulamentul de 

inspecție a unităților de învățământ preuniversitar nr. 5547/6.X.2011 și Metodologia de aplicare a 

prevederilor privind inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar. 

Acest regulament cuprinde: scopurile inspecției, codul de conduită al inspectorilor, 

competențele inspectorilor, durata inspecției, dimensiunea echipei de inspectori, activitatea de 

preinspecție, desfășurarea inspecției și stabilirea eșantionul necesar colectării datelor, activitatea de 

postinspecție, sistemul de asigurare a calității, monitorizarea, evaluarea și dezvoltarea sistemului de 

inspecție, recompensarea unităților școlare cu rezultate foarte bune și sprijinirea celor cu rezultate 

slabe. După conținutul/obiectul principal al inspecției se disting 3 tipuri fundamentale de inspecție a 

unităților de învățământ preuniversitar: inspecția școlară generală a unităților de învățământ 

preuniversitar, inspecția tematică și inspecția de specialitate. Sistemul de educație se poate caracteriza 

prin centralizare și birocratizare, reușitele și satisfacțiile întârziind să apară. 

Problemele sistemului organizațional rezidă din următoarele aspecte: 

-lipsa scopurilor clare; 

-lipsa de coerență dintre politicile, strategiile, acțiunile diferitelor regimurilor politice care se 

succed la guvernare; 

-decizia este centralizată și nu se fundamentează pe nevoile sociale, locale; 

-existența unui mod de organizare ierarhic; 

-proceduri administrative consumatoare de timp; 

-normele procedurale sunt mai importante decât finalitățile educației; 

-o comunicare slabă în organizație; 

-slaba integrare în departamente; 

-capacitate redusă de inovație, rezistență la schimbări; 

-este tolerată incompetența. 

Din cauza constrângerilor economice și politice, tendința este de a ameliora sistemul de 

învățământ și nu de a realiza schimbări radicale. 

Echipa de manageri a școlilor are un rol mai mult administrativ, având puține pârghii de a 

conduce. Sistemul de inspecție este dominat de un control birocratic, ierarhic având ca scop 

sancționarea pozitivă sau negativă a activități realizate. Acesta urmărește îndeplinirea unor criterii 

cantitative (documente școlare, reguli, proceduri), iar cele calitative (finalități) trec în plan secundar. 

Astfel profesia didactică riscă să capete atribuțiile unui funcționar aflat pe un anumit nivel 

ierarhic. 
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Scoala de acasa – avantaje si dezavantaje 

 
Prof. Inv. Prescolar Enache Letiția                                                                                     

G. P. N. CHIOJDU, Jud. Buzău 

 

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. 
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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 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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GRĂDINIȚA ONLINE – ANALIZĂ SWOT 

 

Prof. Enache Maria, 

Grădinița cu P. P. nr. 23 (structură GPN nr. 10) Ploiești 

 

 
 

Incă de la cele mai fragede vârste, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori 

ai internetului, dezvoltându-și în timp deprinderi care depășesc uneori nivelul părinților și chiar al 

profesorilor. Din altă perspectivă grădinița și școala, ca instrumente principale în dezvoltarea 

abilităților copiilor, au inclus treptat în experiențele de învățare ale acestora resursele digitale pentru 

a răspunde intereselor lor. 

Actual, omenirea a fost nevoită să se plieze și să se adapteze din mers la provocările impuse de 

pandemie. Învățământul clasic, tradițional a fost afectat pe toate planurile, iar activitatea a trecut în 

mediul online, un mediu care a oferit posibilitatea unei pregătiri structurate și corect etapizate pentru 

profesori dar și a adus multe inconveniențe privind educația și dezvoltarea copiilor. În acest context 

de educație atipic, cadrele didactice au făcut tot posibilul, în funcție de valeitățile avute, de tehnologia 

de care au dispus, de dorința și pasiunea cu care și-au exercitat profesia, să facă față provocărilor și 

să compenseze deficiențele instrumentelor digitalizate prin creativitate și dăruire. 

În învățământul preșcolar lucrurile au fost ceva mai delicate decât în alte paliere datorită vârstei 

mici a preșcolarilor, a lipsei de timp a părinților/a dispozitivelor electronice etc. Activitățile 

educaționale s-au desfășurat în conformitate cu măsurile în vigoare adoptate pentru prevenirea 

infectării cu virusul SARS-COV-2, la distanță, dar incomod mai ales pentru preșcolari și școlarii mici. 

Pentru această perioadă delicată am încercat să realizez o scurtă analiză SWOT a activității din 

perioada învățării online. 

 

Puncte tari: 

➢ Activitățile online pot fi accesate în ritm propriu fără bariere de timp și spațiu; 

➢ Costurile cu materialele didactice sunt scăzute; 

➢ M-am bucurat de o colaborare strânsă cu părinții și de interacțiunea cu copiii;  

➢ Copiii și cadrul didactic pot interacționa confortabil într-o comunitate online fără a fi 

prezenți în același timp și loc; 

➢ Pentru pregătirea activităților de învățare am transmis în timp util orarul activităților și 

necesarul de materiale pentru fiecare zi; 

➢ Temele online nu au fost mai multe sau mai complexe față de temele date în activitatea la 

grupă; 

➢ Am reușit să adaptez conținuturile atât pentru activitățile pe domenii experiențiale cât și 

pentru activitățile de dezvoltare personală și extracurriculare; 

➢ Lucrul pe anumite platforme și aplicații suport mi-a permis să realizez resurse educaționale 

adecvate nivelului grupei de copii, programei și planificării didactice; 

➢ Programul extrem de flexibil permite parcurgerea în mod independent a materialelor 

propuse, accelerând sau încetinind procesul de învățare; 

➢ Varietate de cursuri online care răspund cerințelor de dobândire a competențelor 

profesionale pentru cadrele didactice; 

➢ Acces nelimitat la platformele și resursele postate pentru copii și părinți.  
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Puncte slabe: 

 

➢ Organizarea învățării în mediul online susține copiii în menținerea unui ritm de învățare 

optim doar într-o oarecare măsură datorită imposibilității participării tuturor copiilor pe platformele 

educaționale;  

➢ Deși asigură un anume confort pentru copii și educatoare acest tip de învățare crează un 

climat impersonal spre deosebire de învățarea din sala de grupă; 

➢ Lipsa socializării afectează dezvoltarea firească a copiilor, comunicarea autentică și 

relaționarea umană dacă se permanetizează acest mod de abordare a învățării; 

➢ Starea de bine a copiilor și a cadrelor didactice a fost puternic afectată; 

➢ Am reușit să realizez parțial activități interesante cu copii în această manieră; 

➢ Instruirea online poate fi un impediment pentru copiii cu rezultate slabe sau cu CES, 

deoarece conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care 

înţelegerea acestora nu este facilitată de cadrul didactic; 

➢ Lipsa competențelor digilale ale părinților/bunicilor preșcolarilor; 

➢ Pentru copii, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort 

decât instruirea faţă-în-faţă; 

➢ Lipsa unui computer/tabletă/telefon etc. care să permită accesul copiilor/părinților pe 

platformele educaționale; 

➢ Infrastructura tehnică poate crea probleme de acces la internet, site-uri, platforme, fișiere 

etc.; 

➢ În cadrul parteneriatului cu părinții am realizat mai puține activități extracurriculare; 

➢ Nu există feedback imediat pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea achizițiilor 

copiilor. Feedback-ul devine tot mai dificil  și pe măsură ce dimensiunea grupei crește; 

➢ În perioada activității online am simțit mai multe emoții negative: frustrare, tristețe, 

nerăbdare, îngrijorare, teamă, nemulțumire etc. 

 

Oportunități: 

 

➢ Învățământul online oferă numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională 

prin utilizarea tehnologiei digitale;  

➢ Creșterea numărului de copii/părinți care aleg să lucreze online; 

➢ Timpul liber de învățare asincronă poate fi planificat, în cazul profesorilor, pentru 

dezvoltarea profesională, cooperarea colegială etc.; 

➢ Adaptarea continuă a cursurilor de formare pentru învățământul online în funcție de grupul 

țintă; 

➢ Dezvoltarea unui sistem e-learning la nivel național. 

 

Amenințări 

➢ Concurența învățământului tradițional; 

➢ Apariția unor metode hibride pentru învățământ: la clasă/grupă și online; 

➢ Susținerea slabă din partea autorităților; 

➢ Modificări legislative și sociale, starea de sănătate fluctuantă a populației în contextul 

pandemiei. 

       

În absența relaționării față în față cu copiii, am trecut printr-un proces de adaptare și flexibilizare 

a demersului educativ încercând transpunerea activității didactice într-un cadru nou. În această 

perioadă „altfel”, modalitatea viabilă prin care am transmis copiilor noștri mesajul de normalitate și 

educație a fost învățământul online. Am exersat alături de copiii noștri încercând să le fim modele, să 

fim alături de ei și să ne îmbunătățim acele laturi pe care le cere acest prezent dificil.  Și o vom face 

cu siguranță pe viitor dacă realitatea cotidiană   ne-o va impune. 
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Reușită și eșec, în școala online 

 

Profesor Mariana Angelica Enache 

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan 

 

 
 

„Lupta constantă pentru a ne simți acceptați și valoroși este dură. Investim o grămadă de timp 

și energie pentru a ne asigura că ne ridicăm la așteptările celor din jur și păsându-ne de ceea ce gândesc 

ceilalți despre noi, sfârșind prin a fi nervoși, plini de regrete și de teamă” acest lucru se întâmplă și în 

cazul adulților și in cazul copiilor. Dacă adulții pot gestiona mai bine mai bine situațiile de criză, 

elevii noștri au nevoie de susținere pentru a găsi o direcție. Lor le trebuie spațiu să se dezvolte, spațiu 

de care au nevoie și cadrele didactice.  

Dezvoltarea încrederii elevilor noștri în propriile capacități de învățare intreabă, fără să 

găsească un răspuns, ce il face pe elev să nu îi mai placă școala , să nu mai învețe, să nu mai fie 

interest? Trecerea la invățământul online nu a făcut decât să acutizeze problemele deja existente. A 

fost o perioadă inedita in viața noastră, a tuturor profesori, elevi șia părinți. Ne-am raportat la ea și i-

am făcut față in mod diferit, după posibilitățile fiecăruia. Noi , profesorii am trecut la „învățat”, am 

exersat, am dobândit competențele necesare predării online. Unii, puțini au abandonat, din păcate. 

Dar cum s-au raportat elevii la invățarea online, ce competențe noi au dobândit?  

Noi, cadrele didactice ne-am străduit să organizăm activități interesante , dinamice, care să nu 

îi plictisească pe elevi ci să-i facă să-și dorească să participe la orele noastre. Am invățat din greșeli 

pentru că nu ne-a spus nimeni ce „ nu trebuie să facem în online”  

"Trecem printr-un moment de creştere în ceea ce priveşte educaţia online", a afirmat Philip R. 

Regier, decan al programului Online and Extended Campus al Universităţii de Stat din Arizona. 

Regier crede totodată că educaţia online va continua să aibă o influenţă şi asupra transformării 

campusurilor universitare. Universităţile – şi multe şcoli ce oferă educaţie de la nivel de grădiniţă 

până la clasa a XII-a – folosesc acum la scară largă sisteme de management pentru educaţia online, 

cum ar fi Blackboard sau sistemul deschis Moodle. 

Atunci, cum am contribiut noi la dezvoltarea increderii elevilor noștrii în propriile capacități de 

învățare. Mai departe voi prezenta un exemplu de bună practică care vine ăn sprijinul celor spuse mai 

sus.  

Activitate de invățare: „ Reușită și eșec în învățare” 

(În programa școlară de Consiliere și dezvoltare personală, clasa a VII-a, activitatea apare 

descrisă astfel: descrierea/analiza SWOT/studii de caz ale unor situații concrete din viața elevilor care 

au condus la reușite/nereușite, cu evidențierea atitudinilor și comportamentelor care conduc la 

învățare eficientă prin joc de rol, teatru forum, fișe de autoevaluare) 

Unitatea de invățare: Managementul invățării 

Conținut „ Reușită și eșec în învățare” 

Clasa a VII -a  

Durata 50 min  

• Competența/ competențele specifice vizate 

3.2. Raportarea reflexivă şi constructivă asupra reușitelor şi nereușitelor în învățare 

• Cum poate fi valorificată această resursă la clasă, în activitățile de la Consiliere și dezvoltare 

personală? 

Activitățile vor valorifica cunoștințele despre experiențele anterioare de învățare permițând 

reflecții despre factorii care au condiționat performanța în învățare.  

Exercițiu de enegizare . „ Furtună de idei!”   
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Cerința.  Împărțiți o coală de flipchart în două coloane. Într-una notați cuvinte/idei care au 

legătură cu reușita în învățare, iar în cealaltă cu eșecul. Discutați ideile voastre. 

Explorare, experimentare: 

In urma Vizionării filmulețelor de mai jos https://www.youtube.com/watch?v=AlGxA9X8t-

M&ab_channel=PsihologiaPractica 

Discuții in grup - identificarea condițiilor care determină succesul și insuccesul activității de 

învățare  

 - discutarea în grup a experiențelor de învățare reușite și nereușite și condițiilor specifice 

implicate 

Teme de reflexie 

• Ce înseamnă pentru tine o reușită în învățare? Dar un eșec? 

• Care dintre situațiile de mai sus te pot învăța să reacționezi atunci când ai un eșec? Ce anume 

înveți? 

• Ce lucruri învățate la școală, și nu numai, te pot ajuta să ai succes? 

Evaluare:  în grupe de câte trei, realizați un poster cu tema Ingredientele reușitei în învățare. 

Afișați posterele în clasă, apoi organizați „Turul galeriei”. 

• Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare? (inclusiv autoevaluare/ 

inter-evaluare) 

In cadrul orelor de chimie, atât in etapa de evaluare cât și in celelalte etape ale predării- invățării, 

profesorul de chimie trebuie să coorereze și să colaboreze cu elevii, oferindu-le acestora o motivația 

de a se implica, de a participa, de a vea un scop. Astfel, este evitată una dintre cauzele eșecului școlar, 

neimplicarea în sarcinile de invățare. Resursele multimedia: Kahoot, Bubble.us, Padlet, Quizzis, sunt 

atractive pentru elevi  

Ca metode aplicabile la etapa de evaluare ar fi ciorchinele, harta de concepte; turul galeriei;  

explozia stelară,iar ca resurse fișele de lucru interactive.  

Rostul acestei forme de organizare a activităţii nu se limitează la formarea deprinderilor de 

muncă independentă la elevi, ci prin ea se îndeplinesc sarcinile fundamentale ale procesului de 

învăţământ și anume deprindrea de a învăța și ulterior ca adult deoarece actual omul trebuie să se 

instruiască și să se perfecționeze necontenit și obișnuința elevilor de a lucra independent este o 

necesitate, o formă de pregătire pentru viață. 

• Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc 

- Formularea sarcinilor intr-un mod cât mai accesibil 

- Utilizarea de fișe cu scheme de fixare adecvate 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații) 

-  aprecieri verbale 

-  incurajarea autoevaluării 

- elaborarea de fișe de observare a comportamentului, a progresului 
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ȘCOALA ONLINE – ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRES 

 
 

Prof. înv. primar Enache Mihaela 

Școala Gimnazială Filiași, Dolj 

 

 
 

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 mijloacele de 

comunicare disponibile și alegându-le pe cele corespunzătoare filtrului personal. 

În societatea contemporană, învățarea online se dovedește a fi din ce în ce mai practicată, astfel 

multe universități/școli au început să distribuie cursuri online gratuite. Aceasta reprezintă o metodă 

ușoară și confortabilă pentru a obține cunoștințe în diverse domenii. 

Dar care sunt avantajele și dezavantajele învățării online? 

Avantajele învățării online 

Deși multe persoane consideră în continuare școlile tradiționale ca fiind cea mai eficientă 

modalitate de a acumula cunoștințe și de a obține o diplomă, învățarea online se dovedește a fi o 

alternativă excelentă prin: 

- programul flexibil – unul dintre cele mai mari avantaje ale învățării online este flexibilitatea; 

elevii sunt capabili să se conecteze la materialele lor de curs într-un timp foarte scurt; 

- disponibilitatea programului – elevul poate căuta un program de studii care să corespundă 

propriilor nevoi personale; 

- accesul la cursuri 24/7 – cursurile sunt disponibile în orice moment al zilei pentru școlarii care 

au internet și computer; 

- nu este nevoie să te deplasezi – studiul se poate realiza de acasă, ajutând la economisirea de 

timp sau la crearea unor dificultăți în ceea ce privește programul de muncă al părinților; 

- o gamă variată de cursuri – în prezent, cu ajutorul internetului se poate studia aproape orice 

curs online; 

- motivația de sine – elevii au posibilitatea să se conecteze la platforme și să învețe în propriul 

ritm. 

Dezavantajele învățării on-line. 

 

Odată cu popularitatea continuă a programelor de învățare digitală, majoritatea persoanelor se 

focusează asupra avantajelor acesteia, dar trebuie subliniat faptul că există și o serie de dezavantaje 

care trebuie luate în considerare, precum: 

- necesitatea unei riguroase discipline de sine – învățarea la distanță prevede o mare libertate 

oferită cursantului, lucru care poate conduce la distrugerea atenției acestuia; 

- interacțiunea socială – există puține sau deloc situații de interacțiune pentru elevii care 

urmează acest tip de cursuri; 

-  această interacțiune este, de obicei, foarte importantă în scopuri sociale și de studiu; 

- interacțiunea cu profesorul/învățătorul – mulți elevi au o interacțiune limitată cu profesorii 

lor, existând situații în care aceștia așteaptă ore în șir pentru a primi răspunsuri la întrebări sau un 

feedback; 

- un mai mare volum de muncă – o parte dintre profesori oferă o cantitate mult prea mare de 

teme pe care nu o pot monitoriza zilnic, acest lucru conducând la diminuarea calității educației oferite. 

Astfel, elevul ajunge să petreacă mult mai mult timp scriind și citind lucrări. 
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Așadar, învățarea online ar trebui privită ca o completare și extensie a formelor clasice de 

învățare, întrucât aceasta prezintă atât o serie de avantaje, cât și de dezavantaje. 

Activitatea în mediul online are atât avantaje evidente, cât şi limite în ceea ce priveşte 

relaționarea cadru didactic - elev. Aceste limite au impact negativ asupra învățării eficiente, deoarece 

o importantă latură a activității didactice față în față nu se poate face virtual. Chiar dacă profesorul 

își cunoaște 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.  

Interacțiunea personalizată cu unii elevi este greu de realizat, în contextul în care contactul nu 

este direct, cadrul didactic este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită într-o 

oarecare măsură atenția. 

Comunicarea online este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de-o parte 

din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real, iar pe de altă parte din cauza 

contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, 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 consideră monitorizarea învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat, 

gândindu-ne la 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 adevărată problemă pentru 

profesorii din învățământul primar.  

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță se află şi 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. 

De asemenea, putem identifica probleme de natură profesională, precum carențe sau chiar lipsa 

competențelor de utilizare a platformelor online, a competențelor de proiectare curriculară pentru 

mediul online, managementul ineficient al timpului dedicat pregătirii și realizării activităților 

didactice în mediul online. 

Lipsa dotărilor tehnice performante, complicațiile generate de necesitatea instalării, 

mentenanței, setării și managementului platformei, lipsa unor instrumente tehnologice necesare în 

managementul real al clasei, în obținerea feedbackului real sunt doar câteva probleme identificate. 

Nici cele mai sofisticate și mai performante platforme educaționale online nu asigură condiții similare 

cu o clasă reală. Clasele virtuale nu vor putea niciodată înlocui clasa reală, pot cel mult completa. Pot 

fi complementare, niciodată alternative. Analizând diferențele în funcție de mediul de rezidență al 

școlii, discrepanțele mai proeminente între cadre didactice apar în zona „tehnică” și includ dotarea cu 

echipamente și accesul la Internet. 

Astfel, în cazul dificultăților tehnice, acestea sunt semnificativ mai mari în școlile din mediul 

rural, comparativ cu cele din mediul urban mic sau urban mare. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 

specifice, dintre care cel mai frecvent utilizate sunt: Whatsapp, Facebook Messenger, apeluri 

telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev, 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, platformele specializate 

de e-learning - Moodle, Google Classroom, Edmodo, Easyclass etc., aplicațiile pentru comunicare 

sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype. 

Activitatea didactică este o activitate complexă, cu forme de comunicare multi-modale, cu 

feedback necesar și autoreglare în timp real. Suspendarea activităților didactice față în față poate să 

afecteze în mod negativ procesul de învățare în general. Profesorii consideră că dedică mai mult timp 
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decât în maniera tradițională și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul 

elevilor. 

Dificultățile de natură tehnici, de exemplu, probleme în stabilirii conexiunii online, probleme 

în activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a prezentărilor de către 

profesor sau a temelor de către elevi, etc., duc la deturnarea atenției elevilor și profesorului de la 

activităților didactice și reprezintă una dintre provocările acestei perioade. 

Cele mai importante avantaje în situația actuală sunt competențele digitale dobândite de către 

profesori în această perioadă. Acestea sunt achiziții utile pentru activitatea didactică viitoare, 

competențe pe care profesorii le pot utiliza în continuare în activitatea didactică, față în față. 

Succesul învățământului la distanță este o urmare a unui efort colaborativ dintre cadru didactic, 

informatician, inginer de sistem, manager școlar, performanțele rețelei de comunicare, elevi, părinți 

etc. și nu un atribut exclusiv al profesorului. 

De asemenea, nivelul de implicare al familiei/ părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni 

pe viitor de formare la părinți a unor competente specifice, complementare cu cele ale profesorului. 

În cele din urmă, sunt necesare studii de specialitate pentru a identifica nevoile și practicile 

elevilor care au beneficiat şi care nu au beneficiat de activități organizate de către profesori pe 

perioada suspendării cursurilor, care au întâmpinat dificultăți, dar și pentru a identifica modele 

funcționale prin care părinții, voluntarii sau alte resurse din comunitatea locală sau extinsă pot 

contribui la realizarea educației în astfel de perioade, urmărind progresul elevilor. 
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PREDAREA GEOGRAFIEI ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

PROF. ENĂȘESCU RADU - ȘTEFAN                                                                     

COLEGIUL NAȚIONAL ”TRAIAN LALESCU” +                                                   

LICEUL DE ARTE “SABIN PĂUȚA”, REȘIȚA 

 
Studiul meu a plecat de atunci când am efectuat un sondaj în rândul elevilor de la clasa a XI-a 

cu privire la problemele pe care ei le resimt atunci când sunt implicați în actul educativ, respectiv ce 

părere au despre învățământul românesc de astăzi, răspunsurile s-au referit la: 

1. excesiva teoretizare;  

2. utilizarea metodelor modern de învățare într-o proporție redusă comparative cu cele 

tradiționale;  

3. cantitatea mare de informație oferită pe parcursul unei zile obișnuite de școală;  

4. neîncurajarea creativității; 

5. lipsa formării deprinderilor practice; 

6. sistem de învățământ învechit (asemănător celui în care învățaseră părinții generației actuale 

de elevi). 

Acest lucru m-a motivat în căutarea unor metode și strategii care să asigure elevilor mei un grad 

de satisfacție și de interes mai mare, în cadrul orelor de geografie. 

În încercarea de a oferi o motivație în plus elevilor, de a le stârni curiozitatea, am începu să 

studiez utilizarea unor site-uri specializate în oferirea de informații sub forma unor documentare 

scurte, interesante, care să ofere un plus de concret, de înțelegere practică, dar și încurajarea propriilor 

elevi în a le realiza (prin decupaje din diverse informații gasite pe internet), respectiv prin crearea de 

PPT-uri, care au avut rezultate uneori peste așteptări cu privire la implicarea acestora: de exemplu 

unii elevi au fost dispuși să vină din timpul liber pentru a lucra la anumite materiale pe care să le 

folosim ulterior la clasă. Cu această ocazie, am avut oportunitatea studierii unor site-uri interesante 

de pe internet, care pot furniza material didactic în cadrul orelor de geografie și nu numai: 

- you tube  

- winschool 

- profu de geogra 

- didactic.ro 

- descopera.ro 

- geografilia.ro 

- liliansetreanu.blogspot.com 

Anul școlar 2020-2021 s-a desfășurat, în locurile în care predau, aproape în întregime în mediul 

online, lucru care m-a impulsionat să-mi creez o bibliotecă virtuală cu sute de lecții interactive, ușor 

de folosit din fața calculatorului, dar care vor putea fi perfect aplicabile și în școala tradițională, la 

revenirea în instituție în condiții normale prin folosirea tabletelor sau a telefoanelor mobile de către 

educabili.  

Ce am înțeles în urma acestui demers didactic, este că nevoile elevilor s-au schimbat foarte 

mult, iar necesitatea introducerii în cadrul orelor de geografie a unor mijloace moderne, actuale care 

le ridică mult interesul, este obligatorie, iată câteva: 

Filmul didactic 

− prezintă cel mai bine fenomenul geografic, în sensul că transmite imagini ale obiectelor şi 

fenomenelor geografice aflate în dinamica lor spaţială şi temporală, au capacitatea de a dilata sau 

comprima timpul şi ajută la o percepere mai bună a realităţii, de către elevi; 
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Calculatorul, telefonul mobil 

− este cel mai modern mijloc folosit în studierea geografiei utilizarea lui depinde de dotarea 

şcolilor, cunoştinţele în domeniu ale profesorilor, programele adecvate lecţiilor simularea unor 

mecanisme simple; 

Iar concluzia este că integrarea acestor metode în planul de învățare, depind foarte mult de 

motivația profesorului de a învăța metode și lucruri noi 
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Rolul familiei în educația copiilor 

 
Prof. ENE NICOLETA                                                                                             

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AL. ODOBESCU URZICENI 

 

Educația tinerei generații este o activitate complexă, de aceea la realizarea ei, alături de școală, 

trebuie să contribuie nemijlocit și familia. Influența pe care o exercită familia asupra copiilor este 

multilaterală și deosebit de adânca. O mare parte dintre cunoștințele, deprinderile și obișnuințele 

copilului se datorează educației din familie. Adesea urmele acestei educații rămân pentru întreaga 

viață. Educația din familie se imprimă adânc și se păstrează mult timp. Familia este cea dintâi școală 

a copilului și contribuția pe care o aduce la educația acestuia poate favoriza sau îngreuna acțiunea 

educativă a școlii. 

Familia se preocupă de educația copilului sub toate aspectele. În privința dezvoltării fizice, ea 

asigură hrana și îmbrăcămintea, îl supraveghează și îi creează condiții cât mai bune de odihnă, se 

îngrijește de păstrarea sănătății lui.   

Importantă este contribuția familiei și la dezvoltarea intelectuală a copiilor. În familie ei își 

însușesc limbajul, instrument indispensabil pentru dobândirea unor cunoștințe noi pentru dezvoltarea 

gândirii. Volumul și precizia vocabularului, corectitudinea exprimării copilului depind de grija pe 

care o depun părinții în această direcție. Foarte multe percepții și reprezentări despre realitatea 

înconjurătoare se dobândesc în familie. Cunoștințele pe care și le însușesc acum copiii despre animale 

și plante, despre obiectele casnice, despre ocupațiile oamenilor formează o bază pe care se va sprijini 

educația din școală. Familia corectează expresiile greșite din vorbirea copiilor, le dezvoltă spiritul de 

observație, îndrumându-i cum să observe, le atrage atenția asupra observațiilor inexacte, înlocuiește 

treptat cunoștințele eronate cu altele corecte. 

Este de asemenea cunoscută grija pe care o au părinții pentru a dezvolta capacitățile psihice ale 

copiilor – atenția, memoria, gândirea – exersându-le și îndrumând evoluția lor. În familie, până la 

intrarea copilului în școală, se formează numeroase obiceiuri comportamentale. Respectul față de 

părinți și de alți oameni, politețea, grija față de copiii mai mici, cinstea, relatarea sinceră a faptelor, 

decența în vorbire și atitudine sunt trăsături la a căror formare familia își aduce o contribuie 

importantă. Exemplul personal al părinților și îndrumarea permanentă a comportamentului copilului 

sunt principalele mijloace care ajută la realizarea acestor sarcini. 

În familie copilul se obișnuiește cu viața în colectivitate. Învață să-și subordoneze interesele 

personale intereselor grupului, să-i ajute pe cei din familie sau să le ceară ajutorul. Părinții îi pun în 

contact cu frumosul în natură și le atrag atenția asupra aspectelor care trebuie  observate și 

reținute..culorile și mirosul florilor, cântecul păsărilor, foșnetul pădurii, verdeața câmpului. Curățenia 

și ordinea sunt deprinderi care se dobândesc tot în familie. 

Nu există domenii ale educației în care familia să nu-și aducă o contribuție de seamă. Totuși, 

însușirea cunoștințelor în familie are un caracter nesistematizat, spontan, uneori eronat. Nu toți 

părinții se pricep să îndrume corect copiii și să adopte o atitudine potrivită față de aceștia. O familie 

în care părinții sunt despărțiți, unde copilul este lipsit de atmosfera familială nu constituie un bun 

mediu educativ.  

Educația copilului este asigurată numai dacă părinții trăiesc în deplină armonie, dacă în familie 

există o atmosferă de bună înțelegere, de respect reciproc, de dragoste și încredere. O altă condiție 

care asigură succesul educației în familie este autoritatea părinților. Sfaturile date de aceștia cu 

autoritate sunt urmate cu încredere, fără șovăire. Autoritatea nu se obține însă nici prin daruri sau prin 

promisiuni, nici prin pedepse aspre , nici prin bunătate excesivă, iertând orice abatere a copilului. 
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Autoritatea se bazează pe respectul pe care îl determină părintele prin exigența sa. Atitudinea corectă 

a părinților față de copii este o altă condiție pentru reușita educației în familie. În această privință nu 

pot fi date rețete valabile pentru orice împrejurime. Se pot totuși stabili unele direcții de orientare a 

unei atitudini corecte. Este bine însă să se evite extremele.. nici severitate prea mare, nici iubire 

excesivă, nici dădăceală continuă, nici prea mare independență de timpuriu, nici rigiditate.  

Copilul trebuie să simtă în atitudinea părinților că aceștia îl iubesc, îl respectă, dar că nu-i vor 

îngădui orice capriciu. Când comportamentul părinților constituie un exemplu pozitiv pentru copii, 

se realizează, de asemenea, o condiție importantă care asigură reușita educației în familie. Exemplul 

pe care îl dau părinții influențează atât comportamentul, cât și convingerile morale ale copilului. 

Părinții constituie modelul concret cel mai apropiat și mai influent pentru copii. Spiritul de imitație 

este puternic la copii. În primii ani de viață, ei imită, în primul rând, pe părinți, pentru că aceștia sunt 

mai des în contact cu ei. Nimic nu scapă neobservat de ochiul copilului. El înregistrează ceea ce vede 

și caută să imite. Părinții își educă copiii permanent prin comportamentul lor. 

Parteneriatul școală – familie este o cerință de bază pentru buna educație a copilului. Dacă 

școala ar cere copilului un anumit tip de comportament, iar familia altul, educația acestuia ar avea de 

suferit, fiindcă el nu ar ști pe care să-l adopte. Rolul principal în educația copilului îl are școala, 

familia trebuie, însă, să sprijine în paralel activitatea educativă a școlii. Atât timp cât copilul este elev, 

familia va ține legătura permanentă cu școala și sub îndrumarea acesteia va organiza activitatea 

copilului acasă.  

Părinții trebuie să pregătească copilul pentru școală înainte ca acesta să înceapă să o 

frecventeze. Ei au sarcina să insufle copilului plăcerea de a învăța să scrie și să citească, de a afla 

lucruri, de a respecte cadrele didactice. Tot părinții sunt cei care trebuie să formeze copilului 

deprinderile unui comportament civilizat, cerute de viața în colectivitate.. să vorbească frumos, să se 

poarte cuviincios cu colegii.  

Asigurarea condițiilor necesare studiului constituie, de asemenea, un ajutor pe care familia îl 

poate da școlii. În multe familii se stabilește un loc unde copilul își pregătește temele. Foarte important 

este și modul cum părinții își ajută copiii la învățătură. Mai ales în primele zile de școală, până când 

aceștia se obișnuiesc cu noua activitate și capătă încredere în puterile lor, este nevoie de ajutorul 

părinților, acest ajutor va fi însă limitat.  

Părinții nu trebuie să efectueze temele copiilor, ci trebuie doar să-i îndrume. Părinții nu vor 

înceta să controleze munca elevului decât după ce acesta dovedește că și-a format obișnuința de a-și 

efectua la timp și cu conștiinciozitate temele. 

Ajutorul pe care familia îl dă școlii este multiplu și variat. Dar pentru ca acest ajutor să fie 

eficient, este foarte important să fie dat la timp.                    
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Educație fără frontiere! 

 

ENE VIORICA MIHAELA 

 

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

spre copil și are ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate. 

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.  

Concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării tradiționale.  Avantaje, 

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; 

• 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.  

-facilitarea dezvoltării competențelor digitale 

-facilitarea comunicării nonverbale 
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Dezavantaje: 

- 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. 

Pentru școala on-line este necesară auto-disciplina. 

Predarea tradițională: 

 • 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; 

 • Școala 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. 
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Activitățile extrașcolare – între online și traditional 

 

Prof. în înv. Primar: Epure Geanina-Aurica                                                                

Școala Gimnazială ,,Stroe Belloescu” Grivița 

 

Școala online a reprezentat o provocare pentru toate cadrele didactice implicate în procesul 

educațional. Trecerea de la formula „față în față” la modalitatea „online” a presupus o pliere pe 

cerințele impuse de urgență la care toți factorii educaționali au fost nevoiți să facă față. Școala online 

a presupus o reorganizare completă a modului în care s-a abordat 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 s-a realizat într-un alt mod, chiar foarte greu. 

Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii și-au luat notițe, 

dificila administrare a probelor de evaluare, au reprezentat aspecte care au trebuit regândite și 

îmbunătățite. 

Prietenii cei mai buni au devenit platformele educaționale online necesare pentru continuarea 

procesului educațional. Activitățile extrașcolare online au adus copiii mai aproape de familie, de 

părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. Elevii 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 dimineață. Au avut de câștigat relațiile între școală și familie deoarece părinții 

au putut observa în mod direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita activităților didactice. Aceasta 

perioadă a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini părinților prin folosirea 

instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii.  

Activitățile online au favorizat colaborarea cu profesorii, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei. Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii 

în noul sistem a fost unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care au trebuit 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 a deținut rolul de suport emoțional pentru stările specifice activității online. 

Părintele a empatizat cu copilul, a discutat cu el, i-a oferit multe explicații despre situația actuală 

privind infectarea cu virusul Sars-Cov2. 

Elevii au fost îndrumați să viziteze online muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case 

memoriale  cu scopul de a vedea obiecte şi fenomene în starea lor naturală, au vizionat viaţa şi 

activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, stimulând 

activitatea de învăţare și dorința de a afla cât mai multe informații despre cele vizionate.  Vizionarea 

emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, au stimulat şi orientat copiii spre 

unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Activitățile extrașcolare cum ar fi 

excursiile şi taberele şcolare, au contribuit la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 

au putut cunoaşte realizările oamenilor, a locurilor unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de 

artă.    
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Pe viitor, se dorește ca școala să abordeze un model de tip hibrid, iar activitățile de învățare să 

fie un plus de valoare adus sistemului educațional din țara noastră.  

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 

anumite obiective ce inspiră şi provoacă elevului, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 

cel din viaţa de zi cu zi.  Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a elevului, 

cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 

formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 

valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 

iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului de 

a învăța să înveţi. 
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Sisteme de învățământ online și tradițional. 

 

 

Prof. Epure Liliana                                                                                                           

G. P. P. ,,Lumea copliăriei,,, Rm. Sărat, județul Buzău 

 

La nivel european, măsurile de închidere a școlilor și universităților au fost luate, în principal, 

în lunile martie și aprilie. În luna aprilie, 80%, adică 25 dintre cele 31 de țări europene (UE, EFA, 

Marea Britanie) închiseseră parțial sau total învățământul preșcolar, 90% (28 de țări din 31) au închis 

școlile primare și 100% învățământul liceal și cel universitar (31 de țări din 31). Învățământul la 

distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, deși a provocat uneori 

tensiune și frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativă importantă de reformare a întregului 

sistem educațional tradițional 

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. 

Dar cel mai mult cadrele didactice, precum și 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 exemplu sunt 

mărturiile cadrelor didactice publicate în mass-media și pe rețelele de socializare 

Diferențele principale între învățarea de la distanță și cea tradițională sunt:  

a) lipsa contactului direct al elevului cu profesorul în perioada învățării de la distanță, de aceea 

apăreau probleme de comunicare și înțelegere a sarcinilor;  

b) mobilizarea mai largă a familiei în educația copilului, astfel parteneriatul școală-familie 

devenind mult mai consolidat în perioada de învățare de la distanță; 

c) 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); 

d) 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; 

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%. 
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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 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”. 

Majoritatea școlilor secundare din Irlanda sunt deținute și gestionate în mod privat, dar finanțate 

de stat, însă există și școli profesionale. 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, sub Estonia, Canada și Finlanda. 
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Învățarea online 

 

 

Prof. Ercse Eva 

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu -Mureș 
 

 

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. 

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.  

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. 

 

În concluzie, 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. 
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▪ 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.   
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ȘCOALA DE ACASĂ LA PREȘCOLARI 

 

ERDEI ROZALIA MARIANA                                                                          

EDUCATOARE 

 

MOTTO: ,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății.”                                                 

(George Washington Carver) 

 

 

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.  

Izolarea la domiciliu și lipsa interacțiunii și jocurilor cu semenii lor îi fac pe copii anxioși. Din 

cauză că le-ar putea fi dificil să înțeleagă ce văd online sau la TV, sau ce aud de la alte persoane, 

copiii pot să fie deosebit de vulnerabili la sentimente de anxietate, stres și tristețe. Lipsa posibilităților 

pentru jocuri și activități în aer liber i-ar putea face mai agitați și mai frustrați, stresându-i și mai tare 

pe părinți.  

Îndrumările de mai jos ar trebui să vă ajute să vă faceți un plan și să aveți câteva idei despre 

cum să organizați timpul, cum să vorbiți cu copiii și cum să-i ajutați să se descurce chiar și în 

circumstanțele date. 

Crearea și păstrarea rutinei zilnice 

• Creați împreună cu copilul vostru un program zilnic. Desenați împreună structura 

programului, astfel încât să reprezentați fiecare activitate, și includeți o cronologie generală pentru 

momentul în care fiecare din ele va avea loc 

• Organizați un program care să corespundă cu rutina zilnică pe care copilul a avut-o 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. 

  

Grija de sine 

• Faceți-vă timp pentru pauze scurte de la familie (plimbări solo, o baie sau un apel telefonic cu 

un prieten sau prietenă) sau folosiți momentele de liniște pentru a vă relaxa și a vă odihni 

• Părinții sunt și ei oameni, iar grija de sine vă sporește abilitatea de a face față stresului și de a 

vă putea sprijini copiii în mod corespunzător 

• Găsiți timp pentru relațiile cu partenerul/partenera și sprijiniți-vă reciproc 
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Pregătirea ideilor pentru jocuri și activități de învățare 

• Faceți o listă cu activități care pot fi făcute în casă sau afară, în funcție de circumstanțe 

• Echilibrați activitățile fizice (activități făcute în aer liber, de ex. alergați, jucați-vă cu mingea 

sau mergeți cu bicicleta sau activități făcute în casă, de ex. dansați, faceți yoga, construiți fortărețe 

din perne și cutii) cu activitățile sedentare (desenați și colorați, povestiți istorioare, cântați și recitați 

poezii pentru copii, faceți puzzle, jocuri etc.) și cu unele momente de liniștite (odihniți-vă, citiți 

împreună) 

• Permiteți-le copiilor să aleagă activitățile pe care ar vrea să le facă și nu uitați că cei mici sunt 

nerăbdători și ar putea să-și piardă repede interesul 

• Când vine vorba de copiii de vârstă preșcolară, este mai important să mențineți un proces de 

învățare pozitiv și distractiv decât să vă faceți griji în privința păstrării abilităților academice ale 

acestora. Momentele plăcute, cum ar fi cititul împreună, povestitul de istorioare și jucatul, sunt 

modalități distractive de a continua învățarea fără a-i stresa prea tare pe cei mici.  
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Serbările şcolare 

 

Prof. înv. primar: Eremia Madica                                                                                    

Școala Gimnazială Dumitra, BN 

 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru elevi cât şi pentru dascălii lor şi nu în ultimul 

rând pentru părimţii elevilor.  

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 

evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile străbune. Serbarea 

şcolară este o activitate extraşcolară tradiţională, care are mari valenţe educative. Această activitate 

permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a unui 

număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. În fiecare an, am 

realizat astfel de festivităţi ce au oferit  elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral , în scris sau 

prin muzică.  

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 

creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea rolului 

recitatorului.Serbările şcolare se pot organiza pe tot parcursul anului şcolar: cu ocazia sărbătorilor 

religioase sau naţionale, de 8 Martie,  de 1 Iunie, la sfârşitul anului şcolar sau cu ocazia unor acţiuni 

în cadrul parteneriatelor şcolare.  

Fiecare anotimp are frumuseţea sa. În fiecare anotimp se pot organiza serbări şcolare, dar 

anotimpul primăvara trezeşte cele mai multe emoţii în sufletul copiilor.  Pentru noi toţi, primăvara nu 

este doar anotimpul renașterii naturii,dar și al bucuriei legate de Învierea Domnului. Datinile şi 

obiceiurile legate de această sărbătoare ne aduc bucurie în suflet şi multă iubire. Din această cauză, 

în fiecare an, dedic acestei sărbători un program artistic, la care sunt invitaţi părinţi, bunici şi fraţi mai 

mari sau mai mici ai elevilor mei.Anul acesta am fost în vacanță. 

Restricțiile impuse de pandemie ne-au obligat să ne reinventăm.Am hotărât să facem o serbare 

de 8 Martie, atipică, pe care să o prezentăm părinților pe Classroom, să o  înregistrăm și apoi să o 

trimitem părinților și pe WhatsApp. 

În pregătirea unei serbări, am conştientizat faptul că ajutorul părinţilor este de un real folos.Am 

încercat să văd în părinte un colaborator, un partener care se implică activ în pregătirea serbărilor 

şcolare. Pentru serbarea de, de anul acesta,părinţii m-au ajutat la pregătirea decorurilor şi costumelor. 

Costumele elevilor au fost procurate cu cheltuieli minime, folosind articole de vestimentaţie 

deja existente în familie sau împrumutate de la rude. În ce priveşte decorul am realizat, dupa 

posibilitaţi, flori din hărtie creponată, confecționate de noi la orele de lucru manual,o fășie de material, 

o inimă de hărtie cu autografele noastre, ale tuturor fluturașilor. Pregătirea decorului în sala de clasă 

a fost un prilej de bucurie si voioşie. Pe lângă decor, fiecare copil a pregătit câte o felicitare surpriză, 

pentru mămici. 

Pentru serbare am folosit un montaj literar-muzical.Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică 

au fost realizate de elevi cu bucuria şi placerea unei activităţi pentru timpul liber. Fiecare elev a 

ascultat cu atenţie îndrumările mele, totodată au conştientizat faptul că fiecare dintre ei  au un rol bine 

definit în cadrul programului artistic şi că de participarea fiecăruia depinde reuşita serbării. Implicarea 

elevilor în organizarea serbării i-a stimulat pe aceştia, le-a dezvoltat creativitatea şi a permis fiecăruia 
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să-şi manifeste personalitatea proprie. Prin poeziile recitate, elevii au dat dovadă că sunt obişnuiţi să 

vorbească corect,nuanţat, rxpresiv,folosind o mimică şi un ton adecvat, iar prin cântec s-a constatat 

că ştiu să se armonizeze unii cu alţii respectând ritmul muzical. 

Organizarea serbării de 8 Martie a fost un prilej de atragere a tuturor elevilor spre lectură, spre 

genul liric şi a ajutat la dispariţia inhibiţiilor la elevii mai emotivi. 

Serbarea a oferit elevilor posibilitatea descoperirii de sine, a valorii lor personale în comparaţie 

cu valoarea celorlalti elevi ai clasei.Părinţii prezenţi la serbare, pe Classroom, au putut vedea evoluţia 

propriului copil şi au putut evalua talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi a fiecărui elev 

în parte. 

Serbările şcolare au un larg caracter interdisciplinar şi ofera  eficiente modalităţi de formare a 

caracterului copiilor din clasele primare. Eu consider că elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească 

lumea spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic 

şi de a fi în stare să descopere singuri adevăruri noi, pentru aş-i forma convingeri puternice. Totodată,  

reuşita serbărilor produce ecou în rândul publicului prezent, trezeşte emoţii în sufletul spectatorilor 

şi îi stimulează pe elevi să dea tot ce sunt ei în stare. 

Ataşez cateva secvenţe de la serbarea de 8 Martie 2021. (de la repetiții și de la serbare) 
 

 

 
 

 
  Serbarea cu elevii clase I , am prezentat-o la amiază, pe Classroom. Au fost prezente aproape 

toate mamele.  Seara, împreună cu o parte dintre mamele elevilor din clasa a III-a ( am simultan I-III) 

am vizionat înregistrarea serbării, ne-am felicitat reciproc și ne-am îmbrățișat….virtual. 

Diplome pentru ,,Cea mai bună mama!,, 
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EDUCAŢIA ESTETICĂ ŞI EDUCAŢIA ARTISTICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. înv. preșc. Erofei Claudia Aurelia 

Grădinița cu P. P. Nr. 3 Tulcea 

 

 

Vârsta preşcolarităţii constituie perioada de maximă receptivitate, sensibilitate, mobilitate şi 

flexibilitate psihică. Este vârsta imaginaţiei, a fanteziei şi jocului, în care copilul are posibilitatea de 

a-şi exterioriza sentimentele şi trăirile în mod imaginativ-creativ, devenind astfel participant activ la 

formarea personalității sale. Ambianța plăcută în natură, în familie, în grădiniță, precum și jocurile și 

jucăriile sunt mijloace de educare multilaterală a copiilor.  

Ca parte integrantă a procesului de dezvoltare armonioasă, educația estetică reprezintă o 

modalitate a deschiderii copilului pentru receptarea și crearea frumosului. Curriculum 2008 valorifică 

valențele formative ale esteticului din natură, societate, artă, iar familiarizarea treptată a copilului de 

vârstă preșcolară cu esteticul se realizează în grădiniță prin intermediul desenului, picturii, 

modelajului, a muzicii, a activităților practice, prin literatură, precum și prin activități extracurriculare 

(serbări, șezători, vizite, jocuri distractive, activități outdoor).  

Educația estetică reprezintă un alt mod de cunoaștere a lumii, care nu apelează la gândirea 

rațională, ci la artă și jocul spontan al imaginației creatoare a copilului. De aceea, programul acestor 

activități va consta în căutarea unor oportunități de admirare a frumosului din natură, societate, artă, 

familiarizarea copiilor cu diferite teme plastice/ practice, sensibilizarea lor față de teme/mijloace 

plastice, inițierea în cât mai multe și interesante teme plastice și descoperirea efectelor acestora, 

antrenarea și încurajarea copiilor în activități de creație liberă. 

Educaţia  estetică şi educaţia artistică sunt două componente ce se află în raport de subordonare, 

educația artistică fiind o parte componentă a educației estetice.  

În funcție de valorile estetice folosite predominant în procesul de formare și dezvoltare 

armonioasă a personalității copilului se poate face distincție între educaţia estetică și educaţia 

artistică.  

Deosebirea dintre ele este dată atât de conținut, cât și de modalitățile de realizare. Din punctul 

de vedere al conţinutului, educaţia estetică are o sferă mai largă, incluzând frumosul din natură, 

societate şi artă, vizând educația pentru frumos, prin aspectele frumoase din natură, din societate, din 

artă, prin utilizarea unor metode și procedee variate; educaţia artistică este parte integrantă a educației 

estetice și vizează doar frumosul din opera de artă, utilizând o metodică adecvată fiecărui gen de artă 

– literatură, muzică, pictură, sculptură, arhitectură, teatru, film.  

Din punctul de vedere al finalităţilor, educaţia estetică îşi propune formarea receptivităţii şi 

creativităţii estetice, pe când educaţia artistică are în vedere dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor 

creative în registrele metodice, specifice fiecărei arte. În cadrul educației estetice se pot delimita 

anumite obiective generale de ordin etic, iar în cadrul educației artistice obiectivele îmbracă un 

conținut specific.  

Unii esteticieni consideră că pentru a putea recepta și înțelege corect mesajul unei opere de artă 

este nevoie de cunoașterea limbajului artistic care îi permite să descifreze semnificația inclusă în 

expresia artistică folosită de creatorul operei.  

În funcție de relația ce se stabilește între receptor și opera de artă se pot distinge două aspecte: 

educația pentru artă, ce vizează pregătirea consumatorului de artă pentru înțelegerea și asimilarea 

mesajului artistic și educația prin artă, ce insistă asupra valorificării potențialului educativ cuprins în 

opera de artă în vederea formării multilaterale a personalității umane. Cele două aspecte se 

completează reciproc, întrucât nu se pot înfăptui unul fără susținerea celuilalt. 
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Educația estetică operează cu toate cele trei categorii de valori estetice. 

Frumosul din natură oglindește însușirile obiectelor și fenomenelor, transformările aduse de 

intervenția omului, care îl umanizează, atribuindu-i sensuri noi sub influența evoluției vieții sociale. 

Rolul educatoarei este de a îmbogăți cunoștințele copilului despre locul natal, despre cele mai 

însemnate realizări din orașul în care trăiește, precum și familiarizarea cu frumusețile naturii. 

Observarea naturii trebuie să se împletescă cu activitatea copiilor în mijlocul naturii, cu grija și 

dragostea față de plante și viețuitoare. 

Frumosul din viața socială îmbină esteticul cu aspectul moral al relațiilor interumane. 

Raporturile armonioase dintre oameni, atitudinile, trăsături de caracter, comportarea oamenilor, 

armonizarea intereselor personale cu cele sociale sunt nu numai morale, dar și estetice. 

La vârsta preșcolară copilul este încă dependent de părinți sau de educatoare, ceea ce pune pe 

primul plan formarea deprinderilor morale. Trăsăturile morale se consolidează la copil numai dacă 

există consecvență, fermitate în atitudinile adultului față de el și dacă activitatea educativă are 

continuitate. Copilul trebuie să cunoască normele morale, regulile de comportare civilizată, ceea ce e 

bine sau rău și să le respecte, să depună efort pentru a fi mereu mai bun.  

Frumosul și alte valori estetice din artă sunt produsul creației autorului care transfigurează 

realitatea, reușind să traspună în forme concrete ceea ce este esențial, pe baza unei implicări afective 

puternice. Trăirile artistului se transmit și celui care îi admiră creația, angajându-și imaginația 

creatoare, gândirea concretă, emoțiile și sentimentele, voința, toate laturile personalității. De aici 

reiese importanța deosebită pe care o are educația artistică. 

În cadrul educaţiei estetice se pot delimita două niveluri şi anume: nivelul informativ teoretic 

în care se realizează instruirea estetică a copiilor prin familiarizarea lor cu cunoştinţe estetice din 

domeniul diferitelor arte, cât şi cunoştinţe tehnice, priceperi şi deprinderi necesare în procesul de 

creaţie, a exersării artistice. Funcţia principală a acestor cunoştinţe este cea explicativă, ele ajutând la 

contemplarea şi înţelegerea valorilor estetice. 

Un alt nivel al educaţiei estetice este cel formativ-aplicativ, care se realizează prin contactul 

nemijlocit cu opera de artă, asigurându-se astfel condiţiile necesare pentru receptarea mesajului 

estetic. În acest fel se stabileşte comunicarea psihică între receptor şi opera de artă, dintre structurile 

conştiente şi inconştiente ale personalităţii umane şi mesajul estetic. 

Cele două niveluri se află într- un raport de reciprocitate, completându-se unul pe celălalt,  

instruirea asigură o mai bună receptare, în timp ce contemplarea propriu-zisă valorifică virtuţile 

instruirii şi asigură realizarea scopului fundamental al educaţiei estetice. Instruirea este un mijloc şi 

o condiţie a educaţiei estetice, iar formarea reprezintă scopul ei.  

În concluzie, distincția dintre educația estetică și cea artistică este relativă și vizează valorile 

estetice utilizate. În procesul complex de formare a unei personalități armonioase, ele interacționează, 

fiind inițiate și desfășurate în vederea atingerii idealului estetic specific societății. Activitățile din 

grădiniță urmăresc să pună bazele formării unei personalități dinamice, armonioase, capabile să facă 

față condițiilor socio-economice prezente și de perspectivă. 

 
Bibliografie: 

• Cucoș, Constantin, (2014), Educaţie estetică, Iaşi,  Ed. Polirom  

• Elisabeta Voiculescu, (2001), Pedagogie şcolară, Bucureşti, Editura Aramis  

• Nicola, Ioan, Farcaş, Domnica, (1995), Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică, 

Manual pentru clasa a XI-a şcoli normale, Bucureşti,  Editura Didactică şi Pedagogică 

  

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

468



 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

 

P. I. P. FĂCĂLEȚ DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COMARNIC 
 

 

 

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. Dar nu 

pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu 

– au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 

socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot 

fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 

pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii 

pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține 

feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. 

Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 

reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de 

răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici 

măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces 

de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 

răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii 

pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei 

înșiși itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 

primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să 

surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm 

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc 

în mod constant într-un sens pozitiv. 

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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Grădinița on line, provocare pentru părinți, copii și educatoare 

 

 

Prof. înv. preșcolar Smaranda Faina 

 

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul 

digital – dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici 

să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, 

diplomație și pricepere. 

O soluție fericită din acest punct de vedere sunt activitatile de învățare online, unde copiii 

descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni în timp ce se 

distrează. Activitațile propuse sunt un produs online special creat pentru copiii din grupa mijlocie, 

unde cei mici exersează și aprofundează sub formă de jocuri interactive noțiuni predate. Iată și alte 

beneficii ale acestei activitați, care schimbă din temelii atitudinea copiilor față de gradiniță. 

Este accesibilă 

Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate fi realizat rapid, la orice oră și din 

orice loc. Astfel, preșcolarii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele cele mai 

productive sau pot renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. În plus, micii exploratori descoperă 

aici mai multe tipuri de resurse digitale (jocuri educaționale, animații, filme, imagini), reunite într-un 

singur loc și grupate în funcție de vârstă și specificul învățării. 

Este atractivă pentru copii 

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la 

informații venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este perceput ca o 

experiență pozitivă, gradinita on line poate fi văzută ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea 

seama că învață în același timp. Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au 

sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, 

amuzantă. 

Ține cont de specificul vârstei copilului 

Gradinita on line creează un context plăcut, ludic în care copiii revăd, aplică ceea ce au învățat, 

își exersează memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc inteligența emoțională în jocuri. 

Conținuturile și modul de prezentare a acestora sunt adaptate stadiului gândirii, respectă specificul 

proceselor cognitive corespunzătoare vârstei și iau în considerare interesele și preferințele specifice 

vârstei, facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. 

Propune un tip de învățare ce are în centru copiii 

Învățarea este auto-direcționată, copiii aleg conținutul și instrumentele adecvate intereselor, 

nevoilor și nivelurilor de dificultate, fiind astfel încurajată autonomia în învățare. În plus, cei mici 

primesc feedback rapid și permanent. Resursele sunt foarte diverse, prezentate variat din punct de 

vedere vizual și auditiv, fiind totodată adaptate particularităților fiecărei vârste. 
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Vom atașa cateva poze din activitățile desfășurate: 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR                                                             

DESFĂȘURATE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
 

 

Prof. FALA MIHAELA NUȚA 

LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU 
 

 
 

 

Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 

Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 

uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 

foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 

multe ori chiar imprevizibil. 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune o 

schimbare 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 copiii 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 copiilor 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 transmit un mesaj 

important copiilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și 

multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja copiii să învețe și să lucreze independent. 

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 unele situații, există decizii clare privind modalitățile de 

interacțiune educațională (avem 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, la platform 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. 

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. 

Chiar și într-o astfel de situație, copiii sprijiniți și încurajați de părinți au participat la activitățile 

desfășurate on-line. Au obținut diverse premii la concursuri și festivaluri desfășurate în acest fel, chiar 

dacă acest lucru a presupus multă muncă în plus și implicarea în mod deosebit a familiei. Familia a 
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conștientizat rolul pe care trebuie să-l aibă în educarea copiilor în această situație mai dificilă.Astfel, 

rezultatele obținute au fost o încununare a muncii în echipă. 
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Exemple de bune practici în organizarea, 

desfășurarea și valorizarea activităților din grădiniță 

 

 

Prof. inv. preșc. Fană Roxana 

Grădinița P. P. Nr. 29 Sibiu 

 

 
 

Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin 

consecinţele durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Ultimele cercetări au 

demonstrat şi argumentat modul în care trebuie abordată această perioadă de vârstă insistând pe 

practicile adecvate de îngrijire şi educaţie a copilului mic. Ideea centrală este aceea că 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. 

Educaţia contribuie decisiv la modelarea personalităţii umane şi la deschiderea ei continuă către 

valorile umanităţii, nbla formarea unei personalităţi culturale creatoare. 

Cunoştinţele dobândite de elevi în cadrul şcolii nu sunt doar o sumă de achiziţii memorate şi 

reproduse şi ca suport şi premisă pentru construirea de noi achiziţii de către elevii înşişi, realizarea de 

aplicaţii practice în care să se operaţionalizeze cunoştinţele, realizarea de conexiuni interdisciplinare. 

De asemenea, se are în vedere pregătirea elevilor de a acţiona în diferite contexte situaţionale şi pentru 

a soluţiona probleme. 

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. 

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. 

Beneficii educative: 

• Dezvoltă universul emoțional; 

• Favorizează cristalizarea sentimentelor; 
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• Facilitează exprimarea emoțiilor și a sentimentelor negative și pozitive într-o manieră 

sănătoasă; 

• Favorizează interacțiunea cu părintele; 

• Contribuie la dezvoltarea capacității de a rezolva și stăpâni evenimente mai plăcute sau mai 

puțin plăcute ale vieții; 

• Sporește activitatea de adaptare la mediul social; 

• Îmbunătățește abilitățile de comunicare; 

• Dezvoltă cooperarea și colaborarea; 

• Dezvoltă abilitatea de negociere de soluții. 
 

Jocul ,,Câte trei” 

Jucătorii formează un cerc şi îşi pot exersa abilităţile creative de asociere prin această activitate. 

Jocul poate fi folosit şi pentru a împrospăta cunoştinţele deja avute de jucători pe diverse subiecte. 

Nivelul de dificultate poate fi adaptat în funcţie de subiect (de la cele uzuale la concepte abstracte şi 

sisteme complexe).  

Vârstă: 5+ 

Nivel limbă străină: A1  

Timp: 5-10 min  

Locaţie: Aer liber 

Jucătorii trebuie să reţină un termen asociat unui subiect şi cu ajutorul corpului să îl reprezinte. 

Pentru început, trebuie să folosească propoziţii simple, dar dacă justifică scopul pot fi folosite şi 

structuri complexe. Accentul poate fi pus şi pe pronunţare sau termenii utilizaţi. Educatoarea explică 

faptul că activitatea constă într-un set de trei concepte apropiate 

 

Jocul ,,Jucătorii stau în cerc” 

Jucătorii trebuie să spună ce anume reprezintă si apoi să o mimeze (Stop). După ce Jucătorul 1 

intră în cerc spunând ce anume reprezintă, Jucătorul 2 adaugă ceva, iar Jucătorul 3 termină propoziția. 

Educatoarea ar trebui să ofere un exemplu. 

Jocul Exemplu: Într-un cerc Jucătorul 1 intră cu o afirmație – Sunt un câine – şi se aşază pe 

patru picioare şi latră. Jucătorul 2 intră şi poate spune – Eu sunt un os - şi stă nemişcat în fața câinelui. 

Jucătorul 3 intră şi spune - Eu sunt felinarul. Jucătorul 1 şi 2 îşi reiau locurile, iar Jucătorul 3 devine 

noul Jucător 1. Pentru ordine şi disciplină este important să se meargă pe grupuri de trei jucători. 

Varianta I: Jucătorul 1 părăseşte locul luând încă un jucător cu el. Jucătorul rămas inițiază alte 

asocieri. Varianta II: a) Grupul discută doar despre un subiect, dar fiecare termen poate fi folosit o 

singură dată. Jucătorii pot fi rugați să aducă cât de multe asocieri pot într-o unitate de timp. b) Două 

grupuri fiecare în cercul propriu concurează; educatoarea propune tema. Varianta III: după fiecare 

rundă jucătorii trebuie să justifice termenul ales. 

Totul este nou, metodele sunt noi, se bazează pe joacă. Este altceva decât promovează 

învățământul românesc. Învățământul preșcolar se adaptează perfect la vârsta timpurie a acestor copii, 

deoarece predarea și învățarea au loc concomitent cu conținutul materiei de predat. 

 
Bibliografie: 

Antonovici, Ş., Neaţu, P., Jocuri şi activităţi alese, Editura Aramis, 2008 

Gajo, L. (2007). Linguistic knowledge and subject knowledge: How does bilingualism 

contribute to subject development? The International Journal of Bilingual Education and 

Bilingualism, 10(5), pp.563-579. 

Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into Practice, 

41, 4, pp.212- 264.  

Ghidul de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 
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Grădiniţa online o provocarea pentru copii, dascăli şi părinţi 

 

Prof. pt. înv. preşcolar Fanca Florica 

 

Perioada copilăriei este cel mai hotărâtor moment pentru dezvoltarea individului şi primii ani 

îşi pun amprenta pentru tot restul vieţii, de aceea este necesar să cunoaştem, atât noi ca şi dascăli cât 

şi părinţii, caracteristicile etapelor prin care trece fiinţa umanăp entru că aşa vom fi atenţi  trebuinţele 

copilului pentru o dezvoltare pozitivă. 

Nevoile primordiale ale copilului de 3 - 6 ani sunt de „dragoste, securitate afectiva, fermitate, 

ascultare, deschidere spre lume. Însă, lucrurile pe care le va învăţa, sunt esenţiale: să-şi controleze 

comportamentul, să ţină cont de alţii, să-şi identifice sexul, să cunoască şi alte persoane în afara 

mamei lui, să se maturizeze şi să-şi dezvolte cunostinţele”[1]. 

Această perioadă este caracterizată de procese cognitive sugestive (gândirea, limbajul, atenţia, 

imaginaţia, motivaţia), de joc, ca principală activitate şi modalitate de cunoaştere şi de dorinţa de a 

se descoperi pe sine şi de a descoperi tot ce-l înconjoară. 

Pentru dezvoltarea lui socială contribuţia cea mai mare o are grădiniţa, copilul putând fi înscris 

în sistemul de învăţământ de masă de la 3 ani.  

Grădiniţa are ca obiectiv dezvoltarea fizică, morală şi intelectuală a copilului. Aici copilul 

întâlneşte persoane noi (copii, educatori) cu care intră în legătură şi cu care dezvoltă diferite relaţii. 

Învaţă să se joace cu ei, să comunice, îşi dezvoltă anumite abilităţi, învaţă saă numere, să spună o 

poezie, să se descurce în lipsa părinţilor şi începe să realizeze că nu el este centrul universului. 

Însă grădiniţa în ultima perioadă s-a desfăşurat într-un cadru neobişnuit- online. Aşa că 

profesorii au trebuit să regândescă toate activităţile specifice grădiniţei, să devină educator atât pentru 

părinţi cât şi pentru copii. Părinţii au primit o sarcina importantă şi dificilă aceea de a învăţa cum să 

devină ghizi în desfăşurarea unei activităţi, să devină buni colaboratori cu educatoarea, să înveţe să 

se joace şi să gestioneze corect diferite situaţii ivite. Dar cel mai dificil a fost să facem în aşa fel încât 

copilul să nu simtă gravitatea situaţiei, să îl facem să nu uite de joc şi de copilărie.  

Spre marea mea surprindere în timpul asocierii părinţilor la platforma google classroom, am 

constatat că mai există părinţi- in mediul urban- care nu deţin o adresa de mail şi mai mult atunci cum 

să o folosească? 

Pot să afirm că în acest sistem de educaţie, online, lipseşte comunicarea autentică şi relaţionarea 

umană, individualizarea sarcinilor, sprijin personalizat pentru copiii cu nevoi speciale de învăţare, 

feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea achiziţiilor, etc... 

Cu toate acestea,  şcoala on-line îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia 

clasică (predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. Am găsit in 

mediul virtual o multitudine de videoclipuri cu activități predate diferit care m-au ajutat să privesc 

subiectele predate la grădiniță dintr-o altă perspectivă. În acelaşi timp, am putut să constat că pot să  

distribui rapid  materialele didactice, informaţia nu se pierde, rămâne stocată, copiii şi părinţii intră 

în posesia materialelor printr-o simplă accesare, informaţiile pot fi consultate oriunde şi oricând, pot 

fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de material virtual care întotdeauna au 
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eficientizat învățarea, orice document poate fi editat și reeditat, astfel corectarea nu mai produce 

dificultăți. 

Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte 

pentru copii o resursă de inspiraţie și de continuitate.  

 

Bibliografie: 

Anne Bacus, Copilul de la 3 la 6 ani, Ed. Teora, Bucuresti, 2003, p. 7. 

https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-

profesori-2/ 

https://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/PRESCOLARUL-si-Nevoile-copilul93.php 
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Educația timpurie – o provocare de decenii 

 

prof. Fancsali Éva – director,                                                                                         

Grădinița „Kipi - Kopi” Odorheiu Secuiesc 

 

Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa copilului, întrucât este 

marcată de momente cruciale pentru succesul său de mai târziu, la şcoală şi în viaţă. Educația timpurie 

este cea mai importantă și mai complexă etapă în dezvoltarea copilului, ea acoperă intervalul  de  la  

concepție/naștere  până în  jurul  vârstei de intrare a lui în  învățământul obligatoriu  (de  regulă 6/7, 

max. 8 ani)  și  reprezintă  perioada  în  care  are loc cea mai rapidă dezvoltare a creierului, respectiv 

se acumulează cele mai profunde transformări și achiziții fundamentale.  

Copilul se naște cu premise fizice, sociale şi psihologice, care le permit să comunice, să înveţe 

şi să se dezvolte. Dacă aceste premise nu sunt recunoscute şi nu se stimulează dezvoltarea lor, ele 

până la urmă se pierd. Atunci când copilului nu le-a fost asigurat un început bun în viaţă, de cele mai 

multe ori el stagnează în dezvoltare şi nu-şi poate realiza potenţialul său la maximum. Astfel, copilul 

crescut într-un mediu stimulativ are o dezvoltare intelectuală accelerată în comparaţie cu cel crescut 

într-un mediu restrictiv.  

De la naştere şi până când cresc, copiii sunt persoane care au o dezvoltare afectivă şi o 

receptivitate specială faţă de diferitele categorii de stimuli, aspect ce poate fi infuenţat de informaţiile 

care le primeşte copilul din mediu, de calitatea procesării acestora precum şi de intervenţii cu caracter 

formativ pentru a valorifica această receptivitate. Drept  urmare,  acest  interval  de  vârstă  trebuie  

abordat  cu  toată  atenția,  dăruirea  și profesionalismul celor implicați în oferirea de servicii  integrate 

de  calitate. Acestea vizează corelarea  optimă  a  domeniilor  sănătății,  nutriției  și  igienei,  al  

protecției  sociale  cu  sfera educației,  o  educație  bazată  pe conceptul  de  dezvoltare  cognitivă,  

afectivă  și  socială  a copilului,  fără  a  se  pierde  din  vedere,  în  toate  demersurile  întreprinse, 

cele  trei concepte integrate și  multidimensionale:  interesul  superior  al  copilului,  starea  de  bine  

a acestuia, bucuria și plăcerea de a învăța.  

Educaţia timpurie se realizează în atât în mediul familial, cât şi în cadrul serviciilor specializate, 

precum creşa sau grădiniţa. Obiectivele generale ale educaţiei timpurii: 

➢ dezvoltarea integrală normală şi deplină a copilului,  respectându-se ritmul propriu de 

dezvoltare a acestuia, nevoile sale afective şi specificul activităţii sale de bază — jocul; 

➢ încurajarea explorărilor în mediul înconjurător; 

➢ sprijinirea copilului în acumularea cunoştinţelor, capacităţilor; 

➢ descoperirea de către fiecare copil a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive; 

➢ deprinderilor dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii şi cu adulţi. 
 

Cercetările din ultimii 30 de ani au evidenţiat corelaţii semnificative între mediu şi dezvoltarea 

intelectuală, între învăţarea timpurie şi învăţarea care are loc în alte etape ale vieţii. 
 

James Hackman, laureat al  premiului  Nobel pentru economie în  2005,  a elaborat un studiu 

asupra  investiţiilor  în  educaţie  timpurie,folosind o formulă matematică care  dovedeşte că investirea 

unui singur dolar în educaţia timpurie are un beneficiu de 7 dolari, demonstrând astfel că cele mai 

rentabile investiţii în educaţie sunt cele din educaţia timpurie.  

La nivelul României, preocupările legate de educaţia timpurie s-au manifestat pregnant după 

1990 pe multiple planuri: juridic, social, asistenţial, pedagogic. 

Pe acelaşi segment al învăţământului preşcolar, după 1990 s-a desfăşurat un amplu efort pentru 

revizuirea curriculumului/ programei pentru învăţământul preşcolar: după variantele din 1991, 1993, 
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1998, 2000, 2003, 2005, în 2008 a apărut Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani - 

cf. O.M. 5233 din 1 septembrie 2008) şi concomitent Curriculum-ul pentru educaţia timpurie a 

copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/ 7 ani, iar cel mai recent Curriculum-ul pentru educația 

timpurie (O.M. E. N. 4.694/02.08.2019). 

Atât prioritățile pe plan național, cât și cele pe plan internațional impun cu stringență stabilirea 

unei politici și a unui sistem de educație timpurie în cadrul programului de Dezvoltare Timpurie a 

Copilului. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului - cu sprijinul UNICEF din România - a 

elaborat în 2005 Strategia privind educaţia timpurie, intervenţie de anvergură proiectată până în anul 

2015. De asemenea, ar fi important ca sistemul național de educație timpurie să se dezvolte în 

contextul dat de Convenția pentru Drepturile Copilului, de țintele Mileniului pentru Dezvoltare, care 

ar fi trebuit atinse deja până în 2015 și de manifestarea României, ca membru cu drepturi depline al 

Uniunii Europene. 

 

În pedagogia românească educația timpurie reprezintă un concept relativ nou. Până nu demult 

politica educatională nu includea o secțiune specifică privind educația timpurie a copilului în 

perioada 0-3 ani. În mod tradițional, problematica pedagogică a copilului de 0-6/7 ani este considerată 

și actual ca educație prescolară.  

Din punct de vedere practic, focalizarea în domeniul educației timpurii în cadrul actualei 

politici educaționale se face tot pe educația preșcolară. Cea antepreșcolară este o provocare mai mult 

fără sprijin real atât pentru creșe, cât și pentru grădinițe, care școlarizează de peste 30 de ani la rând 

și copii sub 3 ani sau mai recent găzduiesc și grupe de antepreșcolari, chiar și cu efective peste maxim 

legislativ admis, încercând să amelioreze nevoile sociale / inclusiv de educație timpurie a familiilor 

tinere cu copii mici. Creșele și grupele precoce nu aparțin sistemului de educație, astfel educatorii 

puericultori – cei mai mulți dintre ele cu studii superioare - nu sunt încadrați ca personal didactic, nu 

se pot prezenta nici pentru titularizare, nici pentru definitivare, de multe ori nici la perfecționările 

destinate educației timpurii. Personalul nedidactic se tot restrânge, astfel de multe ori un educator 

trebuie să se preocupe zi de zi singur de nevoile grupei cu peste 22-25-28 copiii mici. 

 

Între timp devine tot mai evident că modul în care copilul îşi începe viaţa este hotărâtor pentru 

evoluţia sa socială şi individuală!  

 

Surse bibliografice: 

 

Educația timpurie este iubire! - Centrul Step by Step 

Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.) 

http://www.masterprof.ro/files/Eftimie/61752704-ghid-educatie-timpurie-copii-educatori.pdf 

Vrăşmas, E. (2012). Curs Educaţie timpurie 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Prof. înv. primar: FANGLI GETA-ORESIA                                                             

LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA MARAMUREȘ 

 

“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) 

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 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. 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 stimulează 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 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-un mediu fizic, iar acum au nevoie de o pregătire riguroasă pentru a obține performanța 

dorită în mediul online. 

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. 

 

Bibliografie:  

• Damrosch, L. (2007). Jean-Jacques Rousseau: Restless Genius. Houghton Mifflin Harcourt; 

• Constantin, Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității din 

București, București, 2020; 
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Activități on-line 

Exemple de bună practică 

 
 

prof. înv. primar Fanu Ioana-Valentina 

Liceul Teoretic Buziaș 

 

Denumirea activității Căsuța de pe strada Puh 

Clasa  a III-a 

Propunătorul activității Prof. înv. primar Fanu Ioana-Valentina 

Locul desfășurării Aplicația G Suite 

Resurse necesare Laptopuri/ telefoane mobile, costume, aplicația Random.org, resursa 

educațională Autodesk, aplicația Wordwall, aplicația Quizizz, resursa 

educațională Google Arts & Culture 

Rezultate anticipate Utilizarea unor resurse digitale diverse ca suport pentru lectură 

 

 

Descrierea activității 

• Elevii au intrat în pielea personajului preferat din lectura „Căsuța de pe strada Puh”, după 

Alan Alexander Milne, costumându-se asemenea descrierii din carte. 

Împreună am deschis Cutia Magică, joc în aplicația Random.org. Când este extras jetonul cu 

numele personajului, copilul costumat în acel personaj îl va descrie în câteva enunțuri. 

https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/magic-box-name-

picker/?r=A8qJNMHIhb 

•  Am împărțit clasa în șase grupe, folosind Breakout Room. Fiecare grupă a realizat câte un 

cvintet despre un pesonaj: 

Grupa 1: Winnie 

Grupa 2: Aiurel 

Grupa 3: Christopher Robin 

Grupa 4: Kanga 

Grupa 5: Ru 

Grupa 6: Bufniță 

Exemplu: Winnie  

Pufos, leneș 

Dansând, cântând, mâncând 

Stare surprinzătoare și bună 

Compozitor 

• Folosind resursa educațională Autodesk o elevă a realizat un desen. 
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• Pentru asigurarea transferului am lucrat un exercițiu, frontal, sub formă de joc, folosind 

aplicația Wordwall (exercițiul a fost  creat de către unul dintre elevi). 

https://wordwall.net/resource/8519521 

 

• Pentru a evalua cunoștințele elevilor i-am provocat să participe la un test/joc în aplicația 

Quizizz 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fd67bedd5efe3001b0ad9d6/c%C4%83su%C8%9Ba-de-pe-

strada-puh 

• Activitatea s-a terminat în pași de dans, Winnie și prietenii lui au dat o petrecere. Folosind 

resursa educațională Google Arts & Culture fiecare copil și-a făcut o poză și și-a creat propria 

coregrafie. 

https://experiments.withgoogle.com/collection/arts-culture 
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Denumirea activităţii Lumea Matildei 

 
•  

Clasa 

a III-a 

Propunătorul activității Prof. înv. primar Fanu Ioana-Valentina 

Locul desfășurării Aplicația G Suite 

Resurse necesare Laptopuri/telefoane mobile, costume, aplicația Wordwall,  

aplicația Microsoft Paint,  platforma LearningApps, aplicația 

Kahoot! 

Rezultate anticipate Actualizarea listelor de lecturi  recomandate elevilor 

Utilizarea unor resurse digitale diverse ca suport pentru lectură  

Descrierea activităţii 

•Elevii au intrat în pielea personajului preferat din lectura „Matilda”, după Roald Dahl, 

costumându-se asemenea descrierii din carte. 

• Printr-un joc „Roata personajelor”, creat în aplicația Wordwall elevii au fost provocați să 

redea replici ale personajelor. 

https://wordwall.net/ro/resource/8368195/matilda-roald-dahl 

• Folosind aplicația Microsoft Paint o elevă a realizat un desen. 

 
• Am împărțit clasa în șase grupe, folosind Breakout Room. Aplicând metoda pălăriilor 

gânditoare, am împărțit sarcinile, astfel: 

 
 

 

             Informează 

 

-Realizează o scurtă prezentare a poveștii  

-   

”Matilda”. 

  

Clarifică 

 

 

-Care sunt personajele poveștii 

”Matilda”? 

 

 

    Generează ideile noi 

 

 

-Ce i-ai spune Matildei dacă te-ai întâlni 

cu ea? 

 

  

Aduce beneficii creative 

 

 

-Scrie un raport despre Matilda, unul precum 

l-ar scrie doamna Honey. 

 

 Identifică greşelile 

 

 

-Consideri corect comportamentul tatălui 

față de Matilda? De ce? 

 

  

Spune ce simți 

 

 

-Cum crezi că s-a simțit Matilda atunci când 

bibliotecara a întrebat-o dacă s-a uitat la poze?           

 

• O  elevă a realizat un rebus în aplicația LearningApps 

• Pentru a evalua cunoștințele elevilor i-am provocat să participe la un joc în aplicația Kahoot! 

https://create.kahoot.it/details/f39ca12d-8198-40f1-a0ea-a0f14480d567  
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https://wordwall.net/ro/resource/8368195/matilda-roald-dahl
https://create.kahoot.it/details/f39ca12d-8198-40f1-a0ea-a0f14480d567


 

 

 

  

• Fiecare elev a realizat descrierea unui personaj din textul ”Matilda”. Lucrările realizate fost 

încărcate în Classroom. 
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EDUCAȚIA ÎN ȘCOALA DE ACASĂ 

 

Fanu Simona                                                                                                                 

Grădinița P. P. nr. 2, Lugoj 

 

 

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. 
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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.  

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:  
 

✓ Petre Botnariuc, Constantin Cucoș, Cătălin Glava, Simona Velea, “Școala online – 

elemente pentru inovarea educației”, București, Mai 2020  
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ȘCOALA ON-LINE 

 

 

PROF. FARCAȘ EMANUELA 

GRĂDINIȚA P. P. FĂGET 

 

 
 

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, în măsură în care activitățile s-au 

desfășurat de acasă, în sistem online. 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 watschapp. 

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 în 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 parcusrul 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 și cât timp vom fi sub 

egida restricțiilor stării de urgență. Deoarece platforma watschapp ne permite conferințe susținute în 

timp real, iar implicarea preșcolarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes și procesul de predare. 

Părinții au fost extrem de mulțumiți. 

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. Au realizat floricele din bețe de ureche, bărcuțe din hârtie, suporturi pentru 

creioane. 

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. 

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în 

domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut 

posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul 

didactic.  
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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- pe care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Classroom, în cadrul consiliilor profesorale 

sau a cercului pedagogic), am învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru 

preșcolari. 

 

• BIBLIOGRAFIE:  
 

surse internet  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. FARCAȘ FLORENTINA 

 
 

”EDUCAȚIA NU ESTEA PREGĂTIREA PENTRU VIAȚĂ,  EDUCAȚIA ESTA VIAȚA 

ÎNSĂȘI” – JOHN DEWEY 

În situația actuală, ”loviți” de o pandemie neașteptată, sistemul de învățământ a fost pus în 

situația de a desfășura orele/activitățile on-line indiferent de categoria de vârstă. Un lucru bun s-ar 

zice, deoarece elevii/preșcolari nu puteau pierde contactul cu școala, cu educația, dar în acel moment 

s-au vazut încă o dată neajunsurile sistemului, slaba pregătire a profesorilor din punctul de vedere al 

predării on-line, lipsa dispozitivelor de conectare atât a profesorilor și cu atât mai mult a elevilor. Să 

nu uităm că mai sunt și în ziua de astăzi din păcate, elevi care învață la lumina lumânării, deci nici nu 

poate fi vorba de învățământ la distanță.  

Da, este mai ”ieftină” învățarea on-line, din punctul de vedere al cheltuielilor. Se economisește 

timp, energie, materiale didactice, care trec automat în ”buzunarul” părinților. 

Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții, descoperiri, creativitate și comunicare 

eficientă, va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă. În cursurile on-line elevii 

nu interacționează direct cu instituția, se oferă o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de 

exemple, video, materiale, etc.  

Tehnologia le permite eleivilor să învețe fiecare în ritmul propriu, în același timp îi permite 

profesorului să își pregătească activitatea într-un timp mai scurt, iar timpul alocat conectării acestuia 

cu elevii săi este mai mare. Un alt mod de a dobândi cunoștinte prin intermediul unui mediu online 

este căutarea pe diferite motoare de căutare, cum ar fi Google, Mozzila etc. Deși acest lucru ajută la 

reducerea cantității de carți pe care trebuie să le citească, ar putea exista prea multe surse de informații 

pe care trebuie să le caute, și să le aleagă pe cele relevante, ceea ce poate duce la supraîncărcarea cu 

informații. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze 

ca mentori și să ghideze elevii. 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 on-line generalizate, 

disponibile pe internet. De asemenea, învatarea în clasă este mai utilă datorita 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 on-line.  

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

note mai mari. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență ” 

2. http:// www.e-şcoala.ro 
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,,Școala de acasă - o provocare pentru toți” 

 

Farcaș Maria- prof. înv. preşcolar 

Liceul Teoretic ,,Gh. Lazăr” Avrig-Grădiniţa cu P. P. Nr. 3 Avrig 
 

 
Pandemia care ne-a luat prin surprindere pe toți decidenții educației, a avut impactul unui 

,,iceberg” asupra a tot ceea ce reprezintă învățământul românesc: începând de la tehnologie, 

dispozitive digitale, materiale didactice, manuale online și ajungând la personalul didactic. 

 Școala online a fost o reală provocare atât pentru copii și cadre didactice, cât și pentru părinți. 

Am învățat să ne adaptăm la situații noi și să facem față schimbărilor, de orice natură ar fi acestea. 

Am învățat să colaborăm unii cu alții și am reușit să întărim relația profesor-părinte.  

Astfel, am deprins din mers cu ce se ,,mănâncă” învățarea online, participând benevol la 

webinarii și cursuri de formare dedicate îmbunătățirii cunoștințelor digitale, care existau, dar într-o 

mai mică măsură.  

 

Mi-am format astfel deprinderi de: 

-  a crea o carte digitală pentru preșcolari 

- a crea imagini prin poveste 

- a experimenta platforme educaționale de editare video 

- a utiliza platforme de design grafic în educație 

 

Am participat la diverse simpozioane naționale și internaționale, la conferințe, în urma cărora 

am descoperit exemple de bună practică desfășurate în acesată perioadă dificilă pentru toți, atât în 

învățământul românesc, cât și în cel european. 

Am parcurs cursul de formare ,,Google Educator Nivelul I-intermediari”, organizat de 

Asociația Edusfera, în urma căruia am experimentat câteva din  avantajele aplicațiilor Google în 

organizarea activităților instructiv-educative. 

Astfel, această perioadă, pot spune că a avut și o parte bună, în sensul că altfel nu am fi acumulat 

atâtea cunoștințe în ceea ce privește ,,era digitală”.  

 

Am surprins o serie de avantaje (beneficii) ale învățării online: 

-crearea gratuită a întâlnirilor online 

-spațiu de interacțiune în timp real 

-facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi 

-permite feedback din partea profesorului 

-dispozitivele inteligente inovează învățarea și predarea în numeroase și variate moduri, cât și 

dezavantaje (bariere), din care aș putea să enumăr următoarele: 

-nu toți copiii din grupă dispun de internet sau instrumente digitale pentru învățarea online 

-chiar dacă au în dotare device-urile necesare, nu știu să utilizeze aparatura 

-există și părinți, nu doar copii, care nu au cunoștință despre resursele informaționale 

-există profesori care nu au avut acces la aceste noțiuni de tehnologie online 

-învățarea online necesită mai mult timp de organizare decât cea față-n față 

-în spațiul online, copiii nu au atenția necesară asupra profesorului, așa cum o au la clasă 

-dacă părinții se află la serviciu, copiii nu pot derula singuri aceste activități online 

 

Am utilizat anumite aplicații în crearea de jocuri interactive, ca de exemplu ,,wordwall.net” 

(Crizanteme colorate-joc de sortare), ,,jigsawplanet.com” (În livadă-puzzle), Domeniul Științe-
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Activitate matematică-,,Găsește perechea pentru a crea întregul! (am selectat 14 imagini, ce vor forma 

șapte perechi.  

Copilul dă click pe una dintre imagini, iar aceasta devine vizibilă, apoi încearcă să găsească 

perechea acesteia, întorcând o altă imagine. Cartonașele vor rămâne invizibile. Atunci când perechea 

se formează, copilul va primi un mesaj audio care spune ,,Bravo, ai găsit soluția corectă!” Se va 

proceda la fel până la formarea tuturor perechilor). 

 A fost o traiectorie dificilă pentru toți, însă cu ajutorul unui management emoțional adecvat, 

o vom traversa până la capăt. 
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Invǎțǎmȃntul online 

 

Farcașiu Otilia                                                                                                                   

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

Invǎțǎmȃntul online a fost o necesitate și o provocare ȋn același timp, o schimbare a resurselor 

utilizate ȋn predare-ȋnvǎțare. Atȃt elevii cȃt și profesorii au trebuit sǎ se obijnuiascǎ cu orele de 

predare-ȋnvǎțare online, cu folosirea diverselor platforme digitale (Google Classroom, Microsoft 

Teams și altele). 

Resursele online sunt convenabile, mai accesibile și mai interesante, important este sǎ se 

dispunǎ de cele necesare conectǎrii (calculator, internet).  

Materialele pot fi distribuite mult mai rapid, conținutul poate fi reȋnnoit mult mai repede, 

conținuturile pot fi interactive, iar toate acestea reprezintǎ un avantaj al școlii online. 

Platformele e-learning permit douǎ moduri de ȋnvǎțare: 

« - sincronǎ, ȋn care instructorul controleazǎ lecția ȋn ȋntregime, creȃnd, coordonȃnd,    adaptȃnd 

și monitorizȃnd mediul educațional 

- asincronǎ, ceea ce implicǎ studiu ȋn ritmul personal al cursanților, proiecte de colaborare și 

ȋnvǎțare la distanțǎ. » 

 

Platformele e-learning au diverse avantaje: 

- accesibilitatea rapidǎ la cunoștințe 

- predarea se centreazǎ pe elev 

- accesul la noi competențe și resurse moderne, etc. 

Dezavantajele ȋnvǎțǎrii online: 

- Lipsa de resurse tehnologice 

- Probleme de conexiune 

- Lipsa cunoștințelor necesare utilizǎrii tehnologiei 

- Reducerea comunicǎrii 

 

Atȃt predarea tradiționalǎ cȃt și cea online au avantaje și dezavantaje, iar elevii și profesorii 

trebuie sǎ se adapteze situațiilor existente.  

 

Sitografie: 

https://www.didactform.snsh.ro 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

Prof. Farkaș Eva Agnes 

Grădinița P. P. Grădinița Prieteniei, Arad 

 

 
Școala de acasă (homeschooling) reprezintă o metodă de predare și de învățare pentru copii. 

Multă lume este de părere că această metodă este aproape imposibil de realizat, de aceea are avantaje 

dar și dezavantaje. 

Avantaje 

Atunci când suntem acasă ne permitem mai multă libertate. Copiii pot să aleagă o metodă mai 

ușoară, mai comodă de învățare. Noțiunile elementare sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o 

anumită vârstă, decât atunci când copilul se simte pregătit. Familia poate să își educe copilul conform 

propriilor reguli, dar într-un mediu care să nu intre în contradicție cu acestea. Altă libertate este cea 

fizică.  

Copiii și părinții, nu mai sunt constrânși de orarul impus de școală/grădiniță și pot petrece mai 

mult timp împreună. Astfel, familia poate planifica în orice moment ieșiri în natură sau poate schimba 

oricând materia etc. Nu numai că cei mici vor avea parte de o nouă experiență de învățare, dar aceste 

devieri de la program vor schimba și viața de familie. Dacă tot vorbim de libertatea fizică, putem 

aborda și trezitul de dimineață. Nimănui nu îi place să facă acest lucru, cu atât mai puțin copiilor. 

Școala de acasă le permite copiilor să doarmă liniștiți fără să se gândească că va suna alarma. 

Homeschooling-ul oferă și libertate emoțională.  

Prejudecăți, copii agresivi, spirit de competiție, presiunea anumitor grupuri, toate acestea pot fi 

întâlnite pe holurile/ în curtea școlii sau chiar la grădiniță. Le scade stima de sine copiilor, iar învățatul 

trece pe locul doi, în favoarea unor lucruri mai acceptabile de ceilalți din jur din punct de vedere 

social. Cei care sunt învățați acasă nu mai simt această nevoie de a fi incluși, nu le mai este teamă de 

ridicol și gândesc ce vor ei și nu ce li se impune să gândească. 

Dezavantaje 

În ceea ce privește scoala de acasă, de obicei, dezavantajele sunt reprezentate prin costuri, fie 

ele de timp, de bani sau de emoții. Din punctul de vedere al timpului, este destul de greu sa învățăm 

în afara școlii tradiționale. În primul rând, trebuie să știm care este programa școlară. Ce trebuie copiii 

să învețe? De asemenea părinții trebuie să își facă loc în program, pentru că vor învăța și ei odată cu 

copiii lor. În al doilea rând, părinții sunt plecați de acasă pe durata întregii zile, așa că faptul că putem 

să învăţăm „când vrem” reprezintă un lucru limitat.  

Situația se schimbă când decide un părinte singur să își învețe copilul de acasă, lucrurile se 

complică. O soluție ar fi apelarea la un meditator, dar acest lucru înseamnă cheltuieli suplimentare. 
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În orice situație, unul dintre părinți va trebui să renunțe la locul de muncă și astfel, veniturile familiei 

vor scădea. Dacă ne-am decis să rămânem acasă cu copilul, trebuie să realizăm că vom sta împreună 

cu el toată ziua și uneori va fi obositor. Altă problemă ar fi cea a socializării, pentru că experienţele 

prin care trec în şcoală/grădiniță îi formează ca indivizi și îi apropie de cei din jurul lor. De asemenea, 

daca un copil este mai timid, nu este o decizie bună să stea acasă deoarece, în viitor, îi va fi mai greu 

să se integreze în vreo colectivitate. 

Școala de acasă este o metodă contestată la noi în țară și deocamdată poate fi posibilă doar în 

cazurile medicale foarte serioase în care copilul nu se poate deplasa. Pentru cei care doresc să renunțe 

la sistemul tradițional de învățare din țara noastră, există o „cale”, privind reglementarea educației – 

„Școala-Umbrelă” din străinătate care este o instituție particulară, și 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 în orice moment reintegrat în învățământul public sau privat, după o 

testare în prealabil a cunoștințelor. 

 

Bibliografie: 

• http://www.itsybitsy.ro 

• http://www.ase.ro/biblioteca 

• MEN, Curriculum pentru Educația Timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 

2019 
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ZÂMBETE CU SOARE 

 

Prof. înv. primar FĂRTĂIȘ DORINA - PARASCHIVA                                              

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” SUCEAVA 

 

Tehnologia digitală a înlesnit, 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 comunicării autentice 

și a relaționării umane. Interacţiunea cu semenii este esenţială pentru dezvoltare în anumite stadii ale 

copilăriei şi în special în adolescenţă. Mai mult, cel mai bun predictor al capacităţii de adaptare la 

vârsta adultă nu este coeficientul de inteligenţă, nici notele şcolare, nici comportamentul la clasă, ci 

mai degrabă modul în care copilul interacţionează cu alţi copii.  

În context şcolar, familial şi în mediul proxim acestora copiii învaţă să discrimineze diferite 

tipuri de relaţii sociale – prieteni buni, colegi, cunoştinţe şi străini. Prin construirea şi menţinerea 

diferitelor tipuri de relaţii şi experienţe sociale, în special prin managementul conflictului cu semenii, 

copiii achiziţionează cunoştinţe despre sine şi alţii şi un evantai larg de abilităţi de interacţiune 

socială. Relaţiile cu adulţi sau copii mai mari contribuie, de asemenea, la dezvoltarea limbajului şi la 

dezvoltarea socio-cognitivă a copiilor mici, crescând totodată abilităţile de instruire la cei mai în 

vârstă.  

Beneficiile pe termen lung ale relaţiilor sociale pozitive au fost arătate de un număr mare de 

studii (Oden, 1987). S-a observat că elevii de liceu şi adulţii se adaptează mai bine cerinţelor sociale 

dacă în copilărie au avut relaţii bune cu cei de-o vârstă, au fost acceptaţi de aceştia.  

Familiile stresate sau cele care acordă puţin timp interacţiunii cu copiii pot influenţa negativ 

dezvoltarea acestora.  

Învăţarea nu trebuie să se limiteze la situaţii şcolare, ci trebuie să releve elevilor ce înseamnă a 

avea succes în viaţa de zi cu zi. De aceea, profesorii trebuie să ofere elevilor oportunităţi cât mai 

variate de exersare a abilităţilor sociale, pornind de la o observare atentă a acestora şi selectarea 

exersării unor situaţii în care elevii sunt mai puţin competenţi sau deficitari.  

Activităţile prezentate în continuarea au ca scop tocmai dezvoltarea acestor abilităţi sociale, 

pregătirea copiilor pentru o mai bună interacţiune cu semenii şi cu lumea. 

CARTEA DE AUTOGRAFE 

Obiectiv: Promovarea interacţiunii prin: participarea la sesiunea de fabricare a unei cărţi de 

autografe 

Materiale: hârtie tip, cartoane, foarfecă, sfoară, culori, lipici, perforator 

Desfăşurare: 

Fiecare copil primește câte două bucăţi de carton, din care confecționează copertele cărții.  

Se discută despre diferitele moduri în care poate utiliza cartea de autografe (de exemplu, pentru 

a nota numere de telefon si mesaje de la alţi copii, mesaje si autografe de la profesori). Copiii sunt 

încurajaţi să ceară autografe de la alţi colegi, de la profesori sau chiar de la alte personae pe care le 

respectă sau le admiră. 

Se discută despre persoanele de la care ar dori să obţină autografe. 

O POVESTE INTERESANTĂ 

Obiective: Utilizarea abilităţii de ascultare activă și dezvoltarea gândirii creative, exersarea 

abilităţii de comunicare, 

Materiale: Pungi de hârtie, diverse obiecte  

Desfăşurare: 

În fiecare pungă se așază câte un obiect (agrafă de birou, lingură, baterie de ceas, stiloru etc.). 
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Fiecare copil ia o pungă şi creează o poveste legată de obiectul din ea. 

Alte jocuri ce pot fi utilizate în scopul dezvoltării abilităţilor sociale, pregătirii copiilor pentru 

o mai bună interacţiune cu semenii şi cu lumea sunt: „La televiziune”, „Indicaţii, indicaţii”, „Cum 

simţi?”, „Piramida paharelor”, „Cadoul”, „Vânătoarea umană”, etc. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Hopkins G. (1998). Fourteen MORE Activities for the First Days of School! www.education-

world.com  

http://www.pbs.org/wgbh/nova/thin/ (2001) NOVA Online -- Dying to be Thin 

www.self-science.com (2001). Self-Science Emotional Intelligence Lesson Archive 
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MozaBook- o nouă provocare din școala on-line și nu numai 

 

Prof. înv. primar Fătu Gabriela Monica                                                                                                                

Școala Gimnazială Vasile Voiculescu,                                                                         

comuna Pârscov, județul Buzău 

 

 

Tehnologia este pretutindeni și tinde să-și extindă utilizările în toate domeniile societății. 

Introducerea tehnologiei în educație este, fără îndoială, cea mai eficientă modalitate de a oferi elevilor 

oricând și oriunde accesul la o educație de calitate. 

Deși mulți profesori preferă metodele de predare tradiționale, beneficiile combinării acestora 

cu metodele care integrează tehnologia sunt nenumărate.  

Introducerea tehnologiei în educație a permis profesorilor să-și adapteze lecțiile în funcție de 

stilurile de învățare ale elevilor și să promoveze învățarea diferențiată. Datorită tehnologiei, educația 

devine din ce în ce mai flexibilă și mai accesibilă. Cursurile online se bucură de o popularitate din ce 

în ce mai mare, motiv pentru care tot mai multe unități de învățământ completează educația 

tradițională cu acestea pentru a crește performanțele academice ale elevilor. În prezent, profesorii se 

pot bucura de o gamă largă de instrumente și aplicații digitale care pot îmbunătăți experiența de 

învățare a elevilor. 

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. 

În urmă cu aproape un an s-a ivit o oportunitate de care am profitat cu mare entuziasm și interes. 

Un prim pas în acest sens l-am făcut când Editura Didactică și Pedagogică,  EduMagic și Mozaik 

Education, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării  invitau cadrele didactice să participe la 

evenimentul  în premieră națională  „Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a 

susține lecții la distanță”, având drept obiectiv furnizarea de conținut educațional și oferirea unui 

training tuturor cadrelor didactice din România care își doreau să își perfecționeze  modul de predare, 

prin tehnologii ușor de folosit și foarte atractive pentru elevi. 

Pentru prima dată în România  erau prezentate modalități simple prin intermediul cărora cadrele 

didactice pot utiliza gratuit conținutul educațional al manualelor Editurii Didactice și Pedagogice, în 

format digital, utilizând platforma de creare a lecțiilor digitale- interactive, MozaBook.  

Am urmat pași importanți alături de resursele educaționale spectaculoase din mozaBook: peste 

1200 de animații 3D în premieră în România, sute de videoclipuri educaționale, instrumente și jocuri 

atractive. 

Programul de instruire Manuale 3D de la E.D.P.  a continuat cu o sesiune de consolidare și o 

alta de testare, având drept obiectiv formarea a peste 5000 de cadre didactice din toată țara și 

acordarea a 5000 de licențe educaționale exclusive 3D.  În urma participării la aceste două etape, am 

reușit să obțin o licență gratuită.   

MozaBook este un soft de prezentare educațional cu ajutorul căruia profesorii pot ține lecții 

captivante. 

MozaBook este ideal pentru a fi folosit pe tabla interactivă și pe calculator, atât în mediul școlar, 

cât și acasă. Vă puteți crea propriile prezentări în confortul locuinței dvs. pe care să le folosiți la clasă 
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a doua zi. Cu sincronizarea on-line, vă puteți accesa conținuturile pe orice calculator pe care este 

instalat mozaBook. 

MozaBook extinde instrumentele didactice prin opțiunile sale versatile și inovatoare de 

ilustrare, animare și prezentare. Am utilizat conținuturile interactive, aplicațiile integrate de 

dezvoltare a competențelor, de ilustrare și de exersare, cât și laboratorul virtual, atât în activitatea 

școlară, cât și în cea extrașcolară. 

 

 
Pentru că MozaBook este un sistem aflat în continuă dezvoltare, conținutul său educațional și 

numărul de instrumente sunt în continuă creștere.  

Și pentru că primii pași au fost făcuți, povestea noastră continuă... 
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Exemple de bune practici privind activitățile din grădinițele de copii 

Mediul outdoor 

 

 

Fazakas Ana - Delia 

Grădinița cu P. N. nr. 2 Săcele, Brașov 

 
 
În cele ce urmează voi face referire la activitățile de tip outdoor ce pot fi realizate cu preșcolarii. 

Am decis să scriu despre aceste activități deoarece pandemia a ținut prea mult copiii în casă și a dus 

la dobândirea unor comportamente antisociale între aceștia. Frica de necunoscut a dus la luarea unor 

măsuri care, deși necesare, nu au venit în sprijinul dezvoltării globale a copiilor. Astfel că m-am văzut 

nevoită să mă adaptez condițiilor noi create și să găsesc soluții pentru desfășurarea activităților într-

un mod cât mai atractiv și plăcuta astfel încât copiii să nu resimtă disconfortul psihic dat de diferitele 

reguli. 

Mai jos voi exemplifica, pe scurt, activități care pot fi realizate și afară, în curtea grădiniței. 

 

Activități de observare și explorare 

 

Mediul înconjurător oferă o gamă variată de situații de observare, cum ar fi creșterea și 

dezvoltarea unei flori, schimbarea copacilor în funcție de anotimp, observarea insectelor de la 

gândăcei, păianjeni până la albine și fluturi. Viețuitoarele târâtoare cum sunt melcii, miriapozii sau 

râmele, la rândul lor pot deveni subiect de discuției și de observare. Schimbarea vremii, apariția 

curcubeului, căderea fulgilor de nea, zborul păsărilor care se pregătesc pentru a pleca în țările calde 

sau cum acestea cară în cioc materiale pentru a-și construi cuibul, diferite animale, cum ar fi pisica 

sau câinele.  

În afară de observări, afară pot fi realizate diferite experimente bazate pe gândirea logică: 

rostogolirea obiectelor pe suprafeţe înclinate, plutirea, căderea, umbre în diferite momente (ore) ale 

zilei, inclusiv investigarea materialelor găsite în aer liber cum ar fi diferite roci, frunze, bețe, păstăi, 

semințe, folosind lupe, foarfece. Se pot planta diferite flori, legume ca apoi să fie observat tot procesul 

lor de creștere și condițiile care trebuie create pentru ca acestea să se dezvolte. 

   

Activități matematice 

 

Se pot realiza cu materiale din natură (pietre, frunze, fire de iarbă, crenguțe etc) activități de 

numărare, sortare, comparare. Din frunze, pietre se pot construi forme geometrice, iar cu ajutorul 

firelor de iarbă se poate realiza compunerea și descompunerea numerelor. Inclusiv putem învăța în 

joacă despre unitățile de măsură cum ar fi lungimea sau greutatea. Este mult mai distractiv să 

măsurăm lungimea unui trunchi de copac sau să observăm care este mai grea, o frunză sau o crenguță. 

 

Activități artistice 

 

Natura însăși este o creație în sine, iar prin ceea ce ne oferă, copiii pot la rândul lor să-și pună 

la încercare imaginația și creativitatea. Se pot folosi pietre din care să se realizeze diferite lucrări, fie 

că sunt aranjate sau pictate. Se poate desena și colora cu creta pe astfalt, se pot realiza coronițe din 

păpădii sau alte flori pentru ziua mamei, felicitări făcute din frunze la care adăugăm ca material 

ajutător, lipiciul. Căsuța pentru melci poate fi o temă distractivă pentru copii, mai ales când aceștia 

găsesc locuitori pentru căsuță.  
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Activități psihomotrice 

 

Sportul și educația fizică ar trebui realizate doar afară, deoarece efortul fizic susținut are nevoie 

în continuu de aer curat. Toate exercițiile care sunt realizate în sala de grupă pot fi realizate și afară. 

Mediul outdoor oferă mai multe oportunități de realizare a acestor activități, de la spațiu și folosirea 

lui pentru jocuri precum șotron, labirint, sărituri cu coarda, jocuri de mișcare, până la realizarea unor 

trasee aplicative realizate din diferite materiale, fără a limita mișcarea copiilor.  

 

Activități muzicale 

 

Curtea grădiniței oferă suficient spațiul și de multe ori chiar mai mult decât sala de grupă pentru 

diferite jocuri muzicale, dans sau pentru a cânta în voie. Se pot folosi ca instrumente muzicale pietre 

sau crenguțe, inclusiv frunze în care să suflii. Copii pot cânta, alții pot ține ritmul cu ajutorul palmelor, 

iar alții pot dansa. 

   

Activități de dezvoltatea a limbajului 

 

O experienţă deosebită pentru copii reprezintă citirea poveştilor în aer liber. Se pot citi copiilor, 

în special povești care includ elemente naturale cum ar fi vântul, soarele, sau viața sălbatică din 

natură. Se pot formula propoziții și se poate corecta vorbirea atunci când copiii observă, când 

explorează. Puteți să le cereți copiilor să creeze etichete pentru diferitele flori, ierburi sau legume, 

după plantarea lor. Puteți folosi elementele exterioare ca punct de plecare în crearea unor povești, cu 

ar fi norii în care fiecare copil poate vedea altceva. Se pot realiza inclusiv dramatizări și jocuri de rol. 

   

Activități de ecologizare 

 

Este imperios să învățăm copiii să iubească și să protejeze natura. Putem iniția activități ce 

presupun strângerea gunoaielor din jurul grădiniței sau din parcuri, păduri. O dată cu această acțiune 

se pot explica copiilor efectele negative pe care neglijența oamenilor o are asupra florei și a faunei. 

Astfel trezim în copii spiritul civic și critic și ajutăm la formarea unor comportamente dezirabile față 

de mediu.  

Importanța acestor activități outdoor este fundamentală în formarea abilităților și a deprinderilor 

la copii. În același timp și inteligența și creativitatea sunt stimulate și dezvoltate. Fiecare activitate în 

parte are rolul de a aduce experienţe noi dând posibilitate copilului de a-și structura propria analiză, 

confruntându-se cu situații diverse și construindu-și noi informații pe cunoștințele deja dobândite.  

Activitățile outdoor oferă posibilitatea plasării în cadrul vieţii cotidiene a elementelor pe care 

copiii le învaţă la grupă, dezvoltarea spiritului practic şi adaptarea la situaţiile concrete de viaţă. 

Facilitează învățarea constructivă și exploatarea mai eficientă a resurselor temporale și personale și 

implică angajament, participare și colaborare din partea copiilor ceea ce duce la obținerea unor 

cunoștințe și competențe de lungă durată. 
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Educație fără frontiere!                                                                                            

Remedierea handicapului cauzat de predarea on-line prin activități extrașcolare, 

prin educație fizică și tabere școlare 

 

Fazakas Attila László                                                                                                     

profesor de educație fizică la Școala Gimnazială ”Benkő József”, Brăduț 

 

Se poate constata că activităţile extraşcolare, educaţia fizică şi taberele şcolare sunt activităţi 

complementare atractive care au o anumită strategie de desfăşurare  şi  scopuri  concrete:  aduc  noul, 

surpriza intelectuală şi afectivă, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 

comportamentale ale elevilor în afara clasei, dezvoltă anumite laturi ale personalităţii elevilor. Ele se 

referă la acele activităţi extracurriculare realizate în afara mediului şcolar, în afara instituţiei de 

învăţământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituţii de învăţământ 

(strucrturile din unitatea noastră). 

Prin activităţile extraşcolare, prin educaţie fizică şi prin organizarea taberelor şcolare se poate 

realiza: 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, 

corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale, dar și la remedierea lipsurilor cauzate de predarea 

on-line 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. 

La Şcoala Gimnazială „Benkő József” am întreprins următoarele activităţi strategice pentru    

îmbunătăţirea performanţelor, prin activităţi extraşcolare, prin educaţie fizică şi tabere şcolare: 

- realizarea planului strategic de îmbunătăţire împreună cu directorul şcolii 

- reînnoirea terenurilor sportive – două terenuri de handbal cu bitum şi două cu iarbă naturală 

- dotarea şcolilor cu materiale sportive: porţi de handbal, panouri de baschet, mingi, corturi 

pentru tabere etc. 

- contract de parteneriat cu A.S.Prima Brăduţ pentru a putea efectua antrenamentele de fotbal 

pe Baza Sportivă Prima 

- organizarea de drumeții 

- organizarea campionatului şcolii (între şcoli) 

- organizarea crossului  

- participări la proiecte educative cum au fost:  „Toți la grădiniță, toți în clasa I”- „Fiecare copil 

la grădiniță”,” Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă”, „EDuSano  Educație 

pentru sănătate” 

- proiecte pentru  constituirea și îmbunătățirea condițiilor de igienă din școli și cresterea 

nivelului de conștientizare a importanței igienei in rândul elevilor: „Programul școlar Colgate”, 

„Susține igiena de nota 10 alături de Domestos”  

- proiect pentru însușirea prin joc a informațiilor noi pentru creșterea siguranței elevilor spre 

drum la școală: „Școala siguranței Tedi” 

- parteneriate cu şcoli  

 

Ca manageri al instituţiei (director şi director adjunct, profesori de ed.fizică ) este datoria 

noastră să iniţiem, să coordonăm, să monitorizăm şi să promovăm activităţile mai sus menţionate. 
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Rezultate 

- s-a redus rata abandonului școlar  

- a scăzut nivelul de absenteism c 

- cadrele didactice au dobândit competențe de a integra metode și practici noi în procesul 

instructiv-educativ-evaluativ 

- a crescut gradul de calitate a procesului didactic din instituția noastră  prin perspectiva 

educației extraşcolare  

- au rămas un număr mai mare de elevi în sistemul de învățământ prin introducerea și aplicarea 

unor activități extraşcolare, activităţi de educaţie fizică şi tabere şcolare 

- a crescut numărul de participare la evaluarea națională a elevilor din clasa a VIII-a, şi o 

îmbunătățire a rezultatelor la evaluare 

- s-a schimbat atitudinea şi mentalitatea mai multor elevi  
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Prezentarea unor sisteme și forme de învățământ din alte țări                                              

Cele mai bune sisteme de învățământ din lume.                                                                      

În ce țară ți-ar plăcea să învețe copiii tăi? 

 

Fehér Erika-Katalin 

Liceul Teoretic Nagy Mózes, Tg. Secuiesc 
 

 

Conform rezultatelor PISA din anul 2019, 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. 

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. 

The Independent a luat aceste date și a reușit să scoată în față țările cu cele mai bune sisteme 

de învățământ din lume.  

Care sunt cele mai bune sisteme de învățământ din lume? 

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%. 

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 - este pe primul loc în clasamentul țărilor europene cu cele mai bune sisteme de 

învățământ din lume. 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”. 

Irlanda - majoritatea școlilor secundare din Irlanda sunt deținute și gestionate în mod privat, dar 

finanțate de stat, însă există și școli profesionale. 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, sub Estonia, Canada și 

Finlanda. 

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 
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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. 

Belgia - are patru tipuri diferite de școli secundare, și anume școlile secundare generale, școlile 

secundare tehnice, școlile de învățământ secundar profesional și instituțiile de învățământ secundar 

de artă. Educația are o prioritate ridicată și deține cea mai mare pondere din bugetul anual al 

guvernelor regionale în Belgia. Sistemele complete de școli publice și private sunt disponibile tuturor 

copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, fără costuri sau cu costuri mici”. 

Elveția - doar 5% dintre copii merg la școli private în Elveția. Lecțiile sunt predate în diferite 

limbi, în funcție de regiunea elvețiană din care fac parte, germana, franceza și italiana fiind cele mai 

des întâlnite limbi de predare. De la școala secundară, copiii sunt triați în funcție de capacitatea 

fiecăruia. 

Finlanda - sunt ani buni de când Finlanda surclasează toate topurile țărilor cu cele mai bune 

sisteme de învățământ din lume, iar asta pentru că nu are un sistem de linie. Toți copiii, indiferent de 

capacitatea lor, învață în aceleași clase. Ca rezultat, gaura dintre cei mai slabi și cei mai buni, este cea 

mai mică din lume. Școlile finlandeze oferă foarte puține teme pentru acasă și impune un singur test 

obligatoriu la vârsta de 16 ani. La testele PISA de anul acesta, Finlanda s-a clasat pe locul 3 fiind 

devansată de Estonia și Canada. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE VERSUS ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 

 

Autor: Feil Heidi                                                                                                                 

Școala Gimnazială Nr.1 Oțelu-Roșu 

 

 

Pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății, școala are nevoie de o schimbare continuă. 

Elevii trebuie să fie învățați să învețe, să caute informațiile de care au nevoie, să fie pregătiți pentru 

viața de mâine,cu surprizele sale. 

Pandemia de SARS-CoV-2 a forțat resetarea sistemului educațional tradițional. Profesorii și 

elevii deopotrivă au fost nevoiți să-și îmbunătățească substanțial abilitățile digitale. Datorită acestui 

,,cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil ,trebuie să deținem competențe digitale pentru 

a fi stăpâni pe situație. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional pentru că sunt accesibile, 

interesante și adaptate elevului digital. Mediul online te pune în contact cu mii de surse de informare, 

experiențe și contexte diferite. 

Elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la discursul unui profesor, 

însă consider că unul dintre dezavantajele școlii online este că elevii pot avea mai multe distrageri și 

mai puțină supraveghere, ceea ce le poate reduce motivația. De asemenea, consider că evaluarea în 

mediul online este deficitară. 

Din punctul meu de vedere, cursurile tradiționale sunt absolut necesare pentru copii. 

Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze direct cu alte persoane de vârsta lor, să fie 

mai disciplinați și să urmeze un program. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine, profesorii reușind 

astfel să acționeze ca mentori și să-i ghideze mai bine pe elevi. De asemenea, elevii pot să-și 

împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebări. 

Consider că strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară față în față este utilă 

pentru a adapta diversele stiluri de învățare. Astfel, fiecărui elev i se permite să studieze în ritmul 

propriu. 

Metodele 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. 

Ca o concluzie, oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în procesul de instruire, acesta 

nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic și nu va înlocui niciodată 

total acțiunea profesorului.   

 

Surse bibliografice: 

https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf   

https://academiaabc.ro/wp-content/uploads/2020/09/Scoala-online-%E2%80%93-intre-

necesitate-si-progres.pdf      
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Scoala de Acasă, Învățământul on-line și tradițional, păreri pro și contra 

 

Prof. inv. presc. Feraru Daniela                                                                                      

Grădinița nr. 6 Alexandria, Jud. Teleorman 

 

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 

Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita 

investitia? ... Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea. 

Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje.  

Avantaje: 

- 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. 

- elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 

Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 

- existenta continuturilor multimedia 

Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale 

care intotdeauna au eficientizat invatarea. 

- 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. 

- 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. 

- folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 
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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 

- 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. 

- 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. mediului virtual  

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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Școala de acasă 

 

 

Prof. FEROIU ELIZA, 

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești, Vrancea 
 

 

În luna martie 2020, a apărut o situație care a schimbat total modul în care se desfășurau orele. 

Ne-am trezit în fața unei probleme, care pentru început, părea destul de greu de gestionat. Era pentru 

prima dată când cursurile se mutau în mediul on-line. Întreaga comunitate școlară, profesori, elevi, 

părinți a început să caute resurse pentru a face față noilor provocări. 

Nu a fost un lucru ușor să faci pentru prima dată învățarea altfel, de acasă. Nu toți elevii au 

internet, sau dacă au, nu dețin device-uri care să le facă mai ușoară situația. Alții sunt din familii mai 

numeroase și dețin un singur telefon pe care părintele trebuie să aleagă cui să îl dea în ziua respectivă.  

Vorbim despre o educație gratuită, la care are acces toată lumea, dar în situația actuală lucrurile 

stau diferit. Au fost părinți care au trebuit să cumpere diferite dispozitive, lucru valabil și pentru unele 

cadre didactice. Nu toți părinții se pricep la tehnologie, lucru care a îngreunat comunicarea. Uneori, 

copiii sunt mai pricepuți decât aceștia și au reușit să instaleze diverse aplicații și să îi învețe chiar și 

pe profesori, chiar dacă, mai ales cei din învățământul primar, nu au făcut nicio oră de informatică, 

pentru că programa școlară nu o specifică. Deși aproape toate cadrele didactice au  cursuri de TIC, s-

au trezit puse în fața unor provocări, a unor platforme necunoscute până atunci. Unele cadre au fost 

autodidacte și au reușit să facă față, adaptându-se cu ușurință la nou, la ceea ce presupune îndemânare, 

pricepere și voință, altele au fost mai puțin implicate. 

Nu mai e suficient să fii un profesor desăvârșit la catedră, care știe să dea tot ce are, care 

comunică foarte ușor cu elevii. Acum trebuie să simți dincolo de ecranele „reci” ceea ce trăiește 

fiecare copil, să reușești să transmiți fără a le vedea licărul din privire, „foiala” din bancă care se 

instala atunci când nu înțelegeau lecția.  

O oră în mediul virtual nu începe la fel ca cea clasică, unde faci prezența, vezi care e starea 

elevilor și începi să predai. Nu tot ce funcționa cu ușurință în spațiul fizic, funcționează și în on-line. 

Dacă la școală ora ținea 50 de minute, în mediul virtual e prea mult. La clasele mici au fost orele 

diminuate chiar și cu 30 de minute, deși cei mai mulți au folosit Zoom-ul care se limita la 40 de 

minute, asta dacă nu te încadrai în categoria „celor cu bani”, care să îți permită să faci un abonament 

plătit. 

În on-line, primul lucru pe care trebuie să îl faci e să te conectezi cu elevii care vin din medii 

diferite. Trebuie să faci ca ora să fie cât mai atrăgătoare, să nu îi plictisești, să încerci să îi ai cât „mai 

aproape”, asta dacă nu apar voit sau nu, situații diverse, cum ar fi: „Nu vă aud, doamna!, „La mine se 

aude bruiat.”, „Nu vă văd.”, „Vreți să vă trimit poză să vedeți cum apare la mine?”, „M-a scos afară!” 

Lista poate continua. 

Primele săptămâni au fost obositoare și bulversante pentru toată lumea, deoarece era o „noutate” 

această școală virtuală. Informațiile din mediile oficiale nu au fost clare, au fost ezitante, astfel încât 

fiecare profesor a făcut ce a crezut de cuviință. Unii au consolidat materia, alții au predat, alții nu au 

intrat deloc să comunice cu elevii.   

Toate aceste platforme au ajutat la continuarea școlii de acasă, dar nu toți elevii au fost la fel de 

implicați. Unii s-au simțit într-o vacanță prelungită, alții au fost foarte implicați și au răspuns prompt 

la toate solicitările. Ca un avantaj pe care l-au văzut a fost că nu trebuiau să se trezească foarte 
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devreme, că puteau să participe la ore din intimitatea casei lor, că nu înfruntau vremea urâtă pentru a 

ajunge la școală și totul părea mai relaxat. 

Dezavantajul cred că a fost că nu am mai simțit apropierea lor și îmbrățișările care erau 

permanente, dar, cel mai mult deranjează că nu reușești să le surprinzi privirile sincere atunci când 

nu înțelegeau și cereau ajutor, de cele mai multe ori. Schimbul de energie nu mai poate fi făcut, în 

lipsa unei interacțiuni față în față. 

Dacă totuși suntem forțați de împrejurări să continuăm în mediul virtual școala, nu consider ca 

suntem pregătiți, că putem să atigem performanțele de la școala fizică, că acești copii nu își vor 

acumula lacune care nu vor mai fi depășite niciodată. Aici mă refer la cei care nu au reușit să se 

„conecteze” niciodată cu profesorii, care până în toamnă nu vor mai atinge nicio carte.  

Această generație va fi una de sacrificiu, care a fost lipsită de serbări, festivități de premiere, de 

emoțiile apărute în anii terminali. Va fi generația care va da examenele sub „presiunea„ și frica unei 

îmbolnăviri. 

Cu toate acestea, cu bune și rele, școala românească a făcut un pas înainte, a reușit să 

supraviețuiască cu mijloace foarte puține, personale, cu implicare din partea cadrelor didactice, care 

au făcut, și de data aceasta, ceea ce știau mai bine, să fie alături de elevi, să-i îndrume, să-i asculte, 

să-i consilieze, chiar dacă a însemnat un sacrificiu imens uneori, cu multe ore pierdute pentru 

pregătirea lecțiilor, cu ”ochi” solicitați la maximum de calculatoare, laptop-uri și telefoane.  

 

 

Bibliografie: 

1.Timothy D. Walker, Să predăm ca in Finlanda. 33 de strategii simple pentru cursuri pline de 

bună dispoziție, Editura Trei, București, 2018 

2. Dobrițoiu Maria, Corbu Corina, Guță Anca, Urdea Gheorghe, Bogdanffy Lorand, Instruire 

Asistată de Calculator și Platforme Educaționale On-Line, Editura Universitas, Petroșani, 2019 

3. https://www.edupedu.ro/scoala-online-nu-este-pentru-toata-lumea/ 
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Școala online între avantaje și dezavantaje 

 

 

Prof. limba română Feroiu Maria 

Liceul Tehnologic Tismana, Județul Gorj 

 

 
 

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 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. 

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 al XXI-lea 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.  

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

 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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JOCURILE ONLINE ÎN VIAŢA COPIIILOR 

 
 

Autor: Prof. inv. prescolar FICIU MIRELA 

Grădiniţa cu program normal Potlogeni, Olt 

 

 
Copiii învață de la vârste fragede să se joace o mulțime de jocuri pe telefoanele sau tabletele 

părinților datorită tehnologiei mult prea avansate. Nimic rău până aici, dacă ne gândim că rapiditatea 

cu care se dezvoltă intelectual și emoțional este cu mult mai puternică acum. Însă, ce se întâmplă 

atunci când copiii accesează jocurile online? Ce efecte pozitive au jocurile online asupra copiilor, dar 

mai ales, de ce sunt considerate periculoase? Aproape că nimănui nu îi mai este străin termenul de 

jocuri online. Pe scurt, acum, jocurile funcționează prin intermediul internetului și se joacă într-o 

rețea formată din mai mulți jucători.  

Însă, jocurile nu au apărut de puțin timp. S-au putut juca din totdeauna, în ciuda tehnologiei 

avansate de acum. Bineînțeles, înainte de internet aveam acces la jocuri prin modem-uri sau terminale 

fără fir. Începând cu anul 1990, jocurile online au devenit tot mai vizibile, iar începând de aici s-au 

creat noi forme de joc.  

O informație utilă care ne-ar putea ajuta să conștientizăm puterea jocurilor online este faptul că 

în anul 2006, vânzările pentru jocuri ajungeau la o valoare de peste 300 de milioane de dolari pe an, 

iar peste aproximativ un an, în 2007, vânzările jocurilor online erau evaluate la mai mult de un miliard 

de dolari pe an. În prezent, există tot mai multe site-uri românești care pun la dispoziție în mod facil 

accesul la o gamă variată de jocuri online. De aici și ușurința cu care mulți copii ajung să acceseze 

jocurile, de multe ori fără să știe ce fac cu adevărat.  

La ce sunt bune jocurile online în viața copiilor? Dacă în primii ani de viață, cei mici modelează 

diverse figurine în joacă, începând de la vârsta de trei ani, copiii încep să își inventeze propriile 

scenarii și reguli de joc în minte. De acum înainte, majoritatea copiilor încep să interacționeze cu 

situații reale din viață, pe care ulterior le transferă în joc.  

Acum este vârsta optimă la care orice copil se dezvoltă, își face prieteni și trece printr-o reală 

transformare. Cu siguranță orice părinte își pune întrebarea: ,,Sunt bune jocurile online pentru copilul 

meu? Ei bine, având în vedere era digitală în care ne aflăm cu toții, dar și timpul pe care toți copiii îl 

petrec în fața calculatorului, jocurile online sunt bune dacă analizăm câteva aspect: • Jocurile din fața 

calculatorului îi pot dezvolta copilului gândirea matematică, având în vedere situațiile în care este 

pus în fața unui joc. • Îi pot dezvolta limbajul, creativitatea, imaginația dar și cititul. • Pentru că se 

află în plin joc, copilul își dorește să învețe cât mai repede regulile jocului pentru a ajunge la victorie. 

• Până acum totul bine, mai ales dacă jocurile online sunt o opțiune de joacă pentru o perioadă scurtă 

de timp. Dacă sunt alese greșit și mai ales dacă un copil petrece ore în șir în fața calculatorului, jocurile 

video pot avea și efecte negative.  

Iată care sunt cele mai importante! Ce efecte periculoase pot avea jocurile online asupra 

copiilor? Distracția de pe internet poate fi rapidă și lipsită de efort. Multe jocuri sunt simple și nu 

necesită un grad major de concentrare, însă pe termen lung, jocurile pot avea următoarele efecte 

negative: • Jocurile online descurajează în mod direct pasiunea pentru lectură. • Copiii vor renunța să 

mai depună efort pentru a transpune cuvintele în imagini din cărțile de lectură pe care ar trebui să le 

citească. • Jocurile pe calculator pot limita această etapa, iar copiii să nu o mai considere atât de 

importantă pentru dezvoltarea optimă a comportamentului lor. • Jocurile pe calculator îi pot face pe 

copii să se izoleze. • Recomandarea tuturor specialiștilor în educația copiilor este ca, încă de la vârste 

fragede, copilul să interacționeze cu alți copii de vârsta lui și nu numai. Ei bine, timpul petrecut în 

fața calculatorului poate limita cooperarea cu alți copii, o acțiune nefavorabilă pe termen lung pentru 

copil. • Copiii pot acumula tensiune musculară in timpul jocurilor pe calculator. • În timpul jocurilor 

pe calculator, copiii acumulează o serie de tensiuni pe care nu le exprimă, iar acest lucru poate duce 
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la reacții agresive atunci când vor crește mari. • Corpul acumulează o serie de energii negative din 

cauza emoțiilor care se pot transforma în frustrări și ulterior, în daune incontestabile. • Jocurile video 

pot avea efecte violente pe termen scurt  
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Provocarea Școalii online pentru toți … 

 

Autor: Ficiu Stancu 

Prof. Liceul Tehnologic – Cilieni, Cilieni, Olt 

 
 

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.  

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. 

În școala noastră această provocare a venit în luna martie 2020, 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. 

Așadar, și noi 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. 

Cu 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; 

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

515



 

- 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. 

Momentul acesta de răscruce ne-a determinat însă pe toți să facem 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. 

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-învățareevaluare 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, 

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 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. 

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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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.  

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. 

În școala noastră această provocare a venit în luna martie 2020, 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. 

Așadar, și noi 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. 

Cu 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; 
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- 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. 

Momentul acesta de răscruce ne-a determinat însă pe toți să facem 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. 

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-învățareevaluare 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, 

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 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. 

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. 

 

 

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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JOCURILE ONLINE ÎN VIAŢA COPIIILOR 

 

 

Autor: Prof. înv. prescolar FICIU MIRELA 

Grădiniţa cu program normal Potlogeni, Olt 

 

 
Copiii învață de la vârste fragede să se joace o mulțime de jocuri pe telefoanele sau tabletele 

părinților datorită tehnologiei mult prea avansate. Nimic rău până aici, dacă ne gândim că rapiditatea 

cu care se dezvoltă intelectual și emoțional este cu mult mai puternică acum. Însă, ce se întâmplă 

atunci când copiii accesează jocurile online? Ce efecte pozitive au jocurile online asupra copiilor, dar 

mai ales, de ce sunt considerate periculoase? Aproape că nimănui nu îi mai este străin termenul de 

jocuri online.  

 

Pe scurt, acum, jocurile funcționează prin intermediul internetului și se joacă într-o rețea 

formată din mai mulți jucători. Însă,jocurile nu au apărut de puțin timp. S-au putut juca din totdeauna, 

în ciuda tehnologiei avansate de acum. Bineînțeles, înainte de internet aveam acces la jocuri prin 

modem-uri sau terminale fără fir. Începând cu anul 1990, jocurile online au devenit tot mai vizibile, 

iar începând de aici s-au creat noi forme de joc.  

 

O informație utilă care ne-ar putea ajuta să conștientizăm puterea jocurilor online este faptul că 

în anul 2006, vânzările pentru jocuri ajungeau la o valoare de peste 300 de milioane de dolari pe an, 

iar peste aproximativ un an, în 2007, vânzările jocurilor online erau evaluate la mai mult de un miliard 

de dolari pe an. În prezent, există tot mai multe site-uri românești care pun la dispoziție în mod facil 

accesul la o gamă variată de jocuri online. De aici și ușurința cu care mulți copii ajung să acceseze 

jocurile, de multe ori fără să știe ce fac cu adevărat. La ce sunt bune jocurile online în viața copiilor?  

 

Dacă în primii ani de viață, cei mici modelează diverse figurine în joacă, începând de la vârsta 

de trei ani, copiii încep să își inventeze propriile scenarii și reguli de joc în minte. De acum înainte, 

majoritatea copiilor încep să interacționeze cu situații reale din viață, pe care ulterior le transferă în 

joc. Acum este vârsta optimă la care orice copil se dezvoltă, își face prieteni și trece printr-o reală 

transformare. Cu siguranță orice părinte își pune întrebarea: ,,Sunt bune jocurile online pentru copilul 

meu? Ei bine, având în vedere era digitală în care ne aflăm cu toții, dar și timpul pe care toți copiii îl 

petrec în fața calculatorului, jocurile online sunt bune dacă analizăm câteva aspect: • Jocurile din fața 

calculatorului îi pot dezvolta copilului gândirea matematică, având în vedere situațiile în care este 

pus în fața unui joc. • Îi pot dezvolta limbajul, creativitatea, imaginația dar și cititul. • Pentru că se 

află în plin joc, copilul își dorește să învețe cât mai repede regulile jocului pentru a ajunge la victorie. 

• Până acum totul bine, mai ales dacă jocurile online sunt o opțiune de joacă pentru o perioadă scurtă 

de timp. Dacă sunt alese greșit și mai ales dacă un copil petrece ore în șir în fața calculatorului, jocurile 

video pot avea și efecte negative.  

 

Iată care sunt cele mai importante! Ce efecte periculoase pot avea jocurile online asupra 

copiilor? Distracția de pe internet poate fi rapidă și lipsită de efort.  

 

Multe jocuri sunt simple și nu necesită un grad major de concentrare, însă pe termen lung, 

jocurile pot avea următoarele efecte negative: • Jocurile online descurajează în mod direct pasiunea 

pentru lectură. • Copiii vor renunța să mai depună efort pentru a transpune cuvintele în imagini din 

cărțile de lectură pe care ar trebui să le citească. • Jocurile pe calculator pot limita această etapa, iar 

copiii să nu o mai considere atât de importantă pentru dezvoltarea optimă a comportamentului lor. • 
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Jocurile pe calculator îi pot face pe copii să se izoleze. • Recomandarea tuturor specialiștilor în 

educația copiilor este ca, încă de la vârste fragede, copilul să interacționeze cu alți copii de vârsta lui 

și nu numai. Ei bine, timpul petrecut în fața calculatorului poate limita cooperarea cu alți copii, o 

acțiune nefavorabilă pe termen lung pentru copil. • Copiii pot acumula tensiune musculară in timpul 

jocurilor pe calculator. • În timpul jocurilor pe calculator, copiii acumulează o serie de tensiuni pe 

care nu le exprimă, iar acest lucru poate duce la reacții agresive atunci când vor crește mari. • Corpul 

acumulează o serie de energii negative din cauza emoțiilor care se pot transforma în frustrări și 

ulterior, în daune incontestabile. • Jocurile video pot avea efecte violente pe termen scurt  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

Efectele micului ecran asupra minţii copilului, Virgiliu Gheorghe, editura Prodromos, Bucureşti 

2013. 

www.libertatea.ro 
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PREZENTAREA FACTORILOR CARE POT DECLANȘA INOVAREA                         

ȘI SCHIMBAREA ÎNTR-O INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMĂNT 

PREUNIVERSITAR 

 

P.i.p. Filip Mariana Irina 

 

Opinia larg împărtăşită de către specialiştii în educaţie şi nu numai este cea potrivit căreia 

despre inovaţie în învăţământ se poate vorbi nu doar de la Pestalozzi, Dewey şi Montessori, Rousseau 

şi Durkheim (Hassenforder, 1970), ci chiar cu mult mai devreme. Fără a neglija sau minimaliza 

importanţa inovaţiilor aduse învăţământului de marii pedagogi şi sociologi ai secolelor trecute, 

materialul de faţă se va concentra doar asupra evoluţiei inovaţiei în învăţământul contemporan – din 

a doua jumătate a secolului XX şi până în prezent.  

Analiza acestor definiţii ne permite identificarea principalelor caracteristici ale inovaţiei în 

învăţământ: 

 – inovaţia propune o ameliorare care poate fi măsurată (creşterea nivelului de educaţie al 

populaţiei, a ratei de participare şcolară, a rezultatelor, performanţelor educaţionale obţinute de elevi 

la diferite examene, teste naţionale sau/şi internaţionale etc.);   

– inovaţia trebuie să fie durabilă (descentralizarea învăţământului);  

– inovaţia trebuie să fie o acţiune deliberată, care să contribuie la reuşita şcolară a unui număr 

cât mai mare de indivizi (prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, care reuşeşte să menţină în 

sistem şi populaţia şcolară expusă riscului abandonului şcolar, programe educaţionale de incluziune 

în sistemul de învăţământ a persoanelor cu dizabilităţi, a celor defavorizaţi din punct de vedere 

socioeconomic şi familial, a adulţilor etc.) 

Factori declanşatori/ inhibatori ai inovaţiei în învăţământ 

În linii generale se consideră că inovaţia apare ca urmare a unei crize (aşa cum am amintit deja, 

criza financiară care a afectat şi sistemul de învăţământ a creat condiţiile pentru apariţie inovaţiei în 

acest sistem), însă pentru a evolua, a se dezvolta, a ajunge la rezultate durabile inovaţia este 

condiţionată de existenţa şi acţiunea unor factori, de preferat favorabili inovaţiei.  

1. Factori care acţionează la nivelul mediului: 

 

▪ schimbare în general – reeditarea conţinuturilor universităţii într-o societate aflată în proces 

de transformare tehnologică şi pedagogică emergentă; 

▪ actorii schimbării – organizaţii profesionale, private, publice, civile etc., care urmăresc 

schimbarea conţinutului învăţământului; 

▪ strategiile schimbării – strategii legislative, de cooperare, colaborare, competiţie. 
 

2. Factori care acţionează la nivelul instituţiei: 

▪ percepţia actorilor schimbării – dominate de percepţii negative asupra resurselor financiare 

alocate învăţământului superior şi necesitatea schimbării programelor de învăţământ; 

▪ formularea strategiilor – analiza puterii şi slăbiciunii instituţiilor de învăţământ în ceea ce 

priveşte identificarea soluţiilor, ocaziilor, pistelor de atingere a obiectivelor pe care şi le-au propus 
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▪ implementarea – transpunerea practică a soluţiilor, strategiilor identificate. 

3. Factorii care acţionează la nivel de departament: 

▪ climatul de muncă – climat de colaborare între cadrele didactice sau de necolaborare;                                              

▪ rolul şefului de departament – şeful de departament poate iniţia, incita la colaborare, cooperare 

sau poate avea o atitudine indiferentă; 

▪ activităţile profesorilor – asumarea riscului, tehnici inovative de predare/ învăţare/ evaluare 

etc. 

4. Factori care acţionează la nivel de clasă (profesori şi elevi/ studenţi): 

▪ atitudine favorabilă schimbării sau rezistenţă la schimbare, la nivelul colectivului didactic; 

▪ motivaţie şi satisfacţie în muncă sau dezinteres; 

▪ cultură organizaţională şcolară. 

Inovaţia acţionează în învăţământ la nivelul tuturor componentelor sale: structură şi organizare, 

conţinutul învăţământului, mediul educaţional. Evoluţia inovaţiei, rezultatele la care se ajunge depind 

şi de caracteristicile socioeconomice ale societăţii şi de particularităţile sistemului de învăţământ. 

Raportându-ne la situaţia internaţională, se poate afirma că inovaţia la nivelul sistemului de 

învăţământ din România este extrem de limitată ca intensitate, arie de acoperire, rezultate obţinute 

etc. Unul dintre principalele obstacole în calea declanşării, dezvoltării inovaţiei îl constituie regimul 

politic totalitar, care a controlat inclusiv sistemul de învăţământ. 

În timp ce sistemele de învăţământ din lumea occidentală găseau în inovaţie răspunsul, soluţia 

la problemele cu care se confruntau şi aplicau aceste inovaţii (descentralizarea, parteneriatele, alte 

autorităţi decât cele educaţionale, dezvoltarea învăţământului privat la toate nivelurile etc.), sistemul 

românesc de învăţământ devenea tot mai izolat, puternic controlat politic, cu un grad mare de 

centralism etc. Ori, aşa cum afirma J. Hassenforder, „nu centralismul constituie un obstacol în calea 

inovării, ci spiritul autoritar care-l însoțește.” Inovaţia reprezintă un proces de învăţare, de 

achiziţionare de noi cunoştinţe, de noi moduri de a lucra, fapt pe care personalul didactic, elevii şi 

părinţii acestora, alte autorităţi în experimentează deja.  

Descentralizarea sistemului românesc de învăţământ, chiar dacă într-o formă limitată, 

favorizează acest proces de învăţare – cadrele didactice învaţă, în primul rând, să colaboreze, să 

coopereze între ele, cu autorităţile locale, cu familia în scopul creşterii şanselor de reuşită şcolară a 

elevilor/ studenţilor lor.  

La nivel de structură şi organizare au apărut modificări esenţiale: învăţământul privat la toate 

nivelurile sale, profiluri, specializări noi, specifice economiei de piaţă (educaţia antreprenorială, 

managementul), învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, învăţarea pe tot parcursul vieţii etc. 
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„BIRDS WITHOUT BORDERS” 

Proiect Erasmus+ la Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae”,                                                   

din Gheorgheni, județul Harghita 

 

 

      Prof. Simona Filip, responsabil, în proiect,                                                                      

al departamentului de comunicare 

 

 

Pentru profesorii și elevii Liceului Teoretic „Sfântu Nicolae”, din Gheorgheni, proiectele 

Erasmus+, desfășurate în școală, începând cu anul 2009, sunt adevărate oaze de cunoaștere și 

constituie posibilități de schimb intercultural și neprețuite provocări moderne. În acest an, de 

exemplu, se desfășoară concomitent două proiecte care aduc instituției, oamenilor ei și comunității 

locale, bucuria de a împărtăși ceea ce știu și ceea ce sunt, din dorința clară de a se depăși, dar și de a 

se dezvolta pe toate planurile.  

Tocmai în continuarea acestor idei constructive, în perioada 6 - 12 iunie 2021, la Liceul Teoretic 

”Sfântu Nicolae”, s-au derulat activități din proiectul Erasmus +, „Birds without borders”, la care au 

participat elevii din proiect ca participanți direcți, alți elevi ai școlii, toate cadrele didactice și 

personalul din cadrul departamentului didactic auxiliar.              

Școlile participante au fost: Vilniaus r. Nemencines Konstanto Parcevskio gimnazija, Lituania 

- școala coordonatoare -, Tekkeköy Imam Hatip Ortaokulu, Turcia, Agrupamento de Escolas de Rio 

Tinto, Portugalia, Osnovna Sola Ivana Babica Jagra, Marezige, Slovenia și Liceul Teoretic “Sfântu 

Nicolae” Gheorgheni, din Romania, școala gazdă. Din fiecare țară, au venit reprezentanți ai 

proiectului, elevi și profesori, care, alături de gazde, au susținut ateliere tematice, debate și piese de 

teatru, au mers în excursii în locuri unde s-au putut observa comportamentul și habitatul mai multor 

specii de păsări și au creat amintiri dragi surprinse în fotografii frumoase postate pe site-ul proiectului 

și pagina de FaceBook.  

Săptămâna a debutat cu festivitatea de deschidere, la care a participat, cu respectarea tuturor 

normelor în vigoare, un număr restrâns de persoane, dintre acestea fiind reprezentanți  ai 

Inspectoratului Școlar Județean Harghita, televiziunea locală - Gyergyó TV și conducerea școlii. Sala 

Festivă a liceului nu a fost niciodată mai frumoasă și acest fapt se datorează artiștilor școlii, profesori 

și elevi, care au lucrat asiduu pentru a decora scena și a pregăti costumele pentru piesa de teatru. 

Doamna Director, Cosmina Maria Nan, profesoară de limba și literatura română, a moderat întâlnirea 

și a adresat auditoriului o alocuțiune prin care și-a exprimat bucuria de a avea în școală, după foarte 

mult timp, musafiri europeni. „Două cuvinte, agonie și extaz au fost ultimele săptămâni pentru a fi, 

aici, dumneavoastră, pentru a ne întâlni” a afirmat Doamna Director referindu-se la munca de echipă 

pe care a desfășurat-o alături de întregul corp profesoral, echipa managerială și inimoasa Doamnă 

Inspector, Carmen Ducu, coordonatorul proiectului de la nivelul unității.   

În zilele care au urmat, grupul țintă din proiect a participat la activități de observare a păsărilor, 

în județele Mureș, Neamț și Harghita. De asemenea, s-au desfășurat ateliere de îndemânare cu scopul 

de a sensibiliza participanții spre o atitudine corespunzătoare față de mediu, un atelier de debate care 

a avut ca temă ecologia și prin care elevii din proiect au căutat, prin metoda dezbaterii, care sunt 

soluțiile concrete de responsabilizare a populației pentru a proteja natura și un atelier de teatru care a 

constat în reprezentația unei piese de teatru scrise special pentru acest proiect de către o elevă foarte 

talentată din clasa a IX-a, Amalia Ducu.   

Prin această întâlnire ne(mai)sperată din cauza situației globale în care ne aflăm, am atins și o 

coardă sensibilă a sufletului, demonstrând o dată în plus că oamenii, precum păsările, nu pot avea 

granițe.  
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Aplicații online folosite în activitățile de la clasă 

 

Filote Teodora 

Grădinița nr. 1 Fârțănești 
 

 

Pentru mine, ca educatoare, învățământul online a reprezentat o adevărată provocare. Pe de o 

parte partea teoretică pentru care nu eram pregătită iar apoi nenumăratele aplicațiii pe care a trebuit 

să le descopăr din mers.  

 

Cred că toată situația generată de pandemia de Covid a avut și părți bune dacă ne referim la 

sistemul de învățământ. Astfel profesorii au fost nevoiți să se familiarizeze cu aplicații online, să fie 

autodidacți, să fie inovatori și să muncească de două ori mai mult.  

 

Un alt avantaj pentru școlile din România la reprezentat platfomele centralizate de tipul 

Classroom, Teams, care odată instalate vor putea folosite și în alte situații, de exemplu în cazul în 

care vremea nefavorabilă ne va împiedica să ne întoarcem la școală dar și tabletele pe care copiii le-

au primit cu această ocazie. 

 

În cazul meu, am folosit la clasă și înainte de pandemie aplicații online dar odată cu pandemia 

am descoperit nenumărate alte aplicații pe care le folosesc acum. 

 

Cel mai des folosesc Kahoot, deoarece o pot folosi mai mulți copii în același timp și este ca un 

fel de întrecere. Totuși uneori conexiunea ne mai creează probleme, iar copiii fiind de grupa mijlocie 

au probleme cu introducerea codului de acces și a numelui, dar sunt și copii care se încăpățânează și 

vor să facă singuri acești pași. Pentru a realiza jocuri pe Kahoot trebuie să te loghezi, iar realizarea 

unui kahoot este destul de ușoară. 

 

O altă aplicație este Wordwall, unde realizez jocuri pe care copiii le joacă individual. Și aici 

trebuie să îți creezi un cont cu care poți face 5 jocuri, apoi trebuie să îți faci alt cont. Dacă dorești un 

cont cu bani te costă 15 lei pe lună și poți face câte jocuri vrei. 

 

Ce mai folosesc la clasă este jigzawPuzzle unde copiii pot face puzzle-uri online. Anul acesta, 

am folosit-o mai rar deoarece copiii mei au început să descopere puzzle-urile mai greu. 

 

Ar mai fi mai multe aplicații, doar că sunt pentru cei mai mari care știu să citească, dar cred că 

pentru grădiniță este destul. 

 

În concluzie cred că folosirea aplicațiilor online reprezintă un plus pentru activitățile pe care le 

organizăm, iar în continuare ar trebui să ne informăm în legătură cu alte aplicațiii pe care le putem 

folosi la clasă. 
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Învățământul online și tradițional 

 

Prof. Veronica Fișcu – grd. I                                                                                                

Palatul Copiilor Giurgiu 

 

 

Decizia Ministerului Educației și Cercetării  din 11.03.2020 de suspendare a  cursurilor clasice, 

cu prezență fizică a pus sistemul de educație în fața unei provocări uriașe. Astfel, profesori și elevi 

deopotrivă, precum și forurile decizionale au fost nevoite să se reinventeze. On-line, e-learning , e-

education, sunt termeni care ne-au marcat existența în această perioadă.  

Un punct de cotitură pentru învățământul tradițional, cu metode de predare reinventate, multe 

întrebări, puține răspunsuri, logistica insuficientă, aștepări...  

Toate acestea sunt problemele arzătoare ale învâțământului românesc, dezvoltarea profesională 

și învățarea după modelul tradițional tind să devină istorie. Pentru un parcurs corect și o eficientizare 

a învățâmântului online au fost implicați toți actorii scenei educaționale, 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, în calitate de parteneri activi. 

S-au impus luarea unor măsuri speciale pentru prevenirea abandonului școlar. Cum nu toți elevii 

aveau acces la lecțiile online, autoritățile, cadrele didactice și părinții au încercat să făcă front comun 

pentru a asigura logistica necesară desfășurării fără întreruperi a educației la distanță. 

Toată teoria pe care cadrele didactice și-au însușit-o de-a lungul timpului în ceea ce privește 

învățământul tradițional a fost anulată de practicile învățământului online. Sistemul tradițional care 

se baza pe interacțiunea directă a factorilor educaționali, axat preponderent pe domeniul cognitiv și 

mai puțin pe cel afectiv și psihomotor a fost înlocuit cu metode bazate pe învățare personalizată, 

individualizată, în funcție de posibilitățile elevului. 

Consider că se impune formarea profesorilor pentru abordări axate pe nevoile elevilor, 

părinților și ale comunităților educaționale, dar și pentru îmbunătățirea competențelor digitale în 

vederea proiectării, implementării și evaluării activităților de învățare. 

Studiu_partea 2_Cerbusca_Calitatea educatiei 2020-05-29  

https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 
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ȘOALA ONLINE - AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

Prof. înv. preșcolar: Fiștea Florina Camelia 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Oravița 

 

 
Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru 

între inovație și convenționalitate.  

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. 

Trecerea la activităţile online a fost dificilă. Nu se pot compara activităţile din timpul când eram 

cu toţii, la grădiniţă, cu programul ştiut din orar, cu scopuri şi obiective delimitate precis, pentru 

fiecare activitate, cu activităţile online de acum, când trebuie să ne conectăm, la anumite ore din zi, 

uneori fluctuante, respectând şi programul părinţilor.   

Activitățile desfăşurate acum online, sunt mult mai dificil de realizat, din punctul de vedere al 

pregătirii cadrului didactic. 

Ȋn activităţile cu preşcolarii am folosit tehnici şi aplicaţii digitale diverse, foarte utile, în munca 

de predare - învăţare. Am evoluat foarte mult și m-am adaptat relativ repede la noile condiţii de 

învăţare, la fel şi copiii, care sunt atraşi de acest mod de învăţare şi dornici să descopere cât mai multe 

lucruri. M-a ajutat mult faptul că, în urma activităţi cu conţinut digital, efectuate anterior în grupă, la 

diferite activităţi şi momente din activităţi, părinţii au înţeles, în totalitate, faptul că telefonul / 

calculatorul / tableta le sunt necesare copiilor lor în scop educaţional, pentru a da plus de valoare 

actelor predării-învăţării- evaluării, pentru a trece de barierele predării tradiţionale şi a ieşi dintre 

pereţii sălii de grupă.  

Avantaje: 

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; 

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; 

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. 

Dezavantaje: 

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. 
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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. 

Sesiunile de lucru presupun foarte mult timp alocat din partea cadrelor didactice; acestea trebuie 

să creeze scenarii didactice minuţios pregătite, atractive, inedite; trebuie căutate sau create materiale 

care se pretează, unele trebuie transmise copiilor; cadrul didactic fiind nevoit să stea conectat online 

pe tot parcursul zilei, pentru a trimite feedbackuri rapide tuturor. 

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. 

 

 

Bibliografie: 
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Modalități de comunicare și învățare online în învățământul preșcolar,                          

fără a crea dependență 

 

Fleancu Victorița, profesor învățământ preșcolar                                                    

Grădinița Nr. 168, sector 5, București 

 

După cum știm situația epidemiologică în care ne-am aflat pe parcursul ultimilor doi ani,a 

impus utilizarea calculatorului  în demersul didactic mult mai mult decât o foloseam până acum. 

Procesul instructiv educativ atât de complex întâmpină schimbări radicale iar instruirea ce se 

realizează doar cu ajutorul instrumentelor digitale, devine o ,,singură” cale de învățare si are 

avantajele și dezavantajele ei,voi prezenta în această lucrare o analiză cu puncte tari si puncte slabe 

pe care le-am identificat în activitatea didactică din această perioadă. 

Puncte tari 

• Prin urmare, metoda invățării online nu diminuează rolul cadrului didactic în procesul 

instructiv educativ , ci îi adaugă noi valențe și îi creează noi modalități de exprimare profesională; 

• Invătarea online la prescolari constituie o modalitate modernă de creștere a calității predării 

și învățării; 

• Metoda învățării online oferă accesul comod la informațiile și cunoștințele cele mai noi; 

• Prezentarea și organizarea conținuturilor se realizează și în situațiile in care prezența fizică nu 

este posibilă; 

• Preșcolarii pot rezolva sarcini în mod atractiv cu ajutorul personajelor preferate; 

• Evaluarea cunoștințelor devine atractivă și animată; 

• Copiilor le este satisfăcută în mod constructiv nevoia de a manevra gadgeturi moderne. 

Punctele pe care le-am identifict a fi slabe, derivă  clar din negestionarea cu deficitară a adultului 

și transmiterea unor atitudini corespunzătoare privind folosirea tehncii de informare,modern. Acestea 

sunt: 

• Poziția incorectă si indelungată în fața tastaturii, afectează  coloana vertebrală respectiv ținuta 

copilului; 

• Privitul ecranului ii poate strica vederea; 

• Limbajul, pronunția copilului are de asemenea de suferit; 

• Este tot timpul obosit, somn agitat;(toate acestea se pot intâmpla dacă preșcolarii și nu numai 

petrec timp indelungat si fără supraveghere, ghidare , pe calculator) 

• Creează dependență(atunci când tehnologia este folosita fără control, fără limită de timp și 

fără supraveghere); 

• Creează copiilor stări anxioase și interiorizare; 

• Copiii care petrec timp indelungat si fără ,,ghidaj”nu vor învăța să împartă, să-și aștepte rândul 

și uneori nu vor cunoaște lucruri de bază, simple precum bunele maniere; 

• Copii devin supraponderali; 

• Copii pod dezvolta o formă de ,,autism virtual”(există studii ce dovedesc acest fapt. 

 (toate acestea se pot intâmpla dacă preșcolarii și nu numai petrec timp indelungat si fără 

supraveghere, ghidare, pe calculator) 

Cum evităm dependența: 

• Planificăm conținuturi ținând cont de reperele de timp conform nivelul de vârstă al 

preșcolarului; 

• Program echilibrat , alternanță joc- invațare, pe calculator; 

• Implicare activă a adultului în jocurile copilului; 
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• Supravegherea permanentă a adultului; 

• Recompenele copilului să să nu conțină ,,timp de stat pe gadgeturi ci intâlniri cu prietenii , 

excursii in natură, o carte”; 

• Incurajarea(prin exemplu propriu, la această vârstă)pentru lectură și alte surse de informare; 

• Crearea unor activități atractive, sportive și de mișcare; 

 

Concluzii: 

 

• Utilizarea calculatorului în educația preșcolară constituie o modalitate de creștere a calității 

predării și învățării, o nouă strategie de lucru a educatoarei cu copiii, prezintă importanțe valențe 

formative și informative. 

• De pregătirea temeinică a conținuturilor științifice, selectarea materialelor virtuale și timpul 

alocat , depinde ca educația in mediul online sa fie una de succes. 

 

 

Bibliografie: 
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Educație fără frontiere! 

 

 
Prof. Florea Bianca 

Grădinița Căsuța cu Povești Zalău 

 
 
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, 
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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 

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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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

ÎN LICEELE TEHNOLOGICE 

 
 

Prof. ELENA FLOREA,                                                                                                    

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeș 
 

 
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 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, 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.  

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. 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.  

Învăţarea prin Internet. 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. 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. 

Video conferinţe. Aplicaţiile Whiteboards sunt o modalitate de interacţiune sincronă, în care 

elevii participă lucrând în echipă pe aplicaţia software. Există două moduri de folosire a aplicaţiei 

distribuite/divizate: ca un mijloc de a învăţa cum să utilizaţi aplicaţia în sine dar şi pentru învăţarea 

de concepte şi competenţe. Avantajele acestui mod de interacţiune sunt simularea realităţii  şi 
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încurajarea învăţării în grup. Învăţarea electronică nu semnifică doar portaluri educaţionale, ea 

presupune învăţarea pe tot parcursul vieţii - cunoscutul „life long learning”.  

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: autentificare, generarea de 

conținut, vizualizarea conținutului, diferite medii cu un profesor, 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: 

a. sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând 

şi monitorizând mediul educational 

b. 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 

- 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 traditional 

- Materialele pot fi personalizate 

- Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 

- Elevul poate învăța în ritmul lui propriu, 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 se amintesc: 

- 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. 

Se poate 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. 
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PROVOCĂRI ȘI NECESITATEA REALIZĂRII MATERIALELOR                          

DE TIP RED 

 

FLORESCU MARIA MIHAELA, PROF. ÎNV. PRIMAR                                     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79 BUCUREȘTI, SECTOR 4 

 

Cunoscând impactul pe care îl au primii ani de școală în evoluția următoare a elevului, consider 

că realizarea unui demers didactic atractiv este de o importanță majoră. 

Întregul demers didactic realizat la clasa pregătitoare a urmărit familiarizarea copiilor cu mediul 

școlar într-o manieră plăcută în vederea formării acestora, concomitent, pe mai multe paliere. Astfel, 

am vizat: 

- dezvoltarea plăcerii lecturii prin jocuri de rol, activități în grup, cluburi de lectură, atât în 

cadrul predării față în față, cât și on-line, dar și folosirea de materiale neconvenționale pentru 

învățarea literelor (de exemplu, trasarea literelor pe suporturi precum: făină, mălai, orez, paste) și de 

aplicații inedite (de exemplu, ChatterPix) pentru formarea competenței de comunicare în limba 

maternă, dar și în limbi străine;  

- descoperirea tainelor matematicii și ale științelor prin activități practic-aplicative și prin 

experimente, sau prin exersarea unor tehnici de lucru cu ajutorul unor tutoriale suport, satisfăcând, în 

același timp, și nevoia de joc educativ prin parcurgerea unor aplicații precum WordWall sau Kahoot; 

- dezvoltarea competenței de a învăța să înveți, încurajând elevii să pună întrebări și să caute 

răspunsuri variate, să descopere tehnologia și să o folosească în sprijinul propriei învățări; 

-  realizarea unui mediu plăcut în clasă și/sau pe Zoom, care să favorizeze colaborarea, 

socializarea,  asumarea de roluri și responsabilități în grupul din care fac parte; 

- realizarea de proiecte accesibile la care elevii să participe în diverse roluri, de exemplu: 

Sărbătoarea Recoltei, Proiectul primelor 100 zile de școală, precum și realizarea Orei de valorizare 

în mediul on-line, la finalul anului școlar, ca variantă de creștere a stimei de sine; 

- participarea la proiecte culturale organizate în şcoală şi în comunitatea locală în vederea 

dezvoltării competenței de sensibilizare și exprimare culturală, cum ar fi susținerea  unui recital de 

colinde pe scena Operei Comice pentru Copii, în colaborare cu Cantus Mundi, eveniment care a ajutat 

foarte mult la creșterea stimei de sine, a relaționării, a tenacității și a curajului elevilor; 

- utilizarea unor resurse educaționale on-line, a unor softuri educaționale și crearea de tutoriale 

pentru a-i ajuta pe copii să descopere noile conținuturi într-o formă atractivă și accesibilă permanent, 

în vederea dezvoltării competenței digitale (Dojo Class, Google Classroom, Jamboard, Google Docs, 

Kahoot, WordWall, ChatterPix, Mentimeter, Zoom, PowerPoint, Learning Apps); 

- dezvoltarea plenară a copiilor, cu accent pe formare de abililități și atitudini pozitive față de 

activitatea școlară prin desfășurarea de activități extrașcolare precum: vizită la Palatul Patriarhiei, 

donare de haine și jucării pentru copii nevoiași, tabăra de schi, întâlnire cu un scriitor contemporan, 

activitate muzicală terapeutică, activitate în colaborare cu Root Foundation vizând toleranța, activitate 

în colaborare cu Bonduelle pe tema mâncatului sănătos, colaborare cu Asociația A.C.T.O.R., sub 

egida Erasmus+– vizând accesul la interculturalitate - chiar și în perioada pandemiei, prin 

desfășurarea de activități on-line. 

Aceste activități au fost desfășurate pe parcursul anului școlar 2019 – 2020, accentul pe 

utilizarea de resurse digitale precum și pe crearea de resurse educaționale deschise intervenind după 

declanșarea pandemiei, din nevoia conectării cu elevii mei și din dorința de a mă asigura că noile 

informații vor ajunge la toți. 

Grupul țintă a fost reprezentat de elevii Clasei Pregătitoare G, de la Școala Gimnazială nr. 79, 

București. După închiderea școlilor, unii dintre copii au mers la bunici, în provincie, iar accesul la 
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internet a fost mai restrictiv. Ca să vin în sprijinul lor, am creat filmulețe explicative pentru fiecare 

noțiune nouă predată. 

În perioada mutării lecțiilor în on-line, am simțit nevoia de a-mi modela stilul de predare și le-

am creat elevilor filmulețe/tutoriale sub formă de resurse educaționale deschise. Prin intermediul 

acestora, le-am explicat noțiuni noi, dar am și consolidat cunoștințele și abilitățile anterioare.  

Copiii au fost foarte încântați deoarece au putut viziona aceste filme de mai multe ori, au exersat 

alături de mine, s-au perfecționat și, în același timp, au văzut că le sunt aproape și îi sprijin. După 

postarea acestor tutoriale, copiii mi-au trimis înapoi filmări în care exersau modurile de calcul.  

O elevă a reușit să mă surprindă în mod plăcut, deoarece, după ce a vizionat un clip în care îi 

explicam modul de calcul la adunarea cu trecere peste ordin până la 31 prin descompunere în zeci și 

unități și prin formarea zecilor, a efectuat o operație mult mai complexă, care depășea ordinul sutelor, 

bazându-se pe acel mod de calcul pe care i l-am prezentat.  

Părinții mi-au spus că a vizionat filmul de mai multe ori, și-a însușit modul de calcul și a 

dezvoltat abilitatea de a opera singură cu noile noțiuni. 

 

Bibliografie:  

- Cucoș, C. (2013). Manualul digital – perspectiva pedagogică. în: constantincucos.ro. 

Online: constantincucos.ro/2013/05/manualul-digital-perspectiva-pedagogica 

- Cucoș, C, Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării, Editura Polirom, Iași, 

2006. 

-  Istrate, O. (2021) Resurse educaționale deschise. în: Revista Profesorului, nr. 2/ 2021 

- Modele RED în: https://digital.educred.ro/resurse-educationale 

- Programele școlare pentru clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa a II-a în:  http://programe.ise.ro/ 

- Resurse create în pagina personală: https://wordwall.net/myactivities 

- Tutoriale create pentru elevii mei: https://photos.app.goo.gl/qoaUVm5oML48uroy7;  

https://photos.app.goo.gl/AaS6yLtdWkqyAm7i8 
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Şcoala de acasă 

 

 

Prof. Flori Daiana 

Palatul Copiilor „Adrian Baran” Structura Corabia 
 

 

 

Şcoala online este o alternativă laşcoala tradiţională. Pandemia ne-a făcut să ne adaptăm foarte 

repede la o situaţie nouă şi anume să facem şcoala de acasă. O situaţie nouă atât pentru elevi cât şi 

pentru profesori. 

Şcoala online presupune o reconfigurare a şcolii, camera copilului se transformă în sala de clasă, 

când lecţiile se transformă, când relaţiile dintre colegi şi relaţia elev-profesor se transformă, când 

părintele devine un asistent al profesorului şi un ajutor nelipsit pentru copil. 

Şcoala online necesită utilizarea unui echipament tehnologic şi a unui soft. Este un efort pe care 

îl fac împreună şi cadrele didactice şi elevii cu părinţii lor, pentru a fi alături, pentru a comunica şi a 

realiza învăţarea online. Este un efort din partea tuturor ţinând seama că fără un dispozitiv it, fără 

conexiune la internet nu se poate realiza o oră de şcoală online.  Din pacate, în aceste situaţii 

inegalităţile cresc.  

Există copii care nu au acces la oportunităţi educaţionale de calitate deoarece provin din familii 

sărace, din medii defavorizate, copii pentru care o masă caldă şi încălzirea locuinţei sunt un lux, copii 

ai căror părinţi nu au pus mâna pe un smartphone, ei nici atât, iar plata unui abonament la internet 

este o iluzie. Oportunitatea de a avea acces la internet şi la tableta sau calculator pentru aceste familii 

trebuie să fie însoţita şi de un proces de formare, părinţii să fie instruiţi într-un program de alfabetizare 

digitală la şcoală, altfel dispozitivul va fi utilizat cu greu. 

Educaţia înseamna inclusiv investiţii materiale, atât la nivelul şcolilor cât şi din partea 

părinţilor. Educaţia înseamna profesori foarte bine pregatiti, înseamnă părinţi care să vadă câştigul 

adus de educaţie asupra copiilor lor şi care să le sprijine progresul, înseamnă elevi cu o curiozitate 

pentru cunoaştere, cu dorinţa de a deveni mai buni, mai educaţi, mai civilizaţi. 

Studiilor făcute la începutul pandemiei au surprins modul în care cadrele didactice au 

perceput intrarea școlii în online, dar și problemele de care s-au lovit elevii. 

În ceea ce privește activitatea elevilor, studiul relevă că trecerea bruscă la activitatea online a 

presupus în primul rând dificultăți tehnice, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, 

nivelul insuficient al competențelor digitale, lipsa unui dispozitiv adecvat, lipsa unui program bine 

structurat, lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor, acces limitat la Internet, lipsa 

suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților. Mai simplu spus, elevul are acces la 

informația digitală, dar nu are o obișnuință de a învăța în acest sens, numeroase alte studii arătând 

anterior că obișnuința elevilor de a utiliza device-urile este în direcția programelor de socializare, 

muzică și entertainment”. 

Învățământul online, în percepția profesorilor, poate genera și efecte perverse, în sensul că 

potențează fenomenul violentării psihologice dintre elevi ce se mută semnificativ din spațiul real către 

cel virtual; 

Suspendarea întâlnirilor față-în-față şi trecerea în online oferă posibilitatea profesorilor și 

elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe rezumativ, pe esențial, pe structuri sau integrări de 

cunoștințe, decât pe conținuturi și elemente periferice, exemplificări;  

Nivelul de implicare al familiei/părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni pe viitor de 

formare la părinți a unor competențe specifice, complementare cu cele ale profesorului.  

Şcoala online-şcoala de acasă nu este acelaşi lucru cu şcoala de acasă “Homeschool”, curent în 

educaţieprezent de câţiva ani în ţara noastră. Educaţia nu se se face exclusiv în casă, nici nu este 

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

536



acelaşi lucru cu şcolarizarea. Părinţii care au optat pentru această alternativă au decis că se potriveşte 

mai bine nevoilor copilului. 

În ţările în care se practică “şcoala acasă”, educaţia este obligatorie, dar nu şi şcolarizarea. Se 

pune un accent puternic pe pregătirea copilului pentru viaţă, informarea lui, dobândirea de abilităţi 

pentru câmpul muncii şi viaţa de zi cu zi. Diferenta este că această pregătire se face în cadrul intim, 

sigur şi confortabil al familiei, cu libertatea unui program ales după preferinţe sau nevoi. 

Copiii învaţă astfel prin exerciţii, lectură, studiu individual şi socializare cu persoane de vârste 

diferite, în contexte variate. Nu sunt legaţi de un anumit ritm sau de cerinţe externe. 

Oricare ar fi sistemul: învăţământ tradiţional, şcoala online sau de acasă, este important să fie 

concentrat pe copil, să-i deschidă drumuri în viaţă şi să-l ajute să-şi ridice aripile spre îndeplinirea 

idealurilor sale.  

 

 

Bibliografie: 
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Exemple de bune practici în activitatea didactică online 

 

Prof. Flueraşu Ioana,                                                                                                      

Palatul Copiilor Craiova 

 

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. Educația desfăşurată la Cercul de arte plastice de la Platul Copiilor, 

poate juca un rol esențial în pregătirea elevilor care învață pentru succesul mai târziu la școală.  

Rolul profesorului nu se rezumă la a preda cunoştinţe, acestea trebuie explicate pentru a fi 

înţelese şi stăpânite efectiv de către elevi. Prin intermediul său, se urmăreşte punerea în evidenţă a 

ceea ce face ca ceva anume să fie ceea ce este şi cum este. Maniera de a proceda, în acest scop, poate 

fi deductivă sau inductivă. Operaţiile gândirii solicitate în acest sens sunt: analiza, sinteza, 

comparaţia, generalizarea şi abstractizarea. 

Într-un demers didactic, profesorul nu îşi propune să transmită pur şi simplu idei, ci să şi 

argumenteze aceste idei, pentru a-i convinge pe elevi să le accepte în predarea online.   Procesul 

argumentării are un caracter raţional, deoarece dispune, pe de o parte de teza pe care dorim să o 

argumentăm, iar pe de altă parte, de argumente ce vin în sprijinul acestei teze şi o susţin. A argumenta 

înseamnă a invoca temeiuri în sprijinul sau împotriva unei idei, în cadrul unui discurs care ţinteşte să 

intervină asupra comportamentului elevilor, cognitiv sau afectiv-atitudinal, a căror adeziune se 

câştigă prin forţa persuasivă a argumentelor, şi nu prin constrângeri dogmatice. Alături de 

demonstraţie, argumentarea e o modalitate de întemeiere şi presupune, ca orice formă de întemeiere, 

inferenţa. 

Profesorul are nevoie de scenariul expozitiv, pentru că nu putem ajunge imediat la conceptele 

abstracte pe care le presupune, decât trecând prin grade mai mici de generalitate. Dar faptul că e 

necesară în demersul educativ, nu o face şi suficientă pentru a developa toate detaliile acesteia.  

Experimentul -direct sau indirect, folosit de noi în predare şi învăţare, are o deosebită valoare 

formativă, întrucât dezvoltă elevilor spiritul de observare, investigare, capacitatea de a înţelege esenţa 

obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi interpretare a datelor experimentale, interesul de 

cunoaştere etc.. Explorarea presupune încercările şi tentativele copilului de a cunoaşte şi de a 

descoperi lucruri noi. Este una din acţiunile fundamentale ale dezvoltării copilului. Ea permite 

cucerirea lumii înconjurătoare şi stimulează motivaţia de a cunoaşte, oferind bazele dezvoltării 

potenţialului psihofizic şi aptitudinal al copilului. În viaţa copilului jocul este o activitate deosebit de 

atrăgătoare care evoluează între ficţiunea pură şi realitatea muncii (M. Debesse, 1967). 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 felul în care ne desfăşurăm activitatea la cerc în 

online: EXPLORAREA, EXPERIMENTAREA şi JOCUL. Copiii acumulează prin aceste trei tipuri 

de activităţi experienţe cu semnificaţie pentru dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specific vârstei. 

Ei încearcă să cucerească lumea din jur acţionând pe cele trei căi. Aceste activităţi contribuie la 

dezvoltarea unor percepţii şi reprezentări legate de frumosul din artă, din natură, din societate, la 

formarea unor capacităţi de a aprecia şi evalua frumosul, la cultivarea gustului estetic, la formarea 

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

538



unor deprinderi şi îndemânări tehnice de artă, stimularea capacităţilor creatoare, a unor aptitudini 

estetice.  

Activitatea de predare-învăţare-evaluare desfăşurată în cadrul cercului de artă se desfăşoară prin 

apel la aceşti factori, iar rezultatul este crearea unei personalităţi cu o educaţie estetică în formare, 

armonioasă, în acord cu exigenţele societăţii contemporane. 
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MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ 

 

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana 

Focaru Virginia-Gabriela 

 

 
Clasa: I  

Categoria de bună practică :Predare - învățare – evaluare. Inovarea în procesul didactic; 

Prezentare: 

Jocul didactic matematic 

a) Descriere: 

La clasa I, Scoala Gimnaziala Nr.1 Poiana, jocul didactic matematic este prezent in fiecare ora, copiii 

fiind dornici de noi provocari, venind chiar si cu propuneri.  

Jocul didactic matematic este o activitate de învăţare al cărui efort elevii nu-l simt, ci îl asteapta cu 

mare interes. Astfel, se impune necesitatea ca lecţia de matematică să fie completată sau intercalată cu jocuri 

didactice cu conţinut matematic, uneori chiar concepută sub formă de joc. 

Pentru invatarea numerelor natural de la 0 la 100 am initiat Exatlonul matematic. Dupa ce am 

confectionat impreuna tubuletele colorate pe care am scris numerele, am stabilit impreuna regulile jocului 

si asa zisele “trasee “care se vor complica in timp.  

b) Beneficii: 

1. Elevul reflecteaze asupra situaţiei în care este pus, si găseste singur diferite variante de rezolvare, 

2. Confrunta propriile păreri cu ale colegilor săi; 

3. Alege varianta cea mai avantajoasă, formulând corect şi concret, explicând (motivând) alegerea ei; 

4. Elevul face miscare; 

c)Dovezi: 
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Predarea online pentru preșcolari 

 

 

Folea Georgeta Ortensia, GPN Smirdan, 

Școala Ginmazială Brădeanu, jud. Buzău 

 

 
 

În perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online, activitatea preșcolarilor a 

fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ. În momentul ăcesta foarte 

mult din educația timpurie s-a dus către părinți. Trebuie să facem o separarea, și anume, care sunt 

lucrurile pe care le-am pierdut în aceste luni de stat acasă și pe care trebuie să le reluăm după ce ne 

întoarcem la grădiniță.  

Secretul educației și al unei educatoare bune este educarea răbdării, a rezilienței și a stăruinței 

copilul care se supără, pare nemulțumit și tu trebuie să stii să continui cu el fără să-l inhibi, arătându-

i că sunteți împreună.  

Copilul trebuie să știe că este înțeles că îi este greu, doar că lucrurile trebuie duse la bun sfârșit 

și că munca trebuie onorată. Să i se explice că aceasta este o activitate temporară și este la fel de 

dificilă și pentru tine așa cum este și pentru el. 

 

Iată câțiva pași pe care i-am urmărit odată cu necesitatea activităților online, impuse de 

contextul social.  

 

1. Realizarea unui parteneriat grădiniță- familie. 

Conectarea părinților cu grădinița și cu educatorul i-a ajuta pe aceștia să capete sprijin în 

organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. Am convenit că suntem parteneri egal responsabili 

de educația și formarea copiilor.  

 

2. Comunicarea cu copiii.  

La început interacțiunea cu copiii a fost una incertă și instabilă, însă cu timpul am depășit 

fiecare obstacol și am căutat modalități  ce ne puteau ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în 

direcțiile dorite. Comunicarea simplă și clară, cu mult accent pe emoții: ce simțim în izolare și cum 

ne putem organiza ca să depășim această perioadă a avut un real success, am comunicat pe whatsApp, 

pe meesenger, au postat în grupul de facebook, apoi am primit tablete și ne-am creat conturi de 

Classroom. 

 

3. Realizarea unui program echilibrat 

Activitățile realizate cu copiii trebuie să respecte capacitatea mică de concentrare și nivelul lor 

de dezvoltare cognitiv și emoțional.  Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută să 

capete predictibilitate, stabilitate și autonomie, însă este important să-și poată controla și momentele  

de plictiseală. 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. Este bine 

să îi implicăm în proiecte noi, activități recreative si dinamice, dar să le lasăm libertatea de a alege, 

astfel încât să gestioneze plictiseala, pe termen mediu și lung. 

 

4. Utilizarea unor materiale open ended  

Aceste materiale sunt ideale pentru perioada izolării. Câteva exemple pot fi plastilina, 

creioanele, foarfece pentru copii, hârtie colorată, lipici, seturile de construcții (forme, magneți, 
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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.  

 

5. Activități casnice  

 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, ingrijirea animalelor de companie pot fi activități 

îndrăgite de copii și foarte utile pentru dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte 

abilități practice care să-i motiveze și responsabilizeze. Implicarea copiilor în treburile casnice este 

utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți.   

 

6. Activități fizice impreună cu părinții 

Mișcarea fizică este esențială pentru acestă perioadă. Pe lângă activitatea zilnică (gimnastică de 

inviorare) și activități psiho-motrice realizate în programul online, este necesară o activitate, pe care 

părinții  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 jocuri de imitare (exemple sugerate de 

mine sau la alegere) 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.  

Așa cum am arătat perioada izolării este foarte provocatoare pentru noi cadre didactice, părinți, 

cât și copii: pe lângă schimbările de rutină care apar, împreună trebuie sa gestionăm emoțiile, 

oboseala, sarcinile de muncă dar și cele casnice.  Atât părinții cât și educatorii trebuie să înțeleagă că 

experiența este centrată pe copil și trebuie urmărit interesul acestuia. 
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Şcoala de acasă 

 

Fotescu Gabriela,                                                                                                             

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru 

 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 

comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 

Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a 

acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și 

de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în 

acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. 

În fiecare şcoală existau reguli pe care profesorii şi elevii le respectau deopotrivă, dar toţi s-au 

situat de aceeaşi parte a baricadei când toate acestea au s-au transformat în izolare. Şcoala a însemnat 

o abordare mult diferită, a trecut ceva vreme până să aibă toţi un cont sau dispozitive de pe care să 

poată învăţa. Şcoala de acasă nu a fost o idee agreată în sistemul nostru de învăţământ, până în acel 

moment, din cauza faptului că, în comunitate, copiii dezvoltă capacităţi care nu se pot deprinde în 

faţa ecranului sau învăţând doar dacă au chef sau dacă trebuie să susţină vreun test la şcolile la care 

sunt înscrişi. În alte ţări, şcoala on-line, homeschoolingul, presupune utilizarea de dispozitive diverse, 

respectarea unei programe şi susţinerea unor teste la sfârşitul unui an şcolar,iar şcolarul trebuie să 

dovedească faptul că a dobândit cunoştinţele necesare promovării în anul următor sau se poate înscrie 

la cursurile de vară, pentru a recupera. 

În România nu există o legislaţie care să permită şcoala de acasă, dar, în pandemie s-a apelat la 

acest mod de a învăţa, însă copiii nu au fost mulţumiţi, decât în foarte mică măsură, de ceea ce au 

dobândit în această perioadă. Dăcă în SUA peste 2000000 de copii, de la vârsta grădiniţei până la 

vârsta majoratului, învaţă în sistem on-line, în România numărul lor este foarte mic. Părinţii aleg 

această variantă pentru copiii lor, datorită libertăţii de educare în funcţie de personalitatea acestora. 

De exemplu, un copil cu personalitate auditivă reacţionează mai bine la audiobook-uri, în timp ce un 

copil cu personalitate vizuală va fi atras de imagini. Întreaga educaţie se individualizează pe abilităţile 

şi preferinţele copilului. În unele zone din SUA există comunităţi foarte solide de părinţi care-şi educă 

copilul în sistemul homeschooling, chiar fac cursuri în comun. Dacă un părinte este mai bine pregătit 

într-un domeniu, inginer fiind, elevii din acea comunitate se vor întâlni periodic să înveţe matematica 

în casa unuia dintre ei, sub îndrumarea acelui părinte. Orarul se stabileşte tot în funcţie de abilităţile 

copilului. Tot în SUA, acest program poate fi urmat până la admiterea la facultate, când trebuie să 

susţină probele specifice fiecărei facultăţi. 

La noi, totul a fost o adaptare ,,din mers” şi toată societatea s-a confruntat cu provocări diverse: 

familiile cu mai mulţi copii nu aveau spaţiu suficient pentru ca fiecare copil să aibă propriile limite, 

lipsa dispozitivelor pentru toţi copiii, internetul fără viteză suficientă.  Nu numai copiii s-au confruntat 

cu aceste deficienţe, ci şi foarte mulţi profesori pentru care utilizarea calculatorului a fost o noutate, 

dar cu voinţă şi perseverenţă au reuşit. Deși trebuie spus că nu întotdeauna viteza și cantitatea sunt și 

garanți ai unui proces de calitate, totuși putem vorbi aici în primul rând ca despre un context prielnic 

pentru reflecție și adaptare permanentă. Demersurile de realizare a activităților educative utilizând 

instrumente și resurse digitale nu constituie o noutate, pentru cei mai mulți profesori. La rândul său, 

MEC și instituțiile din subordine au promovat, în ultimele decenii, câteva inițiative și programe cu 

componentă digitală, foarte utile celor care doresc să se informeze. 
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EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE LA GRĂDINIŢĂ 

 
 

PROF. FRĂŢILĂ ADINA IULIANA 

GRĂDINIȚA CU P. P.  NR. 18 SIBIU 

 
 
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 realului în care se desfăşoară. Se poate afirma că 

educaţia este activitatea complexă realizată în cooperare de educator şi educabil (a căror rol este 

şanjabil) în vederea formării şi autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei 

mentalităţi pozitiv-contructiviste.  

Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţile educative 

organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor etc., drept educaţie 

nonformală, iar influenţele spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass 

media etc., educaţie informală. 

Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi 

iniţierea unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. 

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 
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acumulate, pe cele care au în mod cert, valoare educaţională şi pot influenţa comportamentele lor 

pozitive Cei trei termeni fundamentali pe care se bazează semnificaţia conceptului sunt „viaţa― 

permanent― educaţie". Educaţia nu se termină la sfârşitul instrucţiei şcolare, ci constituie un proces 

permanent. Educaţia permanentă îmbracă un caracter universal , democratic şi trebuie să răspundă 

schimbărilor care se produc în societate, în ştiinţă, tehnică, cultură.  

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni organizate 

ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru ceea ce 

propune societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala dezvoltă o 

serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie de activităţi 

de susţinere în afara clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, 

cât şi a familiei şi a cadrelor didactice. 

Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 

individului prin procesele de instrucţie şi educaţie,concentrate în procesul de învăţământ, simte tot 

mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă copilul. 

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă 

abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de 

„colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai 

cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare şi, mai 

nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare 

pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 

O categorie aparte şi relativ recent apărută de specialişti o reprezintă specialiştii în intervenţia 

socio-educativă. Aceasta cuprinde un ansamblu de acţiuni finanţate, organizate şi desfăşurate de 

societate în direcţia susţinerii, orientării, corectării sau suplinirii activităţii educative a părinţilor. 

Toate tipurile de specialişti cu care familia intră în contact prin copil (cadre didactice, pediatrii, 

medici, psihologi, jurişti etc.) exercită un rol explicit sau implicit pe lângă părinţi. Educaţia copiilor  

a devenit, în societăţile moderne, o problemă de interes naţional . 

Colaborarea dintre 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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NOI FACEM NATURA SĂ ZÂMBEASCĂ                                                                

PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

Prof. Frăţilă Crina                                                                                                          

Şcoala Gimnazială ,,Toma Cocişiu” Blaj 

 

 

,,Dacă te gândeşti la ziua care va urma- ia-ţi de mâncare 

Dacă te gândeşti la anul care va urma- plantează un copac 

Dacă te gândeşti la secolul care va urma- educă copiii.” 

Proverb chinezesc 

 

ARGUMENT 

De când există omul pe pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Ea l-a respectat, 

respectându-şi legile, regenerându-se nestingherită. Dacă ne gândim că prietenia este legătura care-i 

uneşte pe oameni, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură, 

ca lume ce constituie realitatea înconjurătoare. Pentru a fi prietenul ei trebuie să ai un comportament 

ecologic, s-o  ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind  

natura,  ne ocrotim pe noi înşine ! 

Datorită intervenţiei nechibzuite a omului, natura este astăzi în pericol. Poluarea ameninţă 

prezentul şi viitorul omenirii. Omul trebuie să-şi lege interesele de legile  naturii, să  gândească şi să 

acţioneze în conformitate cu acestea. Grija privind starea mediului înconjurător, înţelegerea 

necesităţii unei atitudini conştient ecologice presupune modificarea angajamentului şi a modului 

comportamental. 

Se impune, astfel, ca încă de la vârste  mici, copiii să fie educaţi în spiritul unei atitudini pozitive 

faţă de  mediul înconjurător, în vederea formării ulterioare a conştiinţei şi comportamentului ecologic, 

favorabile unui stil de viaţă sănătos – mental, emoţional, fizic şi socio-moral. Savoir – fair – ul se 

dezvoltă în direcţia acţiunilor concrete asupra mediului. O şcoală cu un mediu educaţional prietenos 

este un loc primitor, în care copiii vin cu drag, pentru că este curat şi plin de culoare, pentru că se 

simt ajutaţi şi protejaţi. Educaţia relativă la mediu urmăreşte dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a 

simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi problemele sale. Obiectivele vizează în 

egală măsură cunoştinţele, achiziţia de atitudini, clarificarea valorilor şi demersul practice. Educaţia 

ecologică nu-şi va atinge scopul dacă acţiunile pe care le sugerează elevului nu au o utilitate imediată 

prin aplicaţii practice, prin intervenţia  elevului în situaţii concrete în comunitatea în care trăieşte 

(familie, clasă, şcoală,cartier). 

Învăţându-i pe copii să apere natura, îi învăţăm să apere viaţa. Viaţa triumfă şi suntem mai 

optimişti când mediul înconjurător e curat, când copacii înfloresc şi dau culoare cenuşiului urban. 

Obiectiv general:-Formarea aptitudinilor şi atitudinilor necesare pentru dezvoltarea activităţilor 

conştiente şi responsabile care duc la îmbunătăţirea calităţii mediului. 
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- Cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural, sănătos şi echilibrat, a unui 

comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi natură. 

Activităţi:      

1. S.O.S.mediul înconjurător  

-prezentarea proiectului: argument,obiective, graficul activitatilor; 

-vizionare CD ecosisteme din diverse medii de viata 

2. “Natura în haine de toamnă” 

-actiune de curatire a resturilor vegetale  din Parcul ,,Avram Iancu” 

3. ,,O hârtie colectată, un copac are viaţa salvată” 

-colectare de maculatură 

4. “Arii protejate în România” 

-expuneri privind marile rezervatii din tara noastra; 

-referate intocmite de elevi; 

-proiectii de imagini 

5. “ Iarna în sărbătoare” 

- organizarea expoziţie temporară de desene pe tematica dată şi expunere de ornamente de brad 

confecţionate din materiale refolosibile 

6. “Eco-Codul” 

-alcătuirea unui panou cu afişarea celor “10 porunci” ecologice 

7. “Natura de lângă noi” 

-concurs de poezie şi creatii literare pe teme ecologice 

8. „O floare, un copil” 

- antrenarea copiilor în activităţile menite să contribuie la plantarea şi îngrijirea unor plante,se 

vor planta in jardiniere flori 

9. “22 Martie - Ziua Mondială a Apei” 

-acţiune de ecologizare a zonei Lacului Chereteu 

-împărţirea de afise cu conţinut ecologic  

10. “ 15 Aprilie – Ziua Pădurii” 

-actiune de ecologizare a zonei de agrement ,,Padurea Carbunari” 

-realizarea unui panou în faţa cabinetului de biologie cu specii de plante şi animale protejate la 

noi în ţară 

11. „22 aprilie- Ziua Pământului” 

- eveniment simbol al responsabilităţii civice în protecţia mediului. 

- ecologizare a zonei din jurul şcolii şi plantare de răsad floricol 

12.“24 Mai Ziua Europarcurilor ” 
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- excursie pe traseul→Cheile Turzii -Cluj (vizitarea Parcului Central si Gradina Botanica) 

13. „Ziua Mondială a Mediului” 5 iunie 

- încheierea etapelor proiectului cu realizarea unei expoziţii “Să iubim Pământul !” 

- se vor expune desene efectuate de elevii şcolilor participante, cât şi lucrări efectuate din 

materiale refolosibile: jucării şi tablouri 

- se va prezenta portofoliul proiectului 

- postarea pe site a ultimelor imagini cu expoziţia efectuată 

FINALITĂŢILE DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: 

* organizarea unei expoziţii cu obiecte, jucării confecţionate din materiale refolosibile;  

* afişier fiecărei clase completat periodic cu articole, desene, afişe cu ocazia diferitelor 

evenimente specifice proiectului ( Ziua Pădurii,  Ziua Pământului, Ziua Mondială a Mediului); 

* elaborarea unor pliante cu secvenţe din activităţile desfăşurate; 

* realizarea unui album cu fotografii reprezentând momente din acţiunile desfăşurate; 

* organizarea unor excursii tematice (Cluj -Napoca şi Cheile Turzii în mai) 

* plantarea de bulbi în jardiniere şi plantarea de flori în faţa şcolii, pe care elevii le vor îngriji; 

* întocmirea unor portofolii şi mape de lucru; 

* acţiuni de colectare şi valorificare a deşeurilor; 

* editarea unor pliante, a unui CD cu secvenţe  din acţiunile desfăşurate. 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

Postare de fotografii, impresii, jurnale de lucru realizate în timpul desfăşurării proiectului pe 

site-ul scolii;  

Portofoliul proiectului - cu lucrări artistico-plastice (desene, picturi, modelaje) şi practice 

realizate de copii în timpul proiectului; 

Înregistrări audio-video din timpul derulării proiectului. 

MEDIATIZARE:  

 → Internet : site-ul scolii, radio Blaj, revista scolii etc. 

  → afişierele din fiecare clasa a şcolii; 

  → popularizarea proiectului în sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, publicaţii 

pentru şcolari. 

Bibliografie: 

1. Velea , Luciana şi colaboratorii - Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate, Ghid pentru 

profesori şi elevi , Editura Agata , 2006 

2. Vlăsceanu ,Gheorghe coord., Neculau , Adrian  - Şcoala la răscruce. Schimbare şi 

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom ,2002 

3. Enciclopedie generală pentru copii, LITERA INTERNAŢIONAL. 

4. Silvia Breban, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga: Metode interactive de grup, 

Editura Arves. 
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Şcoala s-a închis, dar educaţia a continuat! 

 

 

Fricosu Ionelia                                                                                                                  

Şcoala Gimnazială nr. 2                                                                                                                

2 Mai - Constanţa 

 

 

În vremuri greu încercate, şcoala s-a transformat, flexibil şi coerent într-o şcoală a vieţii, în care 

atât elevii, cât şi profesorii au învăţat  să continue învăţarea într-un mediu care până nu demult nu era 

indicat în totalitate.  

Actorii educaţionali: elevi, profesori şi părinţi, au contribuit la continuarea actului educaţional 

în sfera tehnologiei şi comunicării la distanţă pe diferite căi în funcţie de contextul şcolii, familiei şi 

de creativitatea şi libera opţiune a profesorului care a elaborat planuri de învăţare “online”, sincron şi 

asincron cu elevii. 

Personal, am experimentat învăţarea asistată de calculator şi comunicarea indirectă cu elevii şi 

părinţii, pe principiul flexibilităţii şi acomodării la resursele de învăţare existente. 

Ştim cu toţii că şcoala nu este altceva decât “o scenă socială, în care actorii produc şi reproduc 

raporturi sociale”, iar în mediul online trebuie să manifestăm coerenţă deplină pentru a nu da naştere 

la neînţelegeri care pot produce erori mai târziu. 

Iniţial, am ales comunicarea pe site-ul şi pe grupul clasei cu elevii şi părinţii, ţinând cont de 

faptul că acest mod de comunicare era cel mai la îndemână şi fusese experimentat de noi încă de la 

începutul clasei pregătitoare. Mai apoi educaţia s-a desfăşurat pe platforma şcolii, iar tabletele pe care 

şcoala şi comunitatea le-a achiziţionat pentru toţi elevii au fost de un real folos. 

Activităţile le-am structurat simplu, sub forma unui plan realizat săptămânal şi structurat pe zile 

şi discipline, cu  precizarea orelor şi al activităţilor cât mai clar şi succint pe înţelesul  elevilor  mei 

de clasa a II-a. Fiecare activitate a fost însoţită de îndemnul de a întreba prin orice mijloc ceea ce nu 

este înţeles.  

La buna înţelegere au contribuit lecţiile sincron sub formă de conferinţă, desfăşurate printr-o 

aplicaţie gratuită pe care aproape toţi părinţii şi-au descărcat-o pe telefon, laptop, pc. În lecţiile tip 

conferinţă audio, video am dezbătut lecţiile noi, exerciţiile, problemele, temele mai dificile şi care 

necesitau explicaţii clare, exemplificări practice şi repetarea conţinutului.  

Acestea au fost îmbinate echilibrat cu lecţiile asincron, desfăşurate sub formă de muncă 

independentă, cu ajutorul explicaţiilor redate prin filmuleţe şi înregistrări video, folosind manualele 

şcolare şi culegerile pe care elevii le aveau. 

Bineînţeles că  părinţii au fost motorul acestor lecţii şi cei mai buni colaboratori pe care aş fi 

putut vreodată să-i am, fără ei nimic nu s-ar fi putut desfăşura, cu atât mai mult educaţia unor elevi 

de vârstă şcolară mică. Deseori am fost impresionată de creativitatea şi opţiunile găsite de elevi şi 

părinţi în acest mediu nou: fotografii inedite, filmuleţe cu activităţile proprii, programe şi aplicaţii 

creative, jocuri educaţionale, pe care nu ştiam că le pot folosi. 
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Totodată, feedback-ul lecţiilor a fost de un real folos, fiecare elev îmi trimitea temele 

desfăşurate sub formă de fotografii şi filmări, pe care le urmăream şi le corectam scriindu-le şi 

încurajându-i. Recunosc că timpul a fost dublu faţă de cel pe care îl petreceam pentru pregătirea 

lecţiilor şi verificarea temelor, dar doar aşa aveam certitudinea că pot trece mai departe în predarea 

unor noi lecţii şi desfăşurarea învăţării. 

Este adevărat că, la clasele mici, colaborarea cu familia este mai uşor de realizat şi, că odată cu 

înaintarea în vârstă, aceasta îmbracă alte nuanţe, dar atunci când există încredere un lucru banal poate 

deveni atât de motivant, încât, să se dorească repetarea acestuia. 

Însăşi „Şcoala Altfel” am desfăşurat-o aşa, sub forma unui plan atractiv cu sarcini simple şi 

clare de realizat în familie, alături de părinţi, fraţi, bunici. 

Modalităţile de comunicare online au fost Grupul Clasei Buburuzelor, Site-ul Clasa a II-a 2 

Mai, Grupul Clasei pe WhatsApp, Messenger şi WhatsApp pentru mesaje private ale 

elevilor/părinţilor, Aplicaţie de Conferinţă Video, Platforma Educaţională a Şcolii.  

Activităţile cu elevii s-au desfăşurat sub formă de conferinţă online şi activitate independentă 

conform explicaţiilor şi postărilor de pe platformă şi din grupul clasei, alături de consilierea 

permanentă asupra sarcinilor de lucru; urmărirea explicaţiilor audio-video, scrise, imagistice; 

activitate directă cu elevii prin conferinţă video pe Adservio şi Zoom; lectură independentă din cărţile 

recomandate; studiu şi exerciţiu independent, cu suport ppt, imagistic sau audio-video; quizz-uri şi 

jocuri interactive pe platforme interactive gratuite; realizarea de activităţi în ateliere de creaţie online; 

teatru, film şi poveşti radiofonice pentru copii. 

Activităţile personale au necesitat mai mult timp decât de obicei şi au constat în: studiu 

individual; realizarea de înregistrări video educative pe lecţiile propuse; corectarea temelor; realizarea 

de fişe, ppt-uri, planşe didactice, jocuri şi teste online, postarea pe grupul clasei a activităţilor 

explicative şi a temelor, produselor realizate de elevi; participarea la cursuri de formare şi Webinaruri; 

oferirea de indicaţii, soluţii şi sfaturi elevilor şi părinţilor privind activitatea şcolară şi nu numai. 

Orarul activităţilor cu elevii a avut loc conform orarului clasei pe discipline, dar a început cu o 

oră mai târziu, între orele 9.00 şi 12.30 şi s-a desfăşurat prin îmbinarea echilibrată a activităţilor 

sincron şi asincron, ţinând cont de vârsta şi capacităţile individuale ale elevilor clasei mele. 

Pregătirea şi analiza activităţilor  desfăşurate şi în curs de desfăşurare am făcut-o după-amiaza, 

programându-mi foarte bine activităţile şi urmărind mereu valorificarea cunoştinţele asimilate şi buna 

înţelegere a celor  în curs de asimilare. 

Pe scurt, învăţarea asistată de calculator a fost şi este o experienţă inedită, grea pe alocuri, atunci 

când nevoia de a comunica direct şi de a interacţiona cu elevul se loveşte de ecranul monitorului, iar 

sentimentele devin contradictorii, feedback-ul este uneori neclar la început şi lipsesc emoţiile reale 

ale întâlnirii profesor- elevi sau poveştile din pauze şi încercările de a face lucrurile împreună, ca o 

echipă. 

Din dorinţa de a contribui la coeziunea grupului clasă am făcut efortul de a încuraja atât separat 

fiecare elev, dar şi împreună: am comunicat permanent, am promovat temele reuşite, caietele 

impecabile, filmările pline de inteligenţă şi umor, desenele creative, colajele bine îmbinate, toate 

acestea  le-am însoţit de cuvinte încurajatoare şi le-am publicat pe grupul clasei pentru a fi văzute de 

toţi elevii şi pentru a învăţa unii de la alţii într-un mediu stimulativ şi plin de încredere.  

Astfel, un desen inedit, un afiş viu colorat, un bilet adresat cu mare dor colegilor şi doamnei 

învăţătoare, curcubeul „Totul va fi bine!”, jetoane matematice, cântece bine interpretate, lecţii 

expresiv citite, au fost câteva dintre imboldurile care i-au făcut pe elevi şi pe părinţi să continue 

învăţarea şi să îşi ocupe frumos timpul, chiar şi pe timpul weekend-ului, când împreună am urmărit 
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piese de teatru, am ascultat poveşti radiofonice, am citit cărţile preferate sau ne-am întrecut în 

rezolvarea de teste pe kidibot.  

Din toate aceste motive, consider că flexibilitatea relaţiei dintre noi a influenţat pozitiv climatul 

la nivelul „clasei online” şi cred că aceasta a stimulat potenţialul intelectual şi creativ al elevilor aflaţi 

departe unii de alţii, contribuind, bineînţeles, la educaţia fiecăruia individual şi la educaţia clasei în 

ansamblu. 

Aştept însă cu mare nerăbdare să-mi îmbrăţişez elevii, să le simt pe viu trăirile, să sparg bariera 

ecranului, care a fost de un real folos în această perioadă, dar de care mă voi despărţi fără pic de 

regret. 

Ca o concluzie, pot afirma că în aceast timp cooperarea a fost cuvântul de ordine, această şcoală 

online nu ar fi fost o acţiune eficientă dacă nu ar fi presupus cooperarea mai multor oameni, elevi, 

profesori, părinţi, comunitate.  

Responsabilitatea ne-a aparţinut tuturor! 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

Prof. înv. preșcolar: Frigură Alina Elena 

 

                                                     

 

Trăim vremuri tulburi, dificile,  în care  școala trece online și totul este o schimbare  rapidă la 

un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori, ce privesc cu nesiguranță  anul școlar.  

În aceste contexte se modifică rolurile familiei și ale școlii, în educația copiilor. 

Cu răbdare, susținere și comunicare, timpul petrecut acasă dar  și ideea de școală online poate  

fi o oportunitate de a întări relația familie-școală de care este  nevoie pentru viitorul copiilor.   

Această schimbare necesită resurse care  pot ajuta să facem  tranziția mai ușoară la educația de 

acasă. Este imperios necesar parteneriatul familie-școală, deoarece doar astfel   copiii pot fi susținuți 

în dezvoltarea lor educațională, afectată de pandemie. 

Statul acasă au dezechilibrat milioane de copii, de educația tradițională și au scurtat timpul liber 

al părinților.  

Într-adevăr ne lovim de numeroase impedimente în această schimbare, deoarece unele localități 

nu au acces la tehnologie, interacțiunea și comunicarea elev-profesor dispare, programul de odihnă 

devine tulburat, copiii sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală, sunt izolați  

de prieteni și colegi, activitățile  fizice și  activitățile sociale sunt înlăturate, etc. 

Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de educaţie  al copiilor, ci și legăturile 

sociale, afective. 

Copiii se află în proces de formare și, au nevoie  de comunicare, de sprijin  și de susținere din 

partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor. Provocările sunt semnificative pentru toți:  

familii, profesori, comunități.  

Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că  nu au cu cine lăsa copii acasă, pe de 

cealaltă parte,  cadrele didactice se confruntă cu numeroase probleme ce intervin cu această 

schimbare: schimbarea programului de ore, schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea 

experiențială, lipsa tehnologiilor pentru a ușura  predarea online, lipsa de experiență cu metodele de 

lucru online și cu pedagogia digitală. 

Încet, încet se construiesc noi programe și metodologii de educație, transformând criza într-o 

ocazie de creștere și adaptare la nevoile elevilor, ale profesorilor și ale părinților. 
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Parteneriatul  educațional se menține la înălțime , în contextul învățatului acasă, prin: discuțiile 

individuale părinte-profesor pentru învățarea personalizată a copilului, ajutarea copiilor în realizarea 

temelor și proiectelor online ,solicitarea ajutorului când este nevoie, comunicarea frecventă, onestă și 

eficientă a informațiilor despre copii, colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului, implicarea 

în activități organizate de școală și comunitate, strânsa legătură dintre părinți-cadre didactice, evitarea 

învinovățirii unei tabere sau a alteia. 

De asemenea și colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau 

acasă (ateliere digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni) are o mare pondere. 

Prin învățarea online copiii își dezvoltă autonomia și responsabilitatea, simțul colaborării și al 

încrederii.  

Esențialul nu este să facem mai mult, ci să facem atât cât ne stă în puțință, deoarece cu 

îngăduință și ajutor împreună vom putea reuși. 

Părinții pot întreține  educația copiilor și o relație benefică , cu programul școlii online, oferind 

timp acestei schimbări, asigurând copiilor un spațiu liniștit în care acestia sa nu fie tulburați, să susțină 

responzabilizarea copilului în procesul învățării,  să încurajeze copilul să preia inițiativa și să  clarifice 

cu profesorii,  atunci când întâmpină probleme, să arate respect față de ce simte vizavi de educația 

acasă, să le validezi trăirile și frustrările, normale în acest context, și să comunice cu calm. 

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.  

În plus, școala tradițională nu se compară cu școala online, existând cercetări care arată un 

randament mai scăzut în educația digitală. Este foarte important pentru copiisă fie sprijiniți și apreciați 

chiar și pentru eforturi minime, zi după zi, deoarece recunoscându-le reușitele la final de zi, vor avea 

un start bun și o încredere în forțele propria, privind cu optimism această perioadă tulbure.  

Tranziția de la clasă la școală poate să fie lipsită de motivație, fiind   demonstrat că puterea de 

concentrare scade odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea reprezintă un mare 

impediment.      

Sunt numeroase lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe benefice 

pentru fiecare dintre noi.  

Nu există proces educativ separat, deoarece acesta are loc acasă, la școală și în societate. De 

aceea, este imperios necesar să existe o societate unită, în care fiecare membru să  contribuie cu 

resurse, dar și cu compasiune, pentru același țel: binele copiilor.  
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Școala de acasa , învățământ on-line și tradițional 

 

 

FRUNZA ALEXANDRA STEFANA 

 

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. 

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.  

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. 

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. 

 Metoda tradițională de predare nu este în totalitate lipsită de valoare.  

Avantajele metodelor tradiționale includ: 

▪ Predarea este uniformă și consecventă. 

▪ Subiectele și abilitățile sunt predate într-o anumită ordine coezivă. 

▪ Evaluările cadrelor didactice sunt mai simple. 

▪ Evaluarea școlară de către consiliile școlare și departamentele de învățământ sunt mai ușor de 

realizat. 

Dezavantajele metodelor tradiționale de predare includ: 

▪ Curriculumul este inflexibil, așa cum este și rolul profesorului. 
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▪ Uniformitatea înseamnă că sistemele se schimbă lent și sunt mai puțin capabile să țină pasul 

cu nevoile studenților. 

▪ Instruirea se concentrează mai degrabă pe memorare decât pe abilități de gândire la nivel 

superior, plasând elevii care se luptă cu memorarea în dezavantaj. 

▪ Nevoile elevilor cu medii și handicap diferite sunt rar întâlnite. 

▪ Se bazează pe o presupunere falsă că toți copiii se află pe un teren de joc echitabil și că unii 

sunt "intenționați" să eșueze. 

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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ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN DANEMARCA CENTRAT PE VALORI -  

PROVOCARE SAU UTOPIE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 

 

Prof. Fulea Cătălina-Cristiana 

Școala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu„ Constanța 

 

 

În municipalitatea Viborg sunt stabilite câteva valori fundamentale care stau la baza întregului 

management Este deosebit de interesant modul de implementare in diferitele tipuri de şcoli. Toată 

politica de personal se bazează pe urmatoarele valori: diversitate; ordine /discilina; competenţă; curaj. 

Este evident că aceste valori stau la baza tuturor deciziilor. Implementarea se face de sus în jos, 

la toate nivelurile. Ceea ce este foarte clar este că acest tip de management s-a creat pe o decizie 

politică. Deşi valorile ar trebui să fie independente de buget, în realitate şcolile se confruntă cu tăieri 

bugetare. Managerii de şcoli sunt obligaţi să creadă şi să practice acest sistem de valorii în propria 

şcoală. Autonomia şcolii le dă posibilitatea să interpreteze şi să discute aceste valori în colectivitatea 

din care fac parte şi pe care, mai apoi să le aplice cu stricteţe în viaţa şcolii. 

Cuvintele cheie sunt: autonomie; participare; responsabilitate; încredere; stare de bine, fericire. 

Principalele priorităţi în educaţia copiilor sunt starea de bine, confortul psihic şi armonia. 

Evaluarile deţin un loc secundar în priorităţile invăţământului obligatoriu. Totul este conceput astfel 

încât să fie evitate situaţiile stresante atât pentru pentru elevi, profesori sau directorul de şcoală(-

exemplu : rezultatele evaluărilor nu sunt făcute cunoscute elevilor şi părinţilor ci doar profesorilor cu 

scop de concepere a planurilor de ameliorare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare). Acceptarea 

insuccesului şi critica sunt considerate ineficiente, demotivante. Abordarea pozitivă a oricărui aspect 

este considerată strategia eficientă. Totuşi, în liceu, am găsit o apropiere cu sistemul nostru de 

învăţământ deoarece apare noţiunea de evaluare atât a profesorului de către director cât şi a elevilor 

de către profesori. Este singurul tip de şcoală în care se discută despre performanţă. 

Tot sistemul danez se bazează pe exerciţiul democraţiei pe care-l învaţă de pe băncile şcolii. 

Un exemplu de bună practică este cel de la scoala Moolehojskolen unde ne-a fost prezentată“ 

democraţia elevilor “un mod de a conduce şcoala cu ajutorul” House Concil”. Acesta funcţionează 

aproximativ ca şi Consiliul Elevilor din şcolile româneşti, dar există totuşi diferenţe semnificative. În 

House Concil fiecare clasă are un reprezentant dar astfel încât fiecare elev să ajungă să facă parte din 

acesta. Un elev citeşte ordinea de zi a şedintei, se discută despre realizările săptămânii anterioare şi 

se fixează agenda săptămânii viitoare, luându-şi responsabilităţi. Elevii sunt bucuroşi că părerea lor 

este auzită şi că, deşi adulţii au decizia ei o pot totuşi influenţa. O regula de aur este că ceva odată 

stabilit nu se mai discută şi negociază. 

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 

sunt preluaţi de părinţi. Intersant este faptul că ei nu-şi fac temele pentru a doua zi (doar daca ei 

optează pentru asta (ci au doar activităţi de loisire). Responsabilitatea temelor o au părinţii nu şcoala. 

Un amănunt interesant ar fi că majoritatea elevilor sunt desculţi în şcoală, pantofii fiind lăsaţi la intrare 

tocmai pentru păstrarea curăţenieiîn şcoală. 
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În ceea ce priveşte copiii cu nevoi speciale se încearcă integrarea lor în şcolile de masă dar se 

lucrează cu ei şi individual de la 2 la 15 ore pe săptămână. Pentru elevii cu dislexie există un centru 

special unde elevii sunt aduşi din toată comunitatea Viborg-ului pentru programe remediale care 

durează între 6-8 săptămâni. În acest timp sunt învăţaţi să folosească mijloace de învăţare specifice. 

Sunt elevi care revin şi în anii următori pentru a putea să facă faţă şcolii de masă. 

Ca şi concluzie deşi există similitudini cu sistemul românesc de învăţământ există totuşi câteva 

diferenţe majore pe care le voi evidenţia: 

- sistemul de management se bazează pe valori fundamentale stabilite de comunitate care sunt 

acceptate şi asumate în toate structurile şi la toate nivelurile 

- conştiinţa joacă un rol mai important în monitorizare şi evaluare decât personalul ierarhic 

superior  

- foarte multe decizii se iau la nivelul celor care trebuie să le şi îndeplinească  

- învăţămânul obligatoriu este orientat spre frecventare şi finalizarea de către toţi elevii şi nu pe 

evaluare şi obţinere de performanţe; 

- se cheltuiesc mult mai multe fonduri pentru elevii cu probleme de învăţare sau sociale decât 

pentru cei orientaţi spre performanţă; 

- dacă în sistemul românesc de învăţământ stresul este cuvântul la ordinea zilei în cel danez el 

nu există fiind înlocuit cu relaxare, respectiv confort psihic ; 

Aceasta, cred ca este secretul faptului că danezii sunt declaraţi cel mai fericit popor din lume. 
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Metoda „Flipped classrooms”                                                                                                    

practici și experiențe de învățare în grădiniță 
 

 

prof. Daliborca FULGA                                                                                              

Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă 

 

Conceptul de flippedclassroom  a  fost    popularizat  în   anii 2000  de  doi Profesori  americani,  

Jonathan  Bergmann și Aaron  Sams. Cei doi  profesori de  chimie  s-au cunoscut la școala  din  

Colorado unde  predau și au început să-și  planifice  lecțiile  împreună. Pentru  că   mulți  elevi  

absentau  de  la   ore,    profesorii   au    început   să   înregistreze  prezentări PowerPoint cu audio pe 

care le-au trimis online elevilor. 

 În scurt  timp  și-au dat  seama  că, de  fapt, momentele   când  elevii  au  cea  mai  mare   nevoie  

de  profesor  sunt atunci   când   se  împotmolesc  și   au  nevoie  de ajutor   individual.  „N-au  nevoie   

de mine  să    le  dau   tot conținutul    în   clasă,  îl    pot   primi de unii singuri, anterior”,  scriu  

profesorii  în  povestea  lor.  Așa a căpătat  popularitate     învățarea inversată, care s-a transformat și 

într-o adevărată mișcare globală,  Flipped Learning Global  Initiative, care funcționează sub motto-

ul „întâi pedagogia, apoi  tehnologia”.  

Modelului   pedagogic   flipped   classroom  sau  clasa inversată - o   formă   de  blendedlearning, 

învățare mixtă (atât offline, cât și online), pe care mulți  profesori   au  experimentat-o deja, poate   

fără   să știe că așa  se  numește. Exemplele   au  arătat cum  poate fi   folosită cu succes  atât  pentru  

elevii mai mici, cât și pentru elevii care au mai multă autonomie în învățare.                                                                                                                                                            

Ce se întâmplă în clasa tradițională (profesorul predă și elevul  

învață acasă) se inversează în flipped classroom (profesorul trimite materiale, elevul se pregătește, 

iar în clasă se explică, se consolidează, și se aplică noile cunoștințe).  

Astfel profesorii  se pot concentra pe nevoile individuale ale elevilor, iar ei pot învăța în ritmul 

lor, din discuțiile la clasă. În plus, modelul facilitează dezvoltarea autonomiei și gândirii critice, 

promovează acceptarea celorlalți și descoperirea punctelor slabe și forte care îi fac unici pe elevi. 

Cei 4 piloni ai acestui mod de învățare sunt: 

1. Un mediu flexibil - spațiul clasei și flexibilitate privind timpul de învățare și evaluarea. 

2. O nouă cultură a învățării - profesorul nu e singura sursă de informații, elevii construiesc 

conținuturi. 

3. Conținut cu sens - creat de profesor și elevi. 

4. Educator profesionist - care e la dispoziția elevilor și colaborează cu colegii săi. 

Învățarea inversată Scopul:  cultivarea  experienței  de învățare  variate   pentru  cei   care învață,  

care pot  include  învățarea   prin   colaborare ,  învățarea   bazată  pe  proiect,   învățarea   colaborativă   

de   tip   peerlearning   și rezolvarea de probleme. 

OPORTUNITĂȚI 

• Cadrele didactice pot deveni creatori de resurse educaționale; 

• Posibilitatea de a transmite copiilor sugestii de activități  în mediul online; 

• Identificarea nevoilor individuale de dezvoltare a preșcolarilor; 
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PROVOCĂRI 

• Învățarea la nivelul preșcolar depinde fundamental de relația directă/în față cu adultul; 

• Din acest motiv învățarea inversată poate fi adaptată și individualizată în funcție de 

particularitățile individuale de dezvoltare/nivel de vârstă al preșcolarilor; 

Abordarea  învățării inversate la grădiniță 

 1. Pregătirea dinaintea evenimentului(activităților):  

-copilul vizionează materialele trimise de educatoare;  

-discută cu membrii familiei; 

-își stabilește sau se gândește la întrebări pe marginea celor trimise pentru revenirea la grupă;  

 2. Învățarea eveniment (la grupă): 

-consolidare, explicații, lucru în echipă, evaluare, jocuri, exerciții și predarea unor cunoștințe noi; 

 3. Învățarea de după eveniment (după frecventare): 

-ce face copilul acasă după ce a fost la grădiniță și a trecut prin primele două etape, exerciții, aplicarea 

cunoștințelor. 

Flipped learning/flipped classroom pe perioada activității on-line 

Aplicare chestionar părinți; 

Educatoarea cunoaște cum se pot conecta părinții și preșcolarii pe parcursul săptămânii; 

Conectarea cu părinții și copiii (luni sau atunci când părinții sunt disponibili) și introducerea 

acestora în tema săptămânii; 

Consilierea parentală –cum să lucreze cu copiii, să-i stimuleze; 

Evaluarea săptămânii –vinerea (sau în funcție de disponibilitatea părinților) împreună cu 

preșcolarii ajutați de părinți: 

                         - Ce au învățat? 

                         - Ce pot face cu ceea ce au învățat? 

                         - Provocări lansate de educatoare. 

                         - Proiecte pregătite de copii, părinți și prezentate.     
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Școala de acasă 

 

Prof. învăț. primar Nicoleta Fulger                                                                                     

Școala Gimnazială Leonardo da Vinci, București 

 

Nu știu cum ați perceput dumneavoastră această perioadă în care pandemia ne-a mutat sala de 

clasă de la școală în bucătăria/sufrageria personală, însă pentru mine s-a dovedit a fi cea mai grea 

provocare a carierei.  

Regândirea întregului demers didactic, găsirea mijloacelor digitale optime pentru clasă, 

captarea și menținerea atenției elevilor mei pe tot parcursul activițăților, transmiterea noilor 

cunoștințe într-un climat deloc prietenos și, nu în ultimul rând, ideea de lecție deschisă zilnic, cu 

spectatori părinți și bunici, toate acestea reprezintă câteva dintre problemele cu care m-am confruntat 

în această perioadă de școală online. 

Pentru a-mi păstra echilibrul și pentru a reuși să le transmit copiilor conținuturile specifice clasei 

pregătitoare, am parcurs următorii pași:  

- Am lucrat pe platforma Zoom (platformă agreată de școală). 

- Am căutat să îmbin tradiționalul cu modernul. N-am făcut exces de materiale digitale, ci am 

dat un aer ludic și dinamic tradiționalului, utilizând în anumite momente ale lectiilor diverse aplicații. 

- Am făcut o selecție riguroasă a acestor aplicații (nu orice fișă digitală, test online, prezentare 

ppt se potrivesc clasei mele). 

- Am stabilit cu părinții să-mi trimită zilnic poze pe WhatsApp cu ceea ce lucrau cei mici, iar 

eu le trimiteam mesaje scrise/audio pentru a le oferi un feedback și pentru a le valida munca.  

- Am comunicat permanent cu colegele de pe serie și nu numai, am făcut schimb de idei, am 

cerut ajutorul atunci când am simțit că nu pot găsi singură rezolvarea. 

- M-am înscris pe n grupuri pe Facebook de unde am împrumutat idei (n-am uitat niciodată să 

le mulțumesc colegilor mei care au reprezentat pentru mine o sursă de inspirație). 

- Am participat la cursuri de formare care au avut ca temă mijloace digitale ce pot facilita 

înțelegerea de către copii a conținuturilor transmise. 

Cumva, am reușit să facem față acestei perioade, atât eu cât și elevii mei, însă căldura clasei de 

la școală, intimitatea de grup școlar, relațiile elev-elev, elev-profesor, deprinderile de grup, 

autonomia, relațiile interpersonale, în general, au fost aspectele care au avut cel mai mult de suferit.  

Sunt tare mândră de piticii mei care au dovedit o capacitate de adaptare fenomenala, la cei 6 

anișori ai lor, au învățat să citească și să socotească în online, au reinventat joaca în pauzele virtuale, 

au acceptat această provocare cu seninătate și chiar au ieșit învingători. 

Tare dor mi-a fost de școala școală, cu toate neajunsurile ei!  
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Proiectarea unei unități de învățare cu ajutorul R. E. D. - urilor 

 

Prof. înv. primar Fulina Carmen                                                                                      

Școala Gimnazială nr. 43 Ferdinand Constanța 

 

Disciplina: Comunicare în limba românã 

Clasa pregãtitoare 

Unitatea de învățare: Primãvara- sunetele şi literele B,b, D,d, H,h 

Tema: Ȋn pădure- sunetul și literele B, b 

Activități de învățare: 

Prima oră 

- Identificarea viețuitoarelor din pădure pe baza unei imagini  

- Recunoașterea sunetului în cadrul cuvȃntului 

- Realizarea corespondenței sunet-literă 

- -Vizionarea unei povești și manifestarea reacțiilor corespunzătoare (”In pădure” -soft ”O 

călătorie distractivă prin clasa pregătitoare” editura EDU 

 https://www.edituraedu.ro/index.php?page=magazin ) 

- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 

- Identificarea sunetului  în silabe şi cuvinte  

- Enumerarea unor cuvinte care încep/ se terminã cu sunetul B 

- Scrierea literelor B, b 

- Punerea în corespondență a unui cuvânt rostit cu imaginea potrivită 

- Completarea cuvintelor cu literele care lipsesc 

A doua oră 

- Alcãtuirea, oral, a unor propoziţii despre plante şi animale din pãdure, cu suportul unor 

imagini 

- Prezentarea obiectelor fabricate din lemnhttps://www.youtube.com/watch?v=wcehpOgP7VU 

- Personificarea literelor de tipar 

- Vizionarea filmului de desen animat „Hansel şi Gretel” 

https://www.youtube.com/watch?v=JAuseryG_ro 

- Joc de rol cu pãpuşi pe degete  
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În proiectarea acestei unități de învățare am intenționat să îi familiarizez pe elevi cu elementele 

caracteristice mediului forestier, observând schimbările apărute în natură în anotimpul primăvara, să 

îi determin să participe cu interes la dialoguri simple, să -și exprime propriile idei. 

Am avut în vedere formarea și dezvoltarea competențelor de exprimare de mesaje orale, 

receptarea unei varietăţi de mesaje scrise și redactarea de mesaje scurte. Am pus accent pe 

pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple, pe transmiterea clară a unor informaţii 

referitoare la sine şi mediul înconjurător, pe trasarea corectă a elementelor grafice şi a contururilor 

literelor. 

Am insistat în exersarea musculaturii fine a mâinii, a coordonării mişcărilor şi în stimularea 

interesului pentru participare activă în cadrul activităților. 

Obiectivele propuse pentru fiecare lecție au fost atinse și am fost mulțumită de produsele finite 

ale elevilor (fișe de lucru, sarcinile rezolvate în auxiliar) și de participarea lor la activitățile 

desfășurate. 

Copiii au fost foarte creativi, iar jocul de rol cu păpuși de degete a fost de departe cea mai 

îndrăgită activitate. Au pornit de la povestea ”Hansel și Gretel” și și-au imaginat diferite aventuri, cu 

diferite personaje prin pădurea de brazi. 

Pentru realizarea corectă a sarcinilor de lucru elevii au primit recompense sub formă de 

buburuze și câte o diplomă pentru interpretarea din cadrul teatrului de păpuși. 

Ȋn ora următoare voi continua cu alte activități plăcute copiilor, precum: 

-Ordonarea imaginilor urmãrind desfãşurarea evenimentelor din poveste  

- Completarea unui rebus cu definiții în imagini 

-Modelarea literelor din plastelinã şi a unor obiecte care încep cu sunetul vizat 
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Educație fără frontiere 

 

Grădinița cu p. p. ,,Dr. Ion Rațiu” Turda 

Prof. înv. preșcolar Fulop Timea Melinda 

 
 

”Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de 

care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul 

de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.” de Gaston Berger 

Educația pregătește copilul de azi pentru omul de mâine... ,,Mâine” poate fi o altă pandemie, 

pentru care omenirea nu este pregătită, iar noi măsuri de precauție vor fi puse în aplicare. Școala de 

acasă a devenit brusc o modalitate prin care cei participanți la educație au fost protejați de virusul 

Covid-19.  

Activitățile de zi cu zi din sala de grupă au trecut în modul on-line, iar de această dată grădinița, 

școala și copiii s-au adaptat nevoilor societății. Datorită învățământului on-line cadrele didactice și-

au adaptat strategiile didactice, astfel ca toți copiii să asimileze informațiile în mod corespunzător.  

Strategiile oferă soluția de ordin structural-procedural cu privire la proiectarea și combinarea 

diferitelor metode, mijloace, forme și resurse de predare-învățare pentru ca elevii să ajungă la 

achizițiile dorite, iar obiectivele educaționale să fie atinse.                    

Învățământul on-line este o formă de predare alternativă în carul căreia se asigură continuarea 

procesului educațional în condiții normale, prin intermediul diverselor instrumente infomatice de 

comunicare la distanță. 

Avantajele învățământului în sistem on-line sunt: diversitatea resurselor didactice, folosirea 

unor programe de editare, platforme de învățare care permit distribuirea ecranului, folosirea unor 

jocuri educative. Imaginile colorate, sunetele atrag atenția copiilor, iar experții din educație care 

studiază de zeci de ani această formă alternativă de învățare spun că învățarea este mai eficientă.  

Elevii au acces la materialele elaborate de profesori, profesorii pot să ofere individual feed-

back elevilor, aceste lecții online pot fi accesate de oriunde și oricând, programul este flexibil.  

Dezavantajul învățământului on-line poate fi faptul că tehnologia avansează zi de zi și 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. Lipsa comunicării reale, lipsa întâlnirii fizice 

conduce la distanțarea socială. Problemele tehnice, lipsa internetului, a dispozitivelor sunt 

impedimente greu de controlat, iar informațiile nu pot fi accesate.    

Internetul este foarte util în învățare, iar pentru elevi tehnologia este atractivă de aceea trebuie 

folosită într-un mod eficient. Într-o clasă tradițională, elevii pot să se cunoască mai bine, să-și spună 

opiniile, să-și exprime emoțiile.  

Educația este un proces deliberat, nedeliberat, explicit, implicit, sistematic, nesistematic de 

formare și modelare a omului din perspectiva finalităților racordate la reperele socio-istorico-

economico și culturale ale ariei în care se desfășoară... și nu în ultimul rând fără frontiere.  
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Învăţământul tradiţional, învăţământul on-line sau ambele? 

 

Prof. Funar Maria,                                                                                                             

Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa 

 

Societatea umană s-a confruntat cu o mare încercare şi tot ce se poate ca provocările să apară 

şi pe viitor. Sistemul de învăţământ a fost nevoit să se adapteze rapid, pentru a asigura în continuare 

o educaţie de calitate elevilor. Soluţia a fost învăţământul on-line. Dar, ca orice fenomen nou, au 

existat şi unele sincope, aşa cum au existat şi reacţii de opoziţie faţă de acest nou sistem.  

După un an de învăţământ on-line, se poate face un bilanţ şi se poate răspunde numeroaselor 

întrebări: „A fost eficient acest sistem de predare?”, „Calitatea educaţiei a crescut sau a regresat?”, 

„Învăţământul tradiţional este mai bun?”, „Să renunţăm la învăţământul on-line?”, „Să integrăm acest 

mod de predare?” 

Din experienţa personală la catedră, aş putea spune că fiecare formă de învăţământ are plusurile 

şi minusurile sale. În continuare, aş dori să prezint câteva dintre avantajele şi dezavantajele pe care 

le-am identificat la învăţământul on-line. 

Avantaje: 

- manipularea mai facilă a materialului didactic de predat, a resurselor educaţionale din mediul 

web. 

- crearea unei baze de lecţii în format digital, sub formă de prezentări power-poin, filme 

educaţionale 

- lecţiile însoţite de imagini, material video sunt mai atractive pentru elevi, mai ales în cazul 

biologiei, disciplina pe care o predau 

- copiii mai introvertiţi au comunicat mai uşor cu cadrul didactic; mediul familiar i-a făcut să 

fie mai deschişi, mai comunicativi.  

- în mediul on-line nu am întâlnim fenomenul de bullying între elevi 

- feed-backul testelor administrate a fost mai rapid (la testele de tip quiz). 

- elevii au putut apela la diferite surse de informare şi au putut crea şi prezenta mai uşor diferite 

materiale  (ex. prezentări power-point). În felul acesta, am diversificat şi formele de evaluare a 

elevilor. 

Dezavantaje: 

- interacţiunea dintre elevi şi cadrul didactic nu are aceleaşi valenţe afective ca cea din 

învăţământul tradiţional, din sala de clasă 

- mulţi elevi îşi opresc camerele pe perioada orelor, astfel controlul profesorului este îngreunat 

- nu există o certitudine asupra participării active a tuturor elevilor la oră, mai ales când 

camerele sunt oprite.  

- relaţiile sociale între grupurile de elevi pot fi alterate, elevii se înstrăinează unii de alţii; 

interacţiunea şi munca în echipă nu se mai realizează la fel. 

- activităţile practice realizate virtual nu au acelaşi impact ca cele realizate în laborator. 

Abilităţile şi competenţele practice nu se pot atinge în on-line, la acelaşi nivel ca în învăţământul 

tradiţional, cu prezenţă fizică.  

Dacă e să concluzionăm, poate că viitorul educaţiei va fi unul în care e-learningul este implicat 

puternic, dar nu va trebui să înlocuiască sala de clasă, în formatul său fizic. Până la urmă, fiecare are 

plusurile şi minusurile sale. Trebuie doar să alegem ceea ce este mai valoros pentru elevi. 
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OFFLINE  DESPRE  ȘCOALA  ONLINE 

 
Prof. Furău Marioara 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Valea lui Mihai 

 

O temă discutată si disputată aprins în lunile de pandemie care au trecut a fost cea a școlii oline. 

Părerile sunt, normal, diferite, ba chiar opuse. 

Unii(din zona guvernării) afirmă că școala s-a sdaptat rapid la noile realități(mai ceva ca Făt-

Frumos), iar învățământul online suplinește cu succes modelul clasic. Alții(din opoziție, logic) spun, 

dimpotrivă, că este un eșec răsunător, că nu sunt întrunite condițiile minimale(curent, internet, 

dispozitive IT) pentru desfășurarea orelor online, ca să nu mai vorbim de platforme specializate.Mai 

intervine și problema pregătirii dascălilor, care nu e deloc simplă, deși guvernanții o văd 

rezolvată.aproape în totalitate(sau măcar 90%). Mai mult chiar se propune cercetarea disciplinară si 

pedepsirea celor care nu accepă să țină cursuri online(ca să se învețe minte). Care e, de fapt realitatea 

„din teren”? 

Mai întâi este vorba de aproximativ 1000 de unitați șsolare(cu personalitate juridică) răspândite 

pe tot teritoriul țării, din inima Bucureștiului până în ultimul cătun din vârf de munte. Acestea s-au 

dezvoltat în ritmuri diferite în ultimii 30 de ani(cele care au făcut-o!), în funcție de condițiile oferite 

de fiecare comunitate, de nevoile acesteia și, mai ales, de generozitaea factorilor de decizie. Problema 

subfinanțării sistemului de educație este veche, cunoscută și asumată de fiecare guvern din ultimele 

trei decenii. 

Să presupunem că toate aceste școli s-au aliniat, ca la comandă, la startul cursurilor online și au 

pornit cu toată viteza înainte spre îndeplinirea idealului propovăduit de guvern pe toate canalele 

media, conform căruia “Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe”? 

În realitate fiecare școală a început să-și numere calculatoarele și laptopurile, sa cerșească de 

pe unde poate(de la primării, de la ONG-uri, de la agenți economici) ori să-și roage profesorii să pună 

la dispoziție laptopurile personale. S-au făcut demersuri pentru conexiunile la internet(firește, unde e 

curent electric), s-au explorat platformele care pot fi utilizate gratuit(că de unde bani pentru licențe?) 

și s-au ales cele mai accesibile. În fiecare unitate s-a făcut “clacă“ pentru a-i familiariza pe dascăli cu 

respectivele platforme(solidaritatea de breaslă funcționează!), iar profesorii de informatică și alți 

colegi pricepuți le-au predat colegilor noțiunile elementare. Apoi... Dumnezeu cu noi! 

A  avut Guvernul, ministerul sau alte autorități centrale vreun merit în toată această poveste? 

Nu, dar au concluzionat cu toții că școala online funcționează fără cusur, iar anul școlar 2019/2020 s-

a încheiat în cele mai bune condiții. 

Ce se va întâmpla cu anul școlar 2020/2021?.  Se caută soluții! 

Ei bine, se incheie și acest an școlar, iar situația e cam aceeași.  La angajare profesorilor nu le-

a pus nimeni condiția să știe să predea online. Există oameni care știu s-o facă foarte bine? Cu 

siguranță, dar majoritatea nu se află în aceaastă fericită situație. Ne-am trezit cu toții pe un teritoriu 

nou, necunoscut și ne-am descurcat fiecare cum ne-a dus capul! Am învățat singuri!(nevoia te învață, 

nu?) sau de la colegi, ne-am înscris la cursuri (pe banii noștri), am alocat timp și energie căutând 

variantele optime pentru situția concretă a elevilor noștri. A elaborat și implementat ministerul vreun 

plan concret de perfecționare a dascălilor (în vacanța de vară, de exemplu) pentru a se asigura că nu 

pleacă nimeni la vânătoare fără puscă? Nu! S-a mizat pe conștiința noastră? Probabil! Apreciem faptul 

că guvernanții ne consideră conștiincioși și responsabili. 

Mergem mai departe și ajungem la problema achiziționării dispozitivelor necesare noilor 

provocări. Dacă pentru elevi s-a promis achiziționarea de tablete(și am văzut cum s-a materializat 

această promisiune) pentru cadrele didactice ... urmează să fie lansate apeluri de proiuecte din fonduri 

europene(derulate prin intermediul autorităților locale, normal). 
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Haideți să ne gândim la o familie obișnuită de profesori (de multe ori dascălii au prostul obicei 

de a se căsători cu parteneri de aceeași profesie) formată din cei doi părinți și doi copii. Câte laptopuri 

credeți că există într-o asemenea familie? Unul!(poate doua în cazuri fericite).   

Profesorii sunt puși în situația de a preda online, iar copiii trebuie să participe, la rândul lor, la 

cursuri online. Cum se împarte unicul laptop din familie? Scena arată cam așa: într-o cameră tatăl 

predă matematică, (de exemplu) folosind laptopul; în altă cameră un copil participă la ora de engleză 

de pe telefon, așteptând ca ora următoare să primească laptopul de la tată pentru că are oră  de 

informatică; în bucătărie un alt copil, cu un alt telefon, e la ora de geografie, în timp ce mama are de 

ales între holul de intrare și balcon ( baia se exclude, firește) pentru a preda la rândul său, biologie, 

folosind telefonul personal(în așteptarea latopului necesar pentru ora de la clasa a XII-a). Să se facă 

grafic de utilizare a laptopului, zic! 

E un scenariu care se repetă zi de zi, pe toată perioada școlii online. Și menționez că e situația 

fericită, în care toată lumea reușește să facă față situației (într-un fel sau altul). 

În sfârșit, vreau să pun în dicuție și un alt aspect, mai puțin analizat. 

Educația presupune participarea a doi actori principali: elevul și profesorul. 

Nu s-a pus mai deloc problema ELEVULUI (exceptând interminabila istorie a achiziției de 

tablete). Este el pregătit (tehnic, intelectual, emoțional) pentru învățarea online? Copilul este 

familiarizat cu utilizarea calculatorului, dar asta îl face apt pentru educația online? Cine și când l-a 

învățat pe elev să aibă disciplina necesară pentru a urmări cu atenție ora, când tentația de a închide 

microfonul și camera și a merge înapoi în pat e atât de mare? Cine și când l-a învățat că școala online 

nu e o pseudovacanță, iar camera lui a devenit sală de clasă, biroul lui s-a transformat în bancă? Cine 

și când l-a învățat că responsabilitatea lui față de propria pregătire este mult mai mare în această 

situație, iar materialele trimise de profesori trebuie studiate și asimilate?  Să nu uităm că atitudinea 

elevilor față de învățătură determină succesul sau eșecul școlar în aceeași măsură ca și prestația 

dascălului. În același timp intervine factorul emoțional, ignorat de cele mai multe ori: copilul se simte 

singur, izolat, lumea lui s-a schimbat dramatic și nimeni nu pare interesat de asta.  

Părinții n-au timp și n-au cunoștințele de psihologie necesare, profesorii se bucură că  n-a căzut 

netul, că au putut să-și facă ora și trec la următoarea clasă. În acest timp copilul adună frustrări, emoții 

negative care, în nici un caz, nu-l vor ajuta să obțină performanțe școlare. Multe școli n-au psiholog 

(de aici cred că face guvernul marea economie), iar acolo unde există, e unul singur la 500, 600, 1000 

de elevi. Nu ar reusi să facă față nici dacă ar fi Superman! În curriculumul școlar nu și-au găsit loc 

ore de dezvoltare a inteligenței emoționale pentru că școala se ocupă exclusiv de inteligența 

academică. Cum se raportează copilul la realitate, la propriile emoții și valori, cum gestionează 

stresul, anxietatea? Sunt întrebări la care cineva ar trebui să dea un răspuns. 

Statul român a declarat educația prioritate națională, dar totul a rămas la nivel declarativ. Nu s-

au făcut investiții serioase în infrastructură scolară de zeci de ani, avem școli vechi, săli de clasă mici 

și e greu să pastrăm distanța de siguranță între bănci, între elevi. 

Mai are rost să dicutăm despre consiliere, dezvoltare personală, despre dezvoltare socială și 

emoțională ori despre educație incluzivă? 

Școala românească avea destule probleme și înainte de izbucnirea pandemiei, iar acum s-au 

adăugat altele. 

Poate că această perioadă reprezintă și o oportunitate de a modifica din temelii sistemul, de a 

așeza pe alte valori întreg edificiul, de a schimba modul în care societarea se raportează la educație 

și invers. A trecut mai mult de un an și n-am văzut vreo modificare de structură. Ce așteptăm? E 

adevărat că învățământul e un sistem masiv și deci cu inerție mare, că lucrurile nu se pot mișca de la 

o zi la alta, dar am avut un an la dispoziție să facem un plan și să începem să-l implementăm.  

Există acest plan? A profitat guvernul, ministerul, preșidinția care promovează „România 

educată”  de această perioadă pentru a aduce educația în secolul XXI? 

Noi, cei direct implicați, elevi, părinți si profesori încă mai așteptăm! 
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INVĂȚĂMÂNTUL ONLINE,  ȘCOALA VIITORULUI 

 

Autor: Furtună Antoneta                                                                                             

Școala Gimnazială ”Iulia Hașdeu”, Galați 

 
Școala are un rol important în devenirea fiecăruia dintre noi. Educația este cea care ne 

deosebeşte iar imediat după familie, şcoala este cea care se ocupă cel mai mult de educația unui copil 

Odată cu trecerea timpului, societatea  a evoluat,  generațiile de elevi s-au dezvoltat din ce ȋn ce mai 

mult, iar sistemul a fost nevoit să facă faţă noilor provocării. 

Dacă societatea contemporană este o societate a cunoașerii și a acțiunii eficiente, atunci școala 

este chemată să pregătească viitori profesioniști prin cunoaștere și acțiune eficientă. Un învăţământul 

modern trebuie să  se conducă după o filosofie a educaţiei care promovează o nouă concepţie despre 

formarea elevului. Cea mai recentă provocare este școala online. 

Școala online poate aduce progrese ȋn rândul elevilor, deoarece unii dintre elevi se pot simţii 

destinși, mult mai liberi ȋn a se exprima, se evită bullingul, o problemă des ȋntâlnită , se pune accentul 

mai mult pe practică decât pe teorie, copiii descoperă programe utile , totul este mult mai interactiv . 

Noile generaţii de elevi apreciază mai mult folosirea unor mijloace noi de ȋnvăţare față de cele 

tradiționale. Am realizat situații de învățare provocatoare care să le solicite munca, imaginația, 

talentul, colaborarea, perseverența, ca ingrediente ale reușitei în viață, totul pornind de la principiul 

conform căruia nimic nu se obține gratuit pe lumea asta.  

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. Într-o lume din ce 

în ce mai globalizată, persoanele au nevoie de o gamă largă de abilități pentru a se adapta și a prospera 

într-un mediu aflat în rapidă schimbare. Ritmul dezvoltării sociale, noile tehnologii, economia 

globalizată fac necesare dobândirea și aprofundarea unor abilități speciale. Azi, aceste achiziții 

trebuie să fie dobândite la nivel de masă de către absolvenți.  

În acest context, rolul profesorului este de: a ghida elevul în utilizarea informațiilor, a verifica 

înțelegerea corectă și completă a informațiilor, a încuraja elevii să reflecteze asupra unor probleme 

de interes general și să ia decizii pe baza informațiilor, a stimula curiozitatea elevilor pentru a se 

informa și dincolo de paginile manualelor, a încuraja elevii să beneficieze de facilitățile oferite 

tinerilor prin diferite programe sociale, culturale și educaționale etc. Introducerea și folosirea 

calculatoarelor în educație constituie cea mai mare victorie a acesteia. 

Progresul rapid al informaticii și al tehnologiei informației a adus schimbări radicale în 

organizarea sistemului educațional școlar și universitar, extrașcolar și extrauniversitar, a deschis noi 

perspective optimizării procesului instructiv-educativ.  

Modernizarea învățământului românesc este un obiectiv strategic, care vizează structura 

învățământului, conținutul (curriculum), resursele umane, managementul. Utilizarea instruirii 

programate, a instruirii computerizate și a mijloacelor audiovizuale au generat un nou mediu 

educațional.  

Realizăm cu toții că schimbarea este singurul lucru constant în viață. Ea nu ar trebui să ne sperie 

și nici să ne izoleze. Schimbarea este necesară este colacul nostru de salvare ca specie educată sau cel 

puțin educabilă. Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori 

confruntându-se cu diverse probleme și crize. Odată cu trecerea timpului 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. Si totuși este nevoie în continuare de schimbare 
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și în ceea ce privește obiectele de învățare din Programă. Un obiect care este întâlnit doar ca opțional 

la clasele primare este Educația financiară.  

Activităţile de educație financiară au caracter interdisciplinar, se bucură de popularitate în 

rândul elevilor şi promovează o atitudine pozitivă vis-à-vis de tema educației financiare. Cu cât elevii 

află mai devreme despre implicațiile și responsabilitatea pe care mediul economic le presupune, cu 

atât aceștia vor putea contribui pozitiv la construcția unei societăți sanatoase și educate. Elevii de azi 

vor fi adulții de mâine, oameni liberi, cu business-ul lor și banii pe care să-i investească așa cum au 

învățat.  

Educația financiară joacă un rol important într-o societate clădită pe educare și informare 

corectă, pentru bunăstarea acesteia. Ea îi va ajuta pe elevi să își gestioneze  resursele în mod eficient, 

în așa manieră încât să ajungă la un moment dat să prospere. Un om needucat financiar va cheltui mai 

mult decât veniturile sale. Educația financiară începută prin joc, în clasa pregătitoare și clasa I, ne 

asigură că obiceiurile formate acum vor influenţa modul în care copilul va decide să gestioneze banii 

proprii întreaga viaţă.  

Jocurile organizate la școală contribuie la pregătirea atitudinii pe care ei o vor dezvolta în viaţă, 

privitor la conceptul „bani”, formând un comportament responsabil față de ei, înţelegând cum să 

dobândească o atitudine corectă faţă de muncă și bani.  

Școala tradițională și educația în mediul online vor fi, cu siguranță cele două moduri de 

desfășurarea a activităților de învățare pentru școla 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. Posibilitatea ca fiecare elev să învețe în cea mai eficientă manieră, este cel mai important 

beneficiu al învățării digitale. 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 

În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este 

soluția optimă. Școala trebuie să pregătească, elevii cu „echipamentul” necesar, astfel încât ei să se 

poată încadra în societate în viitor.  
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Educație fără frontiere!  

Provocări ale școlii online pentru copiii cu TSA 

 

 

Profesor Gabriela DIACON 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei”, Gura Humorului 

 

 
 

Pandemia COVID-19, care a avut ca rezultat închiderea școlilor din întreaga lume, a schimbat 

educația pentru totdeauna,. Drept urmare, educația a trecut prin transformări dramatice, odată cu 

folosirea pe scară largă a e-learning-ului, prin care predarea se desfășoară de la distanță și pe 

platforme digitale.O întreagă generație a văzut cum educația îi este întreruptă.În vârful perioadei de 

izolare, în aprilie 2020, aproximativ 91% din elevii din peste 190 de țări nu mai mergeau la școală. 

Acest lucru a perturbat viața, educația și bunăstarea copiilor din întreaga lume. 

 

La fel ca în majoritatea metodelor de predare-învățare, educația online are propriul set de 

aspecte pozitive și negative. Pentru elevii cu TSA (Tulburări din Spectru Autist) și deficiență mintală 

severă, acest lucru nu a fost unul ușor. Fiecare copil cu autism este unic. Prin urmare, creativitatea 

profesorilor este un aspect esențial la care trebuie să facă apel pentru a ajuta elevii atipici să înțeleagă, 

să reușească să se simtă conectați, să rămână implicați și să învețe eficient în sala de clasă virtuală și 

nu numai. În cele ce urmează voi prezenta câteva idei bune de pus în practică pentru ca fiecare 

profesor care are în clasă unul sau mai mulți copii cu TSA să își poată desfășura activitatea eficient. 

 

1. Sprijin senzorial – dacă în mod normal în sala de clasă elevilor le era oferit material didactic 

senzorial pentru a se calma și a diminua stereotipiile, cum ar fi agitarea mâinilor sau a degetelor, în 

predarea online este necesar să se colaboreze cu părinții pentru a crea acasă spații și instrumente 

senzoriale, precum: baloane umplute cu orez, grâu sau nisip, plastilină, paie flexibile, benzi cu velcro, 

etc. 

2. Material didactic atractiv – slide-urile (diapozitivele) reprezintă elementul central al lecțiilor 

online. Acestea trebuie să fie atractive și accesibile. În folosirea acestui instrument, trebuie ca stilul 

și dimensiunea fontului textului să fie ușor de citit și trebuie folosite imagini (de exemplu: figuri, 

fotografii și desene animate) în prezentări pentru a le face atrăgătoare. Imaginile alese trebuie să 

întărească conceptul prezentat și să îi ajute pe elevi să înțeleagă mai bine și mai ușor materialul. Un 

alt mod creativ de a aduce „un aer proaspăt” lecției sunt jucăriile și recuzita, care pot transforma o 

lecție într-o adevărată poveste. O baghetă magică, o jucărie sau chiar o plantă pot spori implicarea 

elevilor în experiențele de învățare digitală. Îmbrăcând o pelerină pentru a te transforma într-un 

supererou, care este capabil să rezolve orice problemă sau să înțeleagă orice cuvânt, poate transforma 

o lecție anostă într-o experiență extraordinară.  

 

3. Părinții, adevărații parteneri în procesul de predare-învățare – unul dintre marile avantaje dar 

și una dintre marile necesități ale învățământului online la copiii cu autism este crearea unei 

comunicări eficiente între părinți și profesori. Dacă până la pandemie mulți dintre părinți nu s-au 

implicat în mod activ în terapia educațională a copiilor sau se simțeau străini de situație, în timpul 

școlii online aceștia au fost nevoiți să învețe și să colaboreze cu profesorii și terapeuții de la clasă 

pentru o bună desfășurare a activităților. Profesorii au făcut echipă cu părinții și s-au luat în 

considerare toate modurile posibile în care aceștia din urmă pot sprijini elevii, profesorii și actul 

educativ. 
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4. Înregistrarea lecțiilor – videoclipurile instructive bine elaborate nu pot reproduce atmosfera 

unei săli de clasă fizice, dar pot ajuta elevii să se simtă mai conectați cu profesorii și să stimuleze în 

același timp învățarea.Videoclipurile create de profesori pot avea un impact mult mai puternic pentru 

studenții cu TSA care se bucură de repetiție. Pentru unii elevi, vizionarea unui videoclip o singură 

dată este suficientă, dar pentru alții, vizionarea de mai multe ori va fi necesară sau utilă (Suskind, 

2014). 

 

5. Angajamentul elevilor – elevilor trebuie să li se ofere oportunitatea de a alege, pe cât posibil, 

subiectul zilei (de exemplu: animale, cifre, culori). Dând elevilor șansa de a alege este o modalitate 

ușoară de a face predarea online mai facilă și mai atrăgătoare pentru copiii cu deficiență mintală 

severă. Alegerile, care îi fac pe elevi să se simtă implicați și actori activi, pot crește interesul acestor 

copii pentru un anumit subiect al lecției, pot crește motivația și pot preveni comportamentul dificil. 

 

6. Pauzele dese – deoarece copiii cu TSA au în mod obișnuit mari probleme de concentrare în 

viața de zi cu zi, în mediul online apare provocarea de a sta concentrat asupra ecranului pentru 

perioade lungi de timp. O soluție la îndemână în acest sens sunt pauzele dese, dar controlate. De 

exemplu mișcarea (dansul, exercițiile fizice, jocurile rapide) este o strategie cheie pentru susținerea 

învățării și stimularea implicării. Cu ajutorul acestei metode putem introduce elevii în următoarea 

secvență a lecției sau se poate face chiar trecerea de la o activitate la alta. În mediul online există, de 

asemenea, o probabilitate mai mare ca elevii să fie distrași ușor de diferiți factori perturbatori din 

mediul de acasă. Prin urmare, profesorii trebuie să își păstreze lecțiile online clare, concise, atractive 

și interactive pentru a ajuta elevii să se concentreze asupra lecției. 

 

7. Subiectele și lucrurile preferate pot fi integrate direct în lecții sau pot fi folosite pentru a 

inspira dialogul și a încuraja implicarea elevilor. Interesele elevilor pot fi folosite în lecții pentru a îi 

provoca, sprijini și ajuta să înțeleagă mai bine. 

 

Pentru elevii cu CES, unele particularități ale învățării online pot fi percepute ca fiind mai 

atrăgătoare comparativ cu instruirea față în față. De exemplu, mediul de învățare la domiciliu poate 

fi mai confortabil și mai familiar decât sala de clasă fizică. Cu toate acestea, alte aspecte pot fi mai 

provocatoare. De exemplu, unii elevi au mari dificultăți să învețe singuri, fără compania și chiar 

sprijinul colegilor. Altora le lipsește structura rutinei zilnice din școală. Cu ajutorul părinților și cu 

muncă multă se poate! 
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Avantajele și dezavantajele predării online 

 
Școala Gimnazială Nr. 3, Băilești 

Profesor chimie-biologie, Gabroveanu Raluca Monica 
 

 

Predarea în mediul online, cât și în mediul offline oferă o serie de avantaje și provocări, astfel 

încât alegerea modului potrivit pentru fiecare dintre noi, poate fi greu de hotărât. 

 

Este mult mai ușor să îi încurajăm pe elevi să se concentreze asupra unor sarcini cu privire la 

realizarea unor experimente științifice la chimie, biologie în sala de laborator, față în față. De 

asemenea, este mai simplu să-i ajuțăm să nu-și distragă atenția de a-și lua notițe, de a se corecta în 

anumite situații, de a fi mereu atenți la cele prezentate de către profesor.  

 

În momentul în care elevii lucrează din propriile case, nu pot efectua un experiment ca într-un 

laborator, nu pot observa anumite aspecte solicitate și de multe ori pot apare diferite alte lucruri care 

să-i determine să nu mai fie atenți la lecție.  

 

Bineînțeles, într-o sală de clasă cu prezență fizică, elevii își pot distrage unii altora atenția, lucru 

care într-o lecție individuală este ușor de evitat. Însă, din experinență, am constatat că mesajele 

transmise de colegi în timpul orei de curs, animalele de companie din cameră, frații, membrii familiei, 

sau prieteni care strigă în fundal, pot distrage atenția elevului. 

 

În mediul online, elevii se pot bucura de o serie de avantaje: pot viziona diferite filmulețe, 

prezentări Power Point cu numeroase experimente științifice pe care nu le pot realiza în mod normal 

în sala de clasă / laborator, sau pentru că școala respectivă nu are dotările necesare realizării acestora.  

 

De asemenea, pot fi supuși unor teste de verificare a cunoștințelor la care pot primi rezultatul 

imediat și pot observa ce au greșit. 

 

Un aspect pozitiv este desigur utilizarea tehnologiei. Majoritatea programelor de educație 

suplimentară și, cu siguranță, majoritatea angajatorilor, solicită candidaților să aibă ceva, de la 

abilități IT la cele avansate, astfel încât expunerea elevilor la o gamă largă de tehnologii în clasa 

online le poate oferi un avantaj față de ceilalți cu care vor concura.  

 

În viitorul formării carierei lor, ei vor putea adăuga aceste abilități la alte aplicații de curs și la 

CV-ul lor. 
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ÎNVĂȚAREA ÎN ERA DIGITALĂ LA PREȘCOLARI 

 

 
Prof. înv. preșc. Gafița Roxana-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Lugoj, Timiș 
 

 
În prezent, internetul poate fi folosit ca mijloc de informare şi documentare de toţi solicitanţii, 

respectiv de toţi cei implicaţi într-una din multiplele modalităţi de pregătire profesională, participarea 

fiind asigurată din orice parte a globului, prin simpla conectare la o reţea de calculatoare. Această 

ofertă este benefică îndeosebi pentru participanţii la formele organizate de autoinstruire şi 

autoformare la distanţă, întrucât prin învăţarea on-line pot avea acces la o gamă complexă de materiale 

bibliografice postate pe internet.  

Această bogăţie şi varietate bibliografică are însă implicaţii serioase asupra didacticii 

disciplinelor de specialitate, susţinute de materialele necesare în activitatea de procesare a 

informaţiilor, postate pe internet, întrucât această abundenţă de materiale de informare şi documentare 

este pe de-o parte nefiltrată, iar pe de altă parte nu face uz corespunzător de una dintre oportunităţile 

esenţiale ale acestui mediu, şi anume de participarea activă a celui ce învaţă.  

În ciuda acestor neajunsuri, care sunt menţionate printre obiecţiile formulate de didacticile 

disciplinelor de specialitate, tot mai mulţi tineri valorifică informaţiile postate pe internet în 

activitatea lor individuală de culegere şi de selectare a acelor date care le sunt utile în asigurarea 

pregătirii lor individuale şi, în consecinţă, în evoluţia lor profesională. 

În mediul preșcolar, unde personal mă manifest, copilul constituie un fragil subiect, deloc 

independent, ce primește un anumit tip de educație. Plecat din sânul familiei sale el se trezește într-o 

familie nouă, oarecum străină, în sânul căreia se acomodează mai repede ori mai târziu, însă 

întotdeauna gravitând în jurul dascălului, ori în jurul ,,doamnei”. Vârsta mică, fragilitatea, 

necunoașterea sunt doar câțiva factori ce determină atașarea rapidă dar și dependența preșcolarului 

față de educator. Preșcolarul devine în noul raport un factor ce radiază în jurul noului său părinte, al 

educatorului. 

Noul context epidemiologic inversează clasicul raport copil-educator transferându-l într-o altă 

realitate copil/părinte - mediul online (computer, telefon, tabletă grafică) - educator. În noua poziție 

copilul este absolut dependent, nu de educator, ci de părintele său care-l sprijină în actul educațional. 

Vârsta mică crează premisele necesare acestei dependențe întrucât copilul (vârsta 3-6 ani) cel mai 

adesea nu se descurcă singur nici în utilizarea noii tehnologii dar nici în actul educativ.  

Acomodarea ambilor factori comunicativi ai acestui mediu cu noua situație este o adevărată 

provocare, întrucât canalul de transmisie este oarecum nou - mediul online) și ridică o serie largă de 

problematici, plecând de la utilizarea acesteia, dificultate chiar și pentru părinți, ori de multe chiar și 

pentru noi profesorii, și terminând cu noul tip de abordare ce trebuie adoptată în acest mediu. Noua 

provocare suscită interesul, implicarea și găsirea celor mai bune mijloace pentru desfășurarea 

procesului educativ vizând rezultate cât mai bune. 

Trezită, așadar, în fața unei noi lumi, una cu multe nedumeriri legate de tehnologie, tehnică, 

programe, materiale, livrabile dar și multe altele am decis a mă ancora în realizarea unei cercetări 

gândite a analiza noua situație, a găsi aspectele pozitive și negative, studiu având titlul ,,Învățarea în 

era digitală la preșcolari”. 

Tema propusă, consider o noutate în domeniul științelor preșcolare, vine să lămurească o serie 

largă de problematici ridicate de noul tip de învățământ, cel online.  
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Indusă fiind de imboldul necunoașterii și neexistenței unei astfel de cercetării pe plan 

internațional, cercetare strictă pentru mediul preșcolar, gândesc a fi una potrivită și bine venită a 

răspunde unei largi serii de întrebări legate de subiectul în discuție.  

Totodată, cercetarea satisface împlinirea personală de a mă situa într-un nivel cât mai laborios 

și cât mai elevat în tainele cunoașterii acestei științe ale educației, sau mai degrabă într-o știință a 

formării caracterelor.      
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ -                                                                          

FACTOR IMPORTANT ÎN ÎNVĂŢAREA ONLINE 
 

 

Gagiu Alina                                                                                                                      

Colegiul Naţional Ion Minulescu Slatina 

 

Un rol covârşitor în înţelegerea teoriilor despre inteligenţă îl au cercetările şi descoperirile 

privind natura şi procesele care au loc la nivelul sistemului nervos. 

Inteligenţa emoţională este implicată în capacitatea de a percepe emoţiile, de a asimila emoţii 

cu sentimentele apropiate, de a înţelege informaţia despre aceste emoţii şi de a le organiza. Emoţiile 

noastre constituie factorii care ne influenţeazǎ cel mai mult modul în care reacţionǎm, luǎm decizii, 

ne raportǎm la propriul sistem de valori şi, nu în ultimul rând, comunicam cu ceilalţi.  

Inteligenţa emoţionala redefineşte imaginea despre lume şi om. Azi ştim cǎ emoţiile sunt cele 

mai importante resurse ale omului şi că felul cum este construit creierul uman îi permite acestuia mai 

întâi sǎ iubeascǎ. 

Cercetǎrile au arǎtat ca succesul nostru la locul de munca sau în viaţǎ depinde 80% de 

inteligenţa emoţionalǎ şi doar 20% de intelect. În timp ce intelectul ne ajutǎ sǎ rezolvǎm probleme, 

sǎ facem ca calcule sau sǎ procesǎm informaţii, inteligenţa emoţionalǎ (EQ) ne permite sa fim mai 

creativi şi sǎ ne folosim emoţiile pentru a ne rezolva problemele.  

Inteligenţa emoţionalǎ este „abilitatea de a percepe şi exprima, de a asimila emoţii în gândire, 

de a înţelege prisma emoţiilor şi de a regla emoţiile proprii şi ale altora” (Salovey, Mayer, Caruso, 

2000). 

Conform lui Howard Gardner, reputatul specialist în psihologie educaţionalǎ de la Harvard, 

existǎ nu unul ci şapte tipuri de inteligenţǎ emoţionalǎ: 

-Inteligenţa spaţialǎ - capacitatea de a vedea structuri şi forme cu precizie; cei care posedǎ acest 

tip de inteligenţǎ se exprimǎ foarte uşor prin desene, fotografii sau sculpturi. 

-Inteligenţa kinestezica – capacitatea de a utiliza corpul cu precizie, coordonând mişcǎrile foarte 

bine şi, în acelaşi timp, putând sǎ înţeleagǎ rapid toate nuanţele unei mişcǎri. 

-Inteligenţa muzicalǎ – capacitatea de a identifica stilul unui compozitor şi de a   recunoaşte 

diverse partituri muzicale. 

-Inteligenţa lingvisticǎ – capacitatea de a învǎţa foarte uşor o limba strǎinǎ sau de a dezvolta un 

vocabular foarte bogat. 

-Inteligenţa logico-matematicǎ – capacitatea de a rezolva cu uşurinţǎ probleme şi de a te simţi 

foarte confortabil atunci când se lucreazǎ cu numere; aceasta este cea care determinǎ obţinerea unor 

scoruri foarte mari la testele care mǎsoarǎ coeficientul de inteligenţǎ tradiţional. 

-Inteligenţa interpersonalǎ şi cea intrapersonalǎ – capacitǎţile care te ajutǎ sǎ înţelegi 

sentimentele celor din jur şi, respectiv, sǎ îţi înţelegi propriile sentimente; acestea sunt responsabile 

în bunǎ mǎsurǎ pentru cele 80 de procente ale succesului organizaţional. 

Redusǎ la esenţǎ, inteligenţa emoţionalǎ are trei componente: cunoaşterea propriilor emoţii, 

„gestionarea” acestora şi înţelegerea şi luarea în considerare a emoţiilor celorlalţi. 
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Presupunând cǎ emoţiile sunt conştientizate în totalitate, în ciuda faptului cǎ unele dintre ele 

spun despre noi lucruri pe care nu am vrea să le auzim, partea cea mai dificilǎ este sǎ învǎţǎm sǎ le 

gestionǎm în mod constructiv în vederea atingerii unui anumit scop. În acest proces este esenţialǎ 

înţelegerea faptului cǎ orice emoţie are atât o laturǎ pozitivǎ, cât şi una negativǎ, iar acest lucru este 

valabil şi în cazul emoţiilor considerate în mod tradiţional negative, aşa cum ar fi mânia.  

Dacǎ latura negativǎ a mâniei este legatǎ de faptul ca îi îndepǎrteazǎ pe cei din jur, tensioneazǎ 

corpul şi afecteazǎ raţiunea, latura pozitiva priveşte funcţia auto-protectoare pe care aceasta o are 

pentru individ, precum şi capacitatea de a mobiliza la acţiune. 

De abia dupǎ ce aceste etape sunt parcurse, se poate vorbi de înţelegerea şi luarea în considerare 

a emoţiilor celor din jur. În acest scop trei elemente sunt esenţiale şi ele nu reprezintǎ o noutate pentru 

nimeni: ascultarea activǎ, ceea ce înseamnǎ mai mult decât a aştepta rǎbdǎtor sǎ îţi vinǎ rândul sǎ spui 

ceva, abilitatea de interpreta corect limbajul corpului şi, nu în ultimul rând, abilitatea de a distinge 

între diferitele nuanţe ale emoţiilor unei persoane.  

Doar utilizarea împreunǎ a acestor abilitǎţi ne permit sǎ comunicǎm eficient la nivel emoţional 

cu cei din jur, receptând şi transmiţând atât latura raţionalǎ, cât şi cea afectivǎ a unui mesaj. 

Un aspect interesant îl reprezintǎ faptul cǎ, spre deosebire de inteligenţa logico-matematică, cea 

care suferǎ modificǎri nesemnificative o dată cu sfârşitul adolescenţei, inteligenţa emoţionalǎ se poate 

dezvolta de-a lungul timpului, fǎrǎ limita de vârstă, cu condiţia să îi fie acordatǎ atenţia si eforturile 

necesare. 

Modalitatea prin care realizezi că dozarea propriilor emoţii este o acţiune care are un rol 

determinant în modul în care eşti perceput de ceilalţi reprezintǎ un factor cheie in cadrul inteligenţei 

emoţionale. Persoanele care au un EQ ridicat ştiu în general să-şi direcţioneze foarte bine acţiunile în 

viaţǎ. Dincolo de faptul cǎ-şi prioritizeazǎ şi îşi fixeazǎ obiective realiste, în plus, au capacitatea de a 

apela la raţional atunci când sunt puşi sa ia decizii- mai exact apeleazǎ la autocontrol. 

Oamenii de ştiinţa apreciazǎ cǎ înainte de a gândi simţim si că  aceasta ţine de instinctul nostru 

de conservare. Oricum, o dată ce începi să te temi pentru ceea ce simţi ai şansa sǎ fii deja pe drumul 

cel bun. Capacitatea de a te retrage pentru un moment în expectativă pentru a analiza ceea ce simţi te 

determină sǎ apelezi la autocontrol, preluând anumite şabloane comportamentale pe care le-ai sesizat 

la alţii. 

Un rol esenţial în managementul emoţiilor îl joaca optimismul, abilitatea de a vedea permanent 

jumǎtatea plinǎ a paharului. Cu alte cuvinte, ştiind cum sǎ reacţionezi pozitiv în momente mai puţin 

faste, depǎşind obstacolele şi adaptând starea care te avantajeazǎ cel mai mult în acel moment 

reprezintǎ un management al emoţiilor optim. Şi pentru ca succesul sa fie deplin, este necesarǎ o doza 

generoasǎ de perseverenţǎ. 
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Unde educația nu are granițe 

 

Prof. înv. preșc. Gagniuc Viorica-Georgiana                                                                          

G. P. P. nr. 45 Constanța 

 
 

Cine-l vede pe copil cum crește? Nimeni! Numai cei care vin din altă parte spun: "Vai, ce a 

crescut!". Dar nici mama, nici tata nu l-au vazut cum crește. El a devenit în timp. Și în fiecare clipă a 

fost ceea ce urma să fie.  Antoine de Saint – Exupery 

 

Dezvoltarea umană a fost întodeauna un teritoriu asupra cărora s-au aplecat cu interes mulți 

cercetători. Care-i traseul pe care îl străbate ființa umană de-a lungul devenirii ei? Probabil 

curiozitatea cercetătorilor nu se va opri nicicând  în a studia omul, însă în ultimii ani, nuanța 

importantă de la care se pornește este importanța primilor ani în dezvoltarea omului. 

În fiecare țară, procesul educațional joacă un rol incontestabil important în formarea 

personalității. Scopul principal al educației este de a educa și instrui o persoană, de a dobândi noi 

cunoștințe și abilități, experiență și competențe. Diferite tipuri de educație contribuie la dezvoltarea 

profesională, morală și fizică a individului. 

Sistemul de învățământ din Turcia constă din educația primară, secundară și terțiară, respectiv 

educația la universități sau instituții similare. Educația primară este cea mai de bază și cea mai 

fundamentală parte a educației din țară. Constituția Republicii Turcia însăși spune că educația trebuie 

să fie gratuită și obligatorie pentru toți cetățenii. Unele școli sunt conduse în mod privat, dar 

majoritatea școlilor din țară sunt finanțate și operate de statul însuși. Învățământul primar pentru copii 

din Turcia începe în prima lună a lunii septembrie după vârsta de 6 ani. După absolvirea cu succes a 

învățământului primar, elevii vor fi recompensați cu diploma de învățământ primar.  

Învățământul secundar din Turcia este obligatoriu și pentru toți studenții din țară. Copiii își 

încep învățământul secundar după finalizarea cu succes a învățământului primar sau după obținerea 

unei diplome de învățământ primar. Învățământul secundar începe la vârsta de 14 ani și continuă timp 

de 4 ani. Învățământul secundar acoperă studii generale, tehnice și profesionale. De asemenea, elevii 

trebuie să fie învățați limba turcă ca limbă maternă, care este obligatorie pentru toți elevii. După 

finalizarea cu succes a învățământului secundar, elevii vor primi o diplomă Lise (care înseamnă 

diplomă de liceu). Acest lucru înseamnă, de asemenea, că studenții se pot prezenta la examenele de 

învățământ superior pentru a merge în cele din urmă la universitate.  
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Învățământul terțiar sau învățământul superior nu sunt obligatorii în țară. Universitățile turcești 

au considerat, de asemenea, că sunt instituții republicane în care studenții își pot urma studiile 

superioare.  

Există diferite tipuri de programe educaționale oferite de aceste universități, aceste programe 

pot dura doi sau patru ani. Universitățile turcești au standarde ridicate în comparație cu restul lumii. 

Unele dintre universități se clasează, de asemenea, în topul regiunii. 
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ÎNVĂȚREA ONLINE ȘI ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ 

 

 

Prof. înv. primar, GĂINĂ MARIA                                                                                 

Școala Gimnazială Miluta                                                                                             

Comuna Borăscu, Județul Gorj 

 

În cursurile online, elevul nu interacționează direct cu instituția. Deci, în cazul în care aveți 

întrebări, poate fi dificil să întrebați profesorii online, deoarece comunicarea este adesea foarte 

impersonală. Cu toate acestea, aceste cursuri oferă de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, 

e-mailuri și camere de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utilă. 

Oamenii adesea cred că interacțiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a învăța, 

deoarece este interactivă și permite comunicarea bidirecțională. Pentru astfel de persoane, cursurile 

sincronizate online vor fi mai potrivite. 

Un alt mod de a dobândi cunostințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite 

motoare, 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 traditionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și 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 fizică și vigilentă mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe. Într-o clasă 

traditională, 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, 

sugestiile oferite de profesori cu experientă, elevii pot gasi 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 și 

profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la testele de evaluare, 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. 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.             

Listele de email 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 elevilor în mai multe grupuri mici.  Forum-urile şi listele online permit dezbateri 

deschise, se pot trimite întrebări, răspunsuri, se fac schimburi de opinii şi impresii, este posibilă 

crearea unui nou topic, pentru grup, pe un subiect pe care îl aleg profesorul.. Această metodă de 

comunicare permite ca fişierele de dimensiuni mari să nu se stocheze pe unităţile noastre, permit 

învăţarea prin duplicare/copiere, uz de transfer de fişiere. Avantajele acestui mod de interacţiune sunt 

simularea realităţii şi încurajarea învăţării în grup. 
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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 conţinutului în timp real, permite dobândirea de noi cunoştinţe fără stresul de zi cu zi. 

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. 
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Școala de acasă – o adevărată provocare 

 

Prof. Înv. Preșc. Găinar Valentina Delia                                                                    

Grădinița P. P. NR. 4 Târnăveni 

 

 
Trecerea de la catedră la activităţile online a fost  soluţia optimă pentru situaţia actuală. 

Pentru lecţiile în on-line, am creat grupul clasei, pe What’sApp. Pe grup am trimis  fişe de lucru, ce 

cuprind exerciţii diverse la activiatea matematică şi educarea limbajului, 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.Fiind copii de grupă mare, resursele sunt mai limitate decât la celelalte clase. Am 

în vedere în primul rând principiul accesibilităţii, al învăţării gradate, de la simplu la complex, al 

integrării teoriei cu practica, dar mai ales caut să integrez jocul și ludicul în toate aceste activităţi 

online. De aceea explorez şi pun apoi la dispoziţia copiilor site-uri diverse, cu materiale accesibile 

vârstei de 6 ani, colorate, vesele, atractive: Educaţie ȋn Mureş, Clasa mea, nu în ultimul rând grupurile 

cadrelor didactice de pe Facebook. 

M-a ajutat şi mă ajută mult comunicarea foarte bună cu părinţii preşcolarilor, care sunt un 

colectiv unit şi colaborează foarte bine cu mine.  Un real ajutor vine şi din faptul că majoritatea au 

mijloacele informaţionale necesare pentru activităţi în online: telefoane, tablete, calculatoare. 

Scenariile didactice pe care le creez sunt scurte, de câteva minute dedicate exclusiv învăţării, 

mai ales la disciplinele educarea limbajului şi activităţi matematice.  Apoi, alte câteva minute cântăm, 

ne relaxăm pe jocuri muzicale cu mişcări şi ne distrăm cu ajutorul jocurilor educative create de mine 

pe platforma LearningApps. Un moment impresionant a fost în timpul temei saptămânale ,, Meserii 

pentru copii’’  când mi-au fost trimise desene de către unele fetiţe în care eram eu înfăţişată. Îşi doreau 

foarte mult să devină educatoare. Am fost foarte emoţionată, dar şi foarte bucuroasă, pentru faptul că 

în sufletul copiilor sunt atât de importantă şi sunt un model de urmat.Totodată a fost foarte amuzant 

cȃnd la tema “Personaje ȋndragite din poveşti” unul dintre băieţi a interpretat rolul lui Nică din 

“Amintiri din copilarie” şi ȋncerca să prindă muştele cu o carte (ceaslovul). Fiecare sarcina solicitată 

a fost realizată cu multă atenţie, iar desenele, picturile mi-au încântat privirea. 

În cadrul acestui tip de învăţare exclusiv în online, este absolut esenţial suportul părinţilor, în 

cazul copiilor de nivel preşcolar. Sunt extrem de atentă, întrucât copiii de nivel preşcolar, chiar şi de 

grupă mare îşi pierd repede răbdarea şi atenţia distributivă, de aceea trebuie alternate mereu cerinţele, 

materialul didactic necesar, modul lor de includere. 

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! 

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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ŞCOALA DE ACASĂ 

 

Gaiţă Ileana                                                                                                                              

G. P. N Moşteni 

 

Pandemia a impus școala de acasă 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. 

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.  

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.  

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. 

Învățământul online este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului. Elevul 

primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp limită de postat 

cerințele profesorilor. Cred că aici rolul părinților devine mai important. Aceștia își pot verifica mai 

ușor copiii, pot verifica dacă au făcut lecțiile și temele.  

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. 

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, astfel încât, cunoașterea noii paradigme educaționale este o exigență 

stringentă. Învățarea online este educația care are loc pe internet. 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.  Acest 

concept este doar un tip de învățare la distanță.  

Învățarea online catalizează o schimbare pedagogică ce gravitează în perimetrul 

constructivismului, construcționalismului și colaborării. Există o mutare de la cursurile de sus în jos 

și elevi pasivi la o abordare mai interactivă, de colaborare, în care elevii și profesorul co-creează 

procesul de învățare. 
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Învăț mai bine în tradițional sau în online? 

 

Gaița Sorina Elena                                                                                                             

Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia 

 

 

Învățarea tradițională cu participare directă îi avantajează foarte mult, mai ales pe elevii claselor 

primare, deoarece interacționează cu alte persoane de vârsta lor și se dezvoltă mult mai bine 

emoțional. Învățarea în sala de clasă îi ajută atât pe elevi cât și pe profesori să se cunoască mai bine, 

să aibă încredere unii în alții, să coopereze și să aibă rezultate mult mai bune.  

Profesorii sunt un exemplu pentru elevi, iar în activitățile desfășurate față în față îi ajută să 

identifice atât punctele forte ale elevilor, dar și punctele slabe, urmând ca aceștia să fie sprijin pentru 

dezvoltarea lor.  

Învățarea tradițională dă posibilitatea elevilor să adreseze întrebări profesorilor astfel încât ei 

să își lămurească nedumeririle în timp rapid.  

Din răspunsurile primite de către elevi de la profesorii cu experiență și cu dorință de a împărtăși 

tainele învățării, aceștia primesc mai multe explicații decât atunci când sunt nevoiți să își ia notițe 

online ori din informațiile pe care le au la dispoziție pe internet.  Interacțiunea față în față îi ajută pe 

elevi să scape de anumite temeri, cum ar fi evaluările naționale, examenele naționale dar și exprimarea 

verbală argumentată.   

Un profesor motivat stimulează elevii în mod inconștient să învețe mult mai bine. Interacțiunea 

zilnică dintre elevi și profesori dă încredere tuturor pentru o reușită exemplară în procesul de predare 

- învățare – evaluare.  

De multe ori avem impresia că învățarea online este mult mai accesibilă elevilor, mergând pe 

ideea că orice elev are posibilitatea să acceseze informațiile de pe internet, învățând astfel prin 

descoperire și să participe la cursurile online, nemaifiind luat în calcul că unii dintre acești copii nu 

au acces la dispozitive ori rețea de internet.   

În învățarea online se pierde interacțiunea dintre cadre didactice si elevi, dar și dintre elevi și 

elevi, această situație ducând mai târziu la inhibarea elevului, la lipsa de comunicare verbală dar si 

emoțională.  

Cu cât este mai mic elevul, cu atât are de pierdut mai mult, deoarece acesta nu are capacitatea 

necesară de a asimila anumite informații transmise fără mimică și gesturi, nu are putință să își aleagă 

conținutul și informațiile adecvate vârstei deși de cele mai multe ori reușește să le găsească pe diferite 

situri.  

Ca și orice activitate și învățarea online are și avantaje benefice elevului care poate de multe ori 

în învățarea tradițională nu sunt accesibile datorită lipsei de echipament din școală.  

Prin intermediul platformelor educaționale putem să transmitem elevilor videoclipuri 

educative, exerciții interactive, materiale virtuale, imagini și exerciții care eficientizează învățarea.  

Aceste informații și exerciții sunt accesibile elevilor tot timpul spre diferența de informațiile transmise 

în sala de clasă care de cele mai multe ori sunt temporare. 

  

În concluzie, îndrăznesc să spun că indiferent de mediul de desfășurare, o bună învățare se 

realizează cu dăruire, blândețe, încredere, cooperare și sprijin între profesor si familia elevului. 

 

 

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

582



 

STIMULAREA ACTIVITĂȚII CREATOARE                                                                 

ÎN LECȚIILE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Profesor pentru învățământul primar GĂITAN MARIANA                                      

Școala Gimnazială ”Regele Ferdinand”Sibiu 

 

Este bine cunoscut faptul că un învăţător creativ formează elevi creativi. Stimulându-i în 

permanenţă, asaltându-i cu întrebări în momentele cheie ale unei lecţii, vom fi surprinşi să aflăm 

unde-i poartă gândul. Este importantă alegerea momentului propice declanşării fanteziei, potenţelor 

creatoare.  

Fiecare literă, fiecare cifră,constituie un mister pentru copil şi înainte de a-l descifra, acesta îl 

asociază în minte cu imagini pe care le cunoaşte deja. Sunt neaşteptate asociaţiile pe care elevii le 

realizează între forma cifrelor, a literelor şi obiecte, imagini, forme din lumea înconjurătoare. Chiar 

şi realizarea acestor comparaţii între noţiunile noi şi cele cunoscute deja, constituie un exerciţiu de 

valorificare a potenţelor creatoare.  

În primii doi ani de școală atenţia învăţătorului este orientată cu precădere către respectarea 

echilibrului dintre joc, ca formă de învăţare şi învăţarea însăşi. Primul manual de Comunicare în limba 

română – clasa I- nu are valoare fără dăruirea învăţătorului. Numai aplecarea lui binevoitoare asupra 

trudei şcolarului dă lumină şi căldură slovelor cu care micul elev îşi împodobeşte cel mai de preţ an 

de şcoală. Este deosebit de importantă şi implicarea spiritului creator al fiecărui învăţător pentru a 

stârni creativitatea micilor şcolari. După însuşirea citit-scrisului, textele din manualul clasei a II-a 

permit o arie mai mare a exersării în domeniul stimulării creativităţii elevilor. 

Printre activităţile premergătoare scrierii imaginative în sprijinul formării şi dezvoltării unor 

potenţe creatoare se numără exerciţiile-joc cum ar fi: 

■Dacă ar fi om, ce-ar face? -exerciţii de personificare a unor substantive; 

■Împodobeşte propoziţiile cu multe cuvinte de sărbătoare‖ -exerciţii de dezvoltare a unor 

propoziţii cu adjective; 

■Ordonează şi compune!”-exerciţii de ordonare a silabelor în cuvinte, a cuvintelor în propoziţii, 

a propoziţiilor într-un text; 

■Inventează cuvinte noi!”-cu ajutorul unor silabe date, elevii inventează cuvinte inexistente în 

limba română şi le atribuie înţelesuri; 

■Poezia de luni,marți....!- exerciţiu-joc de completare a unor versuri date; 

■“Ce-ţi sugerează imaginea? -exerciţiu-joc de interpretare a unor imagini; 

■“Scrisori desenate! –elaborarea unor scrisori după desene; 

■“O întâmplare neobişnuită! -crearea unor scurte texte cuprezentarea unor întâmplări 

neobişnuite; 

■“Cuvântul interzis” -exerciţiu-joc de înlocuire a unui cuvânt cu sinonime potrivite sau cu 

expresii-sinonime; 
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■“Împrieteneşte cuvintele! -crearea unor texte din 3-4 propoziţii pe baza unor cuvinte care la 

prima citire nu au nicio legătură între ele; 

■“Obiectul meu preferat” -crearea unor scurte texte despre obiectul preferat ales dintre 

rechizitele şcolare sau dintre jucării; 

■“Ce-am făcut ieri? -crearea unui scurt text despre întâmplări obişnuite din viaţa zilnică; 

■“Ce ţi s-ar întâmpla dacă...-crearea unor situaţii problemă prin transpunerea elevilor într-un 

anumit cadru spaţial şi temporal; 

Elevii participă cu foarte mare plăcere la aceste exerciţii-joc, iar răspunsurile lor sunt pline de 

fantezie şi creează o atmosferă devoie-bună şi efervescenţă creatoare, fiecare participant încercând în 

permanenţă să găsească soluţii deosebite și neaşteptate. 

 

Bibliografie:  

1. Peneş M., Molan V. -Metodica desfăşurării lecţiilor de text creative -expunere la ciclul 

primar; 

2. Roşea Al. -Orizonturi 38 ,,Creativitate”; 
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Școala online avantaje și dezavantaje 

 

 

GAL LILIANA CRINUTA 

 

 

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. 

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, am găsit o groază 

de videoclipuri cu lecții predate diferit, față de cum eram obișnuit. M-au ajutat să privesc subiectele 

predate la școală dintr-o altă perspectivă. Mai mult, mi-am dat seama că ceea ce la școală se predă în 

50 de minute, pot să învăț individual conspectând lecția mult mai rapid. 

Avantaje 

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. 

Dezavantaje 

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. 
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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. 

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. 

CONCLUZII 

Bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați la materie.  Ca urmare, nu ne vom 

întoarce la școală cu șocul că nu ne mai aducem aminte nimic, deși urmează să dăm tezele.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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Educația în vremea pandemiei 

 

prof. Galan Lucia                                                                                                                     

Liceul de Arte Oradea, Bihor 

 

A trecut mai bine de un an de când viața întregii planete a fost dată peste cap. Societatea a trebuit 

să facă față noilor provocări, să se adapteze urgent, să găsească soluții pentru a putea supraviețui. Toate 

sectoarele de activitate au fost afectate, inclusiv procesul educațional. Absolut totul s-a schimbat: procesul 

de predare- învățare și comunicare cu elevii, cu părinții, cu ceilalți colegi, cu familia. Chiar și atitudinea 

față de învățare a suferit schimbări. Toți am trebuit să ne adaptăm în regim de urgență, deși nu toți actorii 

implicați aveau suficiente abilități informaționale pentru a putea desfășura lecții online. Dar omul este cea 

mai adaptabilă ființă de pe Pământ și, în cele din urmă, prin eforturi comune, lucrurile au funcționat bine. 

Școala online a distorsionat imaginea școlii în mintea copiilor. De multe ori, copilul se trezea, își 

lua o bluză în partea de sus, rămânea cu pantalonii de pijama și se așeza în fața monitorului. Pentru micul 

școlar acest lucru era debusolant. Trăia o suprapunere de roluri: era și copilul din casă și elevul care 

participa la ore, această situație l- a îndepărtat de experiență reală cu școala. 

Școala este o sursă de cunoștințe și de învățături, este mediul unde elevii interacționează cu semeni 

de vârsta lui, unde învață că are responsabilități, unde învață să comunice la un alt nivel cu adulții, care 

nu sunt nici mama, nici tata. Prin urmare, nivelul de relații trebuie să fie diferit. Lucrul acesta nu s-a mai 

respectat în cadrul școlii online. Pentru ca lucrurile să nu se abată prea tare de la făgașul normal, le-am 

cerut elevilor ca, înainte de începerea cursurilor, să se îmbrace frumos, să se pregătească așa cum ar face-

o dacă ar veni în clasă. Nu a fost greu pentru că elevii mici sunt foarte receptivi și ascultă de ceea ce le 

spune doamna învățătoare. Ceea ce le-a lipsit cel mai mult a fost socializarea, pentru că, să nu uităm, 

școala nu este doar un spațiu de învățare academică, ci și unul pentru învățarea abilităților sociale și a 

celor emoționale. Și tocmai acest spațiu a lipsit! 

Faptul că elevii mici s-au putut întoarce în clasă, la un moment dat, a fost o binecuvântare pentru 

toată lumea. Nu se poate face educație în online cu elevii de vârstă școlară mică. Ei trebuie să te simtă, să 

te vadă ,,pe viuˮ, să faci acel schimb de priviri și gesturi în timp real, nu virtual. Oricât de avansată ar fi 

tehnologia, un ecran nu poate transmite emoție. 

Distanțarea socială, lipsa acelor simple îmbrățișări sau atingeri despre care ani de zile ni s-a spus că 

sunt vindecătoare i-au scos pe copii din starea de confort psihologic, din lumea în care se simțeu în largul 

lor, le-au impus limite.  

Comunicarea cu cei din jur s-a rezumat doar la ecranul calculatorului. Rolul părinților în această 

perioadă a fost esențial. A fost nevoie de readaptare. Pentru a preveni tulburările emoționale, au fost părinți 

care s-au preocupat să ofere copiilor un program cât mai diversificat și atractiv, au vorbit despre lucruri 

mai puțin plăcute, s-au jucat, chiar dacă toate acestea s- au întâmplat în perimetrul locuinței. Copiii au 

descoperit astfel lumea din interiorul unei case.  

Din păcate, această perioadă încă nu s-a încheiat și nici nu știm cât va mai dura. Cert este că 

pandemia ne-a schimbat pe toți, ne-a făcut să ne reevaluăm sistemul de valori, să regândim relațiile și 

interacțiune cu cei din jurul nostru. Niciodată nu va mai fi cum a fost! Este bine, este rău? Vom vedea. 

Dar cel mai interesant va fi să vedem ce urme a lăsat această experiență asupra generației copiilor de 

azi, atunci când vor deveni adulți. 
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ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 

Profesor pentru învățământul primar Gălățanu Loredana                                               

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,M. C. EPUREANU’’ BÂRLAD 

              

,,Dacă şi profesorul învaţă, predarea dobândeşte o nouă calitate’’ Jerome S. Bruner 

 

 

Educația dobândește în societatea actuală noi abordări, determinate mai ales de schimbările fără  

precedent din toate domeniile vieții sociale. Predarea online este noutatea care a bulversat întreaga 

lume. 

Activitatea din grădinițe și școli presupune și forme de muncă didactică complementară 

activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în mediul online în afara activităților 

obligatorii sau activități desfășurate în afara școlii. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară 

sub îndrumarea directă a educatoarelor, învățătoarelor, profesorilor. Astfel, fără a nega importanța 

educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educația extracurriculară, adică cea 

realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității 

elevilor. Acestea sunt activități menite să deconecteze, să aducă optimism și stare de bine. 

În prezent, eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru participarea 

la dezvoltarea de sine și de măsura în care reușește să pună bazele formării personalitățîlor copiilor. 

În acest cadru, învățământul are nobila datorie de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual , fizic 

și socioafectiv, pentru o cât mai ușoară integrare socială în mediul online , deoarece încă se impune 

distanțarea fizică.  

Tururile virtuale prin muzee, expoziții, case memoriale constituie un mijloc de a intui și prețui 

valorile culturale,folclorice și istorice ale poporului nostru.  

Vizionările unor spectacole constituie o altă formă de activitate extracurriculară prin care 

copilul observă și admiră lumea minunată a artei.  

Toate acestea îl pun pe elevul nostru în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 

deosebită rezidă însă din faptul ca ea constituie o sursă imensă de impresii puternice, precum și în 

faptul că apelează, permanent, la sufletul copilului. 

Spectacolele de teatru online puse la dispoziție de inimoși actori precum și a emisiunilor tv, 

poate constitui de asemenea o bogată sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare în 

organizarea unor acțiuni interesante deoarece acestea au rolul de a incita.  

Vizionarea împreună cu cadrul didactic a emisiunilor muzicale, despre fotografie , de teatru de 

copii, distractive sau sportive, urmată de discuții  pe platforme online pregătite în prealabil, pe lângă 

faptul că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele 

domenii de activitate:  fotografie, muzica, sport, poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor  sau pe internet aduce copiilor o mare bucurie, 

prin faptul ca regia  filmului dă copiilor iluzia realitătii. 

 În această perioadă, cadrele didactice  au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, 

la recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor 
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distractive care au o influență pozitivă  mai evident conturate. Ei descarcă aceste materiale și copiază 

linkuri punându-le la dispoziție elevilor. 

Telefonul și camera foto pot deveni prietenii care ne însoțesc în plimbările noastre pe care nu 

le mai putem face împreună cu prietenii și prin intermediul fotografiilor putem împărtași și celorlalți 

frumusețea locurilor văzute sau rezultatele muncii noastre. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţilor online, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În aceasta perioadă, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare desfășurate în mediul online, dar se vede necesitatea de a modifica destul 

de mult modul în   care își concepe activitatea, să evite critica, să încurajeze elevii şi să realizeze o 

retenție șî un transfer  pozitiv.  

,,O nouă viaţă începe pentru noi cu fiecare secundă. Să mergem înainte, cu bucurie, 

să o întâmpinăm. Chiar dacă o vom face sau nu, trebuie să insistăm şi vom merge mai bine cu ochii 

aţintiţi înainte, decât privind înapoi.’’ citat clasic din Jerome K. Jerome 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. 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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DIMENSIUNEA REFLEXIVĂ A PROFESIEI DIDACTICE 

 

Prof. înv. preșcolar: GĂLĂȚEANU ADRIANA                                                      

LICEUL TEORETIC ,,AUREL VLAICU”, BREAZA 

 

 

PROFESORUL REFLEXIV ȘI LECȚIA NOUĂ 

 

,,Meseria de profesor este cea mai importantă și nobilă deoarece cel care o practică are acces 

direct la sufletele copiilor, iar de aceasta depinde întreaga evoluție umană. Scopul educatorului este 

să-și învețe elevii cum să gândească, nu ce să gândească. Trebuie să le descătușeze gândurile, să le 

trezească curiozitatea și să le aprindă mințile”. (D. Pushkin, 2001). 

 

Reflexivitatea este un nivel de excelență care poate fi atins prin auto-analiză, schimbare 

constantă, problematizare și determinarea disponibilității elevilor de a învăța, având misiunea de a 

asigura învățarea pentru toți și pentru fiecare. Fără reflecție, nu există învățare, astfel că progresul, 

provocarea și varietatea transformă lecția într-o ,,lecție nouă”. Scopul reflecției este de a identifica, 

reaminti și înțelege componentele activității, și anume tipul, semnificația, soluția, problema și 

rezultatul obținut.  

Sentimentul reflexiv este o experiență interioară, o modalitate de autocunoaștere, precum și un 

instrument necesar de gândire, îndeplinind funcțiile de proiectare, de organizare a celor mai eficiente 

moduri de interacțiune în activitățle comune profesor-elev , de comunicare productivă între actorii 

procesului educativ, de semnificație, de motivație și de corecție sau îmbunătățire a activităților 

educative. 

Predarea reflexivă presupune recunoașterea, examinarea și reflectarea asupra impactului 

credințelor, experiențelor, atitudinilor, cunoașterii și valorilor unei persoane, precum și a 

oportunităților și constrângerilor generate de condițiile sociale în care profesorul lucrează.  

Profesorul reflexiv desfășoară activitățile didactice în mod eficient, urmând algoritmul 

procedural: ,,Ce voi face?”, ,,Cu ce voi face?”, ,,Cum voi face?”.  

Întrucât lecția nouă trebuie să readucă învățarea în clasă, să ofere prilejul studierii și descoperirii 

calităților elevilor, ajutându-i să-și găsească motivația și să se implice în activități cu plăcere, din 

proprie inițiativă, învățarea eficientă este oglindită prin transformarea elevilor din spectatori în 

participanți activi în activitatea educativă.  

Devenind parte a educației, aceștia oferă soluții, propun strategii, își motivează opțiunile, astfel 

intervin eul autodidact, motivația și autocunoașterea. Profesorul devine în acest fel magicianul prin 

ale cărui lecții interactive îl aduce pe elev în prim plan datorită provocarilor zilnice, 

INTERACȚIUNEA reprezentând elementul de varietate care declanșează NOUL/NOUTATEA. 

Educația se sprijină pe patru piloni importanți: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești 

împreună cu alții și a învăța să fii. În școală, este ideal că elevii să învețe din clasă, profesorul 

demonstrându-i elevului că prin cunoștințele dobândite va devini un adult independent, pregatit să își 
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clădească propria lume autentică, bazată pe adevăr, dreptate și pe valorile umanității. Este imperativ 

că profesorul moderator și observator, să aibă o relație deschisă cu elevii săi, asumându-și rolul 

deosebit de important în modelarea personalității elevilor prin propriile componente ale personalității: 

cultura profesională, calitățile atitudinale și cele aptitudinale.  

Valorile societății contemporane, și anume libertatea, responsabilitatea, toleranța, cooperarea, 

impun o nouă abordare a relației profesor-elev prin: asumare de către actorii educaționali și 

responsabilitate morală comună, valorizare reciprocă și promovare a autenticității și sincerității. 

Conform A. Nedelcu, un profesor practician reflexiv este cel care îndeplinește următoarele 

condiții: examinează, formulează și încearcă să rezolve dilemele practicii de la clasă; este atent la 

contextele instituționale și culturale în care acționează; își asumă responsabilitatea pentru propria 

dezvoltare profesională; ia parte la dezvoltarea curriculum-ului și este implicat în eforturile de 

schimbare a școlii.  

Profesorul autentic este cel care acționează din propria autoritate profesională, este onest și 

direct, inspirații întemeiate pe baza unora dintre cele mai remarcate principii ale învățării din 

psihologia umanistă, emise de Carl Rogers: ,,învățarea se realizează dintr-o curiozitate naturală; 

învăţarea semnificativă se produce când conţinutul acesteia este relevant pentru scopurile personale 

şi când se produce prin acţiune; învăţarea este mai ușoară când cei care învaţă sunt implicaţi 

responsabil în proces; independenţa, creativitatea şi încrederea în sine apar când auto-criticismul şi 

auto-evaluarea sunt reduse, iar evaluarea făcută de ceilalţi este de importanţă secundară.” Pentru a 

deveni un profesor eficient, acesta ar trebui să-și verifice constant calitatea imaginii transmise în fața 

elevilor, precum și eficienţa învăţării prin resurse veridice, competențele elevilor, structura și 

proiectarea lecţiilor adaptate nevoilor fiecăruia dintre elevi, precum și designul pedagogic.  

Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanţe pozitive faţă de elevi, 

utilizarea unor strategii de management educaţional eficient, stabilirea de obiective clare şi 

comunicarea acestora elevilor, valorificarea la maxim a timpului destinat predării și evaluarea 

obiectivă. 

Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului, metodă criticată din cauza lipsei de legatură 

cu practica, cu realitatea provenită din atitudinea elevilor care doar asistă pasiv la expunere. Metoda 

tradiţională a convorbirii cu întreaga clasă antrenează participarea acestora, dezvoltă exprimarea 

opţiunilor în domeniul educaţiei, a culturii, a timpului liber, astfel că devin coparticipanţi la propria 

formare.  

Încurajarea comportamentului participativ indică formarea capacităţii acestora de a emite opinii 

şi aprecieri asupra fenomenelor studiate și dezvoltarea gândirii critice, prin evaluarea soluţiilor 

posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor.  

Gândirea critică semnifică stăpânirea unor cunoştinţe valoroase şi utile, deținerea unor 

convingeri raţionale prin argumente suficiente propriilor opinii, semnifică acceptarea, asumarea, 

colaborarea și autoevaluarea. Din toate aceste aspecte, izvoraște necesitatea profesorului în 

modificarea concepţiei și cooperării cu elevii, a metodologiei instruirii şi educării, devenind un model 

real de educaţie permanentă.  

Metodologia aplicată implică împletirea modelelor clasic şi modern, având un echilibru în 

funcţie de context, colectiv şi obiectivele educaţionale urmărite. 

Învăţarea eficientă presupune înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe 

baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor.  

Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi îndrumător în 

activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin utilizarea unor metode 
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activ-participative care să solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, implicarea elevului, în scopul 

însuşirii unor cunoştinţe utile în viata de viitor adult. Pentru a stimula această învățare eficientă a 

elevilor este necesară acordarea permanentă a feedback-ului, prin intermediul căruia profesorul să 

insufle elevilor încredere în forțele proprii, autonomie, motivație și interes față de învățare și 

autocunoaștere. 

,,Nu învățăm din experiență, ci din reflecția asupra experienței.” John Dewey 

 

Receptiv 

Empatic 

Fericit 

Loial 

Energic 

eXigent 

Iubitor 

Vulnerabil(izare) - > întru VALORIZARE 
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Lavinia Galea                                                                                                                  

Liceul Ortodox Ep. ,,Roman Ciorogariu” 

G. P. P. Nr. 23 Oradea 
 

 

 

 

 

Unitatea de învățământ: Liceul Ortodox  Ep. ,,Roman Ciorogariu” / GPP. Nr.23 Oradea 

Grupa: mică A 

Perioada: 1.06 – 5.06. 2020 

 

           Educatoare: Lavinia Galea  

  

 

Domeniul de 

dezvoltare 

Dimensiuni ale 

dezvoltării 

Tip de comportament 

(aspect specific/ reper) 

Practici de sprijin/ activități 

propuse 

Feedback 

(poze / video/ link-uri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motricitate 

grosieră și 

motricitate fină în 

contexte de viață 

familiare 

1.1 Își coordonează mușchii 

în desfășurarea unor activități 

diversificate; 

1.2. Participă la activități 

fizice variate, adecvate 

nivelului lui de dezvoltare; 

1.3. Utilizează mâinile și 

degetele pentru realizarea de 

activități variate 

 Urmareste ce face fetita si 

incearca sa o imiti. Ai reusit?  

 

 

 

 Exerseaza taiatul cu foarfeca 

- pe mai multe fasii de hartie 

colorata trasati linii drepte si 

oblice pe care sa le taie copilul 

cu foarfeca. 

 

 

 Culorile salvatoare! 

Semaforul ne arata ce trebuie sa 

facem atunci cand vrem sa 

traversam. 

Ca sa tii minte ce trebuie sa faci 

la culorile semaforului, repeta cu 

voce tare: 

Conduită 

senzorio-motrorie 

pentru orientarea 

mișcării 

2.1. Utilizează simțul (văzul, 

auzul, simțul tactic, mirosul 

etc) în interacțiunea cu 

mediul apropiat; 

2.2.  Se orientează în spațiu 

pe baza simțurilor; 

2.3. Își coordonează mișcările 

în funcție de ritm, cadență, 

pauză, semnale sonore, 

melodii. 

Sănătate (nutriție, 

îngrijire, igienă 

personală) și 

practici privind 

securitatea 

personală. 

3.1. Exersează, cu sprijin, 

respectarea unor principii de 

bază specifice unei 

alimentații sănătoase; 

3.2. Manifestă deprinderi de 

păstrare a igienei personale; 

Dezvoltarea 

fizică, a 

sănătății și 

igienei 

personale 
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3.3. Demonstrază abilități de 

autoprotecție față de obiecte 

și situați periculoase; 

3.4. Utilizează reguli de 

securitate fizică și personală; 

ROSU, STAI!  

VERDE, HAI! 

Chiar daca semaforul arata 

verde, verifica intotdeauna daca 

masinile au oprit, ca sa poti 

traversa.  

 Atentie la traversare! 

Baiatul vrea sa traverseze strada. 

Ce i-ai spune ca sa-l convingi sa 

astepte culoarea verde a 

semaforului? (ANEXA) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacțiuni cu 

adulții și cu copiii 

de vârste 

apropiate 

1.1. Manifestă încredere în 

adulții cunoscuți, prin 

exersarea interacțiunii cu 

aceștia; 

1.2. Demonstrează abilități de 

socializare și de primire a 

ajutorului în situații 

problematice specifice; 

1.3. Inițiază/ participă la 

interacțiuni pozitive cu copiii 

de vârstă apropiată. 

 Imagineaza-ti ca a venit 

postasul sa aduca o 

scrisoare. Ce i-ai spune? 
 

 Cand iti pare rau ca ai 

suparat-o pe mama, l-ai 

suparat pe tata sau pe un prieten, 

cum iti exprimi parerea de rau? 

(printr-o imbratisare, un pupic, 

un cadou sau un desen realizat 

de tine, plangi, ...) 
 

 Tu cand gresesti, cum 

procedezi? 

Urmareste filmuletul de mai jos 

https://www.youtube.com/watch

?v=hFhR6R6Jp0I 

 Spune 3 lucruri pozitive 

despre tine. 

Comportamente 

prosociale, de 

acceptare și de 

respectare a 

diversității 

2.1. Exprimă recunoașterea 

asemănărilor și deosebirilor 

dintre oameni; 

2.2. Își însușește și respectă 

reguli înțelege efectele 

acestora în planul relațiilor 

sociale, în contexte familiare; 

2.3. Exersează, cu sprijin, 

asumarea unor 

responsabilități specific 

vârstei, în contexte variate; 

2.4. Exersează, cu sprijin, 

abilități de negociere şi de 

participare la luarea 

deciziilor; 

2.5. Demonstrează acceptare 

și înțelegere faţă de celelalte 

persoane din mediul apropiat. 

Conceptul de sine 3.1. Exersează, cu sprijin, 

autoaprecierea pozitivă, în 

diferite situaţii educaţionale; 

3.2. Își promovează imaginea 

de sine, prin manifestarea sa 

ca persoană unică, cu 

caracteristici specifice. 

Dezvoltarea  

socio-

emoțională 

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

594

https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I
https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I


Autocontrol și 

expresivitate 

emoțională 

4.1. Recunoaște și exprimă 

emoții de bază, produse de 

piese muzicale, texte literare, 

obiecte de artă etc.; 

4.2. Demonstrează abilităţi de 

autocontrol emoţional 

 

 

Curiozitate, 

interes și 

inițiativă în 

învățare 

1.1.Manifestă curiozitate şi 

interes pentru experimentarea 

și învăţarea în situații noi; 

1.2. Inițiază activități de 

învățare și interacțiuni cu 

copiii sau cu adulții din 

mediul apropiat. 

 

 Canta, danseaza si te 

distreaza pe „Glasul 

instrumentelor” 

https://www.youtube.com/watch

?v=sArOO3Zafsg 

 

 Realizeaza un cort, cu 

ajutor! 

 

 

 Inghetata pufoasa 

Pentru vopseaua pufoasa ai 

nevoie de: 

1 parte aracet, 1 parte spuma de 

ras si culoare (tempera, acrilice)  

 

 

 

 

Finalizarea 

sarcinilor și a 

acțiunilor 

(persistență în 

activități) 

2.1. Realizează sarcinile de 

lucru cu consecvență; 

2.2. Integrează ajutorul 

primit, pentru realizarea 

sarcinilor de lucru la care 

întâmplină dificultăți. 

 

 

Activare și 

manifestare a 

potențialului 

creativ 

3.1. Manifestă creativitate în 

activități diverse; 

3.2. Demonstrează 

creativitate prin activități 

artistico- plastice, muzicale și 

practice, în conversații și 

povestiri creative. 

3.3. Demonstrează simț 

muzical ritmic, armonic prin 

cântec, joc cu text și cânt, 

dans,  

 

 

 

Dezvoltarea 

limbajului, a 

comunicării și 

a premiselor 

citirii și scrierii 

 

Mesaje orale in 

contexte de 

comunicare 

cunoscute 

1.1. Exersează, cu sprijin, 

ascultarea activă a  unui 

mesaj, în vederea înțelegerii 

și receptării lui (comunicare 

receptivă); 

1.2. Demonstrează 

înțelegerea unui mesaj oral, 

ca urmare a valorificării 

ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor, etc 

(comunicare expresivă) 

 Joc didactic: Eu spuna una, 

tu spui multe (exersarea 

singularului si pluralului) 

Un adult priveste imaginea cu un 

singur element si spune: 

EXEMPLU: 

O masina 

Apoi copilul priveste imaginea 

cu mai multe elemente si spune: 

Mai multe masini 

Pentru joc folositi imaginile din 

linkul de mai jos: 

https://www.youtube.com/watch

?v=CtXEItZ79Vo 

  Uneste punctele apoi 

coloreaza! (ANEXA) 

Mesaje orale în 

diverse situații de 

comunicare 

2.1 Demonstrează capacitate 

de comunicare clară, a unor 

idei, nevoi, curiozități, 

acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă); 

Capacități 

și atitudini 

în învățare 
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2.2. Respectă regulile de 

exprimare corectă în diferite 

contexte de comunicare; 

2.3. Demonstrează extinderea 

progresivă a vocabularului. 

Premise ale citirii 

și scrierii în 

contexte de 

comunicare 

cunoscute 

3.1. Participă la experiențe de 

lucru cu cartea, pentru 

cunoașterea și apreciere a 

cărții; 

3.2. Discriminează/ 

diferențiază fonetic cuvinte, 

silabe, sunete și asociază 

sunete cu litere. 

3.3. Identifică prezența 

mesajului scris, apreciază și 

valorifică mesajul scris în 

activitățile curente; 

3.4. Asimilează un elelement 

ale scrisului și folosește 

diferite modalități de 

comunicare grafică și orală 

pentru transmiterea unui 

mesaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relații, operații și 

deducții logice în 

mediul apropiat 

1.1. Identifică elementele 

caracteristice ale unor 

fenomene/ relații din mediul 

apropiat; 

1.2. Compară experiențe, 

acțiuni, evenimente, 

fenomene/ relații din mediul 

apropiat; 

1.3. Construiește noi 

experiențe, pornind de la 

experiențe trecute; 

1.4. Identifică posibile 

răspunsuri/ soluții la întrebări, 

situații – problemă și 

provocări din viața proprie și 

a grupului de colegi; 

1.5. Realizează, în mod dirijat 

activități simple de 

investigare a mediului, 

folosind instrumente și 

metode specifice. 

 Fa-ti propriile baloane si 

distreaza-te! 

- aveti nevoie de: pahar, lapte, 

colorant alimentar si un pai. 

- Umple paharul cu lapte pana 

la jumate, adauga colorantul si 

sufla in el cu ajutorul paiului; 

astfel se vor forma baloanele. 

 

 

 

 

 

 

 Experiment: ,,Piperul fricos”. 

Aveti nevoie de: o farfurie, apa, 

piper, detergent vase, un betisor. 

https://www.youtube.com/watch

?v=868sEOgcaqg 

Dezvolta-

rea 

cognitivă și 

cunoaște-

rea lumii 
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Cunoștințe și 

deprinderi 

elementare 

matematice 

pentru rezolvarea 

de probleme și 

cunoașterea  

mediului apropiat 

2.1. Demonstrează 

familiarizarea cu conceptul de 

număr și cu numerația; 

2.2. Demonstrează 

familiarizarea cu informații 

despre mărime, formă, 

greutate, înălțime,  lungime, 

volum; 

2.3. Identifică și numește 

formele obiectelor din mediul 

înconjurător; 

2.4. Efectuează operații de 

scriere, grupare, clasificare, 

măsurare a obiectelor; 

2.5. Rezolvă situații- 

problemă, pornind de la 

sortarea și reprezentarea unor 

date; 

 Asociaza cantitatea la numar!  

- Recunoaste cifra si asaza tot 

atatea elemente cat arata cifra. 

(ANEXA) 

 

Caracteristici 

structural și 

funcționale ale 

lumii 

înconjurătoare 

3.1. Evidențiază 

caracteristicile unor obiecte 

localizate în spațiul 

înconjurător; 

3.2. Identifică și valorifică 

unele caracteristici ale lumii 

vii, ale Pământului și 

Spațiului; 

3.3. Descrie unele 

caracteristici ale lumii vii, ale 

Pământului și Spațiului; 

3.4. Demonstrează 

cunoașterea poziției omului în 

Univers, ca parte a lumii vii și 

ca ființă socială. 
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RESURSELE WEB ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. primar Gârtan Maria- Daniela                                                                          

Școala Gimnazială Dârmănești 

 

 

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

informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 

educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare 

pentru educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu 

de activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de 

cunoaștere a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la 

resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de 

a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să 

participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar 

trebui să beneficieze atât elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la 

schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al 

dezvoltării deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune 

accentul pe disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare 

de probleme, de manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă 

capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze 

cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. 

Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în 

procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul 

interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul 

că gradul de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării 

calculatorului în proiecte educaționale (ex. prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. 

Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor 

audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora de limbă franceză, dezvoltarea competențelor 

orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare 

este determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele 

didactice caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite 

elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, 

să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale 

existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice 

găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze 
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teste on-line, bareme de corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le 

vor ușura munca didactică. În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru 

obținerea abilităților de lucru. Sunt deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra 

cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare 

(evaluări anuale, examene de capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și 

mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează 

ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va 

înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât 

constructiv. 
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Predarea online la grădiniță 

 

Gáspár Renáta                                                                                                                  

Liceul Teoretic „Horváth János” Marghita 

 
Dacă în primăvară a fost doar o perioadă de testare și acomodare, în acest an școlar predarea 

online pentru preșcolari și școlari a devenit o realitate zilnică. Educatorii, învățătorii și profesorii au 

avut nevoie de instrumente adaptate și practici de lucru pentru a susține predarea online pentru 

preșcolari și școlari, dar și pentru a o face atractivă și folositoare. 

Predarea online pentru preșcolari, o realitate la care trebuia să ne adaptăm 

La această vârstă, copiii au nevoie să fie conectați cu ceilalți. Educatorii ar trebui să țină cont 

de nevoia copiilor de continuitate. Părinții trebuie să înțeleagă că este important pentru copii să își 

vadă educatorii, colegii și să se conecteze cu ei. Este nevoie, așadar, de o altă perspectivă asupra 

copilului. 

Scopul principal în predarea online pentru preșcolari este conectarea Nu vorbim practic de o 

predare, ci de o experiență. În centrul învățării se află copilul. Când planificăm o activitate, trebuie 

să ne gândim la ce tip de experiență va avea copilul, nu la ce trebuie el să învețe. Când vedem această 

oportunitate ca pe o experiență pentru copii și pentru noi, abordarea sesiunilor online va fi diferită.  

Un lucru de care trebuie să ținem seama este cum diferențiem predarea online pentru preșcolari.  

În momentul în care gândim sesiunile online, trebuie să ne gândim la nevoile copilului la această 

vârstă. Tranziția este similară cu intrarea copilului la grădiniță, pentru că este un alt tip de experiență, 

nouă, diferită. Copiii au o altă disponibilitate dacă înțeleg că grădinița este acum online. Este tot o 

adaptare, ca și începutul de grădiniță, așa că totul trebuie abordat treptat, în funcție de vârstă. Durata 

trebuie să fie legată de cât timp se poate focusa un copil la diferite vârste. Până să intre în online, 

copilul trebuie pregătit exact așa cum este pregătit atunci când merge la grădiniță. Să se trezească la 

timp, să își facă rutina de dimineață, să mănânce micul dejun. 

Atât părinții cât și educatorii trebuie să înțeleagă că experiența este centrată pe copil și trebuie 

urmărit interesul acestuia. 

Predarea online pentru preșcolari. Lecție sau joacă? 

Acest lucru este în strânsă legătură cu așteptările părinților. Sunt anumite lecții predate diferit. 

Focusul trebuie să fie pe ce putem face, nu pe ce nu putem face. Sesiunile online sunt un fel de joacă, 

ca și la grădiniță, pentru că astfel învață copiii cel mai bine. Online se vor folosi alte instrumente. 

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. 

Pentru a construi o experiență benefică în predarea online, trebuie respectate câteva principii: 

nevoia de mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în activități, structura și pauzele, așa 

numitele brain breaks. 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.  De asemenea, dacă este nevoie de obiecte 

ajutătoare, cum ar fi mingii sau jucării pentru realizarea mișcării, este bine să îi anunțăm din timp pe 

părinți. 

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.  

Cum putem sprijini implicarea și participarea copiilor la predarea online pentru preșcolari? 
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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.  

Brain breaks sunt momentele de pauză pentru corp și pentru minte și sunt folositoare atât 

copiilor, cât și educatorilor. În paralel, se folosesc attention grabers, acele strategii de captarea atenției 

copiilor. Este importantă starea pe care o au copiii când încep orele. De aceasta va depinde 

disponibilitatea lor.  

Planificare în predarea online pentru preșcolari 

Copiii au aceleași nevoi pe care le au și în 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.  

Și în online se pot crea tematici speciale Folosiți orice prilej, orice dată din calendar pentru a 

crea momente speciale, pentru a celebra și pentru ca astfel de momente să "rupă rutina". 

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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ȘCOALA ONLINE  –                                                                                                     

ÎNTRE NECESITATE, PROVOCARE ȘI SCHIMBARE 

 

Prof. înv. primar GAVRA CRINA                                                                                

Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei 

 

 Viața este complexă și imprevizibilă, ea continuă să ne surprindă la tot pasul. Exemplul cel 

mai la îndemână, în acest context, este perioada pandemiei Covid-19 pe care o traversăm și căreia 

trebuie să îi facem față ca profesori, ca părinți sau copii.  

O dată cu noul virus Covid-19, am fost nevoiți să ne readaptăm la o nouă normalitate, la un nou 

mediu și să ne redefinim conceptul de „siguranță”. Noi măsuri au fost luate pentru siguranța noastră 

și a celor din jur. Unele au putut fi incluse la necesități, iar altele la progres - întreaga planetă a fost 

nevoită să se ajute mai mult de tehnologie pentru a ușura perioada de izolare și a nu pierde contactul 

cu cei din jur; 

În această perioadă, a fi cadru didactic  necesita o mare flexibilitate, putere de adaptare la nou 

şi abilități de utilizare a tehnologiei informației. 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. 

Pentru a continua educația, școala a trebuit să se reinventeze într-un mediu nou – cel online. În 

anul școlar 2020-2021, aproape tot semestrul I școala noastră a fost pe scenariu galben sau roșu, 

clasele intrând automat în școala online, iar în semestrul al II-lea o perioadă îndelungată am desfășurat 

lecții în sistemul hibrid, datorită faptului că mulți elevi de ai mei au fost contacți direcți ai persoanelor 

infectate. 

Întreaga școală în care activez a folosi platforma de învățare Google Classroom. Pentru cadrele 

didactice au apărut o serie de provocări, de la logarea pe platformă, la crearea claselor virtuale, 

îndrumarea și sprijinirea părinților în logarea pe platformă a elevilor, la selectarea și încărcarea 

materialelor pentru lecție, respectiv la organizarea și derularea de lecții online pe Meet.  

 Derularea procesului educațional în mediul online vine cu o serie de constrângeri privind 

derularea lui, de aici decurgând o serie de avantaje și dezavantaje.    Avantajele acestui sistem 

de predare constatate la clasă sunt următoarele: 

- învățarea este mai atractivă și dinamică; 

-  parcurgerea ritmică a materiei; 

- asigură cadrul de formare a competențelor prin implicarea activă a elevilor în sarcinile de 

învățare; 

-  permite o bună vizualizare a materialelor didactice ilustrative necesare la lecție;  

- optimizarea învățării prin învățarea la momentul oportun pentru fiecare elev, elevii putând 

accesa materialele atunci când doresc să învețe pentru ora următoare; 

- menține comunicarea și relațiile în cadrul colectivului de elevi; 
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- permite părinților să asiste la lecție pentru a-și putea sprijini optim copiii la teme; 

- dezvoltă competențele digitale ale tuturor factorilor implicați: profesori, elevi, părinți. 

Dezavantajele identificate ar fi următoarele: 

- dificultăți tehnice: lipsa dotării cu tehnologie a elevilor, probleme de conexiune la internet; 

- competențe digitale deficitare la profesori, elevi și părinți; 

- consum mare de timp din lecție pentru ca elevii să activeze dispozitivele pentru a răspunde la 

solicitările profesorului; 

- la evaluarea scrisa a elevilor de la clase mici mulți părinți îi ajută astfel că rezultatele obținute 

nu reflectă nivelul competențelor elevilor; 

- timpul petrecut de elevi în fața ecranului a crescut considerabil, cu efecte negative în plan 

medical; 

În concluzie, școala online a fost o necesitate în aceasta perioadă de pandemie pentru a se putea 

continua procesul de învățare. Ea a fost o provocare atât pentru cadre didactice,cât și pentru elevi și 

părinți, sub multiple aspecte, de la dotarea tehnologică la predarea și evaluarea online.  

De asemenea, utilizarea noilor tehnologii poate deschide oportunități în procesul de predare - 

învățare - evaluare, dezvoltând competențele digitale a tuturor factorilor educaționali implicați și 

pregătindu-i pentru învățarea autonomă. 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 aproape toate sunt posibile și fără tehnologie. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

GHIDUL PROFESORULUI ÎN UTILIZAREA REALITĂȚII VIRTUALE ÎN EDUCAȚIE  

Sparknews.ro, ,,Școala deacasă 

*https://www. scoalaintuitext. ro/blog/scoala-online/ 

 *https://www. scoalaintuitext. ro/blog/invatarea-online-si-invatarea-clasica/ 
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SISTEME ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE ȚĂRI 

 

 

P. I. P. GAVRILĂ ALEXANDRINA LILIANA                                                         

LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE, JUD OLT 

 
Dezvoltarea educației, în general, și cea a învățământului, îndeosebi, au determinat apariția 

treptată, în fiecare țară, a unui ansamblu de instituții școlare de diferite grade, profile si forme, care 

au alcătuit sistemul de învățământ al acelei țări. 

Sistemul de învățământ reprezintă ansamblul coerent al instituțiilor școlare de toate gradele, 

profilele și formele, dintr-o anumita țară, care este conceput, organizat și functionează în baza unor 

principii educaționale generale cu caracter organizatoric, iar unele și cu caracter juridic, precum și a 

unor standarde educaționale. 

Sistemul de învățământ asigură rezolvarea uneia dintre cele mai dificile și mai importante 

probleme socio-umane – educația și pregatirea tinerei generații, a forței de munca, a specialiștilor. De 

aceea, in mod firesc, filosoful german Immanuel Kant spunea că "Educația este cea mai mare si mai 

grea problema ce i s-a dat omului spre rezolvare".  

În România, învățământul este o prioritate nationala .Sistemul de învățământ din Romania este 

un subsistem al sistemului social global. El prezintă la intrare exigențele sociale contemporane 

privind educația tinerei generații, ale pregătirii forței de muncă și specialiștilor si la ieșire – finalitățile, 

valorizarea și eficiența instituțiilor de instrucție si educație, obiectivate in "produsul" sau specific - 

oamenii pregatiți, forta de munca, specialistii, capabili sa se integreze cu randament si spirit creator 

in activitatile social-utile.  

Întotdeauna, între fluxurile de intrare si ieșire acționează un fenomen de reglare si optimizare, 

denumit conexiune inversă (feedback). Sistemul de învățământ contemporan din România se 

caracterizează prin deschidere si dinamism față de nou, dezvoltându-se si actionând în concordanță 

cu cerințele economico-sociale, cu progresul științifico-tehnic și cultural, cu aspirațiile poporului 

român, în condițiile societății civile și a statului de drept, democratic. 

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 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.  

Sistemul educațional din Lituania este structurat pe mai multe paliere şi anume: educaţie 

preşcolară, învăţământ general pentru copii şi tineri, educaţie profesională şi de colegiu, învăţământ 

superior şi educaţia adulţilor. Școlarizarea obligatorie începe la vârsta de 7 ani cu învățământul 
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primar, dar se constată o creștere a participării copiilor în anul pregătitor la fel ca în România. Există 

de asemenea 4 niveluri de educaţie şi formare profesională. Pe lângă formele menţionate, sistemul de 

învăţământ cuprinde educaţia adulţilor, e-Learning şi educaţia pentru persoanele cu nevoi speciale , 

elevi imigranţi, copii supradotaţi, elevi cu cerinţe educative speciale. Un aspect important al 

sistemului educational lituanian îl constituie atenţia pentru elevii supradotaţi pregătiți în centre de 

excelenţă pentru domenii de interes economic.  

În Marea Britanie 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 școla.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. 

În Bulgaria învăţământul obligatoriu cuprinde şi nivelul preşcolar, iar copiii (cu vârsta de 

patru/cinci sau şase ani) sunt obligaţi să participe la programe de învăţământ preşcolar concepute, în 

primul rând, pentru a-i familiarize cu un mediu similar celui şcolar. Tranziţia de la învăţământul 

secundar inferior la învăţământul secundar superior are loc cu unul sau doi ani înainte de terminarea 

învăţământului obligatoriu.  

Limita de vârstă superioară pentru învăţământul obligatoriu este de 16 ani. Sistemul de 

învăţământ format din preşcolar, educaţia şcolară (învăţământ primar şi secundar) şi învăţământul 

superior are o varietate de tipuri de şcoli, publice și private în timp ce formarea profesională este 

strâns legată de învăţământul general și poate avea loc în şcoli profesionale sau colegii integrate în 

sistemul de învăţământ superior.   

Concluzia acestei analize comparative este că între sistemele de învățământ analizate există o 

serie de asemănări cu sistemul de învățământ din România cum ar fi: obligativitatea învățământului 

până la vârsta de 16 ani, creșterea duratei de școlarizare, existența unui an pregătitor pentru copiii cu 

vârsta școlară mică ( 6 ani), posibilitatea de a continua pregătirea profesională în învățământ de tip 

vocațional după finalizarea educației obligatorii și preocuparea pentru creșterea calității actului 

educațional.  

Mai mult decât atât, dinamica educaţiei într-o societate bazată pe cunoaştere, determină o 

permanentă nevoie de „up-gradare” a cunoştinţelor şi competenţelor profesorului. Alături de formarea 

iniţială a personalului didactic, formarea continuă constituie elementul cheie al profesionalismului, 

eficienţei şi performanţei educaţionale, deoarece studiile europene demonstrează faptul că reuşita 

elevului este direct corelată cu expertiza resursei umane care a livrat educaţia. 
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Învățământul on - line, de la teorie la practică 

 

Gavrilă Cristiana Maria,                                                                                                 

Școala Gimnazială Brastavățu, Olt 

 

 

În contextul pandemiei SARS-CoV-2, sistemul românesc de învățământ a luat anumite măsuri 

pentru protejarea elevilor și cadrelor didactice. Printre aceste măsuri, cea mai importantă a fost 

suspendarea cursurilor și continuarea învățării asistată de tehnologie. 

Având în vedere  această  situație,  cadrele  didactice  au  fost  nevoite  să  mute învățarea din 

cadrul instituționalizat în casele elevilor. Pentru a putea realiza acest lucru, au căutat cea mai bună 

formă de comunicare online cu elevii în vederea continuării învățării la distanță. 

Ca urmare a acestui fapt, învățător fiind la clasa pregătitoare A din Școala Gimnazială 

Brastavățu, o școală din mediul rural, cu elevi ai căror părinți au un venit material mediu sau sub 

mediu, am încercat să găsesc cea mai bună formă de comunicare cu elevii mei. 

Pornind de la întrebările cheie:  

• Vor avea elevii mijloacele nesesare învățării asistată de tehnologie? 

• Cum se va modifica implicarea elevilor în actul învățării pe durata pandemiei SARS-CoV-2? 

• Ce modificări apar la nivelul părinților privind suportul oferit în educația propriilor copii? 

vă voi prezenta concluziile studiului de caz privind modelul de predare- învățare- evaluare 

diferențiată și personalizată aplicat la clasa mea, clasa pregătitoare A, în contextul pandemiei SARS-

CoV-2. 

Analizând  răspunsurile  din  chestionarele  aplicate părinților  am  decis  următoarele forme de 

învățare la distanță: 

• Cu 2 elevi am inițiat zilnic apeluri vocale, în intervalul orar 18:00-19:00, pentru a-i îndruma 

în procesul de învățare la distanță. 

• Cu 5 elevi am organizat învățarea pe aplicația Zoom (de tip video-conferință) în intervalul 

orar 10:00- 12:00 și pe grupul de WhatApp al clasei. De menționat faptul că activitatea pe Zoom s-a 

desfășura în două sesiuni, fiecare sesiune nu  a  depășit  30  de  minute, ținând  cont  de  particularitățile  

de  vârstă  ale școlarilor mici.  

• Cu 5 elevi am comunicat doar pe grupul de WhatApp al clasei iar atunci când au avut 

neclarități în executarea sarcinilor de lucru am comunicat prin apeluri vocale. 

Decizia luată în ceea ce privește alegerea platformei de e-learnig a fost comunicată părinților 

prin apeluri vocale. Pentru a veni în sprijinul elevilor în ceea ce privește conectarea pe aplicația Zoom 

am realizat un tutorial video.  

Link-ul pentru tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=k8Evh3pz17k  . 

Orarul clasei a fost modificat astfel: de la 4 ore pe zi în mediul intituționalizat, s-a trecut la 2 

ore pe zi în mediul online, respectiv 2 sesiuni pe Zoom. De menționat aici și  faptul că în unele zile 

au facut orele prin rotație (Exemplu: În săptămâna pară, luni, au avut Limba Engleză și în săptămâna 

impară au avut Muzică și mișcare), pentru a putea atinge într-un interval relativ scurt din acest 

semestru toate competențele vizate. 
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Concluziile studiului de caz realizat la clasa pregătitoare au fost următoarele: 

• Nu toți elevii au mijloacele tehnice necesare învățării asistată de tehnologie. În mediul rural, 

posibilitățile materiale ale părinților sunt mult sub nivelul  mediu  sau mediu.  Astfel, dacă participarea  

elevilor  la  învățarea  în  mediu  instituționalizat  se  făcea  în proporție de 100%, fără mijloacele 

tehnice necesare învățării asistată de tehnologie participarea  lor s-a redus cel puțin  cu  12%.  Deși 

dorința lor și a părinților acestora  este participarea la educație, sistemul de învățare online le-a redus 

șansele considerabil. 

• Implicarea elevilor, care au deținut  mijloacele  tehnice  necesare  desfășurării învățării asistată 

de tehnologie, a fost foarte mare, făcând față cu succes acestei provocări. Deși vârsta eleviilor  este  

mică  (6,5  - 7  ani),  implicarea  acestora  în procesul de  învățare asistată de tehnologie a fost foarte 

mare. Aceștia și-au însușit într-un timp relativ scurt competențele digitale necesare unei astfel de 

învățări, parcurgând toate etapele predării- învățării-evaluării chiar și în acest context. 

• Suportul  oferit  de  părinți  în  educația  propriilor  copii  a  fost  pe  măsura  situației materiale. 

Elevii participanți la învățarea asistată de tehnologie prin intermediul platformelor online au avut 

parte de suport material, emoțional și educațional din partea părinților. De menționat că acești părinți 

au o situație materială medie. O altă categorie de părinți a fost aceea care au reușit să le ofere parțial 

copiilor accesul la învățarea asistată de tehnologie, fără a le oferi și intervalul orar necesar conectării 

la platforma Zoom, de tip video-conferință. Din ultima categorie fac parte acei părinți fără nici un 

venit. Aceștia nu au reușit să le ofere copiilor suportul material necesar învățării asistată de 

tehnologie, ei trăind la limita existenței, dar le-au oferit copiilor suportul emoțional necesar în acest 

context. 

Principala constatare a acestui studiu este că învățarea în mediul intituționalizat nu poate fi 

înlocuită de învățarea asistată de tehnologie. 

Aceasta din urmă, poate interveni doar în completarea învățării în sala de clasă, deoarece le 

răpește copiilor dreptul fundamental la educație:  

”Copilul are dreptul de a primi   o educație  care   să   îi   permită   dezvoltarea,   în condiții 

nediscriminatorii,  a aptitudinilor și personalității sale.” 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON - LINE ȘI TRADIȚIONAL 

Ed. GAVRILĂ IONICA                                                                                                                              

G. P. N. VIOLETA, PECHEA, JUD. GALATI 

 

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. 

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 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. 

Sa comparam cele doua metode. 

Cursurile online 

Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-si creste nivelul de calificare si pentru a-

si spori oportunitatile de cariera. De exemplu, pentru a obtine promovarea la un nivel superior si 

locuri de munca mai bine platite. Cu toate acestea, multi angajati pot fi epuizati dupa munca si nu 

doresc sa participe la orele obisnuite. Deci, fireste, o clasa on-line este mai convenabila pentru ei, 

deoarece economiseste timp, bani si energie. 

Cel mai bun lucru despre cursurile on-line este ca indivizii pot lua un curs din confortul biroului 

sau acasa. Chiar si cu un program aglomerat, se poate gasi un pic de timp liber pentru un curs. 

 

In cursurile online, elevul nu interactioneaza direct cu institutia. Deci, In cazul In care aveti 

intrebari, poate fi dificil sa intrebati instructorii online, deoarece comunicarea este adesea foarte 

impersonala. Cu toate acestea, aceste cursuri ofera de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, 

e-mailuri si camere de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utila. 

Oamenii adesea cred ca interactiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a invata, 

deoarece este interactiva si permite comunicarea bidirectionala. Pentru astfel de persoane, cursurile 

sincronizate online vor fi mai potrivite. 

Un alt mod de a dobândi cunostinte prin intermediul unui mediu online este cautarea pe diferite 

motoare de cautare, cum ar fi Google, Bing etc. Desi acest lucru ajuta la reducerea cantitatii de carti 

pe care 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. 
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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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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ – ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE 

 

 

Prof. înv. Gavrilean Mihaela 

CSEI “Sf. Andrei” Gura Gumorului 

 

 
Într-o lume măcinată de conflicte, crize şi schimbări continue, poate părea utopic să doreşti o 

educaţie pentru fiecare şi pentru toţi. În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că valoarea umană 

trebuie proclamată şi sprijinită prin educaţie şi cultură. 

Pentru că fiecare poate contribui cu modelul său uman (de învăţare, comportare sau participare) 

la zestrea şi dezvoltarea lumii, fiecare exponent al umanităţii poate deveni important dacă i se acordă 

o şansă prin educaţie. 

De puterea educaţiei nu se mai îndoieşte nimeni. Este acum necesar ca ea să se adreseze tuturor 

pentru ca lumea să se schimbe într-un sens pozitiv. 

Conceptul de ,,educație specială,, semnifică de cele mai multe ori educația persoanelor cu 

cerințe speciale și într-un sens mai restâns educația persoanelor aflate în dificultate. Dacă în trecut 

priveam educația specială ca acel tip de educație oferit doar pentru educarea subiecților cu 

deficiențe/handicapuri de natură senzorială sau intelectuală, astăzi am descoperit că registrul 

persoanelor care au nevoie de o educație specială este mult mai larg iar în ultimul timp se utilizează 

conceptual de educație a persoanelor cu nevoi speciale. 

Sintagma ,,cerințe educaționale speciale,, (CES) desemnează necesitățile educaționale 

complementare și specifice ale acestor categorii de subiecți, în scopul reabilitării/recuperării 

lor.Caracteristica educației acestor subiecți este multiplă : social, etică, psihologică. 

Chiar dacă subiecții sunt diferiți sub raportul capacităților și comportamentelor lor, ei trăiesc în 

societate și au dreptul să beneficieze de mijloacele create de societate în scopul dezvoltării 

personalității lor. În declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) este prevăzut principiul 

conform căruia ,,toate ființele umane sunt născute libere și egale în demnitate și în drepturi “.Așadar 

în prezent este promovată concepția educării lor laolaltă cu ceilalți în învățământul integrat și incluziv. 

Dificultățile care apar în cursul integrării sunt însă numeroase și ele nu țin de specificul 

cerințelor speciale ale copiilor ce trebuie integrați ci mai ales de percepția noastră asupra acestui 

proces.În acest sens trebuie urmărite disponibilitatea și interesul cadrelor didactice de a susține 

învățământul integrat; acceptul părinților care au copii în clasele în care se practică integrarea precum 

și implicarea familiei copilului cu nevoi speciale. 

In experiența mea am întălnit cazuri în care părinții nu vor să accepte faptul ca au un copil 

diferit și că au nevoie de sprijin specializat pentru copilul lor. A convinge un părinte că un copil 

trebuie să urmeze o perioadă de timp cursurile unei grădinițe speciale nu este ușor, dar în cele din 

urmă părintele va conștientiza progresul copilului său.Conlucrarea cu profesori psihologi, logopezi 

sau kinetoterapeuți uşurează integrarea unui copil cu nevoi speciale în invățământul integrat. 

Din ce în ce mai des copii hiperactivi întâmpină probleme în adaptarea la procesul instructiv-

educativ. Părinții sunt copleșiți de povara aceasta și apelează la ajutorul nostru.Fie că atenția lor nu 

este menținută constantă, fie că au un comportament mai agresiv la început acestor copii le trebuiesc 

respectate trăirile și atrași cu calm și iubire. Fiecare dintre copii cu nevoi speciale au părți care 

excelează sunt fie talentați la desen, fie la muzică sau au capacități intelectuale peste medie.Încurajați 

să îi accepte  copiii din învățământul integrat și-i vor aproia si vor deveni prieteni.În activitatea noastră 

dificil este să-i facem pe ceilalți să accepte că fiecare are locul său în societate. 

Am întâlnit cazuri în care părinții unor copii au refuzat ca din colectivul lor să facă parte copii 

cu nevoi speciale fără să conștientizeze faptul că propriul copil ar putea să se afle în aceeași situație. 
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În contextul actual al evoluției științei și educației cred că trebuie acordat un loc important 

integrării în școală și deci în societate  acestor copii. 

Școala divesității trebuie așadar centrată pe o manieră cooperantă și solidară, unde procesul de 

învățare este simultan și fiecare copil învață în ritm propriu, fără ierarhii în sprijinul respectului și 

toleranței față de cei din jur.Toate acestea vor putea face ca indivizii să trăiască diferențele dintre ei 

în mod natural și să dea naștere la solidaritate și apărarea drepturilor omului. 

Colaborarea dintre instituțiile specializate care dispun de specialiști ,mijloace și terapii adaptate 

fiecărei nevoi a individului și unitățile de învățământ de masă va reduce din handicapul actual al 

societății acordând şanse egale la educație și integrare tuturor copiilor. 

Şcoala în sine este înţeleasă ca un teritoriu care oferă posibilitatea dezvoltării dar se şi dezvoltă 

în acelaşi timp. Instituţia şcolară este înţeleasă ca un organism viu, ca o structură în continuă 

transformare care are nevoie de flexibilitate şi dinamism pentru a se transforma. În şcoală, copiii se 

formează dar, în acelaşi timp, formează şi determină direcţiile de dezvoltare a practicilor şi politicilor 

interioare, dacă se ţine seama de nevoile lor, de respectarea demnităţii fiecăruia şi se porneşte de la 

faptul că fiecare poate să determine transformări importante. Şcoala eficientă este considerată cea 

care formează şi dezvoltă potenţialul tuturor copiilor. Pentru aceasta, dimensiunile de construire a 

şcolii pornesc de la cunoaşterea copiilor, a nevoilor lor individuale şi de grup şi de la adaptarea şcolii 

la potenţialul copilului şi nu a acestuia la cerinţele şcolii. 

O şcoală pentru toţi este încă un deziderat, un vis spre care este nu numai firesc dar şi necesar 

să deschidem calea şi să o netezim prin acţiunile noastre. 

Fiecare pas în acest demers contează şi ne apropie de o lume mai deschisă şi mai tolerantă, de 

o lume mai INCLUZIVĂ. 
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Școala de acasă. 

O provocare pentru elevii din mediul rural 

 

 
Prof. Ana Gavrilescu,                                                                                                       

Școala Gimnazială Tâmboești 

 

 
 

La baza societății în care trăim se află educația, aceasta se desfășoară într-un mediu familial, 

social și educațional. Sistemul de învățământ românesc a suferit începând cu anul 2020 atât la nivel 

macro cât si micro din cauza pandemiei de Covid-19. 

 

Școlile din România cât și din alte state au fost nevoite să abordeze procesul instructiv educativ 

print-o transformare a acestuia, trecând din formula ,,față în față” într-o formula online prin 

inermediul platformelor și a digitalizării învățământului.  

 

Provocarile au venit atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi, deoarece nimeni nu s-a 

așteptat la o asemenea amploare luată de situație și de evoluția rapida a pandemiei. Astfel încât mulți 

elevi au fost privati de educație  datorită lipsei accesului la tehnologie, referindu-ne la cei din mediul 

rural care trăiesc în comunități defavorizate cu situații financiare precare. 

 

Cadrele didactice au venit în ajutorul lor cu realizarea de fișe de lucru, notițe, schițe, pe care le-

au distribuit personal sau pe care le-au trimis prin intermediul factorilor poștali, colaborând mai apoi 

prin intermediul apelurilor telefonice (acolo unde copiii dețin macar un telefon simplu). 

 

Pentru cadrele didactice provocarea a venit din lipsa de cunoaștere în ceea ce privește utilizarea 

unor platforme, aceștia mobilizandu-se și urmând cursuri pentru facilitarea procesului de predare-

învățare-evaluare în mediul online.  

 

Școala online înseamnă o reorganizare completă a comportamentului didactic, începând cu 

metodele și tehnicile de predare, procedurile de lucru și diferite perioade de timp și terminând cu 

materialele și metodele didactice utilizate.  

 

Verificarea învățării se face acum în moduri diferite, uneori chiar foarte dificile.  

Lipsa unui dialog real cu clasa, incapacitatea de a urmări modul în care cei mici iau notițe și 

dificultatea în gestionarea testelor de evaluare sunt toate chestiuni care trebuie regândite și 

îmbunătățite. 

 

Făcând un rezumat a celor precizate mai sus putem concluziona faptul ca ,,școala online” se 

învârte în jurul unor păreri pro și contra, deoarece școala online contribuie la o gestionare mai buna 

a resurselor temporale, faciliteaza accesul la informație, contribuie la o prezență mai bună, sarcinile 

sunt găsite pe platforme pe care se lucrează la orice oră, dar pentru anumite categorii de elevi, accesul 

la internet/tehnologie este limitat sau inexistent, lipsa ineracțiunii fizice care contribuie la dezvoltarea 

psiho-socială îi face pe aceștia să devină, introvertiți și antisociabili. 
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PROIECT DIDACTIC INOVATOR 

ÎMPREUNĂ VOM REUȘI! 

 

 

Prof. Geantă Raluca Sanda 

Școala Gimnazială nr. 1 Malu Spart 
 

 

 

Motivația  

Rolul școlii devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea unui proiect 

eficient este unul dintre dezideratele actuale ale procesului instructiv-educativ.  

Există însă și situații în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice și parinții 

elevilor, între părinți și copiii acestora avand cauze lipsa de experiență cat și lipsa spiritului de echipă, 

atat la unii cat și la ceilalți. Pentru a preveni apariția unor astfel de situații mi-am ca acțiunile acestui 

proiect să conducă la: 

- Dezvoltarea atitudinii pozitive față de școală atat la părinți cat și la copii; 

- Progresul în învățare a elevilor; 

- Exersarea memoriei; 

- Captarea și menținerea atenției; 

- Conștientizarea de către părinți a importanței pe care timpul liber o are în viața unui copil/tanar 

și cat de util este ca părinții să se implice în modul în care copiii lor petrec acest timp, sprijinind 

dezvoltarea personală a acestora; 

- Identificarea tuturor familiilor ce întampină probleme în creșterea și educarea acestora; 

 

Puncte tari 

- Cunoașterea elevilor de către diriginte; 

- Cunoașterea familiilor din care provin elevii; 

- Implicarea și atragerea părinților în rezolvarea problemelor școlii; 

- Asigurarea condițiilor pentru activitatea școlară de către unele familii; 

- Promptitudinea cu care răspund părinții elevilor clasei a-V-a la chemările școlii; 

 

Puncte slabe 

- Existența unor familii în care cel puțin dintre părinți este plecat la muncă în străinătate; 

- Existența unor familii care nu se interesează de situația elevilor, nu răspund nici la chemările 

școlii; 

- Familiile nu cunosc toate problemele care-i preocupă pe copii; 

- Părinții nu sunt alături de copii în petrecerea timpului liber; 

 

Rolul proiectului 

Proiectul are rolul de a îmbunătății relațiile dintre părinți, copii și școală dar și cei care 

întampină dificultăți adaptative, de însușire a noilor cunoștiințe pentru clasa a-V-a conform programei 

și planificării. 

 

Descrierea proiectului 

Scopul :  înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice și părinții elevilor, între 

părinți și copiii acestora, astfel încat să se creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să 

se simtă neîngrădit, înlăturarea dificultăților adaptative de însușire a noilor cunoștinte pentru clasa a 

V-a conform programei și planificării. 
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Obiective specifice: 

- Creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii; 

- Înțelegerea a ceea ce se întamplă în școală, de către părinți; 

- Obținerea de rezultate mai bune la învățătură, indiferent de nivelul socio-economic, etnic sau 

de nivelul de educație al părinților; 

- Reducerea numărului de absențe; 

- Scăderea violenței verbale și fizice între elevi; 

- Progresul în învățare al elevilor; 

- Stimularea învățării, a creativității; 

- Captarea și menținerea atenției; 

- Creșterea adaptabilității la schimbările din clasa a – V-a 

 

Grup țintă: 

Elevii claselor a-V-a, cu probleme de adaptabilitate, de însușire a noilor cunoștințe conform 

programei și planificării. 

 

Metode și procedee: 

- Conversația, explicația, exercițiul, metode activ participative, lectorate cu parinții, discuții 

individuale, activității comune. 

 

Indicatori de performanță: 

Rezultate: 

- Îmbunătățirea relațiilor părinte-copil, părinte-școală, copil – școală, in peste 90% din cazuri, 

care să conducă la: 

-obținerea de rezultate mai bune la învățătură 

-reducerea numărului de absențe 

-reducerea numărului de elevi ce nu își fac temele 

-scăderea numărului de acte de violență în care sunt implicați elevii 

 

Material didactic: 

- Fișe de lucru individuale 

- Planșe 

- Teste 

- Lecții online 

- Rebusuri  

 

Evaluarea și intrumente de evaluare: 

 

- Evaluarea internă se va face în urma fiecărei întalniri, în urma fiecărei activități comune.  

- Rezultate concrete din timpul activităților desfășurate: portofoliu ce va cuprinde chestionare 

completate (ale elevilor, ale părinților, ale profesorilor), concluzii și direcții de acțiune. 

- Evaluarea externă va viza măsurarea efectului asupra grupului țintă 

- elevii au note mai mari – sunt interesați mai mult de munca intelectuală 

- reducerea numărului de absențe 

- familia este implicată în aproape toate problemele școlii 

- școala are rezultate mai bune în ceea ce privește educația elevilor. 

 

Sustenabilitatea proiectului 

Posibilitatea continuării acțiunilor inițiate și pe viitor. 
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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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Între clasic și modern 

 

Prof. GERGELY JUDIT                                                                                                          

G. P. P. CSIPKERÓZSIKA                                                                                        

TÂRGU SECUIESC, COVASNA 

 

Tehnologia face parte din viața noastră, este o necesitate pentru toată lumea. Pentru copii, 

tehnologia este ceva firesc, pentru cadre didactice din timpul pandemiei a devenit obligatoriu, o 

necesitate. 

”Nu-ți limita copilul la propria cunoaștere. El s-a născut în alte vremuri.”-Rabindranath Tagore 

O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi 

alternative, astfel  încât procesul educațional să aibă rezultatele așteptate. Copiii sunt atrași de mediul 

digital prin dinamică, interactivitate, diversitatea materialelor, jocurilor, putând astfel învăța și distra 

în același timp.  

Preșcolarii descoperă jocurile online, și ajung să fie utilizatori ai internetului, dezvoltându-și 

deprinderi de utilizare a echipamentelor. Jocurile online îl pot dezvolta copilului gândirea logică, 

limbajul, creativitatea, imaginația. Învățarea este mai distractivă, mai interesantă. Îi pregătește pe 

copii pentru viitorul mereu în schimbare. 

Totul e bine, dacă jocurile online sunt o opțiune de joacă pentru o scurtă perioadă de timp. Dacă 

un copil petrece ore în șir în fața calculatorului, jocurile online pot avea și efecte negative: 

descurajează în mod direct pasiunea pentru lectură, pot face pe copii să se izoleze, poate limita 

cooperarea cu alți copii,- o acțiune nefavorabilă pe termen lung-, acumulează o serie de tensiuni pe 

care nu le exprimă- iar acest lucru poate duce la reacții agresive, corpul acumulează o serie de energii 

negative din cauza emoțiilor care se pot transforma în frustrări. 

O mare schimbare a fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul virtual. Pe 

perioada desfășurării activităților didactice online, activitatea preșcolarilor a fost  cu siguranță cea 

mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ.  

Nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea de 

concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată 

provocare pentru copii mici. Noi, educatoarele am fost puse într-o situație dificilă, pentru a desfășura 

activități instructiv-educative,  astfel  încât să atingem obiectivele propuse. 

Viitorul va fi o simbioză între clasic și modern. Învățarea digitală privită ca o completare a 

educației tradiționale. 

”O educație de calitate înseamnă echilibru între tradiție și inovație, între creativitate și rutină.”-

Sir Ken Robinson 
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ȘCOALA ÎN MEDIUL ON-LINE 

 

 

Profesor Ghenade Daniela 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun”, Berzunți 

 

 
 

Folosirea TIC în educație permite transmiterea și asimilarea noilor cunoștințe într-un mod 

atractiv. Copiii învață jucându-se, sunt puși în situația de găsi repede soluții și de a lua decizii pentru 

rezolvarea problemelor. Calculatorul este un mijloc de instruire care ține atenția copilului activă pe 

tot parcursul activității de învățare. 

Valoarea adăugată a unor astfel de activităţilor care să-i ajute în mod real pe elevii din clasă să 

parcurgă conținuturile, constă în: posibilitatea de a se adresa mai multor analizatori: vizual, auditiv, 

kinestezic; integrarea învăţării în preocupările curente ale elevilor; posibilitatea asocierii cu alte 

metode: conversaţia, explicaţia, demostraţia, modelarea. TIC oferă posibilitatea creării unui parcurs 

de învățare participativ și antrenant, prin crearea și alăturarea de tipuri variate de resurse interactive 

pentru o situație de învățare care implică orientarea în conţinut, precum şi anumite activităţi de 

exersare.  

Nu rezolvă toate problemele instruirii: de explicare, de analiză critică, de orientare şcolară.  De 

asemenea, nu dezvoltă personalităţi armonioase, ci doar dezvoltă şi consolidează unele strategii de 

cunoaştere.   

Evaluarea elevului nu trebuie să se facă doar în situații „convenționale” și la final, ci și pe 

parcurs, 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. Trebuie avută în vedere motivarea elevilor și antrenarea lor în activitate. 

 Aplicație 

 

Tema: Mușchi și ferigi (clasa a V-a) - Varianta pentru lecții on-line:  

 

https://library.livresq.com/details/5f45f1a0939852a825eec2f1 - Mușchi și ferigi 
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Activități Metode, grupuri, 

planificarea timpului 

1. Captarea atenției – Ice breaking: 

,,Ce se vede, ce se aude, ce se simte?” 

Tot grupul, timp de 4 

minute; 

- metoda E-R-R; 

2. Negocierea/reamintirea regulilor care trebuie respectate în activitățile 

de grup 

 

- Tot grupul, timp de 1 

minut; 

3. Evocarea  

– reactualizare cunoștințelor însușite anterior despre clasificarea 

viețuitoarelor; 

- un elev citește fragmentul din volumul ,,Flora României” de Ion 

Simionescu (text 1); 

                
  

- conversație, lectură; 

- activitate frontală, timp 

de 10 minute; 

4. Prezentarea subiectului – Mușchi și ferigi (prezentarea 

obiectivelor lecției) 

 

- timp de 3 minute; 

5. Realizarea sensului 

5.1 Mediul de viață: elevii extrag informațiile din textul citit anterior; 

Mușchi Ferigi 

- locuri umede și umbroase: pe 

sol, scoarța copacilor, pietre, în 

păduri și pajiști, medii acvatice.  

- păduri, locuri umbroase, pe malul 

apelor curgătoare de munte. 

5.2 Alcătuirea plantei: elevii realizează observații referitoare la alcătuirea 

mușchilor și ferigilor; 

- elevii desenează după modelul de pe tablă plantele de mușchi și ferigă 

(desen mut), apoi completează legenda singuri (conexiune inversă), 

urmează completarea desenului de la tablă de către elevul care termină 

primul și autocorectarea desenului din caiete; 

- noțiuni de însușit: mușchii sunt talofite, ferigile sunt cormofite; 

- elevii fac observații asupra componentelor cu rol în înmulțire; 

5.3 Importanța mușchilor și ferigilor 

 

- observație, comparație;  

-elevii rromi pot traduce 

denumirea plantelor în 

limba rromani; 

- observația, comparația, 

explicația, conversația 

euristică, învățarea prin 

descoperire; 

- activitate frontală, timp 

de 15 minute; 

- activitate individuală, 

timp de 2 minute; 

 

 

6. Reflecție: Cum ai vrea să organizezi un parc ornamental al școlii? 

Cum se înmulțesc plantele din parcuri? 

- Legătura cu lecția următoare: În viitor, o boală este descoperită că ar 

afecta toate plantele. Ce efect ar avea acest lucru asupra celorlalte 

viețuitoare? 

- Transfer de cunoștințe: legăturile asemănătoare celor dintre alge și ferigi 

există și la alte grupe de plante. În trecut au existat ferigi uriașe cu 

- activitate frontală, timp 

de 2 minute 

 

 

- problematizare 

 

 

- explicație 
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semințe. Cu aceste plante se aseamănă niște plante actuale care vor fi 

studiate în orele următoare. 

 

7. Evaluare formativă - descoperirea greșelilor din text.  

 

- Evaluare orală 

- Observarea 

comportamentului 

- Timp de 5 minute 
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Preşcolarul între învățământul tradițional și cel on-line 

 

 
prof. înv. primar  Ghencea Elena 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia, Jud. Constanța 

 
 

Vârsta preşcolară (3 – 6/ 7 ani) a fost multă vreme considerată o etapă „neimportantă“ din 

punctul de vedere al achiziţiilor psihologice, un interval de timp în care copiii nu fac nimic altceva 

decât să se joace. Aşa se face că etapa preşcolară este una a schimbărilor semnificative nu doar fizice, 

ci şi mentale şi emoţionale.  

Preşcolaritatea aduce schimbări importante atât în planul dezvoltării somatice, a celei psihice, 

cât şi în planul vieţii relaţionale 

Totodată, preşcolaritatea este vârsta descoperirii realităţii, a realităţii fizice, umane şi, mai ales, 

a autodescoperirii. Aceasta va conduce la complicarea şi adâncirea proceselor de cunoaştere, la 

schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător. Acum copilul descoperă că există o realitate externă 

care nu depinde de el şi de care trebuie să ţină cont dacă vrea să obţină ceea ce doreşte.  

Sălceanu Claudia (2015) spune că, preşcolaritate este “vârsta de aur” a copilăriei, pentru că se 

înregistrează progrese mari în dezvoltarea fizică şi psihică, progrese ce permit adaptări foarte bune la 

diverse situaţii şi asigură copiilor o anumită eficientă a activităţii, fără să existe încă presiunile grijilor 

şi obligaţiilor. 

 Preşcolaritatea, stadiul cuprins între 3-6/7 ani, se distinge prin:  

✓ creşterea semnificativă a capacităţilor fizice şi psihice a copilului;  

✓ exuberanţa motorie şi senzorială, care facilitează considerabil adaptările; creşterea 

autonomiei în plan practic, prin formarea a numeroase deprinderi de autoservire şi de mânuire a 

obiectelor;  

✓ dezvoltarea proceselor psihice complexe care schimbă caracteristicile comportamentului 

copilului;  

✓ o mare curiozitate şi sete de cunoaştere, care stimulează activităţile exploratorii şi 

îmbogăţesc experienţă personală;  

✓ formarea unei conştiinţe morale primare care sporeşte capacitatea copilului de adaptare la 

mediul social;  

✓ constituirea bazelor personalităţii şi accentuarea aspectelor individualizatoare.  

Perioada preşcolară poate fi împărţită în trei subperioade: preşcolarul mic (3-4 ani), preşcolarul 

mijlociu (4-5 ani), preşcolarul mare (5-6 ani).  

a) perioada preşcolară mică se caracterizează printr-o creştere a intereselor.  

Ca expresie a dezvoltării, perioada preşcolară mică este vădit de trecere de la centrarea 

activităţii organismului pe satisfacerea necesităţilor imediate, adeseori dominant biologice spre 

activităţi în care devin mai complicate modalităţile de satisfacere a unor trebuinţe psihologice. 

Preşcolarul mic este instabil, foarte impresionabil, plânge râzând şi trece uşor de la o dispoziţie la 

alta. Durerea sa ca şi bucuria sunt explozive, totale.  

Preşcolarul mic este investigativ, curios, memorează relativ uşor, gândirea îi este subordonată 

acţiunii cu obiectele, procesele de gândire sunt incluse nemijlocit în activitatea practică, limbajul îşi 

păstrează caracterul situativ. 

În plan afectiv copilul este instabil. Trăieşte intens emoţiile, se observă ambivalenţa acestora. 

Copilul nu înţelege incă prea bine indicaţiile verbale care i se dau; se observă instabilitate la nivelul 

motricităţii, care-i insuficient coordonată. La această vârstă copiii manifestă interes pentru adulţi, 

preferă să fie plimbaţi, adresează părinţilor multe întrebări „în lanţ.  
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b) perioada preşcolară mijlocie: spre 4 ani, copilul devine mai puternic, dar şi mai 

neîndemânatic. 

Acum se conturează caracterul voluntar al proceselor psihice, se produc unele modalităţi 

psihocomportamentale noi, apare limbajul intern, are loc lărgirea intereselor, încep să se formeze 

primele atitudini, se instalează mai evident unele trăsături de caracter. Copilul manifestă interes 

pentru jocurile colective, este în stare să-şi controleze unele reacţii afective, îşi coordonează acţiunile 

la cerinţele adultului; are loc un început al organizării voinţei. 

În genere, curiozitatea devine mai amplă şi abordează mai pregnant relaţiile dintre fenomene. 

Copilului îi plac poveştile, prezintă interes pentru cărţi cu imagini, pentru desen, modelaj, jocuri cu 

cuburi, teatru de păpuşi ori de marionete, TV, desene animate.   

c) perioada preşcolară mare: preşcolarul mare (5-6/7 ani) manifestă forţă, agilitate, inteligenţă.  

Există şi în perioada preşcolară mare o oarecare opoziţie faţă de adulţi, opoziţie ce se manifestă 

spontan ca atare, urmată de dorinţe vădite de reconciliere. La unii copii, atitudinile opozante sunt 

oprimate în comportament, dar alimentate subconştient. Se manifestă în conduitele alimentare şi pune 

în evidenţă susceptibilităţi nesatisfăcute – o stare mai tensională dintre dorinţele de autonomie şi 

dependenta afectivă uşor contrariata de rivalităţi fraternale. Aceasta cu atât mai mult, cu cât, în 

numeroase familii copilul preşcolar mai are unul sau doi fraţi mai mici. Caracteristica este la 

preşcolarul mare şi adaptarea mai evidentă a conduitelor faţă de diferite persoane, de caracteristicile 

acestora în cele două medii concurente, familia şi grădiniţă. În acest sens, copilul poate fi acasă 

destins, disponibil, iar în grădiniţă, răsfăţat, nervos, şi invers, fapt ce pune, de asemenea, probleme 

legate de dificultăţile sale de adaptare, manifestate prin aceste mari distanţe psihologice de conduita 

în cele două medii.  

Preşcolarul mare se adaptează mai repede la mediu, limbajul devine mai coerent, se manifestă 

primele forme ale gândirii logice, orientate spre sistematizare şi observare a particularităţilor 

obiectelor, se măreşte durata atenţiei voluntare. Preşcolarul mare dispune de mai multă forţă şi 

abilitate în acţiuni, poziţia faţă de adult este schimbătoare, predominând tendinţa de reconciliere cu 

acesta.  

În concluzie, era tehnologiei, conduce la obținerea un bun echilibru psihic, autocontrolului, 

creșterii aprecierii de sine, a încrederii în forțele proprii.  
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ON LINE 

 

 

Prof. Ghencea Raluca                                                                                                              

G. p. p. Bobocei din Micro lll – Buzau 

 

 

Sunt on-line, 

Nu ma simt bine, 

O vreau pe doamna, 

Langa mine! 

Imi este dor de colegi, 

Poate tu, ma intelegi!? 

A fost o perioada grea, 

Nu mai vreau sa stiu de ea. 

Imi este dor de colegi. 

Poate tu, ma intelegi?! 

La camin ma pot juca. 

Pot scrie si pot picta. 

Este universul meu, 

Vreau sa pot zburda si eu. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Profesor învățământ preșcolar – GHENCIU PETRONELA MIRELA - 

 

MOTTO: ,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății.”                                                

(George Washington Carver) 

 

 

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. 

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.  

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. 

 

Voi prezenta 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 online. 

- 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. 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! 

 

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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IMAGINEA COPILULUI SI CELE 100 DE LIMBAJE- 

„Noi abordări în educaţia timpurie” 

 

 

Prof.Inv. Presc. Ghenescu Alexandra 

Gradinita P. P. Step by Step nr. 12 Alba Iulia 
 

 
Filosofia celor 100 de limbaje face trimitere la caracteristicile proprii mediilor de învăţare 

constructiviste prin faptul că asigură reprezentări multiple ale realităţii. Copilului trebuie să i se ofere 

oportunităţi de construire a cunoaşterii prin experienţă proprie. Cunoaşterea nu poate fi spusă de 

educator. Copiii caută sensul şi încearcă să descopere ordinea chiar în absenţa informaţiei complete. 

În aceste încercări e nevoie de educatorul aflat în zona proximei dezvoltări. 

Experienţa educaţională a Reggio Emilia s-a fondat pe imaginea copilului care de la naştere 

posedă potenţial şi instrumente pentru construirea propriului bagaj de cunoştinţe, un copil predispus 

din punct de vedere biologic la explorare, la relaţionare, care învaţă şi cunoaşte prin intermediul a 

diferite limbaje. 

Filosofia celor 100 de limbaje ale copiilor, conform lui Loriss Malaguzzi, întemeietorul 

conceptului Reggio Children, se reflectă  în organizarea spaţiilor, în selectarea materialelor 

preponderent  naturale,  în  amenajarea  grădinilor  interioare  şi  exterioare  pentru  a  oferi    ocazii 

autentice de cercetare şi investigare, în divesitatea contextelor de care susţin învăţarea simbolică. 

Oamenii învaţă în mai multe moduri. Componenta senzorială are aportul ei în învăţare. De aceea, 

lumina, culoarea, sunetele din viaţa copiilor, din natură, mirosurille, aromele, mişcarea, gustul, 

formele, stările de agregare, asperităţile sau netezimea,  grosimea, înălţimea .... se descoperă în mod 

natural şi sporesc zestrea epistemică a copiilor. Sunt create spaţii de joacă cu tobogan, hamac, podeţe  

din  materiale  naturale,  butuci  pe  post  de  măsuţe  şi  scaune,  mici  ecosisteme  grădina, pădurea, 

apa. 

Grădina  este  atelier  de  artă  şi  spaţiu  de  expoziţie.  Copiii  pictează  după  natură  imagini 

reflectate în oglindă. Podul se construieşte afară, în grădină, cu materiale naturale, deoarece nu are 

sens să construiască podul în casă. 

Sunt create ecosisteme, cum ar fi jungla, lacul, populate cu animale realizate de copii din lut, 

argilă. Învăţarea are sens, cunoaşterea este provizorie, subiectivă. Copiilor li se oferă contexte pentru 

a cerceta şi pentru a investiga: gusturi, miresme, forme, culori. 

Fără a fi similară cu activitatea de documentare şi observare  specifică abordării Reggio, există 

preocupări  de  a  consemna  date,  informaţii  privind  evoluţia  copiilor.  Educatoarele  realizează  şi 

folosesc instrumente de observare, de   monitorizare a progresului în comunicare, investigare, 

elaborează rubrici privind progresul pe diferite componente,  consemneză rezultatele observaţiilor 

sistematice în fişe personale de observare sau caietele individuale ale copiilor. Există practica 

prezentării observaţiilor, familiei, la întâlnirile individuale. 

Familia se implică alături de copii în implementarea unor proiecte, există practica implicării 

unor persoane-resursă în activitatea directă din clasă care aduc expertiză în derularea unor activităţi, 

în prezentarea unor  meşteşuguri, tradiţii etc 

Există ferestre de oportunitate  - vizitele întreprinse, observarea modului cum se aplică, cum se 

adaptează  filozofia Reggio, şansa întâlnirii cu specialişti şi practicieni, deschiderea   sistemelor de 

educaţie europeană către schimburi culturale. 

Cea mai mare provocare pare a fi în acest moment cum   se poate realiza transferul   unor 

elemente ale abordării Reggio, în România, în condiţiile existenţei unui  curriculum general, a unor 

programe şi a unui plan cadru reglementate  prin documente de politică educaţională referitoare la 
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învăţământul preşcolar. Specialiştii implicaţi în educaţia timpurie au la îndemână o serie de premise 

consistente, create deja. 

Spaţiul este amenajat pe domenii experienţiale. 

Copiii sunt implicaţi, ca protagonişti, în evenimente artistice, serbări, vizite, parteneriate, 

activităţi ecologice în care pot  exersa limbaje diferite, autonomia, iar educatoarea poate să observe 

ma mult şi să dirijeze mai puţin, sau discret. 

Există surse de documentare, acces la literatură pedagogică de referinţă şi exemple de aplicare 

în practică a principiilor învăţării constructiviste. 

Exemple concrete de elemente transferabile: 

CE? CUM? 

 mediul fizic 

- amenajarea de spații pentru 

investigare, observare, studiu 

 

 

 

 

 

 

 

- exploatarea oportunităților din 

comunitate 

 

 

 

 

 

 

- amenajarea atelierului de lumină 

 

 

 

 

 

 

 

 

- amenajarea de expoziții în 

exterior 

 

➢ în curte, dacă există spaţiu, amenajarea unor straturi cu 

flori, cu  plante aromatice etc, clasicul colț al naturii vii; 

➢ realizarea de ecosisteme, de exemplu Lacul; 

➢  în interior, jardiniere cu plante pentru studiu, care se 

adaptează la condiţii de interior; 

➢ Adopția unui copac din parc, sau din gradină sau din alt 

loc, care  poate fi copacul grupei; 

➢ amenajări surprinzătoare cu pietre şi nisip, în curte; 

➢  utilizarea retroproiectorului pentru obţinerea de efecte 

luminoase; 

➢ vasele transparente cu fluide colorate pentru obţinerea 

de efecte ale luminii; 

➢ filtrarea  luminii  prin  orificii  create  special  în  hârtie 

neagră; 

➢ teatrul de umbre; 

➢  procurarea de oglizi pe care copiii să picteze; 

➢ pictură colectivă pe folie de polietilenă, mare, realizată 

prin tehnici moderne, de tip Art Nouveauart -    Reggio, 

Barcelona, Gaudi; 

➢  realizarea unor colaje pe spaţii mari folosind   obiecte 

reciclabile -  la Barcelona; 

➢  implicarea copiilor în decorarea aparatelor de joc, 

înlocuirea picturilor făcute de meşteri adulţi cu picturile 

surprinzătoare ale copiilor – Barcelona, Reggio; 

➢ amplasarea, în spaţiile exterioare sau interioare, a unor 

lucrări tridimensionale realizate de copii   - figuri realizate 

din materiae reciclabile, personaje din poveşti; 

➢ folosirea   pietrelor   colorate,   a   crengilor   lăcuite,   a 

mănunchiurilor de plante pentru decor, a cutiilor mari,   a 

recipientelor de felurite forme şi color pentru decorarea 

spaţiilor; 

➢  utilizarea cifrelor,  literelor, textului scris ca decor; 

 oportunități de construire a 

cunoașterii de către copii prin 

experiență proprie 

➢ folosirea unei  o  mari varietăţi de materiale, surse 

primare, materiale interactive; 

➢ incitarea copiilor de a utiliza materiale diverse, de a 

resemnifica obiecte familiare: linguri, furculiţe, papuci, 

pantofi, ghetuţe din care se obţin, prin modelaj, design, 

pictură, obiecte cu mesaj estetic; 

➢ interesul de a afla   ce ştiu deja   copiii despre anumite 

concepte, înainte de a le împărtăşi cunoaşterea proprie; 
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➢ încurajarea copiilor să angajeze dialogul cu educatorul 

sau cu ceilalţi colegi; 

➢ încurajarea tentativelor copilului de explorare a 

cunoaşterii şi de a pune întrebări colegilor; 

➢ angajarea copiilor  în  experienţe care  pun   în   lumină 

contradicţii cu cunoaşterea iniţială, stimulând apoi 

discuţia; 

➢ asigurarea unui timp pentru construirea relaţiilor şi 

crearea metaforelor; 

➢ aprecierea nivelului   de cunoaştere   prin   aplicaţii    şi 

rezultatele  la  sarcini "deschise". 

➢ menţinrea  un  context  de  "problem-solving",  în  care 

elevii să-şi construiască propria lor cunoaştere, avându-l pe 

educator drept ghid; 

 utilizarea resurselor comunității 

pentru eficientizarea învățării 

 

➢ implicarea familiei în activităţi de servire a mesei, de 

joaca, de activităţi afară pentru ca educatoarea să poată 

înregistra ceea ce învaţă copiii; 

➢ folosirea bunicilor ca persoane -   resursă în relatarea de 

poveşti, în derularea unor activităţi tradiţionale; 

 întâlniri de reflecție cu 

colegele/colegii 

 

 

➢ timp pentru lucrul în comun - când  copiii se odihnesc 

şi sunt cu alte persoane decât educatoarele sau sunt afară 

cu adulţii   care   acceptă   să   participe   voluntar   la   

susţinerea grădiniţei, deoarece nu există posibilitate a 

angajării unor monitori sau persoane de suport; 

 timp pentru înregistrarea 

poveştilor personale ale copiilor 

➢ scrierea observaţiilor, a poveştilor copiilor; 

➢ cu acceptul familiei se pot înregistra şi apoi transcrie 

relatările copiilor. 

 

Bibliografie: 

 

1. 2019, Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), 

2. Suport de curs, Program de formare, « Noi abordări ale educaţiei timpurii în grădiniţă ». 
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Educația în on - line 

 

Profesor pentru învățământ preșcolar Gheorghe Angelica Maria                         

Grădinița Rază de Soare 

 
Având în vedere situația actuală provocată de noul virus Sars cov 2, Ministerul Educației a găsit 

oportun ca modalitatea prin care procesul instructiv-educativ să-și urmeze cursul este lucrul pe 

platforme on-line și rețelele de socializare deja existente la clase/grupe. S-a pus accentul pe 

continuitate astfel încât fiecare copil să aibă acces la educație de acasă.  

La începutul acestei perioade atât părinții cât și profesorii au fost sceptici și au plecat la “drum” 

cu o oarecare teamă, însă pe parcurs situația a devenit una normală și cu toții au reușit să se 

obișnuiască cu noul mod de lucru.  

Învățarea on-line a apărut ca o provocare pentru toți beneficiarii educației, fiecare încercând să 

se adapteze noilor cerințe educaționale. 

Pentru o parte dintre părinți și elevi adaptarea a fost mult mai ușoară datorită faptului că au fost 

familiarizați cu calculatorul, laptopul, tableta și au beneficiat de tehnologie, pe când pentru cealaltă 

parte adaptarea s-a produs gradual cu sprijin din partea profesorului/educatorului.  

Nu putem să spunem că și profesorul era foarte bine pus la punct cu noul mod de lucru, însă a 

încercat să găsească pârghiile necesare pentru a transmite cât mai bine informația.  

Studiile pe care profesorii le dețin îi ajută pe aceștia să desfășoare un act educațional de calitate 

în cadrul școlii, însă acum provocarea a fost ca educația să se transmită de acasă din fața unui 

dispozitiv și sarcina profesorului a devenit una mult mai grea. Acesta a trebuit să găsească cele mai 

bune forme de transmitere a mesajului către elev și să reușească să se facă înțeles de către acesta.  

Pentru învățământul preșcolar situația a fost cu mult mai dificilă datorită vârstei foarte mici a 

copiilor și faptului că aceștia nu știu să folosească laptopul, tabletă sau telefonul decât în prezența 

unui adult. De aceea un rol foarte important în educația preșcolară l-a avut familia, care a susținut și 

a luat parte la desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului instructiv-educativ.  

Părinții au fost consiliați de către profesori în privința noului mod de lucru și au fost solicitați 

să-și aducă contribuția în alegerea temelor și a felului în care se continuă educația copiilor dumnealor.  

Chiar dacă la început a fost mai greu pentru fiecare dintre noi, ulterior ne-am dat seama că 

putem privi învățarea on-line ca pe o oportunitate din punct de vedere al accesibilității la o multitudine 

de materiale și informații menite să aducă un plus educației.  

 În tot acest timp am descoperit alături de copiii multe activități interesante, educative și 

distractive în același timp: de la puzzle-uri lucrate on-line până la povești și cântece ascultate din fața 

monitorului.  

Preșcolarii au fost antrenați tot timpul în activități plăcute pentru a nu se plictisi și pentru a le 

menține vie dorința de a învăța. În acest sens am celabrat alături de copii ziua de 1 iunie, apreciind 

curajul lor și faptul că în toată perioada critică au reușit să stea în casă, oferindu-le diplome 

personalizate.  
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A fost și este în continuare o perioadă în care cu toții trebuie să ne adaptăm noilor reguli ce se 

impun pentru menținerea unui climat sigur pentru fiecare persoană fie ea elev, părinte și profesor.  

 

Bibliografie: 

Curriculum pentru educație timpurie 

Dragu, A., Cristea, S. (2002). Psihologie și pedagogie școlară. Constanța:Ovidius University 

Press. 

Cristea, S. (2002). Dicționar de Pedagogie. Chișinău: Litera Educațional. 
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GRĂDINIŢA DE ACASĂ 

 

Prof. Înv. Preşc. Gheorghe Carmen Florentina                                                          

Grădiniţa P. N. Cioranii de Sus 

 

Prima lecţie pe care a trebuit să o învăţ odată cu apariţia pandemiei, a fost, o experienţă care 

mi-a pus în prim plan nevoia de reinventare. „Grădiniţa de acasă”, o noutate şi o provocare pentru 

toţi factorii implicaţi în educaţia copiilor, atât educatori cât şi părinţi, pentru prima dată sunt puşi faţă 

în faţă cu o situaţie inedită şi anume, de a desfăşura activităţile cu preşcolarii în sistemul online. Acest 

nou început, vine cu multe întrebări, ale căror răspunsuri le-am aflat „din mers”: „cum voi proceda?”; 

„cum vor reacţiona părinţii? dar copiii?”; „voi găsi resursele necesare?”; „cum îi voi mobiliza pe 

părinţii? dar pe copii?”; „vor avea toţi copiii acces la acest tip de învăţare?”.  

Pentru învăţământul preşcolar s-a recomandat două tipuri de învăţare: sincronă şi asincronă. 

Învăţarea sincronă presupune accesarea platformelor educaţionale Google Classroom, Zoom, Google 

Meet, pentru desfăşurarea activităţilor online, iar accesarea lor se realiza cu dificultate pentru cadrele 

didactice, iar pentru părinţi şi copii, situaţia era şi mai complicată. 

Nu aveam cunoştinţele necesare şi nici tehnologia necesară. Luând în considerare aceste cerinţe, 

am discutat cu părinţii dacă pot asigura copiilor condiţiile pentru învăţare sincronă şi am ajuns la 

concluzia că, majoritatea copiilor aveau la dispoziţie doar telefonul unui părinte, aveam copii aflaţi 

în grija bunicilor şi nu puteau participa la activităţi deoarece părinţii lucrau. 

S-a optat pentru învăţarea asincronă, prin utilizarea aplicaţiei watsapp, care era accesibilă 

tuturor copiilor. Aşadar, am realizat planificarea  activităţilor zilnice respectând temele şi proiectele 

propuse în planificarea anuală. Am căutat şi am selectat materiale video (poveşti, poezii, cântecele, 

jocuri didactice, activităţi artistico-plastice şi practice) potrivite temelor şi vârstei preşcolarilor. Apoi 

copiii, sub îndrumarea unui adult, rezolvau cerinţele din paginile caietelor individuale, exersau 

scrierea exerciţiilor grafice, efectuau lucrări practice, de pictură, desen şi modelaj, exerciţii fizice. 

Acest tip de învăţare asincronă, a fost benefic tuturor copiilor de la grupa mea. Copiii au lucrat 

şi au postat pe grupul de watsapp poze şi filmuleţe cu realizările lor, astfel, s-au văzut unii pe alţii, s-

au admirat şi s-au apreciat între ei. În acest mod, părinţii au aflat mai multe despre cum se desfăşoară 

activitatea cu copiii la grădiniţă şi au petrecut timp cu aceştia, oferindu-le mai mult sprijin şi îndrumări 

necesare. 

Grădiniţa desfăşurată în mediul online a fost privită cu reticenţă la început, dar s-a dovedit a fi 

un imens salt înainte, nu doar pentru preşcolari, ci şi pentru părinţi şi educatori. 

Iniţial, profesorii, părinţii şi copii erau debusolaţi, dar găsirea unor soluţii şi metode din mers 

au dus la risipirea sentimentelor de incertitudine şi neputinţă. 

Interacţiunea cu preşcolarii are la bază apropierea sufletească. Copilul, cu cât se va ataşa mai 

mult de educatoare, cu atât va fi mai doritor să participe la activităţile organizate chiar şi online. 

Creativitatea educatoarei intervine şi în modalităţile prin care creează un climat psiho-afectiv pozitiv, 

ajutând  preşcolarii să îşi însuşească deprinderi morale şi de dezvoltare emoţională chiar şi în această 

perioadă mai mult decât înainte. Sigur, multe nu sunt posibile în situaţia de faţă dar noi am încercat 

şi de ce nu, chiar am 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 şi altele, care au sprijinit continuarea învăţării 

şi educării copiilor preşcolari la domiciliu. 

În concluzie, dacă la începutul grădiniţei, am format o echipă, iar pe parcursul acestei perioade 

de pandemie, am reuşit să colaborăm eficient, rămânând împreună şi obţinând progresul, acum la 

final, ne putem bucura de succesul activităţilor online. 
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Activităţile educative ȋntre on-line şi tradiţional 

 

 
Profesor învăţământ preşcolar Gheorghe Livia Mădălina 

Grădiniţa cu P. P. nr. 4, structură Grădiniţa cu P. P. nr. 8 

Localitatea Alexandria / Judeţul Teleorman 

 

 
 

Mergând la grădiniţă, copiii descoperă lumea. Sunt primii pași în procesul de învățare, iar 

copilul va trece prin experiențe noi, va prinde curaj, va explora, va avea inițiative, va rezolva 

probleme, va deveni independent. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 

substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 

educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 

vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 

activităţi educative stimulative. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se 

confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 

fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 

cantitate de informaţii despre animale, 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, despre legi obiective ale succesiunii 

anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român 

(chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală).  

În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul 

de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să 

admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele 

insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare 

admirator al animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Contextul actual, declanșat de pandemie, măsurile întreprinse de societate în vederea depășirii 

unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalități de comunicare 

și colaborare. Indiferent de tipurile de servicii pentru educație timpurie care răspund nevoilor familiei 

şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială dintre educatori şi 

părinții copilului. 

Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială pentru a oferi sprijin educațional prin 

intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a copilului. 

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 

fi o oportunitatea de a întări relația familie-grădiniţă de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor. 

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 principiile predării/ învățării online. 

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale grădiniţei să se completeze în 

contextul actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție. 

Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții 

diferite), criza poate fi o oportunitate pentru o transformare pozitivă foarte interesantă. 

Pentru a comunica eficient cu părinții, adaptându-ne la cerințele actuale, este nevoie să știm 

foarte clar ce, cât și cum comunicăm. 
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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. 

Fac parte din colectivul unei grădiniţe în care doamna director se preocupă ȋn permanenţă de 

promovarea imaginii grădiniţei. 

Anul acesta școlar a reprezentat o provocare pentru fiecare dintre noi, cadrele didactice, prin 

desfășurarea activităţilor în 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. Postările au fost zilnice, pe nivele de vârstă, și au 

constat în filmulețe care au fost realizate in funcție de planificările realizate la începutul anului scolar. 

Putem spune că am reușit să ne promovăm grădinița și în acelaşi timp să ne facem şi datoria de 

dascăli. 
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BENEFICIILE EDUCAȚIEI DIGITALE 

 

Profesor, Gheorghe Maria - Cornelia                                                                               

Colegiul Național Radu Greceanu, Slatina 

               

  

Educaţia digitală este una dintre preocupările de bază ale învățământului românesc, prin 

formarea culturii informaţiei şi comunicării digitale la nivelul oricărui cetăţean. Învățarea digitală 

înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale tradiționale și trebuie să gândim la abordarea 

altor tehnici de predare și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale. Includerea învățării 

digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a tabletelor în loc de hârtie, la 

utilizarea unor programe și echipamente software elaborate.  

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 din educație.  

Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente de 

învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează 

resursele online, și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește 

eficiența și productivitatea. 

Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă abilități 

de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care explorează 

întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre 

deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual. 

Spre exemplu, jocurile interactive și de îndemânare sunt instrumente excelente care îi învață pe 

copiii să se disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se respecte regulile și îndrumările 

pentru a participa. 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 

Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai responabili. 

Elevii care folosesc tehnologia digitală pentru a învăța devin mai implicați în acest proces și 

sunt mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea 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 
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notele mai mari pe care le obțin elevii. Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări propriul 

progres, îi sunt sporite motivația și responsabilitatea. 

Instrumentele digitale de învățare implică profesorii și părinții la un nivel mai profund. 

Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe profesori 

să creeze și să administreze grupuri de lucru / comunicare. Astfel, câștigă foarte mult timp și reușesc 

să raspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând educația mai productivă prin comunicare continuă 

și dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate folosind numai metodele tradiționale. 

Pe lângă profesori, și părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja interesul copilului 

în procesul de învățare. Aceștia pot explora, de asemenea, activități de învățare online cu copilul lor, 

care poate servi drept extensie a ceea ce învață în sălile de clasă. 

Instrumentele și tehnologia digitală oferă bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii în 

ceea ce privește dezvoltarea cognitivă a copilului. Toată lumea are de câștigat în acest proces al 

digitalizării procesului de învățare.Instrumentele și tehnologia digitală sporesc rapid schimbul și 

asimilarea de informații 

În ultimii ani, trecerea de la tipărirea pe hârtie la digital a influențat și maniera în care studiem. 

La fel cum se tipărea presa cu șase secole în urmă, această tranziție transformă educația formală și 

creșterea oportunităților de învățare. 

Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, dar pot și 

să se asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta fiecare elev 

să învețe în cea mai eficientă manieră, este cel mai important beneficiu al învățării digitale. 

Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații cu 

alți profesori, în timp real. Prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării conectate, sălile de 

clasă din întreaga lume își sporesc abilitățile de învățare, experiența educațională și comunicare. 

De asemenea, se creează un mediu care le permite profesorilor să se bucure de condiții 

echitabile. În plus, școlile pot economisi bani, asigurând în același timp acces la materialele 

educaționale, așa cum fac școlile private scumpe.  

Alinierea și pregătirea elevilor la cerințele învățământului superior și pregătirea pentru o cariere 

de la o vârstă fragedă a devenit una dintre cele mai importante responsabilități ale educației școlare. 

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. 

În contextul dinamicii locurilor de muncă, a meseriilor care dispar și a celor care apar, este 

abosolut necesar ca în programele școlare să fie incluse metode noi de învățare și educație, începând 

chiar de la școala primară. 

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.  

Vor exista în continuare cursurile tradiționale împreună cu instrumentele și tehnologia digitală, 

dar materialele de curs ar trebui să reprezinte un supliment la activitățile de la clasă și mutate online 

pentru ca elevii să aibă acces la acestea și în afara sălii de clasă. 

Astfel, orele de la clasă sunt mai eficiente, punându-se accent pe dezvoltarea materiei prin 

discuții și angajarea în activități care au la bază comunicarea și cooperarea între elevi. 

De asemenea, elevii au posibilitatea de a-și perfecționa și aprofunda studiul chiar înainte de a 

veni la școală, dacă folosesc un instrument digital de învățare. 
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Ajutând copiii să gândească în afara cadrului tradițional și rigid de învățare, prin instrumente și 

metode digitale, le este stimulată creativitatea și le oferă sentimental de încredere în propriile 

capacități. 

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 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. 

 

Bibliografie: 
 

•      Magdas I., Didactica informaticii, de la teorie la practică, Editura Clusium, 2007 

•      Simpozion Internațional ediția I, Responsabilitate publică în educație , Editura Crizon,      

Constanța, 2009 

•      http://www.acsoare.com/category/educatie 

•      http://iteach.ro 

•      http://www.elearningeuropa.info/ro 

•      http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/downloads.html 

 

 

 

 

  

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

635

http://www.acsoare.com/category/educatie
http://iteach.ro/
http://www.elearningeuropa.info/ro
http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/downloads.html


 

Educație fără frontiere! 

 

Profesor  disciplina Educație tehnologică și aplicații practice                           

GHEORGHE MIRELA- VALENTINA                                                                        

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” , Alexandria 

 

 „EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI 

INSTRUCTIV – EDUCATIV LA DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII  

   Dreptul la educaţie pe durata pandemiei (şi după aceasta) trebuie asigurat de noi, toţi cei 

responsabili, cu seriozitate, implicare şi ingeniozitate. 

   Din experienţa personală, pot afirma că profesorul asigură în clasa de elevi: 

• Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

• Este consilierul elevilor; 

• Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

• Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare; 

• Laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic 

progres; 

• Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

• Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

• Consecvenţă şi corectitudine în evaluare  
 

Ca profesor, dar ca și consilier educativ al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare,, Alexandria, 

Teleorman pot afirma că elevii școlii noastre sunt implicați în activități educative extrașcolare diferite, 

concursuri la nivel local: 

-,,INFORMAȚI, PROTEJAȚI,SĂNĂTOȘI,, concurs care să ajute la educația sanitară și să 

promoveze un mod de viață sănătos pentru copii și tinerii din municipiul Alexandria. 

-,,ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA,, concursul are ca scop dezvoltarea sentimentului de 

patriotism local, să ne învățăm copii să își iubească orașul și locuitorii, să-i învățăm că e datoria lor 

să promoveze tot ce este mai bun și să participe cu tot ce pot la îmbunătățirea aspectului și imaginii 

municipiului Alexandria la nivel național și de ce nu mondial.  

Primăria ALEXANDRIA încurajeaza astfel de acțiuni,copiii fiind  motivați, premiați și 

participă cu drag la astfel de activități demonstrând de fiecare dată creativitatea și originalitatea lor,  

facând totul cu pasiune.  
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Concursul ,,EXPRIMĂ-TE ECO!”, în colaborare cu Palatul Copiilor din Alexandria, 

Teleorman, la secțiunile eco - art și expo – art, cu diferite lucrări frumoase -afișe, proiecte, colaje,  

produse și obiecte decorative realizate din materiale reciclabile, având drept scop formarea și 

exersarea capacității de a exprima mesaje ecologice prin diverse tehnici specifice abilităților practice 

în vederea educării unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător. Cele mai plăcute activități 

extrașcolare pentru copii sunt expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei. 

CONCURS,,Exprimă-te ECO!,, 

 

“Activitățile de 1 IUNIE ” din punctul de vedere al meu ca profesor de EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE, sunt încărcate de FRUMOS. De aceea elevii trebuie 

ajutați să participe la activitățile  școlare și extrașcolare educative, să se implice afectiv, cu plăcere și 

bucurie spontană în ceea ce fac. 

 

Copiii şi-au prezentat desenele care reprezentau, ca în poveşti, lupta binelui care învinge răul şi 

totul va fi bine. 

,,Mâine este un astăzi nou-nouţ” iar ,,Profesorii vor muta cerul şi pământul din loc pentru a 

realiza actul educativ aşa cum trebuie”, este devizul nostru , cadrele didactice de la Școala Gimnazială 

,,Ștefan cel Mare” , Alexandria, Teleorman. 

 Ca o concluzie  , elevii școlii noastre afirmă : 

 

,,Muncim cu drag, muncim cu spor! ” 

 

• ESTE MULT DE MUNCĂ, DAR MUNCA DATORITĂ TEHNOLOGIEI CAPĂTĂ SENS! 
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A fi sau a nu fi online 

 

 

Prof. Gheorghe Monica 

 
 

Perioada ultimilor doi ani a fost foarte complicată din punctul de vedere al desfăşurării 

cursurilor şcolare, deoarece pandemia a impus școala online ca soluție. Din nefericire, am constatat 

că aceasta este o provocare atât pentru copii și părinţi, cât și pentru profesori. Este nevoie de o 

dedicaţie suplimentară, echipament competent si efort pe masură, astfel încât să reuşeşti atât ca 

elev/student, cât şi ca profesor să menţii un ritm normal.  

Au apărut numeroase întrebări legate de această  modalitate de lucru cu elevii, opinii in ceea ce 

priveste avantajele si dezavantajele şcolii online pe care le voi menţiona aici. 

 

 Avantajele școlii online 

 

1. Școala online reduce riscul infectării populației cu virusul Covid-19 

2. Facilitarea dezvoltării  competențelor  digitale 

3. Distribuirea si accesarea rapidă a materialelor didactice 

4. Beneficiul adus mediului prin diminuarea utilizării mijloacelor de transport  

5. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 

6. Crearea rapida a  grupurilor 

7. Reducerea costurilor asociate cu materialele necesare instruirii şi utilizarea mai eficientă a 

timpului profesorului. 

8. Elevii pot colabora și învăța împreună 

9. Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul 

tradițional 

10. Accesibilitate, comfort, flexibilitate 

 

Dezavantajele scolii online 

 

1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei 

2. Lipsa comunicării reale/fizice 

3. Posibilitatea apariției reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului 

4. Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 

5. Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea 

6. Controlul dificil din partea profesorului  asupra activității de învățare a copilului 

7. Modificări în starea emoțională și în comportamentul copiiilor si adolescentilor 

8. Probleme de sănătate vizuală, fizică sau musculară 

9. Probleme de feedback și de înțelegere 

10. Imposibilitatea profesorului de a evalua nivelul real de  cunoştinţe ale elevilor. 

 

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. Voi exemplifica acest lucru cu câteva pareri ale elevilor: 

“Mi-a fost atat de dor de colegi si profesori, încat am considerat cel mai frumos cadou revenirea 

la şcoala” (Laura) 

“Mi-au lipsit si pereţii liceului” (Ioana) 
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“Pentru mine, școala online nu a fost o experiență plăcută, deoarece mi-a fost dor de 

interacțiunea fizică cu profesorul dar și cu colegii mei și nu aș mai vrea sa repet această experiență.” 

(Dana) 

“In cazul meu, situaţia a fost, într-o anumită masură, benefică, deoarece am reuşit să 

experimentez noi modalităţi de memorare şi învăţare şi cred că profesorii au jucat un rol important în 

păstrarea conexiunii dintre elev şi dascăl.” (Anca) 

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. Sunt de părere că eforturile individuale ale elevilor sunt cele care fac diferenţa când vine vorba 

despre depaşirea unor astfel de situaţii. 

“Am realizat că profesorii fac tot posibilul ca orele să se desfășoare într-un mod cât mai normal 

și interactiv, astfel încât să nu simțim diferența dintre școala online și cea fizică și să acumulăm un 

număr egal sau cel puțin similar de informații cu cel pe care l-am fi acumulat dacă am fi mers la 

școală, iar elevii... cei care și-au dat interesul la cursurile fizice, își vor da interesul și la cursurile 

online, iar cei care nu și-au dat interesul la cursurile fizice, nu își vor da interesul nici la cursurile 

online.”(Eduard) 

“Per total, materii importante pentru mine, precum orele de istorie, limba română, engleză şi 

franceză, s-au desfăşurat, pe cât posibil, în cel mai bun mod, astfel încât am simţit doar mici 

discrepanţe între şcoala normală şi cea online, în cazul acestora”(Andreea) 

Din punctul meu de vedere a fost mai complicat decât mă aşteptam şi a necesitat o doză mult 

mai mare de atenţie, însă consider că şcoala online a fost o adevarată provocare şi încercare de a ne 

adapta unei situaţii de criză. Cred cu tărie că este o alternativă corespunzătoare în situaţii 

asemanatoare cu cea pe care noi am înfruntat-o, însă cu siguranţă nu poate înlocui şcoala tradiţională. 

Invăţarea online este o metodă foarte confortabilă și flexibilă care a permis multor oameni să-

și reia formarea cu succes ca o alternativă la învățarea tradițională. Cu toate acestea, în cazul instruirii 

la distanță, este posibil ca unele subiecte să fie extrem de complicate pentru a face față și pentru a 

înțelege atât profesorii, cât și elevii. 

Deplasarea până la școală, folosirea manualelor care trebuie transportate în ghiozdane grele, 

praful de creta inhalat de elevi si profesori etc., toate aceste probleme sunt rezolvate de școala online, 

unde tot ce-ți trebuie e un gadget cu acces la internet. Dar merită oare să renunţăm la zâmbetul 

profesorului, la încurajarea acestuia, la învățarea abilităților sociale si a celor  emoționale? 
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L’école pandémique et non-pandémique en France 

 

Prof. GHEORGHIU CATI                                                                                                

Şcoala Gimnazială « Ştefan Octavian Iosif”                                                             

Localitate TECUCI, judeţul GALAŢI 

 

À cause de la pandémie de COVID-19, la nouvelle ère/époque de l’éducation – l’éducation en 

ligne, numérique ou à distance, a relevé beaucoup de fautes/manques/problèmes d’infrastructure dans 

tous les pays, pas seulement en Roumanie. 

En France, par exemple, dans de petits villages du Lot-et-Garonne, il y a des habitants qui 

peinent à avoir accès à Internet. Et celui-ci est un handicap encore partagé par de nombreux Français. 

Elle est appelée pudiquement « La France périphérique » la plus éloignée de la capitale et 

d’autres grandes métropoles, souvent oubliées de toute politique d’aménagement du territoire. Dans 

ces villages et hameaux, la vie y est tranquille…mais déconnectée. Internet n’y fonctionne pas ou il 

fonctionne a ralenti, rendant les plus faciles démarches du quotidien très complexes. Les habitants de 

ces pays éloignés partagent le sentiment d’être privés d’un bien essentiel, celui de l’accès au 

numérique, à la connaissance, aux échanges. 

À vrai dire, il y a une nouvelle fracture de la société : c’est-à-dire onze millions de Français que 

l’ordinateur rend mal à l’aise. On va ainsi contre les grands principes du système éducatif français : 

a) La liberté d’enseignement – celle d’organiser et de dispenser un enseignement adapté (choix 

pédagogique ou choix de l’enseignement par les parents ou par les élèves/ bénéficiaires du système, 

mais l’état est le seul habilité à délivrer les diplômes scolaires et les grandes universités) ; 

b) L’égalité d’accès et de traitement – accès égal des enfants a l’instruction et non-

discrimination a l’encontre des élèves handicapés ; 

c) La gratuité – de l’enseignement dispense dans les écoles (niveau primaire) et les 

établissement (niveau secondaire) ; 

d) La neutralité de l’enseignement public (école, personnels, enseignement) ; 

e) La laïcité – vise la liberté de conscience – chacun est libre de croire ou de ne pas croire, de 

choix – la liberté de faire ses propres choix ; la liberté d’expression – dans des tenues vestimentaires ; 

la liberté de rejeter toutes les violences et les discriminations ; 

f)  L’obligation scolaire – vise l’organisation de la scolarité. 

La scolarité. Les enfants sont accueillis à 3 ans (et peuvent l’être dès 2 ans dans la limite des 

places disponibles) à l’école maternelle. Les élèves sont appelés des écoliers/écolières. La scolarité 

est obligatoire de l’âge de 6 ans à 15 ans (cours préparatoire, cours élémentaire 1, cours élémentaire 

2, cours moyen 1, cours moyen 2, la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, la deuxième, 

la première, la terminale). Elle se termine par le passage du baccalauréat en Terminale. 

A l’école maternelle, l’enfant a besoin de temps pour jouer et vivre ses expériences. L’école 

élémentaire vise surtout l’apprentissage des deux disciplines fondamentales : la langue française et 

les mathématiques. Ils sont aussi initiés aux langues étrangères, aux activités de découverte du monde, 

aux pratiques artistiques (arts visuel et éducation musicale) et à l’enseignement de l’histoire des arts, 

l’éducation physique et sportive. Les élèves s’appellent des collégiens/collégiennes. Le collège, des 

11 ans, a comme objectif de permettre à tous d’atteindre la maîtrise du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture (cf. à la loi d’orientation et de programmation pour la 
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refondation de l’école de la République – le 8 juillet 2013). Il prépare également les élèves, qui 

s’appellent des lycéens/lycéennes, à la poursuite de leur scolarité dans la voie générale, technologique 

ou professionnelle. Le collège est organisé en 4 années (sixième, cinquième, quatrième, troisième) et 

3 cycles: 

a) Le cycle d’adaptation – la 6e (consolidation des acquis de l’école primaire et initiation aux 

méthodes de travail du collège) ; 

b) Le cycle central – la 5e et la 4e (approfondissement des savoirs, des savoir-faire et des savoir-

être ; 

c) Le cycle d’orientation – la 3e (compléter les acquisitions et préparer aux formations 

générales, technologiques ou professionnelles). 

À la fin du collège, les élèves se présentent au diplôme du Brevet (DNB) qui évalue les 

connaissances et les compétences acquises au collège et qui atteste la maîtrise du socle commun de 

connaissances et de compétences et de culture. 

À la fin du lycée (la seconde, la première et la terminale), les élèves doivent passer le 

Bac/Baccalauréat, avec l’épreuve de français a la fin de la 1re). 

L’école est une institution de la sphère publique, dont l’état est le garant de ses principes : 

uniformité des programmes, liberté des modalités d’enseignement et égalité d’accès au niveau de la 

maîtrise du socle commun. Avec l’aide de la famille qui est responsable de la sphère privée, elle a 

une finalité unique, c’est-à-dire, la réussite et l’épanouissement scolaire et sociale de chaque jeune. 
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Tranziţie către clasa online 

 

Prof. GHEORGHIU COSMIN                                                                                        

Şcoala Gimnazială « Ştefan Octavian Iosif”                                                                                              

Localitate TECUCI, judeţul GALAŢI 

 

Odată cu pandemia de Covid-19 cei trei beneficiari ai procesului instructiv-educativ au trebuit 

să treacă printr-o evoluţie forţată pentru a se adapta noilor cerinţe/nevoi impuse de restricţiile sanitare 

atât la nivel naţional cât şi la nivel mondial. 

Profesorii şi elevii au demonstrat că sunt capabili să se adapteze, că sunt creativi şi hotărâţi. 

Părinţii au dat şi ei dovada de înţelegere şi au ajutat cum au putut ei mai bine în vederea susţinerii 

copiilor lor în noua etapă de alfabetizare digitală. 

Ştim că tehnologia nu va înlocui niciodată profesorul, însă aceasta oferă o mulţime de 

oportunităţi interesante. În tot acest timp au existat sesiuni de instruire, ateliere online, conferinţe, 

webinarii, etc.  în care  atât profesorii cât şi elevii şi părinţii au putut explora şi exploata sfaturi şi 

istrucţiuni cu privire la modul în care aceştia au putut, pot şi vor putea beneficia la maximum de 

instrumentele şi tehnologiile digitale, atât în clasa online cât şi în cea care se realizează faţă în faţă. 

Astfel, tehnologia digitală nu va mai fi niciodată un înlocuitor/substitut al profesorului, ci mai 

degrabă un ajutor al acestuia, jucând un rol susţinător care poate avea un impact însemnat asupra 

rezultatelor învăţării. 

Tehnologia poate realiza sarcini pe care un profesor nu le poate rezolva, fie din cauza lipsei de 

timp fie din cauza lipsei de resurse – şi poate adăuga o valoare reală clasei/orei. Este important ca 

profesorul şi elevii să înţeleagă că o relaţie pozitivă şi proactivă cu tehnologia îi poate ajuta în procesul 

educativ. Pentru a ajunge la rezultate satisfăcătoare, profesorii au avut nevoie de timp, răbdare şi 

multă motivaţie în a-şi extinde şi menţine interesul crescut în alfabetizarea digitală şi în a-şi dezvolta 

abilitatea de a aprecia critic instrumentele/uneltele digitale de învăţare pentru identificarea celor care 

oferă cele mai mari beneficii studenţilor lor. 

Rolul profesorului este unul social, şi anume acela de a susţine interacţiunea, discuţiile şi 

colaborarea dintre elevi şi creează un mediu/climat de învăţare pozitiv şi colaborativ. Profesorul este 

totodată cel care încurajează abilităţile cognitive, precum analiza şi evaluarea, abilităţi pe care 

tehnologiile digitale curente nu le pot dezvolta. 

În ceea ce priveşte administrarea clasei, tehnologia poate asigura înregistrarea procesului 

educativ şi a progresului fiecărui elev, îmbunătăţind analiza profesorului cu privire la activitatea 

fiecărui elev, mai ales în identificarea abilităţilor care pot fi îmbunătăţite prin practica impusă. 

Profesorii pot adapta conţinutul folosit pentru a dezvolta anumite abilităţi elevilor, dar e dificil 

să realizeze acest lucru şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. În schimb, tehnologia poate 

oferi experinţe de învăţare adaptative pe o scară mai largă în mod automat şi poate oferi feedback 

instant în acordarea de calificative sau în aprecierea cu note a muncii elevilor. 

Aceste date sunt folosite pentru a îmbunătăţi eficienţa şi acurateţea/exactitatea instrumentelor 

digitale şi îi informează pe profesori asupra modului în care aceştia le pot folosi pentru a-şi îmbunătăţi 

predarea. 
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Astfel, pentru asigurarea unui învăţământ de calitate, beneficiarii procesului instructiv-educativ 

trebuie să se asigure că parteneriatul între profesor şi tehnologie este unul prezent şi binevenit şi că 

există suficiente resurse pentru susţinerea şi dezvoltarea acestuia. 
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Online education 

 

Prof. Gherghe Gabriela Liliana 

Școala Gimnazială Dărmănești, Jud. Dâmbovița 
 

 

Online education is a flexible instructional delivery system that encompasses any 

kind of learning that takes place via the Internet. Online learning gives educators an 

opportunity to reach students who may not be able to enroll in a traditional classroom 

course and supports students who need to work on their own schedule and at their own 

pace.  

Online learning takes place over the internet and is a form of distance learning. It can be teacher 

lead at a specific time (synchronous) or student-paced working through the material unguided 

(asynchronous). Content can be delivered as text, images and video, and features could include online 

assessment or interactive activities. 

There are several critical differences between online and traditional classes. The quantity of 

distance learning and online degrees in most disciplines is large and increasing rapidly. Schools and 

institutions that offer online learning are also increasing in number. Students pursuing degrees via the 

online approach must be selective to ensure that their coursework is done through a respected and 

credentialed institution. 

Advantages of online study 

• Flexibility: Distance education allows access to classes whenever and wherever you want.  

• Commodity: It’s in our hands to recreate the appropriate atmosphere to study in peace and 

without distractions.  

• Customized learning experience: This method allows the teacher to get to know the virtues 

and faults of their students and make the most out of the classes.  

• A wide selection of courses: Online education also counts with very diverse and useful 

methodologies to meet the needs of every kind of student.  

• Access to didactic material from anyplace anytime: the didactic resources of the lessons are 

available from whenever and wherever you want.  

• Time and cost-effective: In online education students don’t need to commute from one place 

to the other, these expenses disappear and there’s no need to waste resources. 

Disadvantages of online study 

• A need for compromise, motivation, and self-discipline: there are students that without a 

predetermined structure have a hard time finding time to study. Online study demands a compromise 

with the tasks. 

• A need for technological equipment and a good internet connection: it’s not enough to have a 

notebook and a pencil case at your disposal. The equipment you need is a computer with a webcam, 

headphones (optimal) and, a good internet connection.  
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• Hard to use in some academic fields: not all disciplines can be taught online. A few subjects, 

mostly the ones that require practice, are better in person.  

• More stimuli capable of distractions: this can happen if the chosen place to study is not 

adequate. The education is in the hands of the student and as a result, it’s vitally important to have a 

proper space far from any potential distraction.  

As a conclusion, online teaching is here to stay. The online teaching offers its own unique 

advantages and it equally comes with its set of challenges. A student can look at it from the 

perspective of flexibility, affordability, practicality and discipline of taking classes. Online system of 

education can work better for some while for others the traditional on-campus education is the best 

for pursuing degree course. With the proliferation of information and knowledge, students must 

become lifelong learners in today's world, and online education plays an important role in helping 

individuals access the learner-centered and self-directed instruction. 

 

Webography: 

https://eztalks.com/online-education/online-education-vs-traditional-education-which-one-is-

better.html 

https://www.classgap.com/en/blog/online-education-traditional-education-which-one-better-for 

https://www.niallmcnulty.com/2021/04/what-is-the-difference-between-online-education-and-

traditional-education/ 

https://elearningindustry.com/traditional-learning-vs-online-learning 

https://www.encyclopedia.com/finance/finance-and-accounting-magazines/online-education 
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EDUCAȚIA TRADIȚIONALĂ VS EDUCAȚIA DIGITALĂ 

 

 

 

Prof. inv. primar: Gherghe Simona Aurelia 

Sc. Gim. Petre Sergescu Dr. Tr. Severin 

 
 

 

Societatea în care trăim se afla intr-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 

studenții dezvoltă gândirea şi imaginaţia lor, capacitatea de analiză şi de sinteză. Ele pun bazele 

stilului muncii intelectuale.           

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. În urma unui 

studiu mai aprofundat am extras 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 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 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.   

Educația digitală:  Completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare 

a Inteligenței Emoționale, etc.; Lecţiile virtuale și educaționale reprezintă un avantaj: oferă studenților 

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 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 clasică 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, 

deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra mediului înconjurător, de a folosi roadele 

cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi 

personalitatea. Sa observăm că accentul este pus pe formarea de competenţe şi nu pe transmiterea  

cunoştinţelor, astfel elevul este transformat într-o fiinţă raţională ce conştientizează importanţa 

dezvoltării personalităţii individuale, el nemaifiind o „maşină de reprodus informaţie” .  
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Metodele interactive:  creează deprinderi;  facilitează învăţarea în ritm propriu;  stimulează 

cooperarea, nu competiţia;  sunt atractive, pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de 

învăţare .             

Învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi 

să devină mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile . 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. 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. Actualmente, găsim tot ce ne dorim online, inclusiv 

cursuri excelente ce pot susține educația tradițională, de la ce mai buni si capabili profesori. 

Posibilitățile sunt infinite. Atunci de ce să nu le folosim pentru binele nostru suprem? .   

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. De 

asemenea, ei au posibilitatea de a-și perfecționa și aprofunda studiul chiar înainte de a veni ca să îl 

prezinte, dacă folosesc un instrument digital de învățare.  

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. 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/cadru didactic\ carte 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 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 răspundă necesităților 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 sau cele digitale, pe lângă calculator/ tabletă/telefon fiind indispensabilă 

prezența unui ghid/ îndrumător.         

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.   
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Învățământ online și traditional 

 

prof. înv. Primar Gherman Cristina Maria 

Col. Naț. “I. M. Clain” Blaj 
 

 

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 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 un an 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:  
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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. 

• Școala favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând dezvoltarea 

globală a acestuia.  

 

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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Predarea activităților instructive educative în grădiniță,                                                     

între tradițional şi modern 

 
Grădinița cu P. P. nr. 33 Brașov                                                                                              

Prof. Ghesoiu Adriana Alina 

 

 

Buna desfășurare a procesului de predare – învățare este influențată de mai mulți factori: stilul 

de predare şi reacția preșcolarilor față de stilul folosit, respectiv de metodele aplicate în cadrul 

activităților. 

 

În ceea ce mă priveşte, consider că nu este suficient să ştii ce să comunici şi nici să cunoşti bine 

copiii. Meseria de educator, al cărei câmp lexical cuprinde noțiuni precum: tact pedagogic, stăpânire 

de sine, răbdare, dăruire, dragoste față de profesie, vocație, măiestrie pedagogică, „metodă”, nu ține 

nici de tradiționalism, nici de modernism, ci de stilul propriu de predare.  

Un profesor bun se caracterizează prin simpatii, capacitatea de a sesiza şi înțelege nevoile şi 

problemele copiilor, de a se identifica cu ei, adaptându-şi comportarea didactică şi afectivă la nevoile 

lor. Pentru a crea relația de simpatie autentică între el şi preșcolari, profesorului- educator îi sunt 

necesare unele calități: interesul față de preșcolari şi dorința de a-i ajuta să se pregătească pentru 

școală (viață), pasiunea pentru meserie, echilibru sufletesc, sinceritate, competență profesională şi o 

concepție pedagogică modernă. 

În plus, consider că, față de cel clasic, educatorul modern adoptă cu plăcere modelul 

comunicării multidirecționale – stil de comunicare la care profesorul va ajunge treptat, în funcție de 

maturitatea intelectuală a copiilor şi de pregătirea lor pentru cercetare şi dialog, creând în acelaşi timp 

o relație de simpatie, de respect şi încredere între el şi preșcolari, pe de o parte, şi între preșcolari, pe 

de altă parte. 

Diferența dintre clasic şi modern este remarcată şi în notele dominante ale personalității 

profesorului în predare: înainte era vorba de un stil extremist (doar el era în centrul atenției, exagerând 

diferențele dintre copii şi strategiile specifice); acum, stilul are la bază inițiativă în acțiune, stimulare, 

obiectivare, organizare şi flexibilitate.  

Tipologia educatorului modern este configurată prin metode esențiale, un stil aparte de reuşită. 

Dacă în trecut actul de predare era centrat pe profesor, minimizând rolul preșcolarului, în prezent 

stilul de predare s-a îmbunătățit, fiind centrat pe copil, favorizând comunicarea interactivă (preșcolar- 

grup, preșcolar- preșcolar, profesor- preșcolar, grup-profesor). 

Astăzi, strategiile de predare urmăresc folosirea celor mai adecvate metode şi procedee de 

predare, corelate mijloacelor de învățământ moderne, în baza alternării, îmbinării formelor de 

organizare existente. Se folosesc mijloace moderne, cum ar fi: laptop, videoproiector, calculator…, 

și metodele modern interactive care pun în evidență personalitatea fiecărui copil. 

Aş concluziona prin faptul că duşmanul profesorului nu este metoda nepotrivită, ci 

automatizarea metodei bune. 
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Educatie fara frontiere 

 

Prof. inv. prescolar Ghimbas Maura                                                                             

Gradinita Cricov Valea Lunga, Jud. Dambovita 

 

 

Avantajele si dezavantajele create de instruirea online  

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. 

 

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       

 

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                                           

• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 

• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 
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Învățământul special în context pandemic 

 

Profesor psihopedagogie specială Ghindea Elisabeta Rozalia                                        

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 
Pandemia covid-19 a afectat viața comunității și a sistemelor sociale din cadrul acesteia. În 

acest context au existat multe schimbări, multe restricții la care individul a trebuit să se adapteze. 

Astfel, au existat schimbări majore nu numai în domeniul sănătății, dar și în domeniul educației. 

Siguranța fiecărui actor în actul educațional a fost o prioritate majoră, din această cauză sistemul de 

predare – învățare – evaluare a trebuit să se adapteze la condiții de restricții. În luna martie 2020 actul 

educativ a trecut forțat de împrejurări de la sistemul de predare față în față la un sistem exclusiv 

online.  

Având în vedere faptul că predarea exclusiv online nu a fost unul din aspectele de interes major 

ale sistemului educațional anterior pandemiei, iar pregătirea personalului didactic în acest sens nu a 

fost realizată pentru un astfel de scenariu, a fost necesară o adaptare la noile cerințe. Astfel, cadrele 

didactice s-au familiarizat cu strategii de predare specifice învățământului online.  

În ceea ce privește învățământul special și special integrat a fost forțat de contextul pandemiei 

să se adapteze unui învățământ atipic, online. Conform ghidului pentru desfășurarea activităților 

educaționale și terapeutic-recuperatorii în învățământul special și special integrat elaborat de către 

Ministerul Educației Și Cercetări pentru anul școlar 2020 – 2021 activitățile educaționale terapeutic-

recuperatorii au vizat: 

- „asigurarea continuității fluxului educațional – terapeutic şi a unei intervenții educațional-

terapeutice, adaptate particularităților de vârstă și diagnosticului fiecărui preșcolar/elev, indiferent de 

scenariul adoptat;  

-  proiectarea activității - suport pentru învățarea online, din perspectiva principiilor didacticii 

generale și a celor care particularizează învățământul special şi special integrat, pornind de la 

documentele de planificare didactică existente;  

-  integrarea în activitatea educaţională a tehnologiilor asistive cu care elevii cu dizabilităţi sunt 

familiarizaţi încă din clasele primare;  

- identificarea acelor strategii educaționale și terapeutic - recuperatorii, specifice tipului de 

dizabilitate a elevilor, care să faciliteze atât transmiterea online a conținutului, cât și receptarea optimă 

a acestuia;  

- proiectarea de medii de învățare flexibile, incluzive și centrate pe elev, pentru a permite 

accesul la materiale, activităţi şi sarcini de lucru adaptate pentru toţi preşcolarii/elevii;  

-  selectarea şi utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor categorii de mijloace și 

resurse care pot fi utilizate în intervenția educațională în sistem online pentru preșcolarii/elevii din 

învățământul special, pe tipuri de dizabilități;  

-  crearea unei platforme educaționale dedicate activităților de învățare online, ușor accesibilă 

elevilor cu dizabilități mintale (”user friendly”); 

-  elaborarea unor materiale didactice atractive, specifice activității cu preșcolarii/elevii din 

învățământul special şi special integrat, iar materialele care urmează să fie transmise online trebuie 

să cuprindă toate informaţiile necesare învăţării: de la conţinut, explicaţii, aplicaţii și până la exerciţii 

de evaluare/autoevaluare;  

-  corelarea duratei de desfășurare a activităților online cu particularitățile psihoindividuale ale 

elevilor cu dizabilități; stabilirea și respectarea unui program/orar pentru activitățile derulate în sistem 
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online, astfel încât să se evite supraîncărcarea preşcolarilor/elevilor cu sarcini de învățare, fie de către 

părinți/tutori, fie de către cadrele didactice în condiţiile învățării online;  

-  oferirea unui feedback constructiv permanent elevilor și, după caz, părinților/tutorilor 

acestora, în urma participării la activitățile desfășurate online și a rezolvării sarcinilor de lucru, prin 

utilizarea unor softuri/materiale educaţionale adecvate acestui scop;  

-  desfăşurarea activităţilor terapeutice în grupuri mici de lucru (2-3 preşcolari/elevi);  

-  asigurarea unui program care să permită o rotire echilibrată a grupelor de elevi, în scenariul 

galben, astfel încât toţi să beneficieze în mod egal de activități de corectare, de ameliorare și de 

recuperare, prin interacțiunea directă cadru didactic-elev;  

-  valorificarea conţinuturilor curriculare/disciplinelor școlare/activităților terapeutice care 

vizează formarea unor deprinderi de igienă personală și socială, prin evidențierea regulilor de bază 

pentru o conduită sănătoasă în contextul epidemiologic actual;  

-  creșterea numărului de activități desfășurate în aer liber, cu respectarea măsurilor impuse de 

normele în vigoare pentru prevenirea și minimalizarea răspândirii infecției SARS-CoV-2;  

-  realizarea unui proces eficient de evaluare a preșcolarilor/elevilor și întocmirea unor Planuri 

de Intervenție Personalizate adaptate;  

-  identificarea şi utilizarea unor canale/mijloace de comunicare accesibile, atât în vederea 

participării preşcolarilor/elevilor, la activitățile suport de învățare online, cât şi pentru menținerea 

permanentă a legăturii cu părinţii/tutorii acestora și consilierea lor cu privire la desfășurarea 

activităților şi la utilizarea resurselor TIC”.  

O analiză asupra predării online în învățământul special evidențiază atât puncte forte, cât și 

anumite limite ale acesteia. Consider că unul din aspectele cele mai importante și unul din punctele 

forte ale predării online este acela al colaborării intense și dintre cadrele didactice, părinți și elevi. În 

această perioadă cadrele didactice au avut ca sprijin in actul terapeutic-recuperator parinții elevilor.  

Părintele instruit de către cadrul didactic/ terapeut a sprijinit și mijlocit actul didactic și 

terapeutic recuperator. Părintele a fost implicat direct în activități, față de sistemul față în față , unde 

el este de cele mai multe ori un spectator al actului didactic. Din acest punct forte izvorăște și o limită: 

implicarea intr-o proporție prea mare a părinților care nu sunt specialiști în domeniul recuperator.  

Anumite activități s-au desfășurat asincron, iar facilitarea realizată de cadrul didactic este 

îngreunată (feed-back-ul actului didactic este transmis prin mai multe canale, iar claritatea mesajului 

transmis poate fi viciată). Obiectivitatea evaluării este și ea viciată datorită implicării părinților. O 

altă limită a sistemului online este aceea că elevii sunt lipsiți de interacțiune, mediul virtual fiind 

uneori prea simbolic pentru ei, iar transmiterea conținuturilor se realizează in proporții reduse.   

Predarea în sistem online este benefică și oferă multe oportunități, dezvoltând creativitatea 

cadrului didactic, însă nu este o alternativă de utilizare exclusiv în acest mod. Interacțiunea elevilor 

cu profesorii oferă beneficii nu numai din punct de vedere educațional, dar și socio-emoțional, iar 

idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. 

 

Bibliografie: 

• MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII – GHID pentru desfășurarea activităților 

educaționale și terapeutic-recuperatorii în învățământul special și special integrat - Anul școlar 2020-

2021 - Machetat la Editura Didactică și Pedagogică S.A. 
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Educație fără frontiere! 

Învățământul on-line, exemple de bune practici 

 

 

GHIORGHIEȘ MARIA - profesor de religie 

Școala Gimnazială Movila Miresii, Județul Brăila 

 
 

 

Învăţarea la distanță se prefigura înainte de sfârșitul anilor 1800. În 1873, primul program 

oficial de educație prin corespondență, numit „Society to Encourage Home Studies”, a fost înființat 

la Boston. Universitatea din Africa de Sud, este unul dintre mega-colegiile de învățare la distanță 

din1946. În 1953, „University of House” a făcut istorie oferind primele cursuri televizate. 

Computerul personal și web-ul au revoluționat educația la distanță. În 1989, Universitatea din 

Phoenix este prima instituție colegială complet online, cu studii de licență și de masterat. De la crearea 

acestor programe și școli online, învățarea la distanță a continuat să crească, având milioane de 

beneficiari în 55 de țări. 

În ceea ce priveşte etapele procesului de învăţare, metodele de lucru şi evaluarea sunt unele 

dintre componentele principale. În noile condiţii de comunicare la distanţă, vor fi necesare metode şi 

mijloace noi şi la nivel uman, pentru că nu doar dotările tehnice vor fi suficiente şi necesare în 

stimularea şi motivarea actorilor principali, respectiv a elevilor. Aspectele abordate vor fi: 

educațional, tehnic și de reglementare. Etapele de realizare sunt elaborarea şi transpunerea metodelor 

de lucru şi evaluare la distanță, alegerea și utilizarea instrumentelor tehnologice şi cadrul de 

reglementare prin raportarea adecvată la conţinut şi furnizarea acestuia.  

Iată câteva exemple de practici care ar putea să îmbunătățească acest nou sistem de învățare.Nu 

este obligatoriu să se lucreze cu toți elevii sau să se evaluaze toate lucrările și de fiecare dată. Pe de 

altă parte, este necesar să se propună o soluție sau elemente de predare, corectare și partajare într-un 

mod sistematic. Nu este adecvat să se practice o notare mai slabă imediată sau o sancțiune. Trebuie 

favorizată evaluarea competențelor în funcție de nivelurile de avansare progresivă, cu diminuarea sau 

creșterea volumului de predare și de muncă individuală.             

Pe lângă diminuarea predării și evaluării imediate şi permante, sunt utile exercițiile de auto-

corectare. Profesorul prezintă pe site-ul școlii, pe un blog educațional sau pe un perete virtual, o 

selecție de teste de auto-corectare. Acestea pot cuprinde instrucțiuni pentru fiecare test și instrucțiuni 

direcționate pentru utilizarea acestora în general. Astfel, profesorul poate cere elevilor să facă exerciții 

din manual, oferind răspunsuri și indicând când și cum să le folosească.  

Ca metode de lucru pentru amelioarea procesului de învățare și evaluare pot fi propuse şi alte 

sarcini complexe, precum proiecte individuale sau de grup, solicitând elevilor să își justifice conceptul 

de construcție şi răspunsurile. Se pot crea hărți ale minții pentru a reprezenta temele studiate. Studiu 

de caz este genul de activitate care prezintă situații problematice unui grup, provocare prin care se 

poate realiza uşor o evluare, elevii fiind nevoiţi să găsească o soluție la situaţiile prezentate. 

În ideea de a învăţa utilizarea corectă a resurselor digitale, profesorul poate cere elevilor să 

creeze ei înşişi teste şi chestionare. Acest gen de exerciţiu prezintă un randament ridicat în procesul 

de evaluare. Este important pentru elevi prin faptul că le certifică şi lor nivelul personal şi gradul 

progreselor realizate. Tot în acest scop, se poate crea un portofoliu individual online care poate fi 

accesat imediat pentru o analiză complexă a evoluţie recente sau anterioare. 

Concluziile finale ar fi că învăţarea şi evaluarea online par mai potrivite elevilor din ciclurile 

mari, reuşita noului sistem necesitând o implicare permanentă şi activă. Sunt esenţiale deprinderile 

de organizare eficientă a timpului, de disciplinare şi motivare individuală, existând tendinţa amânării 

propriu-zis a învăţării şi distragerii atenţiei cu alte activităţi din mediul virtual. Acceptarea şi 

implementarea eficientă a învățământului online ca alternativă în țara noastră, indiferent de factorii 
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care influeanțează direct sau indirect sistemul de educație, va necesita poate, mai mult timp. Dar 

fiecare provocare a istoriei acestei țări a generat şi stimulat şi capacitatea de adaptare. 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Cooperman, L. – 2017, The Art of Teaching Online: How to Start and How to Succeed as 

an Online Instructor, Chandos 

2. Budhair, S.S. & Skipwith, K. – 2017, Best Practices in Engaging Online Learners Through 

Active and Experiential Learning Strategies, Routledge 

3. https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/tableau_des_types_definitions_et_metho

des_devaluation.pdf  
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„Sa confecționam jucarii”- Școala online 

 

 

GHIORGHIONI DIANA 
 

 

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, 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 watschapp. 

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 parcusrul 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 și cât timp vom fi sub 

egida restricțiilor stării de urgență. Deoarece platforma watschapp ne permite conferințe susținute în 

timp real, iar implicarea preșcolarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes și procesul de predare.  

Părinții au fost extrem de mulțumiți. 

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. Au realizat floricele din bețe de ureche, bărcuțe din hârtie, suporturi pentru 

creioane. 

În continuare voi prezenta fotografii din timpul activităților on-line 
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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. 

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în 

domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut 

posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul 

didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, 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- 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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"Educatie fara frontiere" - Scoala online" 

 

Prof. inv. presc. Ghiorma Claudia Daniela 

 

 

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.  

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. 

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. 

▪ 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. 
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▪ 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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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

Prof. Ghițulescu Florina Claudia 

Șc. Gim. ,,Virgil Calotescu” Bascov, Jud. Argeș 
 

 

,,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 

 

Societatea contemporană este caracterizată prin câteva trăsături fundamentale care au un  

impact semnificativ asupra educației: 

- dezvoltarea în ritm rapid a societății în toate domeniile sale; 

- revoluția științifică și tehnică contemporană cu consecințele sale: explozia informațională, 

apariția unor științe de sinteză (ecologia, informatica), a unor științe de graniță; 

- dezvoltarea tehnologiilor de vârf. 

Aceste caracteristici imprimă educației moderne aspecte și direcții noi de dezvoltare, dintre care 

menționăm:  

- extinderea educației pe parcursul întregii vieți;  

- amplificareași diversificarea conținutului educației contemporane în următoarele direcții: 

educația ecologică, educația pentru timpul liber, educația tehnologică; 

- modernizarea conținutului învățământului și elaborarea finalităților sale generale (idealul 

educațional și obiectivele generale). 

Condițiile sociale și cerințele multiple pe care trebuie să le realizeze educația se schimbă într-

un ritm accelerat. Schimbările survenite la nivelul educației determină noi sensuri ale scopurilor 

legate de demersul didactic. Acestea sunt asociate cu pregătirea tinerei generații în vederea adaptării 

la lumea viitorului, ca o piață a muncii în schimbare. În abundența informațională cu care societatea 

actuală se confruntă, sistemul educațional are dificilul rol de a forma personalități care să știe să 

discearnă informația necesară de cea excedentară, de a extrage esențialul din general. 

Educația actuală promovează învățarea prin cooperare ca formă superioară de interacțiune 

psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe efort susținut din partea tuturor, îndreptat către același 

scop. A apărut termenul de ,,educație modernă”. Noțiunea de modern este folosită în educație pentru 

a poziționa situația avansată a prezentului în relație cu trecutul, prin dezvoltare (Căprărin & Lazăr, 

2008).  

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) 

Modernitatea se opune practicilor tradiționale și este caracterizează prin schimbare, inovație și 

dinamism. A ști ce să faci cu ceea ce ai învățat este dezideratul major al educației postmoderniste, ce 

are în vedere educatorii cu rol în facilitarea cunoașterii și participanți la construirea acesteia. Relațiile 

educator- educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv și cooperare. 

Activizarea elevului în desfășurarea activității de predare-învățare se constituie ca o cerință a 

orientării postmoderniste în educație. Școala postmodernistă trebuie să știe cum să motiveze elevul 

să învețe și cum să faciliteze procesul învățării, organizând și dezvoltând strategii de lucru active cu 
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accentul pe utilitatea cunoștințelor și pe necesitatea însușirii lor pentru ca elevii să se poată descurca 

în viață. 

Dintre componentele procesului de învățământ domeniul cel mai mobil, mai deschis înnoirilor 

este cel al metodologiei didactice. Metodele de învățământ suferă cele mai multe modificări privind 

adaptarea la condițiile noi. Fiecare metodă indică modul de acționare pentru obținerea rezultatelor 

favorabile. 

Prin funcțiile pe care le îndeplinesc, metodele de învățământ se afirmă ca unul din elementele 

esențiale de realizare și optimizare a activității instructiv-educative. Ele contribuie la sporirea 

eficienței formative a conținuturilor învățământului prin antrenarea elevilor la o participare activă în 

procesul instruirii. În scopul  realizării obiectivelor, profesorul trebuie să utilizeze metode care să-i 

pună pe elevi într-o situație de învățare dirijată pentru descoperirea adevărurilor științifice din 

realitatea înconjurătoare și raportarea acestora la necesitățile practice ale vieții și activității omului.  

Metodele trebuie combinate astfel încât să constituie strategii de învățare, instrumente de lucru 

la îndemâna elevilor în procesul de cunoaștere și dobândire de noi cunoștințe, precum și în activitatea 

de evaluare și autoevaluare. Ele sunt mijloace prin care se formează și se dezvoltă priceperile, 

deprinderile și capacitățile elevilor de a acționa asupra naturii, de a folosi roadele cunoașterii 

transformând exteriorul în facilități interioare, formându-și caracterul și dezvoltându-și 

personalitatea. Rolul metodelor folosite în predare-învățarea este acela de a promova interacțiunea 

dintre elevi, ducând la o învățare activă și cu rezultate evidente.  

O analiza comparativă a activităților desfășurate în școala tradițională ți în cea modernă, scoate 

în evidență următoarele aspecte: 

 

Rolul cadrului didactic în învăţământul tradiţional: 

Avantaje: 

o Asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate 

Limite: 

o predă, expune, ţine prelegeri; 

o explică şi demonstrează; 

o lasă puţin timp de iniţiativă elevilor, manifestat de regulă prin întrebări generatoare de 

explicaţii; 

o elevii se află într-un raport de dependenţă faţă de profesor. 

o impune puncte de vedere proprii; 

 

 Rolul cadrului didactic care promovează predarea-învăţarea în învăţământul modern: 

o organizează şi dirijează învăţarea, o regizează; 

o facilitează şi moderează activitatea de învăţare; 

o ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să şi le explice; 

o responsabilizează elevii în vederea funcţionării optime a grupului; 

 

Realizarea practică a actului instrucțional devine astfel posibilă prin aplicarea unei concepții 

globale asupra procesului didactic și prin recursul la un ansamblu de strategii, metode, tehnici, practici 

care permit implementarea acesteia (Radu & Ezechil, 2006).  

Utilizarea metodelor interactive determină creşterea motivaţiei pentru învăţare şi a încrederii în 

sine, formează atitudini pozitive  faţă de știința vieții  şi  asigură   condiţiile formării capacităţii 

elevilor de interacţionare şi comunicare, pregătindu-i pentru societatea actuală. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 
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Metode moderne de predare - Este timpul pentru schimbare 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: GICĂ MIHAELA RODICA                                       

GRĂDINIȚA NR. 233, BUCUREȘTI 

 

 „Toată lumea este un geniu. Dar dacă judeci un pește în funcție de capacitatea sa de a urca pe 

un copac, își va trăi întreaga viață crezând că este prost. ”~ Albert Einstein 

 

Metoda de predare care se concentrează mai mult pe predarea studenților pentru îmbunătățirea 

comportamentului lor intelectual prin utilizarea diferitelor idei noi și inovatoare, mai degrabă decât 

pentru a-i face să recite programa pentru a clarifica examinarea cu același stil vechi este metoda de 

predare moderna în cuvinte simple. 

 

În metoda modernă de predare, predarea și planificarea curriculumului se fac păstrând cursantul 

ca țintă principală. În acest fel, cursanții participă activ la întregul proces pentru a-și dezvolta 

cunoștințele și a-și îmbunătăți abilitățile; aceasta este denumită și ca o abordare constructivistă. Pe de 

altă parte, mentorul sau profesorul îi conduce doar și îi îndrumă să se concentreze asupra obiectivelor 

subiectului. Acest lucru se realizează prin angajarea în activități și prin adoptarea unor metode de 

predare moderne inovatoare. Noua cerere a epocii sau nevoia actuală  pentru studenți este de a 

îmbrățișa metodele de predare contemporane, care vor contribui, de asemenea, la reducerea 

concurenței dintre studenți, vor promova cooperarea și vor stimula mediul de studiu asupra sănătății. 

 

În ultimii ani, sfera cunoștințelor din domeniul științei și tehnologiei a crescut dramatic și a 

crescut și capacitatea umană de a se adapta la noile cunoștințe în știință și tehnologie. Deci, este o 

nevoie imensă de minți inovatoare și creative pentru a explora zone necunoscute și nedezvăluite din 

diferite domenii. Pentru a face față lumii moderne și era tehnologiei bazată pe cunoaștere, adoptarea 

căilor moderne sunt singurele mijloace de supraviețuire. 

 

Profesorii folosesc încă o metodă convențională de vorbire cu cretă în mana in clasă pentru a 

preda elevilor. Abordarea lor nu mai poate fi utilizată, deoarece aceasta este învechită, are un domeniu 

limitat și a eșuat atât la nivel național, cât și la nivel personal. Dacă profesorii predau cu metode 

moderne în loc de metode tradiționale impracticabile și prezintă lecții de știință într-un mod științific 

mai adecvat, atunci multe probleme, inclusiv șomajul, pot fi depășite. Toate acestea pot fi realizate 

oferind un pilon puternic sistemului de învățământ de bază și sistemului de învățământ secundar 

superior. Necesită o revizuire instantanee a curriculumului  și acesta este motivul pentru care sunt 

introduse metodele moderne de predare. 

 

Educația este o nevoie actuală, deoarece creează o societate alfabetizată și în procesul de 

educare a societății, motivația și instrucțiunile sunt foarte importante, iar profesorii, ghizii și 

administratorii sunt responsabili să motiveze cursanții. Rata de alfabetizare va fi nivelată prin oferirea 

de educație celor mai multe părți ale societății. 

 

Cu toate acestea, odată cu schimbarea timpului într-o anumită măsură, cursanții solicită noi 

tehnici și metode pentru a dobândi cunoștințe care îi specializează nu numai în studiul teoretic, ci îi 

asigură să ofere cunoștințe practice, să-și ascuțească abilitățile și să-i facă educați să facă față oricărui 

tip de provocare. Metodele moderne de predare sunt singura modalitate de a satisface cerințele 

timpurilor moderne. 
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Metodele moderne de predare ajută la construirea sau dezvoltarea unei înțelegeri productive a 

științei și tehnologiei de bază.  

 

Următoarele sunt câteva metodele moderne de predare: 

 

Învățare colaborativă 

 

Anterior, când elevilor li se cerea să revizuiască subiectul sau programa în timpul unei 

examinări sau în zilele obișnuite, obișnuiau să revizuiască programa în mod izolat sau acasă. Această 

practică a fost răspândită în metodele tradiționale de predare. Pentru a rezolva această problemă sau 

pentru a oferi o platformă mai utilă pentru elevi, școlile vin cu învățare colaborativă. În această 

metodă modernă de predare, profesorii formează un grup de studenți unde își pot rezolva problema, 

dezbate subiecte și își pot clarifica întrebările. Acest lucru ajută la dezvoltarea abilităților sociale și 

le permite elevilor să înțeleagă subiectul mai repede. În această metodă modernă de predare, fiecare 

elev face parte din succesul unui grup, deoarece se ajută reciproc să ajungă la rezultatul dorit și, de 

asemenea, învață să comunice între ei. Elevii învață să-i tolereze pe ceilalți, să dezvolte abilități pentru 

a-i asculta pe ceilalți și cum să lucreze în echipă. Ei vor putea întâlni diferite personalități și pot obține 

o revizuire autentică a muncii lor. 

Elevii își prezintă ideile și așteaptă un răspuns atunci când sunt în învățare în grup. Le permite 

să își schimbe creativitatea și să dobândească mai multe cunoștințe. În schimb, îi ajută să învețe să 

înfrunte critici sănătoase și întrebări încrucișate. Deci, conducerea școlii ar trebui să aleagă să adopte 

o metodă de predare colaborativă pentru a-și învăța elevii. Trebuie doar să facă câteva modificări în 

aspectul clasei. Înlocuiți birourile pe suprafețele tablei albe. Deci, grupurile pot lucra împreună cu 

ușurință. 

 

 Învățare la distanță 

 

Învățarea la distanță este una dintre metodele moderne de predare, care este urmată de profesori. 

În această metodă, profesorii repetă o lecție de mai multe ori, practic până când elevii înțeleg în 

întregime. Cu toate acestea, profesorul repetă cursul cu două spații de 10 minute (pauză) între lecții. 

Decalajul este menit să reîmprospăteze mintea jucând activități fizice sau tehnici de atenție, 

care le pregătește pentru următoarea sesiune a aceleiași lecții. Această metodă oferă elevilor intervale 

pentru a moșteni cunoștințele și a crea conexiuni între învățături. Înainte de a trece la un alt capitol, 

această metodă pregătește elevii cu elementele de bază. Definește cu adevărat un proverb că o minte 

sănătoasă se află într-un corp sănătos. Deci, starea fizică a elevilor ar trebui să fie suficientă pentru 

creșterea stării mentale, care este crucială pentru a dobândi cunoștințe. Învățarea spațială are, de 

asemenea, un scop de reducere a obezității la copiii școlari, care poate fi văzut mai mult în zilele 

noastre. Îmbunătățește sănătatea mentală și fizică a unui elev. 

 

 Clasa întoarsă 

 

Flipped Classroom este un termen bine cunoscut în metoda pedagogică. Ați știut despre asta 

fără îndoială. Numele său „Flipped Classroom” îl face unic. Este una dintre cele mai vitale metode 

moderne de predare care a fost folosită în aceste zile. În această metodă de predare, procedura de 

predare are loc într-un mod inversat. 

Spre deosebire de modurile tradiționale, elevii studiază noi materiale sau conținut acasă singuri 

și le practică la școală. Metoda este inversa oferirii de conținut la școală și le solicită elevilor să refacă 

sau să-l practice acasă. Elevii practică această metodă acasă vizionând un tutorial video, căutând 

online sau lucrând la conținutul partajat de obicei de profesor. Nu au nevoie să termine temele acasă. 

În schimb, o termină la școală. Prin practica metodelor moderne de predare a clasei răsturnate, elevii 

au timp suficient pentru a înțelege subiectul, spre deosebire de școală, unde au doar câteva minute să 

înțeleagă conținutul. Dacă este necesar, pot lucra mai mult pe o problemă. Elevii se pregătesc cu 
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conținutul înainte de a ajunge la școală și, dacă se confruntă cu vreo îndoială, îl pot discuta în clasă 

sau pot întreba profesorul în cauză. De asemenea, își pot sugera ideile legate de conținut și le pot 

împărtăși altor colegi de clasă.  

 

Învățarea de sine 

 

Curiozitatea îl împinge pe cel care învață să își actualizeze mereu cunoștințele. Îi determină pe 

cursanți să învețe și să memoreze spații mari ale textului pe care le vor uita imediat. Prin curiozitatea 

lor, elevii sunt motivați să exploreze subiectele de care sunt interesați. Învățarea elevilor să opereze 

internetul și să găsească singuri rezultate îi ajută să fie autodependenți și le oferă o înțelegere profundă 

a conținutului. Un profesor ar trebui să le permită elevilor să aducă idei noi și să lucreze la ele pentru 

dezvoltarea creierului și capacitatea de a lucra singuri. Această metodă modernă de predare joacă un 

rol semnificativ în perioada de educație a cursanților. 

Timp de secole, a existat o singură metodă de predare în practică, întrucât un profesor explică 

o lecție, iar elevii o memorează și o recită ca fiind învățarea lor. Aceasta se numește modul tradițional 

de predare, care a fost un obstacol între studenți și gândirea lor inovatoare. Apoi continuă să lipsească 

abilitățile de luare a deciziilor și de rezolvare a problemelor. Pe de altă parte, metodele moderne de 

predare se bazează pe studenți și sunt dedicate abordărilor mai practice. 

Societatea este împărțită în trei grupuri bazate pe metode de predare: unul care încă susține 

metodele tradiționale de predare; al doilea grup este în favoarea metodelor moderne de predare; în 

același timp, al treilea favorizează atât metodele de predare convenționale, cât și cele moderne. Al 

treilea grup crede în combinația ambelor metode de predare. 

Creșterea unei națiuni depinde de o educație solidă și de sisteme consolidate. Chiar și în epoca 

modernă, când există multe mijloace disponibile pentru a oferi educație, suntem încă într-o fază în 

care acordăm mai multă pondere metodei tradiționale de predare. Dar pentru cel mai bun rezultat, 

este nevoie de o combinație atât a metodelor convenționale de predare, cât și a metodelor moderne 

de predare. 
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PREDAREA MODERNĂ. TEHNICI ȘI METODE 

 

PROF. GÎLĂ CATRINELA FELICIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MALU SPART 
 

 
Educația și învățămantul evoluează tot mai mult spre tehnici și metode moderne de predare, 

astfel se impune necesitatea de adaptare a stilurilor de predare, a curriculumului și proiectării 

didactice. Astfel pentru a atinge un nivel optim în proiectarea și realizarea unei activități educaționale, 

trebuie luate în considerare atat aspecte organizatorice, cat și procedurale și materiale, aparand aici 

termenul de tehnologie didactică ca ansamblu de mijloace audio-vizuale dar și ca ansamblu de 

metode, mijloace de învățămant, strategii de predare-învățare.  

Metoda didactică este definită ca drumul parcurs pentru a atinge obiectivele educaționale, cu 

implicarea unei colaborări între profesor și elev, ținandu-se cont și de finalitățile educației, de 

particularitățile de varstă și individuale,  

O metodă tradițională poate evolua spre modern, in condițiile în care secvențele procedurale se 

pot restructura în sens inovativ. 

Învățarea modernă promovează învățarea prin colaborare, punand accentul pe dezvoltarea 

gandirii și cooperare. Este stimulată interacțiunea dintre elevi iar predarea este centrată pe elev și 

nevoile acestuia. 

Cadrul didactic care promovează predarea-învățarea într-un învățămant modern facilitează și 

modereaza activitatea de învățare, responsabilizează elevii pentru o buna funcționare a grupului, 

stimulează exprimarea liberă la elevi și este partener în învățare. 

Așa cum a fost menționat anterior, predarea este centrată pe elev, astfel că elevul își exprimă 

punctul de vedere liber, realizează schimb de idei cu colegii, argumentează, își pune întrebari cu 

scopul de a înțelege, cooperează în rezolvarea sarcinilor de lucru. De asemenea are inițiativă si are o 

gandire critică, creativă, liberă. 

Învățămantul modern pune accentul pe metode de predare bazate pe feedback, metode de 

evaluare formativă, eficientizarea învățării prin raportarea la obiective. Aici poate fi menționată ca 

instrument didactic autoevaluarea și evaluarea în cadrul grupului de elevi, responsabilizand elevul , 

ajutandu-l să descopere noi moduri de rezolvare a sarcinilor, să compare soluții sau variante de 

răspuns și să studieze cu atenție criteriile de notare pentrua putea evalua corect.  

Toate acestea îl determină pe elev să observe diferența dintre nivelul actual și nivelul optim de 

pregătire, dar și faptul că succesul depinde în mare parte de exercițiu, efort și folosirea strategiilor 

potrivite, devenind astfel mai motivați să progreseze. 

Ca o metodă modernă și interactivă vom menționa ca exemplu metoda cubului si metoda 

mozaicului. Cubul presupune dezbaterea unui subiect din mai multe perspective și are ca etape : - 

realizarea unui cub pe ale cărui fețe sunt scrise: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, 

argumentează.  

 

Aplicație: Literatura engleză 

Descrie: descrie principalele trăsături ale literaturii engleze 

Compară: compară 2 genuri literare din literatura engleză 

Asociază: asociază un text literar unui gen literar 

Analizează: dovedește cum încadrezi un text literar la un anumit gen literar 

Aplică: scrie o compunere și încadreaz-o in genul literar dramatic 

Argumenteză: care sunt avantajele sau dezavantajele învățării literaturii engleze? 
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Metoda mozaicului presupune mai multe etape: 

-împărțirea clasei în grupuri de cate 4 elevi, fiecare primind o fișă numerotată de la 1 la 4, 

cuprinzand o unitate de învățare. 

- prezentarea succintă a temei 

- explicarea sarcinii 

- regruparea elevilor, în funcție de numărul fișei primite. 

- elevii citesc, discută, hotărăsc modul în care să transmită mai departe informația. 

-revenirea în grupul inițial și comunicarea informațiilor asimilate anterior 

-prezentarea orală în fața clasei. 

 

Aplicație: Recapitulare parti de vorbire, limba engleza 

- elevii sunt împărțiti în patru grupe, fiecare primește un numar și o fișă de lucru individuală. 

- elevii se regrupează după numărul pe care l-au primit, de exemplu se formează o grupă de nr 

1, o grupă de nr 2, etc. astfel grupați lucrează fișa primită. 

- după ce au rezolvat fișa primită, se regrupează în grupa inițială și devin experți în grupul lor, 

prezintă colegilor conținutul fișei, dau lămuririle necesare. 

- profesorul monitorizează activitatea elevilor. 

 

Această metoda este una foarte eficientă deoarece dezvoltă creativitatea elevului, spiritul de 

echipă, simțul critic, colaborativ și mai ales centrează activitatea pe elev. 

 

În concluzie putem spune că indiferent de metoda aleasă, important este ca metodele alese sa 

fie particularizate în funcție de nivelul elevilor, în funcție de particularitățile de varstă și mai ales să 

centreze activitatea pe elev, profesorul avand doar rol de îndrumare și monitorizare a activității. 
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IMPORTANȚA ÎNVĂȚĂRII DIGITALIZATE IN ȘCOALĂ 

 

 

Prof. înv. primar GIORGIUȚI CRISTINA                                                              

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  DOBRA 

 

 
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 elevi să fie mai interesați să învețe și 

să-și extindă orizonturile, iar astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație. 

Educația digitală îi face mai deștepți pe elevi. 

Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente de 

învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează 

resursele online, și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește 

eficiența și productivitatea. 

Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă abilități 

de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care explorează 

întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre 

deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual. 

Spre exemplu, jocurile interactive și de îndemânare sunt instrumente excelente care îi învață pe 

copiii să se disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se respecte regulile și îndrumările 

pentru a participa. 

De ce copiii preferă să învețe prin joc? Pentru că jocul în sine le oferă satisfacții. Iar acest lucru 

îi ajută să-și dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței emoționale, 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. 

Trăim vremuri incredibile, unde găsim tot ce ne dorim online, inclusiv cursuri excelente ce pot 

susține educația tradițională, de la cei mai buni si capabili profesori. Posibilitățile sunt infinite.  

Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai responabili. 

Elevii care folosesc tehnologia digitală pentru a învăța devin mai implicați în acest proces și 

sunt mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, 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 raspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând educația mai productivă prin comunicare 

continuă și dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate folosind numai metodele tradiționale. 
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Pe lângă profesori, și părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja interesul copilului 

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 copiilor, precum și numeroase beneficii în 

ceea ce privește dezvoltarea cognitivă a copilului. Toată lumea are de câștigat în acest proces al 

digitalizării procesului de învățare. 

Instrumentele și tehnologia digitală sporesc rapid schimbul și asimilarea de informații. 

În ultimii ani, trecerea de la tipărirea pe hârtie la digital a influențat și maniera în care studiem. La fel 

cum se tipărea presa cu șase secole în urmă, această tranziție transformă educația formală și creșterea 

oportunităților de învățare. 

Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, dar pot și 

să se asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta fiecare elev 

să învețe în cea mai eficientă manieră, este cel mai important beneficiu al învățării digitale. 

 

Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații cu 

alți profesori, în timp real. Prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării conectate, sălile de 

clasă din întreaga lume își sporesc abilitățile de învățare, experiența educațională și comunicare. 

De asemenea, se creează un mediu care le permite profesorilor să se bucure de condiții 

echitabile. În plus, școlile pot economisi bani, asigurând în același timp acces la materialele 

educaționale, așa cum fac școlile private scumpe. 

Alinierea și pregătirea elevilor la cerințele învățământului superior și pregaătirea pentru o 

cariere de la o vârstă fragedă a devenit una dintre cele mai importante responsabilități ale educației 

școlare. Soluțiile digitale de învățare pun accentul pe metode de învățare care sunt constructive, 

colaborative și solicită implicarea elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la lumea de după școală. 

În contextul dinamicii locurilor de muncă, a meseriilor care dispar și a celor care apar, este 

abosolut necesar ca în programele școlare să fie incluse metode noi de învățare și educație, începând 

chiar de la școala primară. 

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. 

De asemenea, elevii au posibilitatea de a-și perfecționa și aprofunda studiul chiar înainte de a 

veni la școală, dacă folosesc un instrument digital de învățare. Ajutând copiii să gândească în afara 

cadrului tradițional și rigid de învățare, prin instrumente și metode digitale, le este stimulată 

creativitatea și le oferă sentimental de încredere în propriile capacități. 

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. 
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ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN PREDARE 

 

 

Prof. Gîrjob Elena 

Școala Gimnazială ,,I. G. Duca” Petroșani 
 

 
Activitatea on-line a devenit o mare provocare atât pentru cadrele didactice cât mai ales pentru 

elevi și părinții acestora. Competențele profesorilor în domeniul online au arătat carențe și sincope, 

iar elevii, pe lângă nivelul competențelor digitale scăzut, s-au mai confruntat și cu lipsa resurselor 

TIC sau existența lor într-un număr limitat. O alta problemă ar fi si accesul la internet. În acest sens 

datele Eurostat din 2018 arată că doar 57% din populația României folosește zilnic internetul iar 

principalele motive  pentru care este folosit sunt: participarea pe rețele de socializare, apelare audio-

video, primirea și trimiterea de e-mailuri, citirea știrilor, ziarelor și revistelor, socializarea pe chat. 

Având în vedere problemele cu care se confruntă învățământul românesc pe perioada 

suspendării cursurilor, Ministerul Educației și Cercetării adoptă o serie de măsuri care vin în sprijinul 

factorilor implicați în educație: 

-operaționalizează portalul Digital pe educred.ro, ca totalitatea platformelor de e-learning și a 

resurselor de învățare on-line. Portalul va conține o secțiune cu tutoriale și alte materiale de 

învățare,destinată formării și susținerii cadrelor didactice; 

-va face demersurile necesare introducerii țn curriculumul programelor de formare 

psihopedagogică inițială, a disciplinelor de pregătire didactică și practică de specialitate pentru 

dezvoltarea competențelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare; 

-va acredita, cu prioritate, programe pentru dezvoltarea competențelor de integrare a tehnologiei 

în procesul de predare-învățare-evaluare, pentru cadrele didactice;  

Predarea online eficientă nu înseamnă doar preluarea conținutului lecției și transmiterea lui 

folosind tehnologia. Mediul online de învățare vine cu provocări și resurse specific, care presupun ca 

atât profesorii, cât și elevii să se adapteze și să își schimbe modul de lucru. 

 

Bill Pelz, profesor de psihologie și câștigător al premiului Sloan de Excelență în Predarea 

Online, a formulat trei principii, care pot ghida cadrele didactice indiferent de materie și nivel de 

învățământ: 

1. Lasa elevii să facă cea mai mare parte a muncii - implicarea elevilor în 

discuții, autoevaluarea sau evaluarea temelor colegilor, activități de documentare înainte de lecții, 

toate sunt modalități prin care elevii pot fi implicati direct în învățarea online. 

2. Interactivitatea este sufletul predării online. Interactivitatea nu inseamna doar discuții live 

între copii sau între copii și profesori. Când vine vorba de predarea online, copiii pot fi încurajați să 

interacționeze prin proiecte de grup și prin încurajarea discuțiilor în forumuri și comentarii. Avantajul 

predării online în aceasta privință este că elevii au mai mult timp să gândească și să formuleze 

întrebări și răspunsuri corecte decât în discuțiile live. 

3. Încurajează prezența autentică. Copiii vor fi mai implicați în lecțiile online atunci când li se 

permite să se exprime social, cognitiv și legat de conținutul învățării și atunci când cadrul didactic se 

exprimă din aceste puncte de vedere. 

 

Predarea online presupune două tipuri de lecții: live și înregistrate. Ambele tipuri pot fi folosite 

cu succes în scopuri diferite.  

Pentru predarea noțiunilor noi, profesorii pot înregistra un material video, o prezentare Power 

Point pe care o pot prezenta în cadrul lecției sau înainte de oră. Aceste lecții oferă indicii despre 

conținutul care urmează a fi prezentat, cuprinde exerciții, întrebări și teme, care îi ajută pe elevi să 
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înțeleagă și să facă deducții.Mai mult, aceste lecții include materiale vizuale, scheme,imagini, grafice 

care sprijină actul educativ.  

Lecțiile live pot fi folosite pentru a încuraja interacțiunea cu elevii. În cadrul lecțiilor live nu 

este nevoie ca ritmul de prezentare a informațiilor să fie mai lent sau mai rapid, însă este important 

să verificați dacă elevii vă urmăresc explicațiile sau dacă toți au înțeles. Lecțiile live oferă posibilitatea 

includerii în prezentare a unor materiale audio-video sau pot aduce invitați speciali. 

Studiile online reprezintă o parte a educației flexibile. Flexibilitatea și oportunitatea de a studia 

fără restricții de timp și loc sunt cele mai importante caracteristici ale studiului online. Predarea online 

deschide multe ferestre spre stilul de învățare al elevului, preferințele lui, creând astfel o experiență 

personalizată pentru fiecare în parte. 

 

 

Bibliografie: 

 

https://www.gds.ro/Educatie/2020-04-29/studiu-ce-probleme-ridica-predarea-online/ 

https://www.suntparinte.ro/predarea-online 

OMEC 4135 - aprobare instrucțiuni pentru asigurare continuității procesului de învățare 
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ȘCOALA ONLINE - PROVOCĂRI, LIMITE, AVANTAJE 

 

 

Prof. înv. primar Mirela Gîță 

Școala Gimnazială Nr. 28 , Galați 

 
 

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-l controleze.  

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. 

Platforma pe care o utilizez la clasă este  Google classroom, o platformă complexă cu multe 

instrumente utile în facilitarea predării și a evaluării în mediul online. Pe lângă competențele 

digitale formate prin utilizarea platformei, a fost necesară și crearea de noi resurse didactice 

adecvate acestui nou mediu de facilitare a învățării. Așadar, pe lângă orele petrecute în fața 

calculatorului pentru înțelegerea funcționalității tuturor instrumentelor digitale ce alcătuiesc 

platforma s-au adăugat cele creării noilor materiale didactice necesare desfășurării scenariului 

imaginat.  

Avantaje ale învățării online: 

- Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina; 

- Elevii lucrează în ritm propriu, nefiind perturbați de activitatea celor din jur; 

- Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare; 

- Se obține un feedback instantaneu , învățarea este mai activă; 

- Conținutul informațiilor este păstrat permanent; 

- Nivelul de implicare al familiei/părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni pe viitor 

de formare la părinți a unor competențe specifice, complementare cu cele ale profesorului;  

- Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ; 

- Există nenumărate resurse care fac învățarea mai atractivă și eficientă; 

- Profesorul, în școala online, are rol de facilitator al procesului de învățare, fiind un lider care 

nu doar inspiră, dar și conectează comunități; 

Dezavantaje ale învățării online: 

- Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între profesor și elev. Învățarea online oferă un tip de învățare intens, 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;  

- Prea mult timp în fața calculatorului duce inevitabil la probleme ale vederii și ale coloanei 

vertebrale  

- Lipsa motivării elevilor în rezolvarea temelor; 

- Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice; 

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

672



- Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața 

profesorilor; 

- 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; 

- Este foarte dificil să predai online atunci când este nevoie de mult exercițiu (spre exemplu, 

învățarea literelor în clasa I )  

- Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică; 

 

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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EDUCAȚIA ÎN IORDANIA 

 

 

Prof. înv. primar Giura Ioana,                                                                                            

Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” 

 
 

 

Iordania se mândrește cu sistemul său educațional avansat. Deoarece educația este considerată 

o valoare de bază în cultura iordaniană, iordanienii sunt bine educați. Din toate statele membre ale 

Organizația Cooperării Islamice(OIC), Iordania are cele mai mare procent de cercetători în domeniul 

cercetării si dezvoltării. 

Ministerul Educației (MEC) este responsabil pentru nivelurile de învățământ preșcolar, primar 

și secundar. Învățământul post-secundar este responsabilitatea Ministerului Învățământului Superior 

și Cercetării Științifice (MoHESR), care include Consiliul pentru Învățământul Superior și Consiliul 

de Acreditare. 

Învățământul și formarea profesională profesională (TVET) la nivel post-bază (cu excepția 

colegiilor comunitare), precum și educația profesională aplicată, administrată de Corporația de 

Formare Profesională (VTC), se află sub autoritatea Ministerului Muncii. 

Structura sistemului educațional din Iordania constă într-un ciclu de învățământ preșcolar de 

doi ani, zece ani de învățământ de bază obligatoriu și doi ani de învățământ secundar academic sau 

profesional. Învățământul de bază este gratuit, la fel și învățământul secundar în școlile publice. 

Învățământul de bază este un nivel de învățământ obligatoriu și gratuit de 10 ani (clasele 1-10). Cărțile 

de studiu sunt cărți standard distribuite de Ministerul Educației. Educația este obligatorie pentru toți 

până la vârsta de șaisprezece ani.Elevii din acest nivel de educație sunt obligați să ia nouă subiecte: 

arabă, engleză, matematică, studii sociale, studii de informatică, știința Pământului, chimie, biologie 

și fizică. Studiile islamice sunt, de asemenea, obligatorii pentru toți elevii, cu excepția studenților 

creștini.  

Nivelul de învățământ secundar constă într-un studiu de doi ani pentru studenții cu vârste 

cuprinse între 16 și 18 ani care au terminat ciclul de bază (zece ani) și cuprinde două piste importante: 

Învățământul secundar (gestionat de Ministerul Educației), care poate să fie academic, fie 

profesional. La sfârșitul perioadei de doi ani, studenții se situează la examenul general secundar 

general (Tawjihi) în filiala corespunzătoare, iar cei care primesc diploma obținută primesc diploma 

generală de învățământ secundar Tawjihi. Fluxul academic îi califică pe studenți pentru intrarea în 

universități, în timp ce tipul profesional sau tehnic se califică pentru intrarea în colegii sau universități 

comunitare sau pe piața muncii, cu condiția să treacă la cele două subiecte suplimentare. 

Educație secundară aplicată (administrată de Corporația de formare profesională), care oferă 

formare profesională intensivă și ucenicie și conduce la acordarea unui certificat (nu Tawjihi). 

Formarea practică se face prin ucenicie și nu în atelierele școlare, ca în învățământul secundar 

profesional.  

Accesul la învățământul superior este deschis pentru titularii certificatului de învățământ 

secundar general, care pot alege între colegii private comunitare, colegii publice comunitare sau 

universități (publice și private). Sistemul de ore de credit, care permite studenților să selecteze cursuri 

în conformitate cu un plan de studiu, este implementat la universități. 

 Studii la nivel universitar 

 Prima etapă: nivel de licență 
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Cele mai multe universități din Iordania urmează sistemele de învățământ englez-american și 

sunt asociate cu numeroase universități americane și engleze. Diplomele de licență durează în mod 

normal patru ani. În stomatologie, farmacie și inginerie, studiile durează cinci ani. În medicină, 

durează șase ani, urmată de un stagiu care durează un an. Gradul de licență necesită un total de 126-

257 ore de credit, în funcție de domeniul de studiu. 

A doua etapă: nivel postuniversitar 

O diplomă de masterat se acordă după un studiu de unu până la doi ani, urmând o diplomă de 

licență. Acesta poate fi obținut fie prin lucrul cu cursul, fie printr-o teză (aprox. 24 de ore de cursuri 

și nouă ore de cercetare) sau prin cursuri (aprox. 33 ore de credit) și o examinare completă. Există 

alte diplome postuniversitare echivalente cu diploma de master în unele universități din Iordania, cum 

ar fi Magisterul în Universitatea Jordaniană din Germania, diploma DEA în universitățile care 

urmează sistemul francez și MBA pentru studenții care au o experiență de muncă semnificativă. 

A treia etapă: Doctoratul 

Un grad de doctorat se acordă după trei până la cinci ani de studii suplimentare și depunerea 

unei disertații inițiale. Aceasta necesită, în funcție de subiect, 24 de ore de curs de lucru și 24 de ore 

de credit de cercetare. 

 

Bibliografie: 

 

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bia_%C3%AEn_Iordania 
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PROVOCAREA ȊNVĂŢĂRII ONLINE                                                                                 

ȊN RȂNDUL EDUCATORILOR, PREŞCOLARILOR ŞI PĂRINŢILOR 

 

 
Prof. ȋnv. preșcolar: Giuran Ana - Maria 

Grǎdiniţa P. N. ,,Toţi Sfinţii”, Rm. Vȃlcea 
 

 
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 online a fost o provocare la distanță  pentru noi, cadrele didactice  care am reușit să 

ne adaptǎm în scurt timp la cerințele actuale și am planificat, organizat și desfășurat activități 

educative folosindu-ne 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 noi, 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 au avut-o, a fost  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 au constituit 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 (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 
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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 

Normal „Toți Sfinţii” din Rm. Vȃlcea să continue activitățile cu același entuziasm și dăruire.  

„Provocarea mea, ca părinte, este timpul petrecut acasă cu ei. Teama de a nu epuiza jocurile și 

activitățile, care să le capteze atenția și să le păstreze interesul, a apărut din prima clipă. Datorită 

tehnologiei, am reușit sa ținem legătura cu doamnele educatoare care, zilnic, ne-au trimis diferite 

teme și activităţi pe care să le desfășuram alături de ei. Copiii au fost foarte ȋncantați de activitățile 

propuse dar și de faptul că și-au revăzut colegii în poze și filmări, simțindu-i mai aproape, pana la 

începerea școlii. În fiecare zi am desfășurat câte o activitate și întrebarea era aceeași:«Și colegii mei 

fac același lucru ca și mine?». Știind ca toți colegii își vor expune lucrările pana seara, au muncit și 

ei cu entuziasm, activitățile le-au păstrat creativitatea și apropierea de grădinița, fie ea și online, le-

au adus zâmbetul pe buze.” (Adriana Cernǎianu – părinte)  

  

„Din punctul de vedere al Elizei, pot să vă spun că după fiecare activitate, primul lucru pe care 

îl face este să se laude cu munca ei, cu rezultatele obținute. Pe parcursul activităților este interesată, 

implicată, lucru care cred că se observă și din imaginile pe care le postăm. Ne e dor de grădiniță, cu 

toate că noi eram mai atipice și mai greu de integrat simțim lipsa activităților tradiționale (față în 

față)”. (Gheorghe Valentin - părinte) 

  

„E nevoie ca noi, părinții, să ne implicam 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 

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.” (Savu Ana – părinte) 
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ROLUL PROFESORULUI ÎN EPOCA DIGITALIZĂRII 

 

GIURCA OTILIA – IONELA                                                                                   

LICEUL TEORETIC NOVACI, ORAȘ NOVACI 

 
                                        

Majoritatea problemelor pe care oamenii le asociază epocii contemporane, inclusiv victoria 

valorilor de piată asupra domeniilor de care ele nu aparţin în mod tradiţional, ţine de globalizare și de 

o extraordinară dezvoltare a pieţelor financiare globale. Există o globalizare a informaţiei, a culturii, 

o raspândire extraordinară a televiziunii, a internetului, o mobilitate crescută a comercializării ideilor. 

(1) Globalizarea, fenomenul cel mai mediatizat din ultimii ani, mai blamat şi mai lăudat are avantaje 

şi dezavantaje, afectându-ne pe noi toţi, în mod direct. 

Unul dintre efectele globalizării este concentrarea puterii de decizie în mâinile marilor 

companii. Acestea îşi pot promova politicile făra a mai ţine seamă de restricţiile impuse de statele 

naţionale, pot sufoca firmele mai mici concurente , determinând o adevărată prăpastie între bogaţi şi 

săraci.(2)De exemplu, băncile occidentale au profitat de atenuarea controlului pe pieţele de capital 

din America Latină, Asia, dar regiunile respective au avut de suferit când capitalurile s-au retras 

brusc, moneda natională devenind vulnerabilă.(3) 

Dincolo de contracţia spaţiului, a timpului, de dispariţia graniţelor, oamenii pot astăzi să 

interrelaţioneze mai rapid, bucurându-se de mai multe oportunităţi, dar reversul medaliei este unul 

devastator, dacă stăm să ne gândim la amplificarea insecurităţii. Riscurile, pericolele, ameninţările se 

răspândesc de la nivelurile individual şi statal, până la nivelul sistemului global.(4) 

Trăim într-o epocă în care laicizarea crescândă a lumii contemporane, relativismul, pesimismul 

pun în discuţie vechiul concept al creaţiei omului ca fiinţă ce se automodelează continuu,într-o 

permanentă tendinţă spre absolut . Îndoielile şi speculaţiile referitoare la perenitatea omului ca fiinţă 

creată ,,după chipul şi asemănarea divină’’ne îndreptăţesc să afirmăm că, asemenea unei izgoniri din 

Eden, omul contemporan a fost exclus şi din acest rai, al Bisericii. Spaţiul rămas este unul anonim, al 

comunicării globale şi globalizante, în care vocea lui Dumnezeu nu se mai aude într-un  spaţiu stabil. 

Adevăratele valori spirituale şi materiale ale civilizaţiei umane promovează concurenţa omului 

cu semenii săi,cu natura înconjurătoare, cu întregul univers sau chiar cu divinitatea. Concurenţa 

aceasta poate merge până la rivalitate, ca în cazul mitului lui Prometeu, când omul se erijează în zeu. 

Azi omul comunică cu o rapiditate uimitoare, inventează noi realităţi culturale,îşi reafirmă 

identitatea.  

“Europa este foarte diferită în bogăţiile ei culturale, religioase, este apoi rivală economic şi 

politic, dar are un element fondant, dominant de-a lungul timpurilor. Acesta se numeşte,,educație’’. 

Europa reprezintă în acest sens o comunitate a civilizaţiilor o civilizaţie comună ce a fost posibilă 

datorită unui element comun, fundamental, creştinismul.”(5) 

Globalizarea, cu unificarea ei monetară, administrativă şi juridică se traduce şi printr-o criză 

gravă a identităţii culturale şi religioase. Identitatea culturală gravitează, însă, în jurul unor concepte 

de bază precum: cunoaştere, raţionalitate, drept, individualism, adevăr, sferă politică(6). 

Care mai este atunci rolul profesorului în acest context actual, la care trebuie să ne adaptăm cu 

toții? Mai contribuie profesorul la formarea personalității elevilor, la conduita lor în societate, la 

formarea lor ca indivizi și ca cetățeni? 
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Transformările generate de globalizare și de această redefinire contemporană a valorilor nu 

puteau să nu afecteze viața școlii. Asistăm astăzi la o cerere crescândă de  educație, în toate ipostazele 

pe care aceasta le îmbracă. Se recomandă acele metode de predare care au în centru interesul elevului. 

Profesorul rămâne acel agent central al schimbării, eforturile acestuia asigurând diferitelor culturi 

șansa de a se dezvolta prin ele însele. 

Suntem martori ai unui proces de redefinire a educației, a relației profesorului cu elevul cu 

familia. Rolul profesorului este unul crucial, el își pregătește elevii pentru un viitor în care schimbarea 

se produce de la zi la zi. Spre deosebire de trecut, lucrurile nu mai sunt la fel de statice. Adaptabilitatea 

este acea dimensiune pentru care trebuie să își pregătească discipolii. Elevii trebuie să aibă 

sentimentul propriei identități. 

Din acest punct de vedere, putem vorbi de o reconsiderare a întregului sistem de învățământ, 

de o reașezare a raporturilor școală-societate-familie. Părinții joacă un rol determinant în atitudinea 

de la școală a elevului. 

Orice profesor este un creator de modele, de procedee, de metode, un inovator, care trebuie să 

dea dovadă de imaginație, de abilitate, de inovație, orice elev este unic în felul său , și fiecare are 

nevoie să fie tratat diferit, pentru a se realiza. Succesul școlar este condiționat de capacitatea 

profesorului de descoperi specificul fiecăruia, de a ști să adapteze  tehnologia educației acestor 

particularități. 

Civilizația tehnologică contemporană presupune, din partea profesorului, stăpânirea noilor 

tehnici care sunt folosite, în sala de clasă contemporană. De asemenea, profesorul poate avea 

capacitatea de a inventa noi modalități de folosire a acestor tehnici, de a le inova, de a reuși să 

amelioreze micile scăpări. 

Studierea comparativ a diferitelor sisteme și practici  școlare din lume, spiritul de observație, 

mentalitatea deschisă a profesorului pot contribui la dezvoltarea optimă a personalității elevului, 

efectele muncii lui oglindindu-se în personalitatea însăși a elevului. 

NOTE: 

1. BARI I.  Globalizarea şi problemele globale, Ed. Economică, Bucureşti, 2001. 

2. Idem, p. 23 

3. Ibidem, p. 26 

4. SARCINSKI A. Globalizarea insecurităţii. Factori şi modalităţi de contracarare, Ed. 

Universităţii de apărare Carol I, Bucureşti, 2006, pp.-30 

5. E. Cultura şi religia în dialog, Ed. Sapientia, Iaşi 2014, p 29 

6. MARGA A. Religia în Era globalizării, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2010, p 210 
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Predarea online, 

o provocare pentru orice professor 

 

 

Prof. înv. Preșcolar Glăvan Gianina - Daniela 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Slobozia Conachi, Jud. Galați 

 

 
 

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. 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a pus la 

dispoziție. 

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.  

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de mai multe 

tipuri de resurse. Cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii  sunt Zoom , Google 

Meet, Google Classroom (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar 

și accesul e gratuit).Învățarea online îi ajută pe copii să progreseze, însă este important să se ajungă 

la un echilibru între inovație și convenționalitate. Câteva din  avantajele și dezavantajele acestei 

predari online.   

 

Avantaje ale învățării online: 

 

- Oferă o alternativă la clasele tradiționale. 

- Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe copil 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. 

- 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 

           

Dezvantaje ale învățării online: 

 

-  Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între copil 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 copii 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. 

În concluzie, învățăturile care se concentrează în special pe tehnologia digitală sau folosind 

resurse și instrumente digitale contribuie la dezvoltarea abilităților cheie ale copiilor în societate și în 

lumea profesională a secolului XXI: creativitate, inovație, muncă în grup, modă. proiect sau chiar 

autonomie. 
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Studiu - Impactul utilizarii calculatorului                                                                        

asupra procesului didactic din invatamantul primar 

 

 

Prof. Gligor Dana                                                                                                                         

Şcoala Gimnazială Cîmpeni 

 

 

Instruirea asistată de calculator reprezintă o nouă formă sau metodă de concepere și realizare 

a învățării, promovată în ultimele două decenii. Educaţia trebuie să pregătescă individul pentru ritmul 

accelerat al schimbării în societatea în care trăim, să-i creeze deprinderi şi abilităţi de adaptare şi, mai 

mult decât atât, însăşi procesul de instruire trebuie să se adapteze noilor condiţii. 

Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu este de 

a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme educaţionale, ci de a 

subsitutui o parte din structurile actuale cu un nou spectru de performanţe, în întâmpinarea 

schimbărilor inerente ce au loc. 

Cu certitudine, tehnologiile informaţiei şi comunicării vor deveni instrumente de utilitate 

universală. De aceea, este necesar să se dezvolte în acest sens un nou model de gândire şi 

comportament care va permite cadrelor didactice să facă faţă oricărei noi cerinţe. 

Activitatile educationale trebuie sa se desfasoare intr-o maniera noua, moderna.Se constata o 

preocupareconcreta pentru utilizarea calculatorului in invatarea specifica ciclului primar. 

   Utilizarea calculatorului are avantaje si dezavantaje. 

 AVANTAJE: 

- Stimularea capacitatii de invatare; 

- Consolidarea abilitatii de investigare stiintifica; 

- Cultivarea gandirii logice,a memoriei si imaginatiei; 

- Favorizarea unui stil de munca independent; 

- Prezenta unui climat de autodepasire,competivitate; 

- Este stimulată învăţarea şi este întreţinută motivarea; 

- Se oferă o altă perspectivă a individualizării instruirii; este permisă adoptarea unui ritm propriu 

în instruire; apare o autonomie în învăţare; 

- Dezvoltă perspicacitatea, atenţia, distributivitatea şi creativitatea; 

- Utilizarea eficientă a timpului în instruire şi rapiditate; 

- Implicarea activă a resurselor umane şi utilizarea metodelor active; 

- Este un mod de predare-invatare atractiv pentru elevi; 

 

 Dezavantaje: 

 

- Comunicarea elevilor are de suferit: se pierde obişnuinţa discuţiilor, capacitatea de a 

argumenta un subiect, se reduce capacitatea de exprimare verbală; 

- Apare o izolare a elevului faţă de profesor şi colegii săi; relaţiile sociale şi umane sunt 

diminuate; 
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- Nu toţi elevii agreează o astfel de instruire; dacă se au în vedere stilurile de învăţare, cei cu 

stil practic preferă această metodă; 

- Sablonizare, uniformizare, tentaţia de a apela la proiecte, itemi de evaluare, soluţii didactice 

gândite de alţii; 

- Lipsa controlului asupra calităţii informaţiei, excese vizând comunicarea virtuală, utilizarea 

excesivă a site-urilor de socializare; 

- Irosirea timpului, accesarea jocurilor, distracţii facile, afectarea comunicării directe, alienarea, 

plagiatul, copierea temelor, sărăcia lingvistică, amestecarea registrelor limbii; 

- Probleme legate de scrierea corectă în limba română, de folosirea diacriticelor. 

 

Efectele toxice pe care le va avea pe termen lung asupra viitoarelor generaţii se vor vedea abia 

când aceşti copii vor ieşi de pe băncile şcolii, şi atunci va fi prea târziu. 

Procesul educaţional atât de complex, devine scena a trei actori: profesorul, elevul şi 

calculatorul, care împreună caută să asigure succesul demersului didactic. Profesorul are rolul 

schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces didactic. Putem spune în acest 

context ca profesorul devine un consultant, un coordonator şi un verificator al procesului didactic, el 

nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar profesorul îşi pierde rolul 

principal.               

Concurat este şi manualul, care nu mai este sursa informaţională de bază, el devenind un mijloc 

de start care se completează cu informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului. Elevul este un adept 

al utilizării calculatorului în procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor ani. Învăţarea centrată 

pe elev devine baza instruirii asistate de calculator. 

 

Bibliografie: 

 

Ionescu, Miron, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004 

Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint, Bucureşti, 2010 

Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Editura Polirom, 2008 
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INSTRUMENTE DIGITALE                                                                                 

FOLOSITE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: GLIGOR MIRELA AURICA 

LICEUL TEORETIC SEBIȘ / GRĂDINIȚA P. N. SEBIȘ 
 

 

Învățământul on-line  reprezintă o formă de învățare la distanță, destinată celor care nu au 

posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” , așa cum se întâmplă 

în perioada actuală de pandemie Pentru preşcolari  învățământul on-line necesită suportul adulţilor 

(al părinţilor, în cazul învăţării de acasă) Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul 

educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților presolarilor, este o adevărată provocare. 

 Metodele de învăţare constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, este calea 

eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot 

familiar eforturile cadrului didactic şi ale copiilor.        

Am folosit instrumente digitale care să păstreze simțul ludic, dar care să-mi ofere și posibilitatea 

de a capta atenția și a menține interesul copiilor pe toată durata activității, îmbinând aspectul formativ 

cu cel informativ într-un context creativ, urmărind în același timp crearea de abilități și competențe 

specifice activității propuse. Din experiența personală, am constatat că aplicațiile de jocuri on-line 

sunt plăcute și iubite de către copii.        

Preșcolarii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital-dinamic, colorat și interactiv ce le 

dezvoltă capacitatea de concentrare, le exersează memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc 

inteligența emoțională în jocuri, jocuri ce au un conținut și un mod de prezentare adaptate stadiului 

gândirii și care respectă specificul proceselor cognitive corespunzătoare vârstei, facilitând înțelegerea 

și încurajând învățarea. Ei se distrează fără a-și da seama că învață în același timp. 

Jocurile 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.  Quizizz – este un instrument on-line 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 Jocurile de orientare 

de tip labirint îl ajută pe copil să folosească tastele de deplasare stânga-dreapta, sus-jos, să-şi dezvolte 

viteza de reacţie, coordonarea oculo-motorie, dar şi spiritul de competiţie, capacitatea de a acţiona 

individual. Am observat o îmbunătăţire a capacităţii de concentrare a atenţiei, creşterea stabilităţii în 

acţiune, chiar şi la unii copii, care, în alte activităţi, au o slabă concentrare a atenţiei.  

Jocurile pe calculator îl pun pe copil în situaţia de a rezolva sarcini, care altfel ar părea 

inaccesibile, dar atmosfera plăcută de lucru, caracterul ludic al acţiunii, posibilitatea îndreptării 

greşelilor, „stimulentele” primite: încurajări, aplauze, imagini cadou, diplome de învingător, medalii, 

situarea în fruntea clasamentului, melodii, îi creează copilului emoţii pozitive, bucuria că a rezolvat 

singur o sarcină . Mişcarea imaginilor, culorile diferite, dialogul, spiritul de glumă şi de joc, fac ca 

factorii stresanţi, inhibatori să dispară, iar copilul să acţioneze fără constrângeri    
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Chiar dacă învățământul on-line nu poate suplini pe deplin învățământul clasic, dar având un 

rol important ca extensie a acestuia, integrarea noilor tehnologii în educație au scopul de a influența 

pozitiv rezultatele procesului instructiv-educativ și de a îmbogății performanțele sistemului 

educațional. 
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Educație fără frontiere 

 

Profesor în înv. primar: Godó Eva- Maria                                                                           

Școala Gimnazială,, Ion Chinezu” Sîntana de Mureș/ Școala Primară Curteni 

 

 

Lucrez și am lucrat cu clase simultane în mediu rural. În martie 2020 am început predare- 

învățarea în sistem online. În anul școlar precedent am avut clase simultane pregătitoare șia ll-a, acum 

am l-lll. 

În primele săptămâni am lucrat cu elevii prin facebook messenger, whatsapp.  În sistem online 

am lucrat separat cu cele două clase după un orar stabilit dinainte. 

Pentru cei din clasa l am trimis filmulețe scurte, povești, înregistrări scurte ,,Scrie cu mine” 

,,Citește cu mine” ,,Socotește cu mine“ ,, Spune după mine”. Le-am trimis elevilor lincul unor povești, 

cântece pe care doream să le asculte de mai multe ori. 

Ne-am conectat zilnic video cu elevii cu frecvențe diferite. La început elevii au avut nevoie 

sistematic și de sprijinul părinților în realizarea sarcinilor. Elevii au trimis fotografiile sarcinilor 

realizate. Am corectat, am verificat și le-am expediat feedback individual elevilor. 

Cu copiii mai mari am lucrat mai ușor în sistem online pe baza manualelor digitale. 

Am studiat individual folosirea tehnicilor digitale. Am participat la cursuri de formare pentru 

îmbogățirea competențelor digitale și pentru a însuși mai multe metode de predare în sistem online. 

În anul școlar 2020-2021 în perioadele online  am lucrat pe platforma Google meet și Google 

classroom. 

Unii dintre elevi s-au familiarizat și s-au conectat la orele online. Elevii proveniți din 

familiidefavorizate nu s-au conectat la ore din cauza lipsei de echipament, lipsei conecsiunii la 

internet și din cauza lipsei cunoștințelor digitale. 

Am  foarte  mult timp cu pregătirea materialelor, aproape toată după masa și seara. 

 

Avantajele educației online: 

- puteam să învățăm și să ne vedem chiar dacă stăm acasă 

- orele sunt puțin mai scurte 

- nu necesită deplasare de acasă 

- distribuirea rapidă a materialelor didactice 

- completarea informațiilor cu imagini, experimente 

- informațiile ajung repede 

- orarul este flexibil 

- învățarea poate fi personalizată 
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Dezavantajele educației online: 

- dificultăți în utilizarea tehnologiei 

- activitate foarte intensă a cadrului didactic 

- lipsa comunicării reale: sentimente, afecțiune, mimică, gesturi, aprecieri verbale 

- situații limită, nu toți elevii au acces la un loc de lucru liniștit acasă 

- cauzează prăpastii la nivelul de cunoștințe ale copiilor 

- modalități didactice variate de a ține elevii implicați. 

 

Ne-am bucurat  cu toții, când ne-am revenit  cu prezență fizică la școală. Apreciem foarte mult 

acest lucru (eu, copiii și părinții) 

Elevii care au participat regulat la ore în timpul predării online sunt bine pregătiți, au 

competențe bine dezvoltate, iar cu cei defavorizați am făcut și fac activități de remediere. 

Mă bucur foarte mult că putem învăța față în față cu elevii într-o atmosferă pozitivă. În pauzele 

între ore ne bucurăm de frumusețile naturii: curte mare, iarbă verde deasă, copaci, pomi, cântecul 

păsărilor. Putem  juca mult în aer liber. 

  

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

687



 

ȘCOALA ONLINE 

 

Prof. înv. primar Gogoașă Georgiana 

 

Școala online una din cele mai grele provocari de pâna acum, care și-a pus amprenta de-a lungul 

acestor doi ani, punând la încercare răbdarea și îndemanarea miilor de elevi din școli ce au putut 

rezista.  

Tuturor le-a fost greu chiar și parintilor, profesorilor, nu doar copiilor. Pornind astfel cu câteva 

avantaje, astfel încât în mediul online accentul era pus pe lucrările practice acestea fiind: proiecte, 

exerciții, referate, fișe de lucru etc... Distrându-i pe elevi și punându -le mintea la contribuție. 

În această perioada copii și-au dat seama cum e să lucrezi din greu și să te pregătești pentru 

viitoarea lecție, crescând nivelul de seriozitate și de competiție. 

Școala online fiind mai mult pentru recreere deoarece micii școlari aveau de dormit o ora în  

plus, în care visau frumos pâna când alarma suna într-o veselie nespusă iar ei cu o veselie 

nemaiîntâlnită se trezeau pentru a începe o noua zi. 

Avantaje sunt multe atât pentru elevi cât și pentru profesori având un program lejer, fără emotii, 

stres , dar având și orele mai scurte, dar și distribuirea mai rapida a materialelor didctice. Unul dintre 

cele mai bune privilegii a fost învățarea personalizată, într-un ritm propriu informațiile fiind stocate 

mult mai ușor, temele fiind realizate în funcție de interes, starea psihică, de aptitudinile și atitudinea 

elevului și familiei față de școală. 

După avantaje urmează și opusul lor dezavantajele ce sunt destul de multe, unul din cele mai 

des întalnite fiind dificultațile utilizării tehnologiei, aceasta fiind foarte avansată fiind greu pentru a 

ține pasul. 

Mai apoi avem lipsa comunicarii reale ce ne afectează prin excesul mediului virtual, ce ne 

robotizează nemaiștiind cum să ne mai exteriorizăm sentimentele. Un alt mic defect este modul de 

notare al elevilor, ce este eficient dacă profesorul respectiv cunoaște modul de lucru al fiecăruia, astfel 

încat nota acestuia să reflelcte munca depusă.  

Evident, profesorul de astăzi trebuie să se transforme în „profesor digital”, să se plieze pe 

dorințele elevilor, pe necesitățile reale ale societății. După toate aceste dovezi putem realiza  și o 

concluzie aceasta fiind urmatoarea:  

Suntem în sec al XXI-lea unde internetul predomină și este stăpân, pentru copii mici fiind un 

joc iar pentru adolescenți fiind sursa de informare, modul sigur de a rezolva orice problemă, de a 

învața și de a fi evaluat. 

Astfel încat învatamantul online determină valențe formative, este modern și eficient dar.... 

lipsesc sentimentele, încurajările, empatia, zâmbetul sincer și zgomotul râsului. 

 

‘’Cum arată astăzi școala, 

Va arăta mâine țara,, (Spiru Hret) 
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Proiectul eTwinning „Intercultural Dialogue Through Fairy Tales,                                 

Drama and Art” 

 

 

Prof. Ghionul Gogoașă - Gelal 

Şcoala gimnazială „Ion Borcea”, Agigea, jud. Constanța, România 
 

 

 

Ideea proiectului a venit de la un cadru didactic bulgar care a antrenat cadre didactice din 33 de 

țări europene cu scopul de a face un schimb cultural prin intermediul basmelor tradiționale ale țărilor 

implicate, traduse în limba engleză, pe care copiii să le ilustreze și interpreteze în limba engleză. 

Scopurile proiectului au fost: motivarea elevilor să învețe limba engleză într-o manieră netradițională; 

încurajarea elevilor să intre în contact și să comunice cu elevi din diferite medii, să lege prietenii, în 

afara contextului educațional; promovarea literaturii și culturii naționale în fața unui public larg și 

variat și încurajarea elevilor să conștientizeze existența unor culturi diferite și să accepte diferențele 

dintre acestea. 

Proiectul a cuprins mai multe activități, iar prima activitate din cadrul proiectului și-a propus 

ca fiecare școală parteneră să selecteze un basm tradițional, de preferat popular, pe care apoi să-l 

traducă în limba engleză. A urmat partea a doua a acestei activitați, aceea de a citi basmele celorlalți 

parteneri si de a ilustra propriile basme tradiționale. 

În cadrul celei de-a doua activități fiecarei școli i-a fost desemnat un basm, în urma unei trageri 

la sorți, urmând ca apoi fiecare partener să scrie un scenariu, după acel basm, în limba engleză. Elevii 

au primit roluri, au repetat, au interpretat și avut șansa să folosească lb. engleză într-o manieră placută. 

Rezultatul acestor eforturi a fost înregistrat și postat atât pe site-ul proiectului, cât și pe pagina 

etwinning. 

A urmat și ultima parte a proiectului în care toți partenerii au vizionat filmulețele, au schimbat 

păreri și impresii, după care a fost creată cartea electronică Once upon a time in Europe, în care au 

fost introduse basmele populare,în limba engleză, precum și ilustrațiile realizate de copii. 

Pentru realizarea activitaților acestui proiect, cât și pentru atingerea scopurilor propuse, au fost 

utilizate mai multe mijloace: Chat, e-mail, Forum, MP3, Powerpoint, video, imagini și desene, 

jurnalul proiectului, Twinspace, conferințe video, mediu virtual de învățare, publicare web. 

Elevii implicați în cadrul acestui proiect, cu vârste cuprinse între 7-13 ani, au participat la 

realizarea ilustrațiilor, la traducerea basmelor (în cazul elevilor mai mari), realizarea prezentărilor 

power-point, realizarea decorurilor, intrepretarea rolurilor desemnate în piesele de teatru. Ei au luat 

parte, de asemenea, la întâlniri Skype (acolo unde au fost permise) în cadrul cărora au putut să 

comunice cu colegi europeni prin intermediul limbii engleze. 

Cea mai mare realizare a proiectului o reprezintă cartea eletronică Once Upon a Time in Europe 

(care a fost și tiparită de unii parteneri) care cuprinde 35 de basme în limba engleză , cu 170 de 

ilustrații realizate de elevii școlilor partenere, precum și cele 35 de filme cu intrepretările basmelor 

din cadrul proiectului. De-a lungul proiectului, partenerii au realizat 70 de prezentări power-point și 

patru jocuri cu basme. Proiectul este un bun exemplu pentru faptul că a cuprins o echipa mare, cu 35 

de scoli și a reusit să-și atingă obiectivele și să obțină rezultatele dorite.  

Acest proiect a fost clar integrat în curriculum-ul fiecărei școli în cadrul orelor de  limba 

engleză, educație plastică și informatică. Elevii au creat prezentări power point, au urmărit filmele în 

cadrul orelor de engleză și informatică. Prezentările ppt  și ilustrațiile basmelor au fost create în cadrul 

orelor de informatică și desen. Interpretarea basmelor și înregistrarea video au fost create la orele de 

engleză, desen, literatură si informatică. 

Proiectul a primit Certificat de Calitate în 23 de țări : Austria, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, 

Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Islanda, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, 
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Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia,Turcia si Marea Britanie, iar în octombrie 2011 

proiectul a primit Certificat European de Calitate tot in 23 de țări. Alte premii obtinute de acest proiect 

au fost: Premiul I în Olanda , în cadrul Parteneriatelor Comenius/ Etwinning; Premiul II în Austria, 

Etwinning Projects Competition; Premiul III în Malta, la Competiția Națională Etwinning (National 

Etwinning Competition); Premiul III în Ungaria, la Competiția Națională Etwinning (National 

Etwinning Competition). Pe 14 martie 2013 proiectul a primit Premiul Mevlana pentru Intelegere 

Interculturala in cadrul Competitiei Europene a Premiilor eTwinning de la Lisabona. 

Prin desfășurarea acestui proiect elevii au ajuns să-și înțeleagă mai bine identitatea europeană 

și faptul că Europa este căminul nostru comun. De asemenea  a creat o punte între elevi, iar limba 

engleză a fost factorul cel mai important, care a creat legătura- un liant. Cu siguranță unul din 

beneficiile acestui proiect îl reprezintă folosirea limbii engleze și faptul că elevii au conștientizat 

importanța învățării acesteia. Printre lecțiile învățate în urma acestui proiect se numără folosirea unor 

metode alternative și diversificate de învățare a limbii engleze, în cazul acesta îmbinarea învățării 

unei limbi străine cu desenul și informatica, cu scopul de a stimula interesul elevilor și de a-i motiva 

să învețe. 

Toate produsele activităţilor pot fi accesate pe site-ul proiectului: 

http://onceuponatimeineurope.wikispaces.com   şi în spaţiul virtual eTwinning: http://new-

twinspace.etwinning.net/web/p33338  
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Școala online – o provocare pentru toți … 

 

 
Prof. GOGOI  DANIELA  IULIANA 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede 

 
 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

Așadar, și noi 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. 

Cu 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; 
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➢ 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; 

➢ 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. 

Momentul acesta de răscruce ne-a determinat însă pe toți să facem 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. 

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, 

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. 

Dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță se referă în primul rând la lipsa 

instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – 

platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 

activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor 

potrivite pentru predare-învățare evaluare 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. 
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Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului. Elevul 

primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp limită de postat 

cerințele profesorilor. Cred că aici rolul părinților devine mai important. Aceștia își pot verifica mai 

ușor copiii, pot verifica dacă au făcut lecțiile și temele. 

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. 

Așadar, viitorul nu aparține exclusiv învățământului on-line. Viitorul va fi o simbioză între 

clasic și modern, între tehnologie și tabla de la clasă, între conservatorismul profesorilor și 

maximizarea folosirii tehnologiei în a ușura accesul elevului la informație. 

 

Bibliografie: 

Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 

„Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2020 

http:// www.didactic.ro 

http:// www.e-şcoala.ro 
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Programarea şi utilizarea tehnologiilor digitalizate - o "joacă" serioasă,                   

pentru elevii de ciclu primar de la Şcoala Gimnazială "Nicolae Stoleru"- Baia 

 

prof. Gogu Mihaela 

 

Trăim vremuri în care accentul se pune pe rezolvarea practică, rapidă, a problemelor, pe găsirea 

unor soluţii avantajoase de reuşită… Şi domeniul educaţiei trebuie să se alinieze cu schimbările la 

nivel global, deci demersurile didactice trebuie să capete accente transformaţionale, să se schimbe, să 

includă elevii ca participanţi activi la învăţare. Accentul să se pună pe activităţi care să dezvolte 

gândirea logică, raţionamentul, algoritmizarea, dar şi inovarea, creativiatea, abilităţile de utilizare a 

tehnologiei digitalizate.  

Codificarea este soluţia optimă pentru educaţia actuală, în sensul că oferă posibilitatea 

desfăşurării unor activităţi atractive, inovative, creative, nu numai din domeniul STEM. Practic, la 

orice disciplină din curriculă se pot organiza activităţi de programare, în diferite momente ale lecţiei, 

în care elevii să lucreze singuri sau, cel mai bine, în grupuri mici şi să rezolve o problemă dată.  

Elevii noştri sunt nativi digital şi utilizează cu uşurinţă mijloacele tehnologiei digitalizate, încă 

de mici, acasă, în jocuri. De aceea, este important să le canalizăm interesele spre scopuri educative, 

în lecţii. Cum? Prin codificare şi programare, în demersuri didactice care să îi capteze şi să le suscite 

atenţia, gândirea logică, apoi transformaţională, capacitatea de a găsi rapid soluţii la probleme, 

abilităţile digitale şi, în curând, să ducă la creşterea interesului şi a motivaţiei pentru învăţare.  

Încă de acum vreo trei ani, am înţeles, ca dascăl, că telefonul, tableta sau laptopul pot fi "aduse" 

în sala de clasă şi utilizate, chiar  de către elevii din clasele primare, în scopuri educative, pentru ca 

lecţiile să capete, astfel, un plus de valoare... Aşadar, în ore speciale, elevii au deprins utilizarea unor 

instrumente, aplicaţii şi programe, la început simple, apoi mai complicate,  care le- au suscitat 

interesul şi au dezvoltat o şi mai mare motivaţie pentru conţinutul lecţiilor: Chatter Pix Kids, Quick, 

Stop Motion- pentru realizarea unor animaţii, de exemplu, cu plante, animale sau personaje literare, 

pentru redarea succesiunii unor etape de creştere şi dezvoltare a plantelor, animalelor, omului... Apoi  

aplicaţii şi programe pentru editarea foto/ video: Collage Maker, Photo Collage, Canva- necesare 

pentru realizarea de afişe, postere invitaţii...  

Ulterior elevii au învăţat cum să editeze corect şi creativ un videoclip, în programele  Bolide 

Slideshow Creator, Kizoa sau Animoto. O realizare frumoasă a constituit- o învăţarea realizării unui 

E- book- o carte digitală, în care copiii şi- au ataşat şi vocile, în redarea unor conţinuturi, în programul 

Story Jumper. Ajungând în clasa a IV- a, elevii clasei "Buburuzele digitale" au trecut la un alt nivel- 

programarea. S- au iniţiat în "tainele" limbajului Scratch, prin care, prin construirea unor blocuri de 

comenzi, au putut crea mini- proiecte cu personaje preferate, în mişcare şi dialog. Satisfacţia a fost 

mare, mai ales când au putut programa, în Scratch, succesiuni de dialoguri realizate chiar pentru 

proiecte internaţionale, eTwining, pe teme de interes global, cum ar fi cea a reducerii încălzirii 

planetei- obiectiv aflat pe agenda ODDD- 2030, stabilit la Summitul ONU, în 2015.  

În acest an şcolar, am avut  în derulare trei evenimente majore, de programare şi utilizare a 

tehnologiei digitalizate. Primele două au fost câştigătoare, în cadrul competiţiei Meet and Code 

România, 2020, primind, ambele, câte o finanţare de 300 de euro.   

"Albinele ne învaţă programarea"- câştigător la sesiunea competiţiei Code for the Planet, este 

evenimentul nostru, al  clasei a IV- a B,  de la Baia, care are ca scop formarea competenţelor de 
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urmărire şi creare a liniilor de cod, luând exemplu de la albine, insectele fascinante, care îşi trasează 

singure traseele de zbor. În prima sesiune, exclusiv online, elevii au învăţat multe noţiuni despre viaţa 

albinelor, urmărind videoclipuri şi accesând canale media diverse.  

Începînd cu a doua sesiune, au creat diverse produse digitale- în aplicaţiile Word Cloud 

Generator, Bubble.us, Canva, Stop Motion, despre albine, dar, mai ales, au învăţat să programeze, cu 

ajutorul robotului educativ, prietenos, Albinuţa Bee Bot, trasee direcţionale. S-au amuzat, călătorind 

pe Strada Aglomerată sau descoperind lucruri uimitoare, pe Insula Comorilor...În a treia sesiune, pe 

Zoom, copiii au programat, în colaborare, proiecte în limbajul amintit, Scratch, despre  pericolul 

încălzirii globale, care ameninţă, dacă nu se iau măsuri în viitorii ani,  inclusiv cu dispariţia albinelor. 

Al doilea eveniment cu finanţare, pe care l-am finalizat, este câştigător la secţiunea Comunitate 

şi are titlul "Hackathon pentru o comunitate vizibilă".  Acesta a avut  ca obiectiv principal formarea 

la părinţii elevilor din clasă, a unor competenţe digitale, în mentorat elevi/ părinţi. Se ştie că învăţarea 

consonantă, unu la unu, este cea mai eficientă şi mai durabilă formă de învăţare... Din Şcoala online, 

încă de anul trecut, am văzut că şi părinţilor le sunt necesare abilităţi digitale, de secol XXI, pentru a-

şi putea ajuta şi monitoriza copiii. O altă ideea a acestui proiect a fost că, în lumea globalizată în care 

trăim, părinţilor sigur le vor folosi aceste competenţe digitale, în eventuala integrare pe piaţa muncii.  

Tema aleasă a fost popularizarea localităţii noastre, istorice, Baia, în scopul atragerii de turişti. 

Ne-am raliat, astfel, demersurilor făcute de Primărie şi Consiliul Local, în ultimii ani, în acest scop. 

În sesiuni online, pe aceeaşi platformă, Zoom, toţi părinţii au devenit "învăţăceii" copiilor lor, 

reuşind, în final, să îşi prezinte, cu mare satisfacţie, propriile produse digitale create: afişe, logouri, 

invitaţii, cărţi digitale, toate evidenţiind aspecte de demult şi de astăzi ale dragii noastre localităţi, 

Baia.  

Colaborativ, ne mândrim cu crearea unui Padlet- "perete"expozitiv, cu toate aceste produse 

realizate în cadrul activităţilor. Cea mai mare realizare, însă, este crearea siteului nostru, intitulat 

"Baia- o localitate fascinantă". Aici, toţi cei care vor dori să ne viziteze, vor afla lucruri uiimitoare 

despre trecutul istoric, despre lupta lui Ştefan cel Mare, cu ungurii, în 1467, depre cele trei ctitorii 

medievale, dar şi despre obiceiurile, datinile din trecut şi de astăzi, despre oamenii de seamă ai 

aşezării şi despre realizările din prezent.   

Aşadar, elevii ciclulului primar, de la Baia, se joacă- programând şi programează- în joacă, într-

o învăţare creativă, inedită, modernă, în consens cu noile tendinţe educaţionale din lume.  
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Educatie fără frontiere! 

„Învățământul online- mediul educational” 

 

Educatoare: Prof. Goina Florentina-Loredana 

 

 

În acest an școlar am lucrat în marea majoritate a timpului la grădiniță, fizic cu preșcolarii mei.  

În perioada de șase săptămâni cât am lucrat online, am considerat că mediul din care 

transmiteam pe Google Classroom este foarte important.  

 

Astfel, am ales să țin întâlnirile 

online de la grădiniță, din clasa noastră. 

 

Am folosit cel mai des ca 

background/ fundal Calendarul Naturii 

deoarece era punctul nostru de plecare 

cu Întâlnirea de dimineață. 

 

 Alt fundal folosit a fost zona cu 

panoul „Cum ne protejăm”, iar 

preferatul copiilor a fost panoul cu 

zilele lor de naștere. 
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,,TeleȘcoala Superelevilor- 

Utilizarea teatrului educațional în demersuri didactice online și offline                    

(indoor și outdoor)” 

 

 
Prof. Golea Marieta Florentina 

 

 

 
Sunt unul din norocoșii câștigători ai ediție din 2019, fapt care m-a onorat și m-a responsabilizat 

pe măsură. În urma câștigării premiului ,,Creatori de educație”2019, am deschis pe o rețea online un 

grup de lucru/schimb de experiență, bune practici în învățământul primar, apoi la solicitare colegilor 

din țară care utilizau resursele video create de mine, am creat canalul de youtube TeleȘcoala 

Superelevilor, care a fost de un real folos multor cadre didactice si multor elevi în perioada în care 

școala s-a desfășurat online.  

Îmi place să ies din linie și mă folosesc de tot ce-i inovativ să-mi ating obiectivele propuse, să-

mi pun elevii în situații de învățare inedite, să-i călăuzesc spre propria descoperire/formare, să-i 

provoc la învățare. Utilizez la clasă teatru educațional și utilizându-l mi se pare ,,că vorbesc” pe limba 

școlarului căruia îi place să creadă că școala e un tărâm magic, locul unde creștem și învățam 

împreună.Teatru educațional nu dă doar culoare, armonie, sens, plăcere, exuberantă demersurilor 

desfășurate și ajută la formarea competențelor într-un mod inedit, el urmărește și: 

Team building (cunoștințe); 

Încrederea și consolidarea grupului (Incluziune); 

Libertatea și încrederea în sine a individului (deconstrucție);   

Dezvoltarea abilităților (construirea relațiilor pozitive) 

Creație artistică ( performanță artistica) 

Rezultate merituoase obținute cu elevii utilizând acestă metodă în strategii diversificate, cat și 

ecoul pe care l-au avut  RED-urile din școala online utilizând teatrul educațional, create pentru 

predare/ aprofundare/evaluare m-au facut să accept onoranta provocarea dată de propunerea mea ca 

și creator și să sper că resursele și munca mea vor fi în continuare apreciate și inspiraționale pentru 

alții colegi. 

Crearea de RED, prin utilizarea teatrului educațional, realizare de  video educative utilizate în 

clasa offline și online, venite și în sprijinul elevilor din medii dezavantajate cu scopul de a crea o 

clasa de elevi asemeni unei ,,fabrici de lideri” transformaționali, motivați, inspirați, implicați, 

antrenați, capabili să lucreze în echipă, să-și formeze/dezvolte competențele cheie prin valorizarea 

sinelui, prin implicarea activă în derularea demersurilor didactice, deschiși spre acțiune, spre 

implicarea activă în propria devenire, construindu-și abilitațile de lider bazându-se pe talentele native, 

pe inteligența emoțională, pe relaţiile sociale, realizând retenția și transferul achizițiilor cognitive 

aplicate printr-o educație pragmatică, ce-l pun pe elev în situații acționale, care-l motivează și 

antrenează. 

Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltate la participanți: 

1*-crearea unor resurse educaționale deschise cu scopul realizării unor demersuri didactice 

inovative, atractive și inedite; 

2*- eficiențizărea învățării prin utilizarea teatrului educațional în demersuri școlare; 

3*-realizarea unui canal deschis spre utilizare a RED-urilor în procesul instructiv educativ 

offline și online; 

4*-stimularea talentelor native ale elevilor; 

5*-dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor; 
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6*-împlicarea activă a elevilor în propria formare; 

7*-facilizarea procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens; 

8**- formarea/dezvoltarea competențelor cheie prin implicarea activă în proiectarea și 

derularea orelor de curs; 

9**-dezvoltarea abilităţilor socio-personale; 

10**-formarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, colaborare; 

11**- adaptarea la mediul scolar și la situații de învățare diferite online/ offline; 

12**-dezvoltarea personalității prin autoinstruire și autoeducație; 

13**-dezvoltarea capacităților de colaborare, sprijin reciproc, îmbunătățirea muncii în echipă; 

 

RED au fost destinate elevilor ciclului primar. După feedback-ul primit, de  resursele RED din 

TeleȘcoala Superelevilor au beneficiat foarte mulți elevi, ele fiind folosite în școli din toate zonele 

țării. https://www.youtube.com/channel/UCj1rcKpPdCtpuTamGLLg4kA?view_as=subscriber 

*Originalitate proiectului, dar și utilitatea, lui tinând cont ca resursele educaționale video 

necesare în debutul școlii online nu abundau, s-a bucurat de multă apreciere și dorința de a se 

implementa, multe din activități (Lectura la ceainărie) preluându-se la nivel național.  

Utilizarea teatrului educațional în realizarea resurselor video folosite în activități de predare/ 

aprofundare a fost o alegere bună pentru că a plăcut auditoriului, fapt subliniat de numărul mare de 

utilizatori. 

*RED din TeleȘcoala Superelevilor au fost pe gustul copiilor, accesibile, plăcute, utile, mulți 

dintre copiii care nu aveau acces la dispozitive sau internet urmărindu-le atunci când aveau 

posibilitatea, ceea ce a ușurat sarcina cadrului didactic în predare/evaluare/aprofundare. 

*Originalitatea a constat și în îmbinarea inter și transdisciplinară a sarcinilor de lucru, 

strategiilor cu metode moderne, procedee și materiale didactice atractive și variate, iar învățarea 

offline și online utilizând teatru educațional a încântat copiii, care au devenit activ participativi, 

dezinhibați și dornici de implicare. 

*Creativitatea este cuvântul cheie cand utilizezi teatru educațional  în demersuri școlare online 

si offline, acesta făcând învățământul să fie mai implicat, mai cuprinzator, fără a fi mai dificil,   

*Fabrica de lideri-TeleȘcoala Superelevilor, a reusit  o abordare într-un mod accesibil, plăcut, 

util și relaxant, inedit, a conținuturilor, prin gama variată de activități și de RED-uri au satisfacut 

nevoi atât în școală offline cât și online, s-a adresat unui număr impresionant de copii și au fost 

aplicate de un număr foarte mare de cadre didactice. Activitățile programului au fost inspiraționale și 

utile, iar abordarea inedită a plăcut elevilor și a inspirat mulți colegi.  

*Activitățile au fost suportive pentru elevii din medii dezavantajate sau cu probleme de 

învățare/ adaptare, dar și cei introvertiti, cu probleme în comportament și exteriorizare sau 

manifestare emoțională, teatru educațional și acțiunile intreprinse dându-le șansa de a se manifesta. 

Teatrul educațional reprezentând un stimulent pentru a scăpa de tensiune, furie, tristețe, frustrare, 

inadaptabilitate, facând loc toleranței, empatiei față de ceilalți și sentimentelor pozitive despre sine, 

îi face pe elevi atenti cu sine și cu semenii, sporindu-le abilitățile de lucru în echipă, dă încredere 

celor timizi care ajung să se cunoască mai bine și devin conștienți de valorile și puterea lor, insuflâdu-

le deschidere și înțelegere. 

S-a observat după finalizarea școlii online un interes deosebit față de TeleȘcoala Superelevilor, 

fată de resursele educationale pe care le oferă, fiind invitată la Conferințe: CCD Vrancea, CRED, 

Didactic Art,  ca exemple de buna practică și mi s-a  propus colaborare cu  Olimp Net și platforma 

Twinkl România, care doresc utilizarea  videourilor ca resurse inspiraționale.  

In sprijinul colegilor, parinților și elevilor, RED din TeleȘcoala Superelevilor au fost gratuite 

și la indemană, putând fi accesate ori de cate ori se dorește. 

Activitățile desfăsurate în TeleȘcoala Superelevilor și-au găsit aplicabilitate în cadrul 

demersurilor didactice, optându-se pentru utilizarea lor, pentru că faciliteaza formarea competențelor 

școlarului mic și antrenează toate categoriile de elevi, combate și previne  absenteismului/abandonul 

școlar, școala fiind considerată ,, un tărâm magic” unde învățăm jucându-ne și jucăm învățând.  
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Toate activitățile au valorizat copilul, l-au pus în situația de a acționa, de a se manifesta și de-a 

interacționa, doborându-și barierile de orice fel, învățând, experimentând, explorând lumea, 

satisfacându-și nevoia de cunoaștere și conștientizând propria devenire. 

Profesorii de azi nu transmit doar cunoștinte, de care elevii  sunt la un click distanță,ei trebuie 

să-i învețe  toleranța, compasiunea, să  le formeze  abilitățile de viață.   

Lucrăm cu o generație de copii digitali, care cunosc lumea colorată și antrenantă a jocurilor 

virtual, nu poți veni în fața lor cu o creată și o plansă, pentu că nu-i poti capta/coopta, nu le poți stârni 

interesul și curiozitatea. Trebuie să-i instigi la cunoaștere, să-i provoci și să-i ajuți să-și formeze 

competențele cheie, dar și capacitatea de-a se autoinstrui și de-a se implica în propria devenire.  

Teatrul educațional ca metodă didactică vine în sprijinul cadrului didactic de-a proiecta, 

concepe și realiza demersuri școlare offline și online deosebite, care nu doar îi atrag și implică pe 

copii, ci le deschid orizontul de manifestare, le îmbunatățesc relațiile cu sine și cu ceilalți, le dă zona 

și spațiu de acționare a trăirilor, pentru că se bazează pe trei concepte cheie: respect, ascultare și 

libertate, care împreună înseamnă empatie. 

Activitățile proiectului TeleȘcoala Superelevilor, teatru educațional în demersuri online și 

offine a avut un succes remarcabil, progresul elevilor fiind vizibil, implicarea lor cuantificabilă, 

rezultatele deosebite. Aplicat proiectul previne/combate  abandonul școlar,  hărțuirea, bullingul și 

transformă mediul școlar într-un climat pozitiv, optim derulării activității instructive educative. 

Copilul învață jucându-se și se joacă învățănd având posibilitatea de-a se exterioriza, de-aș 

stimula talentele native, de-a învăța într-un mod plăcut. 

RED-urile realizate pot fi accesate oricand de elevi, pot constitui o sursă de inspirație și de 

învățare. 

Am utilizat fotografiile elevilor pentru că am cordul părinților în utilizarea lor în scop 

educațional/promovare de bune practici. 
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Aspecte ale sistemului educațional al Australiei 

 

- Educația la domiciliu -                                                                                                 

Profesor Gomeniuc Oana - Margareta 

      

Australia nu numai că are excelența în furnizarea de educație internațională, ci și mari 

oportunități de a forma o rețea globală. De-a lungul anilor, institutele educaționale din Australia s-au 

adaptat nevoilor elevilor, concentrându-se pe învățarea practică și pe o înțelegere aprofundată a 

diferitelor teme. 

La fel ca alte țări, sistemul de învățământ din Australia este împărțit în principal în trei mari 

domenii - școala primară, școala secundară/liceală și învățământul terțiar. 

Școala primară: Se desfășoară timp de șapte sau opt ani, începând cu grădinița 

Școala secundară: Începe de la 7 la 10 sau de la 8 la 10 și durează trei sau patru ani 

Învățământ liceal: începe din anii 11 și 12 și durează doi ani. 

Învățământul terțiar: include atât învățământul superior, cât și educația și formarea profesională 

(VET). 

Educație și formare profesională 

Australia este recunoscută pe plan internațional pentru că oferă cele mai bune practici în 

formarea profesională și educațională, deoarece individul este evaluat în ceea ce privește dobândirea 

de competențe și se pune accent pe dezvoltarea abilităților relevante domeniului specializării 

calificate. 

 

Educația la domiciliu în Australia (homeschooling) 

 

Ce este educația la domiciliu? Educația la domiciliu înseamnă pur și simplu faptul că, copiii 

învață acasă și în comunitate, mai degrabă decât la școală, iar părinții sunt cei responsabili pentru 

educația lor, ci nu o organizație externă. Acest lucru nu înseamnă că elevii sau părinții stau acasă tot 

timpul sau că școala la domiciliu va arăta ca o școală obișnuită. Este un concept dificil de acceptat și 

înțeles la început, dar școala nu este egală cu educația. Sunt două lucruri total diferite. Și, din moment 

ce părinții educă, nu școala, o pot face în orice fel doresc. Mulți dintre copiii educați la domiciliu nu 

petrec mult timp făcând activități școlare tradiționale, ci participă la activități în comunitate sau cu 

grupuri de educație la domiciliu, explorează în aer liber, citesc zeci de cărți, fac activități și 

experimente practice, călătoresc și profită de o gamă nesfârșită de activități și resurse educaționale. 

De ce fac școala la domiciliu australienii? Există multe motive, dar majoritatea se încadrează 

în următoarele categorii: 

Școlile nu pot gestiona nevoi speciale - Cea mai mare creștere a numărului de copii care aleg 

școala la domiciliu provine din rândul celor care nu se potrivesc sistemului, mai ales din spectrul 

autismului. După ani de luptă (și eșec) pentru a obține ajutor din sistem, ei abandonează școala. 

Bullyingul - Din păcate, bullyingul este un motiv comun. Din nou, după ce școala nu rezolvă 

problema, părinții lor simt că nu au de ales decât să facă școala la domiciliu. 

Nu oferă o educație individualizată – Atunci când se stabilește propriul program de învățare, 

acesta poate fi adaptat și individualizat pentru fiecare copil în parte. Poate fi organizat într-un mod 

care să se potrivească stilului propriu de învățare și să răspundă intereselor unice. 

Motive religioase - Familiile care doresc să își crească copiii cu o credință puternică aleg adesea 

educația la domiciliu în schimbul unei școali teologice. 
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Evitarea socializării școlare - Multor oameni nu le place socializarea pe care o oferă școala. Nu 

vor ca ai lor copiii să fie expuși agresiunii, sexualizării timpurii, consumului de alcool și droguri, o 

cultură superficială orientată spre aspect sau anti-intelectualism. 

Mulți părinți au mai multe motive, iar motivele pot evolua și se pot schimba de-a lungul anilor. 

O familie care începe educația la domiciliu pentru a scăpa de agresiune poate să-și dea seama că, 

copilul lor se descurcă mai bine din punct de vedere academic și social și, prin urmare, adaugă acele 

motive pentru care educă la domiciliu.  

Cineva care începe deoarece copilul lor nu este provocat din punct de vedere academic la școală 

poate fi fericit că copilul său învață acum mai mult, dar își dă seama și că familia lor este mult mai 

unită și că petrece mai mult timp împreună. Indiferent de forma pe care o aleg, este important ca 

educația să fie continuă pentru a fi și eficientă. 

 

Bibliografie: 

 

http://helloaustralia.ro/sistem-invatamant-australia/ 

https://www.australianexplorer.com/australian_school_systems.htm 

https://fearlesshomeschool.com/guide-homeschooling-australia/ 

https://ro.aroundtravels.com/article-about-australia/education-in-australia-study-in-australia-

system.html 
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE vs ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ 

 

 
Prof. Gorgan Laura Simona, 

Grădinița P. P. Grădinița Prieteniei, Arad 

 
 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. 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”.  

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. 

Ea nu exclude învățământul tradițional, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare, 

ci îi adaugă resurse 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.  

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 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.  

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. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje.        

Avantaje ale învățării on-line: 

1. distribuirea rapidă a materialelor didactice 

Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui informațiile. Astfel nu mai este 

nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic. 

2. elevii/ studenții intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare 

Orice persoană din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

3. existenta continuturilor multimedia 

Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale 

care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

4. conținuturile pot și șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 

Orice document poate fi editat și reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultăți. 

5. serviciul poate fi 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 creea grupuri în care utilizatorii pot să și comunice. 

6. folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, 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, nu numai învățare individuală. 
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Dezavantaje ale învățării on-line: 

 

1. dificultati in utilizarea tehnologiei 

Tehnologia avanseaza zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea de multe 

ori sunt probleme de utilizare și de accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. 

Dar aceasta problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video. Pot fi situații în care o persoană nu poate 

avea acces la internet sau nu își permite laptop sau tabletă. Din acest motiv, se poate întâmpla să 

piardă informații care îi erau utile Aceste situatii de criză chiar nu pot fi controlate! 

 

2. lipsa comunicarii 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! 

 

Concluzii 

Cu totii 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.  

Învățământul tradițional rămâne temelia puternică pe care se află educabilul, iar învățarea on-

line vine să îmbogățească și să ofere posibilități diversificate de aprofundare a cunoștințelor, 

deprinderilor și competențelor formate la școală 
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Abordarea procesului educațional din grădiniță în contextul digitalizării 

 

 
Grad Victoria-Camelia 

Profesor învățământul preșcolar 

Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindel” 
 

 
Întreaga planetă a fost nevoită să se adapteze unei noi paradigme, datorită contextul actual al 

pandemiei la nivel global. Astfel, sistemul de învățământ a fost supus unei provocări uriașe și totodată 

neașteptate, de a se adapta unor condiții noi de predare și de învățare și de ce nu, chiar de viață? 

Această perioadă din viața și activitatea noastră este perioada adaptării, schimbării, realizării 

procesului instructiv-educativ prin intermediul tehnologiei.  

Tehnologia este doar un instrument facilitator pentru ceea ce deținem deja, resursele 

educaționale clasice pot deveni noi, moderne și atractive. Capacitatea noastră de schimbare s-a 

intensificat, ținta noastră fiind învățarea online de calitate. 

Grădinița cu program prelungit „Prichindel”este grădinița unde îmi desfășor activitatea în anul 

școlar 2020-2021. Dacă la începutul perioadei de pandemie martie-iunie 2020, activitatea didactică 

s-a desfășurat pe rețelele de socializare, pe grupuri închise:whatsapp, facebook, existente deja la 

nivelul grupei. Reacția părinților a fost una pozitivă, cei mai mulți implicându-se în activitățile 

propuse în acest fel. Interesul nostru a fost acela de a selecta acele activități care să poată fi desfășurate 

cu ceea ce aveau, la acel moment, pe acasă.  

Activitatea online din perioada martie-iunie ne-a oferit o bună comunicare cu copiii și părinții 

acestora și un feed-back mai rapid. Părinții au acceptat ușor această formă de comunicare, datorită 

abilităților acestora de a utiliza site-urile de socializare. 

Dacă la început de an școlar, activitatea s-a desfășurat în scenariul galben,în sistem hibrid, din 

noiembrie aceasta s-a desfășurat,exclusiv,în mediul online, pe platforma Google Classroom. 

Cea mai mare parte a activităților desfășurate pe platformă au fost realizate asincrom. Am 

încercat să selectăm acele conținuturi care să fie accesibile și să se poată desfășura în familie, 

respectându-se particularitățile de vârstă ale copiilor, conținuturile fiind adaptate posibilităților de 

realizare în familie. 

Din programul zilnic al activităților proiectate am selectat activități care să poată fi realizate în 

acest fel: moment de înviorare,prin link-uri cu cântecele, una sau două activități alese, în funcție de 

nivelul de vârstă, un moment distractiv, jocuri muzicale, jocuri senzoriale, una sau două activități pe 

domenii experiențiale. Activități de după-masă: momentul de poveste, un joc distractiv, un joc de 

mișcare, un experiment.  

Totodată, în această perioada a fost nevoie și de consilierea părinților, oferind sprijin legat de 

crearea de conturi, utilizarea platformei și alte probleme legate de activitățile propuse copiilor, pentru 

ca acestea să poată fi înțelese și realizabile. 

În activitatea didactică de predare-evaluare timpul necesar se dublează deoarece necesită o 

căutare și adaptare mai îndelungată a resurselor informaționale, pe înțelesul părinților, elaborăm 

resurse educaționale care vor fi utilizate în activitatea cu copii cum ar fi: prezentări PPT, descrierea 

în scris a unor jocuri, descrierea unor activități practice sau experimente, etc.; oferim și colectăm 

feedback de la părinți și copii privind activitatea desfășurată cu scopul ameliorării mijloacelor și 

modalităților  de comunicare, colectăm unele produse finale realizate în activitatea cu copii cum ar 

fi: fotografii ale desenelor, picturilor, colajelor realizate de copii, scurte înregistrări audio-video ale 

copiilor și fotografii cu copii desfășurând activitățile propuse în scopul urmăririi progresului 

individual.  
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Exemple: în cadrul temei săptămânale „Obiceiuri străbune”, atașăm câteva rezultate din 

activitatea desfășurată cu copii. 

Pentru o mai bună colaborare cu părinții folosim grupul de whatsapp sau messenger prin care 

oferim mai multe informații părinților, inclusiv modul de logare pe platformă, spre exemplu 

distribuirea unor tutoriale de logare și încercăm să obținem o stare de bine, pentru a evita stresul 

acumulat în această perioadă. 

Prin urmare, consider că orice schimbare va aduce, în final ceva bun, ceva care să însemne 

progres atât în dezvoltare profesională cât și personală. 

 

 

Bibliografie: 
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ROLUL PLATFORMELOR ONLINE 

 

 

Prof. înv. primar GRAD MARIA,                                                                                  

Școala Gimnazială ,,Dragoș Vodă”- Moisei – Maramureș 

 

 
 

Educația se exercită asupra omului indeiferent de vârsta pe care o are. Deoarece societatea este 

într-o continuă mișcare, se generează noi solicitări față de educație, omul trebuie și el la rândul lui să 

fie permanent în mișcare, să se adapteze la nou, la cerințele actuale. Atitudinea față de educație diferă 

de la un individ la altul, în funcție de diverși factori, factori care țin de personalitatea fiecăruia, de 

mediul social din care provine, de mediul familial în care trăiește. Familia și școala au un rol important 

în dezvoltarea, educația oamenilor, deși acest lucru se realizează tot mai mult la concurență cu mass-

media și internetul.  

Calculatorul a intrat în viața noastră de zi cu zi din motive de necesitate. Fie că ne informăm, 

fie că lucrăm sau ne jucăm pe el, acesta a devenit indispensabil din fiecare casă, a devenit un obiect 

de studiu în sine. În mediul educațional, calculatorul a devenit un facilitator educațional, în 

continuarea magnetofonului, retroproiectorului, televizorului. Folosirea calculatorului în procesul 

instructiv educativ a devenit o resursă educațională cu potențial mare în toate ariile curriculare.  

Folosirea calculatorului, internetului are avantaje, dar și dezvantaje. Este clar că folosirea 

calculatorului nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, dar a ignora rolul și importanța lui 

înseamnă să te opui firescului. Posibilitățile de comunicare, de analiză și sinteză sunt multiple cu 

ajutorul calculatorului conectat la internet. În postura de creator de situații de învățare, profesorul 

trebuie să fie mediator între elev, informație, tehnici, metode și calculator.  

Evoluţia exponenţială în domeniul informatic din ultimul deceniu a determinat apariţia şi 

dezvoltarea a numeroase instrumente IT utile procesului didactic şi implicit, dezvoltarea mai multor 

platforme de e-learning, care au devenit tot mai familiare profesorilor şi elevilor. Generic învăţarea 

prin e-learning poate fi definită ca o învăţare la distanţă într-un mediu educaţional evolutiv şi bazat 

pe colaborare, care îmbină metodele didactice tradiţionale cu metode bazate pe mijloace IT şi având 

ca obiectiv creşterea performanţelor individuale ale educabililor. Învăţarea prin e-learning se bazează 

pe o predare modernă, într-o altă modalitate decât cea clasică, mult mai atractivă şi în care un rol 

important îl au consolidarea cunoştinţelor şi evaluarea, realizate într-o manieră atractivă şi adaptabilă 

nevoilor, atât a celor care dirijează învăţarea, cât mai ales a educabililor – elevi sau studenţi. 

Rolul platformelor educaționale online este să ajute copiii sau adulții să învețe cât mai mult și 

cât mai bine anumite lucruri. O platformă educațională poate fi folosită în paralel cu un sistem de 

predare clasic sau poate să functioneze de sine stătător. Majoritatea platformelor educaționale se pot 

accesa online. În principiu, orice persoană care știe să citească poate să folosească o platformă 

educațională online. Copiii, datorită interesului lor foarte ridicat pentru ecrane, pot de asemenea să 

învețe enorm de multe lucruri prin platformele educaționale. Enumer o serie de facilităţi şi avantaje, 

atât celor ce administrează unele platforme online,  cât şi utilizatorilor acestora:  

- administrarea utilizatorilor: urmărirea participării la cursuri, testarea şi evaluarea utilizatorilor, 

repartizarea de teme şi proiecte şi păstrarea rapoartelor pentru fiecare utilizator;  

- punerea la dispoziţie de instrumente educaţionale suplimentare: bloguri, forumuri de discuţii, 

mesagerie electronică, bibliotecă electronică, etc. 

 - lecţiile virtuale pot beneficia de avantajele multimedia pentru a oferi utilizatorilor o vedere 

realistă asupra materiei predate. Pot fi utilizate mijloace audio şi vizuale, animaţii cât şi simulări, dar 

şi conţinut de tip text; 
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 - posibilitatea de a accesa conţinutul suportului de curs de oriunde şi oricând, cu ajutorul 

computerului personal;  

- prezentare cât mai concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; 

- folosirea tehnologiilor dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, 

şi evaluări formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către 

evaluatori avizaţi;  

- ca metodă de învăţare, reprezintă o metodă bună pentru cei ce sunt puternici motivaţi, ea 

venind în completarea activităţii didactice din sistemul de învăţământ, dar pe care nu o poate înlocui; 

 - pot fi realizate materiale educaţionale care să implice diferite stiluri de învățare (ascultare, 

vizionare şi interactivitate);  

- oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul mijloacelor electronice care 

sunt pe placul elevilor;  

- sunt uşor accesibile reprezentând un stimul pentru învăţare, interacţiune şi colaborare.  

Platformele online nu au doar rolul de a livra conţinut educaţional, ci oferă şi caracteristici care 

imită funcţionarea unei instituţii clasice de învăţământ. Astfel îşi fac destul de repede loc în sistemul 

de învăţământ, permiţând utilizarea mai eficientă a resurselor material, cât şi umane. În plus, în cazul 

platformelor electronice cooperative, utilizatorii mai au la dispoziţie posibilitatea de a crea anumite 

spaţii de lucru (foldere/directoare) în care pot partaja informaţii cu alţi utilizatori, care au acelaşi 

subiect de interes. În aceste spaţii se pot lansa dezbateri tematice şi utilizatorii pot lucra cu documente 

partajate.  

Cu alte cuvinte, autorul unui director poate invita alte persoane în spaţiul său de lucru, acestea 

obţinând astfel accesul la directorul partajat. Facilităţile generale de personalizare oferite fiecărui 

utilizator implică faptul că de la o sesiune la alta, modificările făcute de fiecare utilizator în cadrul 

spaţiului său privat de lucru vor fi păstrate, atât din punct de vedere al informaţiilor oferite cât şi din 

punct de vedere al designului (schimbarea schemei de culori, schimbarea ordinii de prezentare a 

informaţiilor, termenele stabilite în calendarul propriu etc.).  

 

Bibliografie: 

 

➢ Bobrițoiu Maria, Instruire asistată de calculator și platforme educaționale online, 

 Editura Universitas, Petroșani 2019 

➢ www.didactic.ro 
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Educație fără frontiere 

 

 

Prof. Inv primar Gradinariu Anuta 

Scoala Podisu, Judetul Iasi 
 

 

Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece 

pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale 

copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum 

formează baza modului de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele 

modele copiate cu fidelitate de copii. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv,social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 

este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 

interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare 

şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 

individualităţii fiecărui copil. 

Legatura copilului cu familia este de neinlocuit. 

Familia indeplineste importante functii in procesul general al integrarii copilului in mediul 

social, fapt ce se reflecta asupra dezvoltarii sale. 

Creeaza o dependenta absoluta a copilului de membrii microgrupului familial: din punct de 

vedere fizic, psihic, material. 

Datorita profunzimii relatiilor de tip afectiv, impactul emotional pe care il exercita este maxim. 

Familia ofera primele modele comportamentale, creeaza primele obisnuinte si deprinderi.  

Mediul prescolar – ii ofera copilului un prim mediu socializator de tip organizational, care isi 

releva o parte dintre caracteristicile si particularitatile lui ca mediu institutionalizat: 

-introduce in relatiile copilului cu adultul o anumita distanta sociala; 

-ofera copilului un cadru social bazat pe o normalitate elementara constand in anumite reguli 

de convietuire cu ceilalti;  

-il familiarizeaza pe copil cu micro-grupul socialin cadrul caruia invata sa devina partener, sa 

joace unele roluri sociale; 

-il obisnuieste pe copil cu programul orar, cu programul de viata, cu schimbarea mediului de 

existenta; 

-stimuleaza dezvoltarea autonomiei personale si a independentei.  

Mediul scolar – face mult mai explicite caracteristicile mediului organizational pe care mediul 

prescolar abea le poate pune in evident. 

In acest context se instituie o gama noua de relatii interpersonal in cadrul carora copilul 

experimenteaza:  

-un nou mod de viata; 

-reguli mult mai ferme de convietuire cu ceilalti; 
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-anumite roluri sociale si responsabilitati ce-i revin in conformitate cu noul statut; 

-modelarea comportamentului propriu in funtie de cerintele si asteptarile educatorului scolar, 

in virtutea diferentelor de statut si rol pe care acum le intelege mai bine; 

-cresterea autonomiei actionale ca urmare a asumarii personale a unor sarcini si initiative legate 

de inteligenta sa in mediul scolar.  

In acest sens o colaborare intre toti factorii educationali implicate in procesul formarii si 

dezvoltarii personalitatii copilului devine absolute necesara . 
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Strategia pregătirii fizice la copii 

 

 
Grădinaru Liviu - L. P. S. Cetate Deva 

 

 

 

Strategia pregătirii fizice la copii implică aspecte deosebite pentru rezolvarea sarcinilor de 

antrenament, datorită pubertăţii care declanşează unele dereglări fiziologice şi o dezvoltare fizică 

aritmică, deficitară. 

 

În general, la această vârstă, calităţile motrice sunt mai mult sau mai puţin dereglate, deşi 

fenomenul este compensat pe parcurs. Astfel, îndemânarea scade datorită modificărilor accentuate 

ale pârghiilor care susţin sistemul osteo-muscular, iar în aceste condiţii viteza nu mai are suportul 

adecvat.  

 

Forţa nu mai are un câmp propice de manifestare, datorită reducerii masei musculare în 

comparaţie cu corpul, iar rezistenţa stagnează în această perioadă din cauza dezvoltării unor organe 

şi sisteme în condiţiile amintite.  

 

Strategia pregătirii fizice se va schimba: volumul şi intensitatea se reduc simţitor, accentuându-

se mai mult pregătirea specifică şi cea tehnico-tactica. 

 

Se va acorda importanţă mijloacelor care să îmbunătăţească readaptarea îndemânării şi a vitezei 

la noile segmente, prin prioritate acordată mişcărilor analitice. Numărul mijloacelor va fi mai redus 

comparativ cu vârsta anterioară şi se va urmări corectitudinea în execuţie la începutul lecţiilor de 

antrenament, pe un fond de odihnă şi de contort fizic şi neuropsihic. 

 

Jocurile dinamice nu mai atrag în aceeaşi măsură ca la vârsta copiilor, de aceea se pune accent 

pe exerciţiile din atletism şi pe jocurile sportive, ca mijloace de destindere şi de compensare. 

 

Forţei i se va acorda o pondere specială, lucrându-se cu mult discernământ pe perioade scurte, 

dar continue, cu sarcina de prelucrare sistematică a tuturor grupelor musculare, în corelaţie cu 

supleţea şi cu mobilitatea articulară. 

 

Se recomandă ca îngreuierile să fie mici, iar de multe ori propria greutate va depăşi posibilităţile 

sportivului şi va trebui să recurgem la alegerea planurilor care le favorizează un lucru corect. O atenţie 

specială trebuie acordată coloanei vertebrale, care nu trebuie solicitată în poziţie curbată. 

 

Şi rezistenţa se prelucrează sistematic, cu pauze de odihnă dese. Organismul puberului trebuie 

ajutat să se adapteze treptat şi progresiv la noile condiţii.  

 

Din acest motiv este de droit să se evite situaţiile de disconfort, când apar stări de dispnee, 

dureri accentuate în zona abdominală, îsoţite de un ritm cardiac neregulat şi cu o frecvenţă 

mare(tahicardie). 
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ȘCOALA ÎN DANEMARCA 

 

 

Prof. Aurelia Grama 

Colegiul Economic Rm. Vâlcea 

 

 
 

Școala este un subiect extrem de important în Danemarca, mai ales că danezii sunt obișnuiți să 

traiască într-o cultură al învățatului continuu.  

Educaţia de bază în Danemarca este formată din nouă ani de şcolarizare obligatorie pentru toată 

lumea. Cei mai mulţi dintre copii merg la şcoli publice. Există, de asemenea, o mare varietate de şcoli 

private disponibile. Astăzi, 83% dintre tineri au finalizat un program de învăţământ secundar. 

Învăţământul superior se realizează de către sectorul universitar, care oferă programe de cercetare 

universitare şi postuniversitare, precum şi un sector paralel pentru licenţă profesională şi programe 

de diplomă şi mai multe programe orientate spre afaceri. Acum, aproximativ 40% din populaţie 

termină învăţământul superior.Aceștia au împărțit sistemul de învățământ între creșă, gradiniță, 

preșcoala și școala. 

Ingrijirea copiilor in Danemarca (de la 0 la 6 ani) 

Danemarca se mândrește cu faptul ca 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3-5 ani urmează 

o gradiniță publică. Sistemul de învățământ public este parțial gratuit și garantează în majoritatea 

cazurilor un loc disponibil pentru copii, începând cu vârsta de un an. Acesta este finanțat de stat, iar 

părinții ajung să platească din buzunarul lor un maxim de 30% din cost. 

Opțiunile părinților sunt urmatoarele: 

Creșa (de la naștere până la trei ani) 

Gradinița (copiii cu vârste între 3-5 ani) 

Preșcoala/centre afterschool (6-10 ani) 

În plus, există și bone care au grijă de copii în mod privat. 

Ca părinte, ai posibilitatea să alegi între creșă (în daneză “vuggestue”) care este o instituție 

dedicată îngrijirii unui număr mai mare de copii sau creșa familială (în daneză “dagpleje”) în care o 

îngrijitoare are grijă de 4-5 copii în același timp, în propria ei casă. 

Gradinița primește copii cu vârste cuprinse între 3-5 ani și majoritatea familiilor aleg să îi 

trimită pe copii la gradinița publica, deși există și grădinițe private. Gradinițele au personal calificat 

pentru ingrijirea copiilor, însa acestea nu pun accent pe acumularea de cunoștințe, ci pe dezvoltarea 

limbajului, abilităților sociale și democratice prin joacă. 

Școala de bază în Danemarca (in daneza “Folkeskole”) 

O diferență majoră între sistemul de învațământ danez și cel românesc este faptul că în 

Danemarca nu se pune accent atât de mult pe cunoștințele acumulate (mai ales în școala primară și 

gimnazială), ci mai degrabă pe abilitățile sociale explorate. Pentru explorarea abilităților sociale, 

copiii danezi merg în școală cu acceași colegi și profesori până în clasa a noua. 

Danezii au descoperit că independența, creativitatea, percepțiile, învățarea prin experimentare 

și încrederea în sine sunt mai importante decât foarte multe cunoștințe care să fie  învățate. 

Școala daneză ține 9 ani și se finalizează cu un examen important, după care elevii vor alege 

între mai multe oportunități, în functie de ceea își doresc să facă în viață. Se întâmplă des ca elevii să 

aleagă ca, în  clasa a noua și a zecea să urmeze la o școală independentă rezidențială 

numită “efterskole”, la care au acces elevi cu vârste cuprinse între 14-18 ani. 

Această școală primește și studenți din afara țării, însă și aceștia trebuie să plateasca taxe, la fel 

ca studentii danezi. Printre materiile de bază, aceasta include și dezvoltarea abilităților sociale, 

artistice, sportive și muzicale. 
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Pentru că elevii nu sunt obligați să facă și cel de-al zecelea an de școală, aceștia pot să-și 

continue studiile la o Școală Superioară Secundară, fie după ce termină clasa a noua, fie pe a zecea. 

Școala Superioară Secundară (Școala de gramatică comercială/”HHX” sau Școala de gramatică 

tehnică/”HTX”) 

Aceasta școală are o durată de trei ani și se împarte în două direcții de educație: 

o Educație generală care califică accesul la o educație superioară; 

o Educație vocațională sau tehnică care califică accesul studenților, în special, pe piața muncii. 

Danezii au descoperit că notele nu îi ajută pe copii să se simtă în largul lor și să se exprime 

liber, de aceea sistemul de notare începe abia din clasa a șaptea. Sistemul de notare diferă față de cel 

românesc și se împarte în 12 note, 12 fiind punctajul maxim, iar -3 cel minim. Nota minima prin care 

se trece un examen este 002. 

În sistemul de învățământ danez profesorii prioritizează în educația copiilor valori, precum: 

starea de bine și fericire, armonie, responsabilitate și curaj, încredere, autonomie și participare la 

activitățile individuale și de grup. Faptul că copiii învață multe abilități prin joacă și nu le este impusă 

învățarea și notarea decât atunci când sunt mai mari și s-au obișnuit deja sa traiască conform unor 

valori sănătoase, le oferă un confort psihic și o plăcere de a veni la școală. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. https://zenergize.ro/info/empatie-in-danemarca-copiii-invata-asta-la-scoala/  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE, O PROVOCARE ŞI LA GRĂDINIŢĂ 

 

Prof. înv. preșc. Grec Lucreția 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4, loc. Târnăveni, jud. Mureș 
 

 

Activitățile instructiv-educative desfăşurate online mi-au arătat faptul că resursele digitale sunt 

utile în desfășurarea actului didactic, atât pentru copii, părinţi, cât şi pentru educatoare. Preșcolarii au 

petrecut mai mult timp cu părinţii, au învățat să utilizeze instrumente digitale în scop educativ, au 

avut posibilitatea să învețe lucruri noi, împreună cu părinții și sub îndrumarea educatoarei. Părinții, 

au putut observa nivelul de cunoştinţe al propriului copil, felul în care copilul lor se raportează la 

actul instructiv-educativ, implicarea acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back 

atât de la copil, cât și de la educatoare, au învățat că tehnologia ne oferă un alt fel de  educație, centrată 

pe preșcolar.   

Învățarea la distanță a fost o provocare pentru cadrele didactice, deoarece şi-au organizat și 

desfășurat activitățile folosindu-se de mijloacele moderne de predare. Activitățile zilnice au fost pe 

placul preșcolarilor. Selecția s-a făcut în funcție de specificul învățământului preșcolar, fiind însoțite 

de explicațiile educatoarei, folosindu-se imagini preluate de pe site-uri educaționale și adaptate 

tematicilor abordate.  

Un loc important în programul zilnic îl ocupă “Activităţile liber alese”. 

ACTIVITĂȚILE LIBER ALESE sunt cele mai îndrăgite de copii. În cadrul acestora preşcolarul  

poate crea, poate interacţiona, îşi poate pune imaginaţia la lucru, astfel încât să se simtă util şi să poată 

face faţă provocărilor, pur şi simplu aici se poate juca. Principala activitate la vârsta preșcolară este 

jocul, dar pe lângă jocul propriu-zis, copiilor le place să se joace cu materialele, să creeze lucrări 

unice. Vă propunem câteva activități educaționale, care ar putea fi desfășurate în familie, cu 

îndrumarea cadrelor didactice. 

JOC DE ROL 

Implicarea copiilor în activităţile casnice este utilă atât pentru ei cât și pentru părinți. Faptul că 

unii dintre părinţi muncesc de acasă şi nu beneficiază de ajutor din exterior pentru activităţile casnice, 

poate fi o provocare. Se știe că preșcolarii îi imită pe adulţi, le place să se implice în activităţile 

casnice și să îi ajute pe părinți. 

Bucătăria poate fi cel mai bun loc în care copiii să exerseze abilitățile practice, să dobândească 

independență și autonomie în acțiuni, formându-și alături de părinți, abilități de viață atât de valoroase 

pentru familie. Pregătirea și servirea mesei împreună ar putea deveni un obicei în familie, care va face 

copilul mai responsabil și mai autonom. Exemple de activități: „Desenăm cu ciocolată”, „Pregătim 

desertul preferat”, “Mic dejun hazliu”, „O gustare sănătoasă”, etc. Activitățile precum: strânsul 

jucăriilor, aranjatul mesei, sortatul hainelor pentru mașina de spălat, aspiratul, sunt activități îndrăgite 

de copii și foarte importante pentru dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei precum și a altor 

abilități practice. În acest fel, copiii sunt un ajutor pentru părinți, deoarece își pot rezolva treburile din 

gospodărie mai repede, într-o companie plăcută. 

ȘTIINȚĂ 

Pătrundem în  lumea lui,,De ce?” Micile experimente care se pot desfășura acasă împreună cu 

părinții trezesc interesul pentru cunoaștere, aduc momente de bucurie prin care copiii descoperă 

lucruri considerate magice sau de domeniul fantasticului. Cel mai adesea materialele de care avem 

nevoie se află la îndemâna părinților, în casă sau în gospodărie. Exemple: „Artificii în borcan”, 

„Curcubeul Skittels”, „Planeta Pământ”. 

CONSTRUCȚII 
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Activitățile de construcții sunt foarte îndrăgite de copii. Aceste activități dezvoltă personalitatea 

copiilor făcându-i mai întreprinzători, cu multă creativitate, imaginație de pus în valoare. Aceste 

activități dezvoltă intelectual copiii, oferindu-le posibilitatea să exploreze, să găsească soluții, să 

obțină lucruri minunate. Exemple: „Castel din tuburi de carton”, „Construim  din bețe de chibrituri și 

bețișoare”. 

ARTĂ 

Exemple de activități: „Ne jucăm și desenăm”, „Învăț să desenez...”, „Desenăm în făină”, 

„Desenăm în cacao”, „Pictăm cu diverse materiale din casă (paie, dopuri plută, beţişoare ureche, 

bidon plastic, furculiţă, vată, burete, etc.) folosind diferite tehnici, “Pictăm chipuri vesele pe pietre”, 

„Pictură cu furculița”, „Pictură după șablon”, „Pictură cu dopul de plută”, “Pictură cu amprenta 

palmei”, etc. 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE  

Domeniile experiențiale sunt activităţi prin care se realizează individualizarea educației și a  

învățării. Prin aceste activităţi, educatoarea are posibilitatea să identifice atât aptitudinile cât și 

dificultățile fiecărui copil în parte. Activitățile instructiv-educative desfăşurate cât mai diversificat, 

trebuie să se desfăşoare cât mai firesc și natural, astfel încât să nu streseze și să nu creeze emoții 

negative copiilor, având o formă coerentă, asemenea unei povești captivante, gândită bine, dar de 

fiecare dată altfel. Activitățile pe domeniile experiențiale sunt activitățile integrate, desfășurate cu 

copiii în cadrul unor proiecte mari, propuse de curriculum, în funcţie de vârstă, de nevoile și interesele 

copiilor. Conținuturile acestora sunt în strânsă legatură cu realitatea înconjurătoare și cu experiența 

de viaţă a copilului, combinându-se mai multe componente curriculare. 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

Activităţile ecologice ocupă un loc important în activităţile desfăşurate în grădiniţa de copii. În 

cadrul activitățiilor practice, activităţi incluse în domeniul Om și Societate, am confecționat jucării 

din diverse materiale pe care copiii le-au avut la dispoziție. Le-am sesizat copiilor și părinților mai 

multe idei interesante și materialele necesare pentru realizarea lor. Preșcolarii au fost foarte bucuroși 

că au avut posibilitatea să lucreze împreună cu părinții sau bunicii și au descoperit câte lucruri 

interesante se pot obține din diverse materiale reciclabile. Au realizat paharul şi bărcuța din hârtie, 

maşina din cutii de chibrituri, castelul din tuburi de la hârtia igienică, diverse figurine din pahare de 

plastic, etc. 

Familia preșcolarilor a avut întotdeauna un rol important în viața grădiniței. În timpul 

desfăşurarii activităţilor online, comunicarea și colaborarea grădiniţă-familie, a fost în beneficiul 

copilului, fiecare implicându-se în măsura posibilităţilor, în realizarea activităţilor sugerate. Din 

inițiativa lor, unii părinți au desfășurat activități în plus față de cele propuse, fapt care dovedește o 

bună colaborare și încredere reciprocă, cu educatoarele.  

Părinții au tratat cu multă seriozitate rolul de parteneri educaționali și au venit, în sprijinul 

grădiniţei, prin toate activităţile desfăşurate, la sugestiile și îndrumările noastre. Feedback-ul și 

produsele finale, au fost postate pe grupul de discuție cu părinții, WhatsApp şi Classroom. Acest lucru 

ne-a dat încredere pentru continuarea activităților cu aceeaşi dăruire.  
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Educația fără frontieră                                                                                            

Importanța activităților educative 

 

Prof. înv. Preșcolar - Grecu-Baiaș Gina-Maria                                                              

Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu" Bozovici 

 
Un sistem national de învățământ este eficient dacă este unitar și încurajează continuitatea între 

treptele de învățământ, inclusiv între cel preșcolar și primar. 

O trecere eficientă de la grădiniță la școală se poate realiza printr-o serie de măsuri ce implică, 

în primul rând, stabilirea unui parteneriat permanent grădiniță-școală: discuții, schimburi de opinii, 

studierea reciprocă a documentelor oficiale, desfășurarea unor activități comune: jocuri distractive, 

de mișcare, dramatizări, jocuri didactice, vizite, activități practice etc. 

Denumită şi „vârsta de aur a copilăriei”, vârsta preşcolară se caracterizează prin multiple 

achiziţii pe plan intelectual, fizic și comportamental. Odată cu intrarea în grădiniţă, copilul vine în 

contact cu o multitudine de necunoscute, el deschide un cufăr al comorilor, pe care, plin de curiozitate, 

îl cercetează şi şi-l însușește.  

Sub îndrumarea atentă a educatoarei, copilul îşi satisface curiozitatea prin joc, prin acţiunea 

directă cu obiectele. În această perioadă are loc dezvoltarea puternică a limbajului, se pun bazele 

operaţiilor gândirii (sinteză, analiză, abstractizare, generalizare, comparație) prin acţiune nemijlocită 

cu obiectele se dezvoltă  memoria, atenţia, imaginaţia și, în același timp, copilul, prin faptul că intră 

într-o colectivitate, își dezvoltă abilități și atitudini care îi vor fi utile mai târziu, la școală: sentimente 

de prietenie, respect, atitudinea de cooperare, de apartenență la un grup, spiritul de învingător. 

Unul dintre scopurile educației preșcolare, începând mai ales cu nivelul II de vârstă (grupa 

mare), este pregătirea copilului pentru cea de-a doua treaptă a sistemului național de învățământ, 

școala primară. Educatoarea planifică activități (în principal jocuri) prin care urmărește formarea și 

dezvoltarea unor abilități, capacități, cunostințe utile în clasa I (clasa pregătitoare): recunoașterea și 

scrierea cifrelor, recunoașterea unor sunete, dezvoltarea motrică-trasarea corectă a unor semne 

grafice, dezvoltarea atenției, memoriei, limbajului, etc. 

Un sistem national de învățământ este eficient dacă este unitar și încurajează continuitatea între 

treptele de învățământ. H. Wallon spunea: ”Este împotriva naturii să tratăm copilul în mod 

fragmentar. Cu fiecare perioadă el constituie un ansamblu indisolubil și original. În succesiunea 

perioadelor, copilul rămâne una și aceeași ființă în curs de metamorfozare.” 

O trecere eficientă de la grădiniță la școală se poate realiza printr-o serie de măsuri ce implică, 

în primul rând, stabilirea unui parteneriat permanent grădiniță-școală. Colaborarea poate lua mai 

multe forme: 

▪ colaborarea între cadrele didactice: discuții, schimburi de opinii, studierea reciprocă a 

documentelor oficiale, analiza componentelor educaționale ale acestor două trepte obiective, 

conținuturi, strategii didactice; 

▪ desfășurarea unor activități comune grădiniță-școală: jocuri distractive, de mișcare, 

dramatizări, jocuri didactice, vizite, activități practice etc. 
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Spre exemplu, se pot desfășura în parteneriat activități precum: 

1. Joc didactic-concurs: ”Descifrează codul”- preșcolarii vor alcătui propoziții despre 

obiecte, ființe, fenomene și le vor reprezenta grafic, fără să le pronunțe cu voce tare. Școlarii vor scrie 

și ei, propria propoziție – prin trasarea de linii, respectând numărul de cuvinte din cea alcătuită de 

preșcolari. Vor câștiga cei care ”ghicesc” propozițiile colegilor; 

2. Joc didactic: ”Sunete, litere, cuvinte”: copiii denumesc cuvinte care încep cu un anumit 

sunet, iar elevii le scriu pe tablă. 

3. Povestea copiilor -”Eu povestesc, tu scrii!”: preșcolarii le vor dicta elevilor propoziții, iar 

aceștia le vor scrie pe tablă (în caiete); 

4. Joc didactic: ”Probleme distractive”: copiii formează câte 2 mulțimi de elemente, indicând 

cifra corespunzătoare. Elevii vor compune o problemă simplă utilizând mulțimile formate de 

preșcolari; 

5. Activitate practică: ”Un dar pentru prieteni” – se poate organiza cu ocazia diferitelor 

evenimente și sărbători: începutul și sfârșitul anului școlar, ziua prieteniei, ziua copilului, Crăciun, 

Paște. Elevii și preșcolarii colaborează pentru a confecționa felicitări, mărțișoare, obiecte, pe care și 

le dăruiesc. 

6. Joc didactic interdisciplinar: ”Răspunde și scrie”: elevii le citesc celor mici 

întrebările, preșcolarii răspund, iar elevii vor scrie pe tablă răspunsurile acestora. Se pot 

utiliza  metode active precum – diagrama Venn, metoda cubului, metoda exploziei stelare, se vor 

adresa întrebări din sfera de cunoștințe comune: povești cunoscute, anotimpuri, elemente din natură 

(plante, animale, păsări); 

7. Activitate interdisciplinară: ”O poveste în culori”- elevii crează o poveste, iar preșcolarii 

desenează personajele poveștii, realizând împreună o carte. 

8. Vizite la școală – preșcolarii vor observa sala de clasă, cum sunt așezate băncile, 

conținutul ghiozdanelor, manualele, penarul, tabla, vor intra în contact cu elevii și învățătoarea și se 

vor familiariza puțin cu orarul și cu regulile clasei. 

Se pot organiza și vizite ale școlarilor la grădiniță, prilej pentru aceștia de a 

rememora  clipele petrecute aici, de  a se recrea împreună cu cei mici, care vor lua contact cu 

școala  fără a ieși din mediul familiar al grădiniței. 

9. Alte activități comune grădiniță-școală pot lua forma spectacolelor,  a unor dramatizări și 

scenete. 

10. Excursiile și jocurile de mișcare, activități cu un caracter  antrenant și distractiv, contribuie 

și ele la crearea unei punți de legătură între grădiniță și școală. 

Planificate să se desfășoare în grupuri eterogene,  preșcolari și școlari, aceste activități au 

rol instuctiv- educativ, dezvoltă spiritul de echipă și perseverența, încurajează comunicativitatea și 

reușesc să construiască o legătură afectivă puternică între copii. 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A „GRĂDINIŢEI DE ACASĂ” 

 

 

PROF: GRECU MIHAELA 

   

 

Activităţile on line desfăşurate la grupa mică au cuprins atât activităţi pe domenii experienţiale, 

activităţi liber alese (conform curriculumului naţional şi planificărilor calendaristice anuale şi pe 

conţinuturi existente la grupă), cât şi activităţi educative sau extracurriculare.  

Activităţile pe domenii experienţiale şi cele liber alese s-au desfăşurat: 

1.  asincron, prin:  

- lecţii/filme create de educatoare,  

- vizionare de ppt-uri sau filme educative (link-uri youtube.com) 

- povestiri ale educatoarei (înregistrări sau prin utilizarea diverselor aplicaţii, de ex. 

Storyjumper.com 

- https://www.storyjumper.com/book/read/83831945/Turti%C5%A3a-fermecat%C4%83),  

- aplicaţii interactive:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ac4f9c706b5 

https://learningapps.org/display?v=po0pc71vn20 

https://www.liveworksheets.com/qc769821nl 

- fişe de lucru; 

- aplicaţii practice, desene, modelaje (plastilină sau cocă), pictură, colaj; 

- experimente simple; 

- exerciţii fizice, jocuri distractive şi de mişcare. 

Rezultatele acestor activităţi ale copiilor au fost filmate, fotografiate, scanate şi transmise 

educatoarelor pe grupul de facebook sau pe mail și postate pe platforma Google Classroom. 

2. sincron, prin utilizarea aplicaţiei zoom sau meet, în fiecare zi de joi.  

Am sugerat părinţilor să urmărească, în cadrul activităţilor extracurriculare şi educative, diverse 

spectacole de teatru de păpuşi online, pe site-ul Teatrului Ţăndărică, dar şi pe facebook (Poveşti cu 

Zaharaska). 

De asemenea, am realizat un chestionar on line, pentru evaluarea activităţii educaţionale on-

line, am centralizat răspunsurile părinţilor şi le-am valorificat în activităţile de evaluare, având un 

procent mare de răspunsuri din partea părinţilor şi, implicit, a copiilor (25 din 26 preşcolari au 

participat la activităţile de evaluare).  

 

Am ţinut permanent legătura cu părinţii, prin intermediul grupului de facebook, pe whatsapp, 

pe mail şi telefonic.  
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Activitate matematică pentru consolidarea numeraţiei 1-3 “Pizza” 
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Modele de bune practice                                                                                                

Influența exercițiilor de QI - GONG                                                                                           

în ameliorarea tulburărilor de limbaj, la copii 

 

Autor, prof. psihoped. Mihaela Grecu 

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați 
 

 

 

În logopedia contemporană se acordă o importanţă deosebită efectelor pe care le au tulburările 

de limbaj în planul personalităţii şi al comportamentului, în general. Ca atare, logopatul nu mai este 

tratat ca o simplă persoană cu handicap de limbaj. Acesta este privit, în perspectiva educării atât în 

ceea ce priveşte corectarea tulburărilor de vorbire, cât şi în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea 

personalităţii, capabilă să adopte comportamente integrative şi adecvate sarcinilor activităţii pe care 

o desfăşoară.  

Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte 

înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa în vorbire sau când acesta nu întrevede perspectiva 

corectării ei.  

În asemenea situaţii, subiectul trăieşte emoţii-şoc, stări prelungite şi dureroase, manifestă 

nesiguranţă nu numai în vorbire, dar şi în alte activităţile zilnice și astfel apare surmenajul fizic şi 

intelectual, care îşi pune amprenta pe întreaga sa activitate. În cazurile mai grave sau prin existenţa 

şi a altor handicapuri, suferinţa psihică se accentuează prin instalarea nevrozei, a anxietăţii şi, ca 

urmare, se manifestă prin izolarea de colectiv şi prin fenomene de dezadaptare. 

În studiul personalităţii, psihologii au avut dintotdeauna în vedere şi deteriorarea acesteia, ca 

urmare a acţiunii unor factori stresanţi. Personalitatea logopatului se poate dezorganiza, iar în 

conversaţie apar reţinerea şi teama de vorbire, ceea ce creează o stare de inerţie, de rigiditate. Teama 

de a vorbi se întăreşte sub forma unor legături durabile şi obsedante şi, astfel, poate apărea bâlbâiala, 

pe fondul dislaliei sau a altei tulburări de limbaj. 

Odată cu intrarea în şcoală a copilului cu tulburări de limbaj, tabloul manifestărilor psihice se 

complică tot mai mult. Solicitarea copilului de a vorbi în faţa colectivului de elevi şi neputinţa lui de 

a se exprima corect îi provoacă o stare de oboseală intelectuală şi fizică, hipersensibilitate afectivă şi 

refuzul de a mai răspunde, de teamă să nu greşească.  

Acestea determină o serie de manifestări comportamentale, care afectează personalitatea 

copilului şi relaţiile lui cu ceilalţi copii dar şi cu adulţii. 

 

Rolul exercițiilor de respirație în terapia tulburărilor de vorbire 

În corectarea tulburărilor de vorbire un rol foarte important îl are respirația Aparatul respirator, 

pe lângă funcţia de a asigura schimbările gazoase necesare întreţinerii vieţii, are un rol hotărător şi în 

actul vorbirii. 

Un studiu publicat în ediția din iunie 2007 a Jurnalului de Medicină Chineză,  cu privire la  

practicarea timp de 6 luni, regulat, 15-25 de minute/2 ori pe săptămână, a unui program de  exerciții 

QIGONG, a fost considerat de către cercetătorii chinezi, un succes. 

La sfârșitul celor șase luni, perioadă în care elevii au practicat exercițiile înainte sau după orele 

de curs, cercetătorii au realizat interviuri profunde și semi-structurate cu profesorii, care au fost 

întrebați mai întâi: "Ați observat schimbări în comportamentul elevilor dvs. în timpul proiectului 

qigong?"  
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Aceștia au raportat diferite efecte pozitive, inclusiv faptul că elevii păreau mult mai calmi, mai 

puțin agitați sau agresivi și mai capabili de efort susținut, în timpul orelor de studiu.   

Acest studiu, precum și efectele constatate din practicarea exercițiilor  de Qigong, m-au 

determinat să introduc în programul de corectare a tulburărilor de vorbire, aceste exerciții.   

 

Ce este QI-GONG? 

Qigong este o practică veche de sănătate chineză care încorporează tehnici de respirație, posturi 

și o conexiune minte-corp. 

Un sistem antic chinezesc de exerciții și meditații care face mintea și spiritul omului mai  

liniștite, îmbunătățește performanța în sport, cultivă sănătatea, bunăstarea și viața lungă. 

Exercițiilor de QIGONG, practicate în vederea corectării tulburărilor de vorbire 

Sunt exerciții simple de mișcare coordonate pe inspir și expir, pe un fond muzical de relaxare, 

exerciții pe care le-am introdus în programul a doi copii cu tulburare polimorfă de limbaj, în care 

aceștia aveau afectate 13 respectiv 16 sunete, ceea ce făcea ca vorbirea lor să fie neinteligibilă. 

Crearea unei mingi de energie 

Într-o poziție neutră și confortabilă, copiii își freacă  mâinile, ca și cum ar  încerca să le 

încălzească. În timp ce fac acest lucru, își imaginează că mingea se face mai mare și aduce cu ea duce 

forța de a-și corecta problemele de vorbire. 

"Trezirea chi-ului" – pe inspir se ridică brațele ușor, ca și cum ar crește un nor până la nivelul 

pieptului; pe expir, norul coboară ușor, până în dreptul bazinului;   

 

Brațele pe lângă corp, palmele deschise, inspirație ușoară concomitent cu ridicarea brațelor până 

deasupra capului, pe expir, brațele coboară ușor, până ajung în poziția inițială; 

 

Brațele pe lângă corp, palmele orientate către interior, acestea se ridică ușor pe inspir până la 

nivelul pieptului; coboară pe expir până la nivelul bazinului, concomitent cu îndoirea picioarele într-

o ușoară ghemuire; 

Mișcarea circulară a brațelor, pornind de la poziția mâna stângă cu palma deschisă în dreptul 

creierului emoțional, inspir prelung până la schimbarea poziției mâinilor, expir cu palma deschisă 

spre exterior, împingând ușor palma stângă; 

La marginea unui scaun, cu picioarele înrădăcinate în pământ, inspirație prelungă concomitent 

cu ridicarea  brațele până la înălțimea umerilor, expirație și coborârea ușoară a brațelor, până în poziția 

inițială.  

Fiecare dintre aceste exerciții au fost exersate la începutul activității logopedice, timp de 15 

minute, pe o perioadă de 3 luni. 

Dat fiind faptul că Qigong necesită concentrare susținută, precizie în mișcare și strictețe a 

acțiunii, acesta poate deveni o parte integrată a intervenție în cazul  copiilor cu tulburări de vorbire.  

 

Mișcarea lentă, adâncă, regulată a respirației, se combină mișcarea fizică ușoară, oxigenul 

pătrunde mai adânc în țesuturi.  
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PRO ȘI CONTRA ȘCOLII ONLINE 

 

 

Prof. Înv. Preșcolar Grecu Monica Maria 
 

 

 

În ultima perioadă au apărut foarte multe publicații care au arătat faptul că sistemul educațional 

din România nu este tocmai pregătit pentru o predare online.  Nu putem totuși nega, existența unor voci 

în favoarea unui astfel de sistem modern cu predare pe cale virtuală.  

Ceea ce putem afirma cu certitudine este faptul că, în ultima perioadă, în contextul pandemiei 

globale, învățământul online pare singura posibilitate viabilă și responsabilă, iar România trebuie să-și 

mărească investițiile într-o educație digitalizată. În învățământul privat lucrurile stau ceva mai bine, căci 

acolo există resurse financiare mobilizate mai bine. Însă, în învățământul public există numeroase 

probleme cu care se confruntă elevii, părinții și profesorii.  

Printre avantajele sistemului de învățământ online se numără:  

– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat 

și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare 

distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai 

redus în orașele aglomerate precum București); 

– se evită condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite);  

– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  

– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, 

mai puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop);  

– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 

– dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 

programe care permit chiar evaluarea instant;  

– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  

– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în 

special; 

– teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu 

erau dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul online;  

– dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, 

acestea pot uniformiza modul de predare; 

– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot 

fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza 

sisteme de catalog online); 

– copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru 

nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”);  

– copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate 

caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei;  

– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format 

fizic (adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii);  

Pe lângă avantaje apar și dezavantaje evidente ale învățământului online în România: 

 – lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni 

suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor);  

 – lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 

resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea 

descoperite și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea;  
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– mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, Meet, Skype 

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, și la partea efectivă de realizat teme; 

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

ceva; 

 – copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 

aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 

online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 
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Educația STEAM - învățarea orientată spre realitate 

 

Grigoraș Mariana Angelica 

 

 

Educația STEAM reprezintă cadrul educațional prin care realitatea este adusă în sala de clasă, 

prin interconectarea diferitelor subiecte într-un mod în care acestea se raportează la lumea reală.  

Termenul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) a fost introdus în Statele Unite, 

la începutul secolului al XXI-lea, ca o modalitate de a atrage copiii către știință, tehnologie, inginerie 

și matematică – domeniile cu cea mai rapidă creștere din economia SUA. În plus, într-o lume din ce 

în ce mai computerizată, acest tip de cunoștințe ar putea fi de mare folos pentru elevii de astăzi, viitorii 

adulți de mâine. Odată cu includerea literei A (de la Arte), în acronimul STEAM, a devenit clar că 

educația artistică face învățarea mai distractivă și îi menține pe elevi mai implicați. Având în vedere 

importanța creativității și a inovației pentru viitor, este important să ne asigurăm că artele oferă 

elevilor oportunități de a-și folosi cunoștințele și abilitățile în moduri practice și aplicabile lumii reale.  

Privind în viitor, nu toți copiii vor deveni oameni de știință, ingineri sau designeri, dar este 

important ca fiecare copil să crească știind să gândească ca unul dintre aceștia. Spre deosebire de 

lecțiile tradiționale, în cadrul cărora profesorul predă, iar elevul urmărește indicațiile acestuia, prin 

implementarea educației STEAM se creează un mediu în care „Fiecare elev reușește” nu este doar o 

aspirație, copiii fiind pregătiți, astfel, pentru multe dintre provocările cu care se vor confrunta în viață. 

Elevii de orice vârstă trebuie încurajați să gândească critic, permițându-le să rezolve eficient 

problemele și să folosească gândirea creativă pentru a finaliza proiecte folosind noi metode sau soluții 

încercate și testate, utilizate în inițiative proprii. 

În continuare, voi exemplifica o activitate realizată la disciplina „Consiliere și dezvoltare 

personală”, ca modalitate de valorificare a educației STEAM, cu elevii clasei a VIII-a. Aceștia au fost 

împărțiți în cinci grupe, corespunzătoare celor cinci domenii (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte, 

Matematică). 

Tema: „Orientarea școlară și profesională a elevilor”  

Știință: Selecționarea informațiilor cu privire orientarea școlară și profesională (concept, rol, 

factori). Elevii au învățat cum să colecteze informații și cum să se implice în realizarea unui proiect, 

descoperind astfel modul în care oamenii de știință rezolvă problemele pornind de la metode 

științifice. 

Tehnologie: Utilizarea tehnologiei informației pentru crearea unei prezentări Power Point/ Prezi 

cu liceele din Râmnicu Sărat. Prin utilizarea tehnologiilor informatice, elevii au realizat modalități de 

prezentare cu ajutorul diferitelor aplicații, dezvoltându-se gândirea computațională. 

Inginerie: Analizarea cu ajutorul unui sondaj a orientării școlare și profesionale a elevilor școlii. 

Utilizarea unor instrumente de lucru a permis dobândirea unor abilități necesare rezolvării 

unor probleme, elevii participând la activități interactive prin intermediul cărora au relaționat cu cei 

din jur. 

Arte: Realizarea unui tablou cu fotografii de la activitățile extracurriculare desfășurate, cu rol 

în orientarea școlară și profesională (management al carierei). Descoperirea unor noi posibilități de a 
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rezolva provocările ce apar în viața de zi cu zi, prin implicarea în activități practice, a determinat 

elevii să înțeleagă că abilitățile manuale sunt importante pentru a ne face viața mai frumoasă. 

Matematică: Realizarea unei analize statistice cu privire la mediile de admitere la nivel de oraș 

și distribuția absolvenților clasei a VIII-a la licee/ școli profesionale. Prin dezvoltarea gândirii bazate 

pe analiza statistică, am provocat elevii să realizeze legătura logică dintre mediile de admitere și 

distribuirea la licee/ școli profesionale, exersând astfel gândirea în ceea ce privește stabilirea unor 

repere. 

În concluzie, STEM sau STEAM nu sunt noi, sunt pur și simplu modalități de a înțelege și de 

a aplica o formă integrată de învățare care seamănă cu viața reală. Profesorul, în loc să predea 

matematica separat de știință sau tehnologie, poate să le predea împreună, într-un mod care arată cum 

cunoștințele din aceste domenii se completează și se susțin reciproc. 

 

Bibliografie: 

https://www.pcworld.idg.com.au/article/621170/critical-importance-steam-

education/ 

https://www.steampoweredfamily.com/education/what-is-stem/ 
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ACTIVITĂȚI DE REZILIENȚĂ IN PERIOADA DE PANDEMIE 

 

 

Profesor Grigore Cristina,                                                                                                       

Colegiul ‘‘Spiru Haret’’ Ploiești 

 

 
Perioada de pandemie a fost o provocare atat pentru sistemul de invățământ tradițional 

românesc dar mai ales pentru procesul de interacţiune socială a elevilor. 

Prin acest proces elevii dobândesc cunoştinţe, valori, atitudini şi comportamente necesare 

pentru participarea efectivă la viaţa socială. 

Dacă pentru activitățile din învățământ reziliența s-a concretizat prin crearea si utilizarea cu 

succes a diferitelor platforme educaționale, in ceea ce privește socializarea, elevii au avut lipsuri mari. 

Au fost eliminate activități extrașcolare importante cum ar fi ‘Balul bobocilor’, excursiile,activitătile 

in clasă sau in aer liber, etc. 

Socializarea este un procesul psihosocial de transmitere-asimilare a atitudinilor, valorilor, 

concepţiilor sau modelelor de comportare specifice unui grup sau comunităţi.Scopul socializării nu 

este de neglijat deoarece se finalizează prin  formarea, adaptarea  şi integrarea  socială a unei persoane. 

De aceea am simțit că este necesar, in aceasta perioada a pandemiei, să suplinesc aceste lipsuri 

educaționale prin crearea unei activități la nivelul tuturor elevilor clasei a 9-a care să inlocuiască cel 

mai important eveniment al claselor a 9-a: ‘Balul al bobocilor’. 

Astfel a apărut concursul online: ‘Cine sunt eu?’ pentru toți elevii claselor a 9-a din Colegiul 

‘Spiru Haret’ Ploiești.A fost nevoie să fac prezentarea și publicitatea acestui concurs, prin construirea 

unui site online. Link-ul concursului a circulat rapid pe grupul WhatsApp al diriginților și apoi pe  

grupurile claselor, fiecare elev având primind astfel mesajul meu de socializare intr-o formă atractivă, 

pe telefonul personal.Al doilea scop al concursului a fost acela de pune elevii să facă un exercițiu de  

autocunoaștere, de introspectie a propriei personalități. 

Link-ul concursului : https://cine-sunt-eu5.webnode.ro/,iar în imaginea de mai jos este prima 

pagină a sit-ului. 

 
Administratorul platformei școlii a creat o adresă de mail destinată acestui concurs, la care am 

primit fisierele trimise de copii. O comisie formată la nivelul școlii a analizat toate fișierele primite 

pe mail-ul publicat, după care am creat un nou site cu premianții: https://premianti-cine-sunt-

eu.webnode.ro. 
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Concurs online de fotografii, pagini web sau inregistrări audio/video in ziua de 1 iunie 

In mod asemănător am gândit și activitatea de 1 iunie 2021, pentru clasele a 9-a la care predau. 

Pentru ca este o zi liberă, am propus o activitate degajată care să marcheze importanța acestei 

zile prin realizarea de fotografii sau inregistrarea de filme audio/video  pe tema copilăriei și trimiterea 

lor pe adresa de mail specificată in site-ul de prezentare. 

Prezentarea activității și publicitatea ei am realizat-o printr-un site online: 

https://zambetdecopil0.webnode.ro/ 

 

 
 

In paginile site-ului am postat imagini si video sugestive și am  descris condițiile de participare. 

Pentru că in această zi de 1 iunie nu ne vedem la școală, am creat in site  un formular  prin care 

elevii imi pot trimite mesaje pe adresa site-ului, iar eu le pot răspunde. 

Ambele activitați au fost primite cu entuziasm in rândul profesorilor si elevilor.Diplomele pe 

care am le-am oferit au fost un semn de apreciere pentru elevi.Aceste activități au fost un succes prin 

modul rapid si eficient  prin  care au ajuns la elevi dar si prin atractivitatea temelor propuse. 
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SISTEMUL DE INVATAMANT IRLANDEZ 

 

Prof. GRIGORE ELENA DANIELA                                                                        

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIR STREINU 

 

 

In Irlanda, educația preșcolară este realizată de organizații private și în majoritatea cazurilor nu 

este gratuită, costul variază în funcție de zonă, organizație și vârsta copilului.  

Există trei tipuri de școli primare in Irlanda: școli primare finanțate de stat, școli speciale și 

școli primare private. Școlile finanțate de stat se mai numesc și școli naționale (”national schools”) și 

includ școlile religioase (”religious schools”), școli multi-culturale (”multi-denominational schools”) 

și școli irlandeze (”Gaelscoileanna”) unde toată programa se predă în limba irlandeză. 

Deși înscrierea copilului la școlile finanțate de stat este gratuită, în practică aceste școli pot cere 

părinților o contribuție voluntară pentru a finanţa achiziţionarea unor echipamente, cum ar fi 

calculatoare, echipamente sportive sau de a moderniza anumite instalaţii.  

Probabil veţi fi rugat să contribuiţi sau să luaţi parte la activităţi de colectare a unor fonduri 

extrabugetare pentru şcoală, dar participarea dumneavoastră la astfel de activităţi întotdeauna trebuie 

să fie de bună voie. 

Admiterea la liceu se face pe bază de aplicație, ca și în cazul admiterii în școala primară. 

Sistemul de învăţământ secundar include liceele, şcolile profesionale, şcolile publice sau cele 

generale şi liceele private.  

Majoritatea copiilor irlandezi frecventează cursurile liceelor private care deseori sunt conduse 

conform unor directive religioase, deşi profesorii din aceste licee nu sunt neaparat specialişti. În 

şcolile profesionale, şcolile publice sau cele generale nu se percep taxe.  

Aceste şcoli încearcă să asigure atât o educaţie teoretică, cât şi una tehnică, iar de obicei asigură 

absolvenţilor şi adulţilor din comunitatea locală posibilităţi de educare suplimentară. Pentru şcolile 

private plata taxei este obligatorie. 

Școlile pot diferi foarte mult în ceea ce priveşte modul lor de funcţionare şi accentul pe care-l 

pun asupra examenelor, subiectelor de studiu, sportului, artelor, dezvoltării individuale, religiei, 

relaţiilor sociale, limbilor europene şi cunoştinţelor practice. Pentru a vedea dacă respectiva şcoală se 

pliază pe abilitățile sau necesităţile particulare ale copilului dumneavoastră, sfătuiţi-vă cu profesorii 

şi, dacă este posibil, cu alţi părinţi.  

Durata ciclului liceal irlandez este în general de 5 sau 6 ani.  

Copiii îşi încep studiile liceale la vârsta de 12 ani şi le termină în jurul vârstei de 17 sau 18 ani, 

timp în care s-au prezentat deja la două examene de stat în această perioadă. De altfel, întregul sistem 

de învăţământ irlandez este foarte mult concentrat în jurul examenelor.  

Anul şcolar liceal din Irlanda durează între prima săptămână a lunii septembrie şi prima 

săptămână a lunii iunie. Dacă elevul urmează cursurile pentru a obţine diploma de absolvire a anului 

III de studii sau cele pentru a obţine diploma de absolvire atunci el va termina anul şcolar la sfârşitul 

lunii iunie din cauza examenelor. 
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ȘCOALA TRADIȚIONALĂ ȘI EDUCAȚIA ÎN MEDIUL ONLINE 

 

 

Grigore Elena Oana 

Grădinița cu P. P. nr. 28 Ploiești 

 
 

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 alegereaoptimă 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 
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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 

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. 

 

Sursa: 

https://academiaabc.ro/wp-content/uploads/2020/09/Scoala-online-%E2%80%93-intre-

necesitate-si-progres.pdf 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 

 

Prof. înv. preșc. Drăgușanu Emese 

Prof. înv. preșc. Grigore Lucia 

 

 
 

Motto: „Cred cu putere că toate situațiile criză sunt doar oportunități de a crea miracole”. 

                                                                                                                           (Sivaprakash G.) 

 

Începând cu data de 11 martie 2020, ca urmare a izbucnirii infecției cu Coronavirus, ne-am 

trezit într-o realitate nouă, o realitate la care a trebuit să ne adaptăm rapid. Grădinița, școala au trecut 

online. Este o adaptare rapidă la un ritm incert pentru preșcolari, părinți și profesori. 

Privim cu îngrijorare  cum se modifică rolurile familiei și ale grădiniței, în educația copiilor.   

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de grădiniță online 

pot fi o oportunitatea de a întări relația grădiniță - familie de care e atâta nevoie pentru viitorul 

copiilor. Am inițiat un parteneriat grădiniță- familie și am discutat cu părinții cum pot fi copiii 

susținuți în dezvoltarea lor educațională, afectată de pandemie. 

Cele mai fregvente probleme ale părinților sunt legate de lipsa tehnologiilor necesare pentru 

învățarea online, mai ales când și părinții au nevoie de acces la ele pentru a lucra de acasă.  

Noi, educatoarele nu știam de Classroom, de Meet, de Zoom, nu știam că predarea online e atât 

de diferită de predarea în sala de grupă. 

Aveam pretenția ca preșcolarii să ne asculte, să înțeleagă tot ceea ce explicam și să rezolve 

independent cîte o sarcină, mai mult, să aibă camerele web deschise. 

Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-educatoare (lipsa de comunicare, percepții 

diferite), această criza poate fi o oportunitate pentru o transformare pozitivă foarte interesantă.   

Unii părinți nu vor să-și lase copiii, prea mult timp pe ecrane, astfel zilnic trimit pe rețelele de 

socializare pe care le folosim imagini în PowerPoint pe care le pot xeroxa, linkuri de pe Youtube 

pentru a face audiție la cântece, poze la poezii sau atașez un folder cu fișe.  

Legătura mea cu copii nu s-a schimbat decât în felul în care comunicăm, dar nici activitatea 

mea de acasă. Zilnic răsfoiesc site-uri, zilnic citesc, zilnic mă sfătuiesc cu colega de grupă, zilnic caut 

soluții, zilnic caut materiale cât mai atractive pentru copii.  Am convenit cu părinții ca la sfârșitul 

fiecărei zi să trimitem materialele pentru ziua următoare pe grupul de WhatsApp. 

Avantajele acestul mod de lucru cu copii sunt următoarele: 

Putem transmite repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe care le dorim. Astfel nu mai 

este nevoie de sincronizarea persoanelo rpentru a ne întâlni fizic.  

Părinții copiilor intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare, oricând și orinde. 

Prin internet pot fi transmise și imagini, video clipuri, fișiere și orice fel de material virtual 

pentru eficientizarea învățarii. Învățarea online poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru 

viitorul lor: de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere.  

Printre cele mai mari provocări pe care le-am întâmpinat se numără scăderea nivelului de 

interacțiune și comunicare dintre educatoare și copii sau dintre copii, dar și lipsa de activităților fizice 

și sociale.  

De asemenea, mai există două nevoi ce nu pot fi îndeplinite cu adevărat la vârste 

fragede: nevoia legată de relaţia cu educatoarea,ce cuprinde nevoia de a fi îndrumat, corectat, 

supravegheat,şi nevoia de interacţiune, comparare, imitare, asociere, pe care o are în raport cu ceilalţi 

copii. 
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Exemplu de o secvență de planificare a activitătilor dintr-o săptămână ( luni, marți, miercuri) 

activități pe care le-am postat pe Grupul părinților, pe Facebook. 

Tema anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii – „MICILE INSECTE” 

LUNI- Rutine zilnice:Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe 

dinți,pieptănat), deprinderide autoservire /autonomie personală (micul dejun/ gustare/ prânz cina), 

deprinderi de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a jucăriilor), momentul 

de lectură, gimnastica de inviorare 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDgFoDKQ_Cs 

 

1.DȘ - Cunoașterea mediului ,, Călătorie în lumea insectelor”– lectură după imagini 

https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/permalink/1617354688430844/ 

        - Urmărește cu atenție materialul prezentat- imagini animate video 

        - Care sunt părțile corpului unui fluture? 

        - Spune 3 insecte pe care ți le amintești ? 

 DEC- Artă ,,Buburuza!” Confecționare/ desen/pictură 

https://www.facebook.com/groups/308288236217406/permalink/1128800644166157/ 

           Ai putea să desenezi/ pictezi sau confecționezi și tu o buburuză? 

           Muzică și mișcare pe melodia cântecului „Buburuza” 

https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/permalink/1616185145214465/ 

           Acum joacă-te cu buburuza confecționată de tine! 

MARȚI- Rutine zilnice 

DLC -,,Furnica și lăcusta” - povestea educatoarei 

https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/permalink/1617305525102427/ 

          Denumiți personajele din poveste! 

          De cine v-a plăcut mai mult, de furnică sau de lăcustă? 

          Cum a fost furnica? 

          Ce a pățit lăcusta? 

ALA - Construcții: ,,Mușuroiul de furnici” 

  Construiește din pământ, lemne, cuburi sau alte obiecte mușuroiul, căsuța harnicelor furnici. 

           Joc de mișcare: ,,Furnicuța e grăbită!” 

           Imită mersul furnicii, cu brațele sus, iar în fiecare mână poartă 2 mere! O să fie distractiv! 

MIERCURI- Rutine zilnice 

DLC - ,,Joaca gâzelor”- memorizare   Ascultă cu atenție poezia- video 

https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/permalink/1622696597896653/ 

           Ce insecte întâlnim în poezie? 

           De ce se ascund insectele? 

           Ascultă încă o dată poezia! 

           Repetă cu un adult și apoi încearcă să spui versuri din poezia ,,Joaca gâzelor”! 

DEC - Artă: „Fluturășul”- pictură /dactilopictură   

           Pictează pe o piatră sau pe o foaie după model/chiar și liber, un fluturaș. 

           Poți să pictezi și cu degețelul buline  pe aripioarele fluturașului! 

           Spune ce culoare au bulinele pictatede tine? 

Joc de mișcare -„O furnică pe lăbuță!”    Dansează și te distrează! 

https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/permalink/1619100184922961/ 

Această perioadă difcilă a pus la încercare modalitățile cadrului didactic de adaptare la situația 

curentă. O mare schimbare a fost trecerea de la învățământul tradițional, online.  

Beneficiul major al acestor activități online,  este că se desfășoară în confortul unui mediu 

cunoscut de copil, bazat pe încredere și siguranță, iar acest lucru favorizează o învățare eficientă și 
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durabilă. În plus, cei mici pot parcurge materialele video în ritmul propriu, în funcție de nevoile și 

interesele individuale. 

O temelie bine clădită, niciodată nu va fi dărâmată și cum baza educației unui copil este 

grădinița, am ales să-i fiu tovarășa lor de joacă în prima călătorie. 

Prin joc copiii primesc educatie și doar prin educație putem schimba lumea. 

 

 

Bibbliografie:  

 

1. https://gradinitaonline.ro/ 

2. Revista-”Educație și noi orizonturi” / Nr. 2/sept. 2020 „Școala online – între necesitate și 

progres” 

3. Consilierea-scolara-on-line-cu-elevii - 2020-12-17 

4. Jurnal de joacă pentru părinți și copii. 
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

 

Prof. GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, 

MIZIL - PRAHOVA 
 

 

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.  

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. 

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 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. 

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. 

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 

• Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional 

• Materialele pot fi personalizate      
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• 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 

• 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 

  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 

• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online. 

Concluzii, 

S-au putut expune cateva idei, însă cu totii 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 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. 

 

 

 

 

 

  

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

734



 

Școala online în procesul educational 

 

Prof. înv. primar Grosu Mihaela Larisa                                                                          

Şcoala Gimnazială “Jean Bart” – Suceava 

 

“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) 

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.  

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.  

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 
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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.  

Exista 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. Competența digitală este una 

dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele și planurile 

de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai 

utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și 

intereselor copiilor.  

Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă 

toate cele 45 de minute. În 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. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON - LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

 

Prof. pt. înv. pr. GROSU RAMONA - ELENA 

Școala Gimnazială ”Alexandru Popescu-Telega”,                                                      

Comuna Telega, jud. Prahova 

 
  

Procesul de învățare definește oamenii la orice vârstă. Existența umană în sine este condiționată 

de învățare; pentru a supraviețui suntem nevoiți să învățăm, să cunoaștem mediul, să ne cunoaștem 

apropiații și forma cea mai profundă, să ne autodepășim. 

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

până acum, este învăţământul electronic. 

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. 

O dată cu declanșarea pandemiei COVID - 19, pentru a  evita răspândirea sau contaminarea cu 

virusul SARS-COv-2 și pentru asigurarea siguranței tuturor elevilor, s-a luat măsura continuării 

învățării de acasă, în sistemul de învățământ denumit online. 

Dorința noastră, a cadrelor didactice a fost aceea de a găsi soluții optime pentru a asigura 

suportul teoretico-practic pentru a continua procesul instructiv-educativ conform programelor 

scolare. De asemenea, o altă preocupare a noastră a fost aceea de a asigura o informare cat mai corectă 

a normele de conduită responsabilă în această perioadă. 

Unii dintre noi știau cam ce înseamnă aceast învățământ on line, dar cea mai mare parte a 

cadrelor didactice, inclusiv noi, nu auzisem de platforme educaționale pe care se poate realiza 

activitatea on-line. De aceea, în această perioadă, cu toții am devenit autodidacți, am încercat să 

depunem eforturi pentru a găsi soluțiile cele mai bune în așa fel încât să se păstreze contactul cu cât 

mai mulți elevi.  

Prima provocare a fost să ne putem conecta cu elevii care nu mai veneau într-un loc anume cum 

era sediul unității de învățământ ci erau acum împrăștiați și izolați în propriile lor case. De aceea, am 

căutat tot felul de sfaturi de la colegii de informatică, am urmărit tutoriale care explicau modul în care 

trebuie să se lucreze pe diverse platforme educaționale precum Google Classroom, Microsoft Teams, 

Edmodo, Kinderpedia și altele care permit gestionarea claselor, a resurselor de învățare și a 

progresului școlar. 

În cazul nostru, școala a optat pentru perioada martie-iunie 2020 pentru platforma  Kinderpedia, 

iar din noiembrie 2020–ianuarie 2021 pentru  platforma Google Classroom.  

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 teste.  

Văzând cum învățarea este mai eficientă în zilele noastre prin folosirea internetului, am 

identificat multe avantaje decât dezavantaje a învățării on line: 

 

Avantaje: 

1. distribuirea rapidă a materialelor didactice;  

2. elevii intră în posesia materialelor print-o simplă accesare; 

3. existența conținuturilor multimedia; 

4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu usurință; 
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5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor; 

6. folosirea conșinuturilor interactive, existența feed-back-ului. 

 

Dezavantaje 

1. dificultăți în utilizarea tehnologiei; 

2. lipsa comunicării reale/ fizice. 

 

Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului elevul 

primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp limită de postat 

cerințele profesorilor.  

Cred că aici rolul părinților devine mai important. Aceștia își pot verifica mai ușor copiii, pot 

verifica dacă au făcut lecțiile și temele.  

Viitorul nu aparține exclusiv învățământului on-line. Viitorul va fi o simbioză între clasic și 

modern, între tehnologie și tabla de la clasă, între conservatorismul profesorilor și maximizarea 

folosirii tehnologiei în a ușura accesul elevului la informație. 
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Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual 

 

 
Prof. înv. preşcolar Groza Aurelia 

Grădiniţa cu Program Normal Lugașu de Sus 
 

 

 

Educația digitala este absolut necesara într-o lume în care tehnologia prinde rădăcini din ce în 

ce mai puternice în toate domeniile. 

Învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație, înlocuiește din ce în ce mai mult 

metodele educaționale tradiționale pe care le foloseam acum 10-15 ani la școală și trebuie să gândim 

la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale.  

Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a 

tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente software elaborate, precum 

platforma educațională.          

Educația digitală 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. 

Tehnologia digitală 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, le sporește eficiența și productivitatea. 

Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă abilități 

de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care explorează 

întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre 

deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual.  

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, in contextul predării online, 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.  

De asemenea digitalul oferă adesea o modalitate mai interesantă și mai cuprinzătoare de 

informații.  

Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe 

profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru / comunicare. Astfel, câștigă foarte mult timp 

și reușesc să raspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând educația mai productivă prin comunicare 

continuă și dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate folosind numai metodele tradiționale 

Pe lângă profesori, și părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja interesul copilului 

în procesul de învățare. Aceștia pot explora, de asemenea, activități de învățare online cu copilul lor, 

care poate servi drept extensie a ceea ce învață în sălile de clasă.    

Tehnologia digitală oferă bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii în ceea ce privește 

dezvoltarea cognitivă a copilului, elevii au de câștigat în acest proces al digitalizării procesului de 

învățare, sporesc rapid schimbul și asimilarea de informații.      

Procesul de predare-învățare - evaluare, in sistem online, 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. 
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Totodată tehnologia digitală oferă și profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații cu alți 

profesori, în timp real, prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării conectate își sporesc 

abilitățile de învățare, experiența educațională și comunicare.   

De asemenea, 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.  

În grădiniţa de copii, calculatorul poate fi folosit în mai multe momente ale zilei: în etapa de 

jocuri şi activități alese, în activităţile opţionale sau în cadrul activităţilor desfăşurate cu întreaga 

grupă de copii, ținând seama de unele recomandări și sugestii ale specialiștilor privind utilizarea 

calculatorului ca element benefic pentru dezvoltarea copilului, printre care menționăm folosirea unor 

programe digitale care ajută descoperirea, orientată spre învățare . 

Jocul și joaca, explorarea și comunicarea constituie piatra de temelie a formării timpurii a 

identității. Tehnologia modernă se poate integra în educația timpurie a copilului cu condiția să fie 

interactivă și să nu ocupe totalmente timpul jocului real.  

Profesorul trebuie să utilizeze materiale special concepute pentru educația digitală, astfel încât 

să creeze acea interactivitate, să ofere și să primească feedback. Trebuie să aibă o metodă să distribuie 

materiale, să le ordoneze pe categorii, astfel încât fiecare elev să aibă acces la ele și să lucreze pe 

propria copie. 

Digitalizarea educației nu mai e un vis, ci o obligație. 
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE: AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

Profesor învățământ preșcolar Gruia Marea                                                                      

Grădinița P. N. ,,Pinocchio”, Reșita 

 

 

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. 

Educația online a preșcolarilor în vremea izolării este   o adevărată provocare pentru profesori, 

preșcolari și părinți din cauza faptului că preșcolarii , mari și mici, o au capacitate mică de concentrare 

a atenției.  

Profesorii din învățământul preșcolar sunt facilitatorii cunoașterii. Acum, ca educatori, ne 

preocupă lumea micilor învățăcei de dincolo de ecrane, ne preocupă starea lor de bine și-i privim cu 

drag și dor, cu ochii, cu sufletul, cu întreaga ființă, făcându-i  să ne simtă aproape, făcându-i una cu 

noi, vibrând la bucuria și încantarea din ochișorii încărcați de lumină.     

Acum, cu ajutorul tehnologiei încercăm, reinventându-ne prin eforturi nevăzute, să oferim clipe 

de bucurie, zâmbete, cântece, culori, dans, să creștem aripile copilașilor.  

Cel mai important în educația preșcolarilor este conectarea zilnică cu educatoarea pentru a reda 

stabilitatea și continuitatea copilului. Metodele prin care se conectează pot fi diferite: prin video, prin 

filmulețe cu activitati , cântece, activități experientiale, etc., pe care le trimitem părinților pentru copil 

sau prin video conferințe în grupuri mici.  

Fiecare copil e diferit și este important ca metodele de comunicare să fie experimentate până se 

ajunge la una atrăgătoare pentru copil și potrivită pentru părinte.  

Schimbarea metodelor de predare și învățare contribuie și la evoluția rolului profesorului. 

Mai importantă decât metoda folosită este emoționalul copiilor și al părinților.                            

Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării, iar educatorii pot veni cu o serie de 

sugestii, trasee prin casă, jocuri de imitare, astfel copiii își vor consuma energia chiar dacă nu ies din 

casă și se vor odihnii mai bine, vor colabora mai bine. 

Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deoarece copiilor le place să se implice în 

treburi casnice precum: aranjatul mesei, sortarea hainelor în dulap, efectuarea curățeniei, prepararea 

unei salate, a unei prăjituri. Acestea sunt activitati plăcute copiilor și le dezvoltă încrederea în sine, 

autonomia și multe abilități practice. 
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Grădinița are rol important de sprijin pentru părinți în organizarea unei rutine, acces la activități 

potivite pentru preșcolari prin educatorii care asigură suportul emoțional și conectarea cu ei și copiii 

lor. 
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Avantajele și dezavantajele internetului 

 

Gulian Aurelia, profesor învățământ primar                                                                   

Școala Gimnazială ”Elena Farago”, Craiova 

 

În ultimele decenii lumea s-a schimbat cu un ritm fantastic chiar de la o zi la alta, iar aceasta s-

a accentuat de la o generaţie la alta. Dacă bunicii şi străbunicii noştri şi-au trăit întreaga viaţa fără să 

apară ceva care să le schimbe în mod violent şi brusc viziunea asupra lumii, astăzi evenimentele se 

întâmplă la câteva ore sau chiar minute. Astfel, o informație nouă poate zdruncina înţelesul asupra 

lumii şi poate submina întreaga construcţie mentală, cerându-ne să ne modificăm toată gândirea şi 

credinţele. De ce s-au produs schimbările într-un ritm alert?  

Odată cu progresul omenirii nevoile umane s-au multiplicat şi diversificat, iar dorinţa oamenilor 

de a-și satisface cât mai multe nevoi, la un nivel cât mai ridicat și într-un timp foarte scurt, a generat 

un proces fără precedent. Progresul ştiinţei şi cunoaşterii a evoluat într-un ritm alert tocmai pentru a 

ţine pasul cu nevoile şi cerinţele omenirii, antrenând un consum din ce în ce mai mare de resurse şi 

factori de producţie, uitând practic că resursele sunt limitate la potenţialul Planetei.  

Internetul a schimbat și va continua să schimbe modul de organizare, desfășurare și funcționare 

a vieții economice, sociale, culturale, educaționale, politice etc. Astfel, apariția și dezvoltarea 

internetului au dus la schimbarea lumii cu un ritm fantastic, modificând brusc viziunea asupra lumii 

și obligându-ne să ne adaptăm gândirea și credințele la noile tendințe și descoperiri ale tehnicii, 

tehnologiei și inovației Motivele navigării pe internet: într-o proporție de 37,5% pentru socializare și 

comunicare cu prietenii, 33,2% pentru relaxare (muzică, filme, jocuri), 13% pentru informare și 

documentare, 10% pentru procesul de învățare, 6,3% pentru afaceri și comerț;  

Avantajele internetului 

1. Oferă informații imediate 

Una dintre utilizările incredibile pe care le oferă internetul este ușurința cu care, prin diferitele 

sale motoare de căutare, putem avea acces la orice informație dorită în câteva secunde. 

2. Generalizează conținutul 

Acest acces rapid la informații și disponibil întotdeauna tuturor persoanelor care au acces la 

internet a dus la generalizarea conținutului. Adică, toate informațiile pot fi difuzate rapid, astfel încât 

să permită campaniile de conștientizare, printre altele. 

3. Elimină barierele și spațiul 

Și cine nu studiază astăzi de la distanță? Un alt avantaj incredibil adus de Internet a fost creșterea 

și îmbunătățirea predării. Acum câțiva ani trebuia să frecventăm clasa obligatorie dacă vrem să 

studiem, de exemplu, în universitate. 

Acest lucru nu este necesar astăzi, pentru că dacă o persoană nu are timp să meargă la clasă, ei 

pot studia acasă adaptându-se la programul care le convine cel mai bine. Pe de altă parte, puteți, de 

asemenea, să urmați orele de clasă în timp real, dacă doriți. 

4. Facilitează accesul la învățare 
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Pe baza punctului anterior, internetul a facilitat învățarea prin paginile nesfârșite și resursele 

educaționale din care este compus. Putem găsi tot ce ne dorim și câmpul de care avem nevoie. 

De aceea, în prezent, sistemele educaționale utilizează în majoritate aceste beneficii pentru a 

sprijini predarea și, astfel, pentru a-și spori motivația în conținutul de învățare. 

Pe de altă parte, au fost deschise, printre altele, platforme precum Wikipedia, Coursera, Babbel 

și Teachertube, care s-au dedicat să ofere cunoștințe oamenilor de toate vârstele. 

5. Permite lucrul online 

Deoarece a eliminat barierele și spațiul, a modificat și modul în care lucrăm, deoarece nu mai 

este necesar să fim alături de partenerul nostru pentru a realiza împreună un proiect. 

Acest lucru poate fi oriunde în lume, fără a fi o problemă, deoarece putem lucra online cu același 

document sau suntem în contact prin intermediul mesageriei instant. 

6. Creșterea comunicării 

Crește pozitiv comunicarea cu oameni care sunt relaționati cu noi atat personal cât și 

profesional, deoarece ne permite să menținem relații cu ei prin intermediul rețelelor sociale, chat-

urilor, forumurilor.Rețele sociale precum Facebook, Twitter și Linkedin, printre altele, au devenit 

principalele mijloace pe care le avem astăzi pentru a comunica cu alte persoane sau chiar pentru a ne 

promova profesionist în întreaga lume. Pe de altă parte, ne permite și să creăm comunități de interes 

pentru a împărtăși cunoștințele pe care le avem despre un anumit domeniu. 

7. Permite globalizarea 

De asemenea, ne-a permis să luăm în considerare toate cele de mai sus, să explorăm alte culturi 

și ideologii care altfel ar fi fost imposibile. De asemenea, împărtășirea cunoștințelor și a gândurilor 

cu privire la problemele globale care ne afectează este, de asemenea, o realitate apropiată, care este 

posibilă datorită internetului. 

8. Oferă alte forme de divertisment 

Odată cu sosirea internetului în viața noastră, s-a născut un alt mod de petrecere a timpului și a 

distracției, fie singur, fie în compania altor persoane. Având doar acces la acest lucru, putem găsi o 

mulțime de jocuri și platforme, gratuit și plătit, pentru a se distra în timpul liber. Pe de altă parte, dacă 

vrem să fim conștienți de viețile celebrităților noastre preferate, o putem face și cu un clic pe mouse-

ul nostru și prin reviste digitale sau știri din inimă. 

9. Creează noi locuri de muncă și formulare de căutare 

Nu numai că ne permite să fim în contact cu prietenii noștri, dar și să căutăm și să solicităm 

oferte de muncă prin intermediul comunităților și portalurilor . După cum știm cu toții, există camere 

de chat și rețele sociale care ne ajută să găsim locuri de muncă. 

10. Noi modalități de a ne gestiona 

Internetul a revoluționat și conceptul de cumpărare. Nu mai trebuie să ne mutăm la magazinele 

de unde ne place să cumpărăm, le avem pe toate cu doar un clic al mouse-ului. De asemenea, a 

schimbat modul de accesare a achizițiilor de bilete pentru cinema sau de a efectua aranjamentele 

bancare și de călătorie. 

Dezavantaje ale internetului 

11. Probleme de confidențialitate a informațiilor 

Dacă nu se iau măsurile adecvate, informațiile noastre personale pot suferi amenințări și pot fi 

folosite de alte persoane pentru scopuri care nu sunt foarte adecvate. Toți suntem în pericol dacă nu 
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suntem conștienți de faptul că o persoană le poate folosi în scopuri criminale sau chiar să ne imită 

identitatea. 

12. Precizia redusă a conținutului 

Datorită cantității mari de informații care există pe internet, putem crede că totul este adecvat 

și adevărat. Așa că trebuie să știm cum să identificăm acele pagini sau portaluri care sunt prestigioase 

pentru a separa informațiile reale de cele false. 

13. Amenințări precum viruși sau spam 

Dacă programele de protecție indicate nu sunt utilizate atunci când navigăm pe internet, putem 

infecta dispozitivul sau laptopul. Pe de altă parte, acest lucru nu ne protejează și nu îl împiedică să se 

infecteze cu un virus. Trebuie să învățăm cum să evităm accesarea acelor pagini care nu sunt complet 

sigure. De asemenea, poate fi incomod pentru o persoană care dorește să viziteze un portal web și 

găsește publicitate nedorită care cauzează o navigare mai lentă. Pe de altă parte, putem, de asemenea, 

să primim spam la e-mailurile noastre; acestea sunt inutile și obstrucționează sistemul informatic. 

14. Creează dependență 

Odată cu apariția internetului s-au dezvoltat noi tulburări, cum ar fi cyberdiction. Internetul  

afectează viața persoanelor care îl folosesc în mod excesiv , provocănd un grad ridicat de dependență 

și chiar  depresie. 

15. Încurajează un stil de viață sedentar 

Mulți tineri petrec cea mai mare parte a timpului lor în fața unui laptop, în loc să meargă la 

sport sau să se joace cu prietenii lor pe stradă sau în parc. Acest lucru a declanșat, de asemenea, rate 

ridicate de obezitate, în special în rândul populației tinere, care, de obicei, petrec mai mult timp în 

fața laptopurilor. 

16. Comunicarea familială se înrăutățește 

Internetul a avut un impact negativ asupra familiei, deoarece în prezent există o mai mică 

comunicare între membrii săi din cauza utilizării excesive a dispozitivelor. 

17. Expunerea la conținut nedorit 

Un alt dezavantaj pe care utilizatorii de internet obișnuiți îl pot întâlni în timp ce navighează 

este expunerea la conținut necorespunzător și chiar pornografie. Pentru acei copii care folosesc 

notebook-ul de la o vârstă fragedă, există programe și recomandări de control parental.  

Deși acest lucru este dificil de controlat deoarece când căutați informațiilenecesare, puteți găsi 

acest conținut interzis cu ușurință și fără să doriți. 

18. Probleme de a distinge adevărul de cel nereal 

O problemă foarte gravă pentru mulți minori și pentru utilizatorii obișnuiți de internet este lipsa 

capacității de a ști cum să se facă diferența între lumea reală și cea virtuală.  

În unele ocazii, lumea virtuală, datorită avantajelor incredibile pe care le aduce, poate deveni și 

mai atractivă decât cea reală. 

După cum am văzut anterior, internetul a venit să rămână și să ocupe un loc în viața noastră atât 

de mult încât să nu înțelegem societatea în lipsa lui.  

Acest lucru a schimbat modul în care comunicăm cu alte persoane, căutăm lucruri, împărtășim 

informații, găsim prieteni.  
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Fără internet suntem lăsați în afara societății pentru că acum totul trece prin rețea într-o 

asemenea măsură încât, dacă nu aveți un telefon mobil, nu faceți parte din această lume. 

 Toată această utilizare are avantaje, dar și dezavantaje și trebuie să fim conștienți de ele de 

fiecare dată. 
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Învățământul din Estonia 

 

Prof. înv. primar Gut Mirela                                                                                                  

C. N. „O. Goga” Marghita, jud.  Bihor 

 

 

Rezultatele elevilor din Estonia sunt cele mai bune din Europa și printre cele mai bune din 

întreaga lume, conform testelor PISA. Dar care este rețeta pentru acest succes? Estonia s-a 

transformat dintr-o țară ex-sovietică săracă într-o economie europeană de vârf in care sărăcia nu îți 

stabilește destinul în educație. Mai mult de o treime dintre elevii estonieni din medii socioeconomice 

scăzute se numără printre cei mai performanți la testele PISA.  

În mod impresionant, Estonia are cel mai mic procent de persoane cu nivel scăzut de 

performanță dintre țările participante la PISA.  

În plus, contextul socio-economic are o influență limitată asupra rezultatelor învățării în 

Estonia, față de celelalte națiuni care participă la PISA.  

Un aspect notabil este nivelul de tehnologie folosit de elevii estonieni. Estonia este lider în ceea 

ce privește utilizarea platformelor web și e-școlare; mai puțin de două procente dintre studenții 

estonieni au o zi de școală obișnuită fără a utiliza Internetul.  

Tehnologia a pătruns în societatea estonă cu e-alegeri, e-taxe, e-poliție, e-sănătate, e-banking 

atât de mult încât țara a câștigat porecla "E-stonia". Puterea tehnologică avansată a țării este 

impresionantă, având în vedere populația de 1,3 milioane de locuitori.  

Cum au dezvoltat un sistem școlar bazat pe echitate și incluziune 

• Toți elevii au acces egal la educație, iar școlile trebuie să ofere cel mai bun mediu de învățare 

pentru toată lumea, indiferent de contextul socio-economic al elevilor. 

• Toți copiii primesc un prânz gratuit la școală, manuale gratuite, transport școlar gratuit și 

multe activități extrașcolare. Sistemul trebuie să aibă grijă de copiii care au nevoie de sprijin 

suplimentar. De exemplu, multe școli oferă și micul dejun pentru elevii care vin înfometați la școală. 

• Multe școli au centre de sprijin pentru a ajuta elevii care au dificultăți de invățare sau 

problemele disciplinare. În cazul în care școala este prea mică pentru a angaja un psiholog cu normă 

întreagă sau un terapeut, școala oferă serviciul prin intermediul centrelor de sprijin finanțate de stat. 

• Elevii care au dificultăți în a urma curriculumul obișnuit au un program individual de studiu. 

Repetarea anului școlar nu se practică. Școlile nu primesc fonduri suplimentare doar pentru că au mai 

mulți elevi din medii socio-economice sărace. De fapt, aceasta nu este o problemă la școli - școlile 

acordă atenție rezultatelor elevilor și nu mediului din care provin. Rezultatele PISA arată că sărăcia 

nu îți stabilește destinul. Dacă un copil se naște într-o familie săracă, dar există un sistem școlar de 

sprijin, acesta poate obține rezultate bune. Cazul estonian arată că elevii care provin din familii cu 

statut socio-economic scăzut ating 504 de puncte în domeniul științei, punctaj care depășește media 

OCDE (493 de puncte). 

Toți elevii au garantat accesul la educația primară și secundară și la educația timpurie și 

activitățile afterschool sprijinite public.  

Deși multe țări oferă un sprijin pentru educația timpurie a copiilor, Estonia garantează dreptul la 

o educație preșcolară finanțată din fonduri comunitare pentru fiecare copil începând cu vârsta de un 

an și jumătate. În consecință, aproape 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani (când copiii 

încep clasa I) sunt înscriși. După cum a comentat un membru al ministerului, aceasta nu inseamna 
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"babysitting", aceste centre de educație timpurie au un curriculum național care pune accentul pe 

șapte aspecte ale dezvoltării, inclusiv arte, muzica, mișcare, limba și matematica.  

  

Sprijin după școală  

Sprijinul statului și al comunității locale pentru educație se extinde și după școală. Estonia are 

un întreg sistem de școli de hobby și activități de tineret (o moștenire a sistemului sovietic) la care 

copiii pot participa. De fapt, elevii primesc finanțare din partea municipalității pentru a participa la 

cel puțin o activitate afterschool pe săptămână.  

Autonomia acordată cadrelor didactice și școlilor  

Școlile respectă cadrul curriculumului național care pune accentul pe limbă, matematică și 

știință, dar sprijină și alte aspecte ale dezvoltării. S-a convenit asupra rezultatelor de bază pe care 

trebuie să le aibă un elev, dar fiecare școală și profesor pot decide cu privire la modul în care ating 

obiectivele.  

Școlile trebuie să furnizeze un număr minim de ore de curs pe subiectele stabilite, dar au și o 

anumită libertate de alegere, se pot axa pe arte, tehnologie sau științe naturale. Ca rezultat, unii 

studenți ar putea ajunge să aibă mai multe ore de matematică și știință, altii mai multe ore de artă și 

limbă. Cu toate acestea, în medie, elevii estonieni prezintă în continuare performanțe înalte.  

Deși profesorii din Estonia sunt în vârstă și au salarii mici, raportează mai mult timp pentru 

predare și învățare decât multe alte țări  

Elevii estonieni au o performanță constantă, în ciuda îmbătrânirii populației care predă în 

învățământ și a dificultăților de a atrage noi cadre didactice. De fapt, aproape jumătate dintre 

profesorii estonieni au peste 50 de ani, iar profesorii estonieni au unele dintre cele mai scăzute salarii 

din țările OCDE.  

In acelasi timp, cadrele didactice estoniene raportează mai puțin timp petrecut pentru sarcinile 

administrative și pentru "păstrarea ordinii" și mai mult timp pentru predare și învățare decât multe 

alte țări. Toate acestea au loc într-o țară mică, unde toată lumea pare să cunoască pe toată lumea. Este, 

de asemenea, o țară cu o populație cunoscută pentru munca grea și o abordare metodică pe care unii 

oameni o descriu ca o formă de "exactitate germană". 

 

          Inspecție 

 

Chiar și sistemul estonian de inspecție al școlilor este mai puțin invaziv decât cel din multe alte 

țări. În Estonia nu există inspectorat și nu se efectuează o inspecție complexă. În schimb, Ministerul 

Educației și Cercetării efectuează inspecții școlare individuale în principal pentru cererile de licențiere 

sau în cazul plângerilor.  

Desigur, fiecare sistem educațional are probleme. În Estonia, pe lângă preocupările legate de 

meseria de profesor, există ingrijorări serioase cu privire la faptul că educația rămâne prea tradițională 

și că unii elevi sunt depășiți sau prea stresați.  

Cuvântul cheie care guvernează un sistem de educație funcțional și performant este încrede – 

rea. Adunând materiale pentru studiul caracteristicilor sistemului de educație estonian, concluzia la 

care am ajuns este că performanța în educația din Estonia este datorată (și) faptului că profesorul vrea 

să poată, este încurajat să vrea și, astfel, poate!  
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Învățare online vs. învățare tradițională 

 

 

Prof. învatamant primar Gutu Florentina 

Scoala Gimnaziala nr. 190 

 

 
Dezbaterea dintre învățarea online și învățarea tradițională crește în fiecare an. Criza Corona a 

făcut-o și mai relevantă, deoarece atat angajații, cat si elevii 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?  

 

Învățarea online este exact cum sună: are loc pe internet. Este o formă de învățare la distanță. 

Este interschimbabil cu termenul e-learning. Poate avea loc oricând, în orice loc, iar ritmul este 

flexibil. Spre deosebire de invatarea traditionala, cand elevii sunt impreuna, in clasa, in invatarea 

online, ei vor studia singuri.  

 

Dezvolta un stil de învățare independent, iar interactiunea este limitata. 

Ce este învățarea tradițională? Învățarea tradițională are loc într-un cadru de clasă.  

 

Există un profesor care moderează și reglează fluxul de informații și cunoștințe, iar elevii 

urmeaza 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. 

 

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. 

Dar, în ansamblu, se pare că învățarea online este o alternativă deplină pentru instruirea la clasă.  

 

Nu putem desemna un castigator. Nu ar fi corect pentru niciuna dintre metodele de învățare, 

deoarece ambele au argumentele pro și contra.  
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EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE!                                                                                  

ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

Prof. inv. prescolar: Gyeacovici Andreea Nadina 

Gradinita P. P. Nr. 1 Sannicolau - Mare, jud. Timis 
 

                        

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 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.  

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. 
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- 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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Arta tranzientă și creativitatea la preșcolari 

 

Haiden Elena Roxana,                                                                                                   

Grădinița nr. 178, București 

 

 

Arta tranzientă mai este cunoscută și sub numele de artă mobilă, este o colecție de materiale 

din care copiii creează o imagine. Materialele utilizate sunt resurse deschise și nu există un produs 

final permanent. Copiii își petrec o cantitate considerabilă de timp mutând materialele ici și colo 

pentru a crea o imagine. Nu există niciun motiv pentru care acest lucru nu poate fi făcutin interior cât 

și in exterior. 

Oferirea de artă tranzitorie de timpuriu, copiilor preșcolari, deschide o mulțime de oportunități 

de învățare pentru copii. Poate ajuta la dezvoltarea creativității lor, precum și a abilităților de 

imaginație, ea oferă copiilor capacitatea de a crea și explora materiale fără a se simți sub presiune. 

Arta tranzientă nu este permanentă, le premite copiilor să manipuleze, să exploreze, să sorteze, 

să experimenteze cu modele forme, să proiecteze și să reproiecteze. Cei mai mulți copii se vor bucura 

să exploreze resursele naturale și să le manipuleze pentru a crea o imagine. Materialele pot fi folosite 

intr-o varietate de moduri pentru domeniile de invățare și activități liber alese. 

Copiii alături de părinți, pot iniția colecte de materiale din natura, din păduri sau parcuri, în 

timpul plimbărilor în familie, în concediu sau excursii, la munte sau la mare (bețe, crengi, castane, 

alune, ghinde, mușchi, scoarță de copac, frunze de diferite forme etc). Pot începe să mai colecteze și: 

pene, pietre mari și mici, mărgele, nasturi, șuruburi, piulițe, resturi de materiale, ațe, paste, cofraje 

mari și mici, tuburi de hartie, resturi de hartie colorată etc. 

Arta tranzitorie este pur și simplu artă fără lipici, nepermanentă, orientată către proces, fără 

așteptări, poate fi la scară mică sau mare, individuală sau colaborativă. 

Arta tranzientă se bazează mult pe lucrul cu elemente ale naturii, dar și cu loose-part – așa 

numitele piese libere, care pot fi și obiecte care nu aparțin naturii. 

Loose parts reprezintă o modalitate excelentă de a încuraja joaca liberă și creativitatea copiilor. 

Spre deosebire de spațiile statice de joacă sau de jucăriile construite de-a gata, ele contribuie la crearea 

unor medii mobile și versatile, în care obiectele sunt mutate și recreate în nenumărate feluri. Iar copiii 

au nevoie de astfel de medii în care să își exprime neîngrădit creativitatea, să aibă libertatea de a 

improviza, de a manevra obiecte, de a inventa pe loc, de a construi, de a se răzgândi, de a schimba 

ideile și planurile pe parcursului jocului. 

Loose parts pot fi amenajate în curți de școli, în grădinițe, în centre de educație sau de joacă, 

însă le putem găsi și în stare naturală. O plajă sau o pădure reprezintă, prin excelență, medii naturale 

pline de piese libere numai bune de explorat și descoperit pe îndelete de către cei mici. Acestea au 

capacitatea de a genera și de a stimula o gamă foarte variată de jocuri imaginative. Practic, putem 

spune despre ele că sunt niște jucării „non-prescriptive”, cu posibilități deschise de utilizare. 

 

Oferiți o selecție de piese libere pe care să le manipuleze copiii. Când puneți aceste materiale 

împreună, luați în considerare potențialul creativ pe care îl au piesele. Copiii vor veni invariabil cu 

idei pe care nu le-au luat in considerare, dar își propun să includă diferite texturi, dimensiuni și forme. 
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https://scoala9.ro/joaca-libera-si-jucariile-de-consum/595/


 Beneficii ale artei tranziente: 

➢ Creativitate: posibilități nelimitate de aranjare a materialelor furnizate 

➢ Rezultate multiple: iubire și respect față de natură 

➢ Fără așteptări: crește încrederea copiilor în forțele proprii 

➢ Mindfulness: este o activitate calmă și relaxantă, ei crește puterea de concentrare și răbdare, 

ei devenind absorbiți de propriile creații  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

http://rowlandhill.haringey.sch.uk 

https://pemburyhouse.haringey.sch.uk/ 
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EDUCAȚIA DIN ZILELE NOASTRE 

 

Haita Anamaria                                                                                                            

Grădinița cu program prelungit nr. 28 Oradea 

 

 

„Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile  

intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața.” (Ioan Slavici) 

 

Într-o lume tot mai agitată și mai grăbită, în care nimeni nu mai are timp de nimic, cresc copiii 

zilelor de azi. Toți vrem totul acum și nimic nu poate fi amânat pe mai târziu, copiii sunt cei care au 

de suferit cel mai mult. 

Vedem copiii cărora li se cere să fie buni în toate, să aibă toate calitățile, să fie și independenți 

de la cele mai fragede vârste. Dacă nu au cursuri de limbi străine sau tot felul de cursuri de sport, 

atunci au cursuri de dezvoltare personală sau cine știe ce cursuri. Dar timpul liber al copiiilor este 

drastic scurtat. 

În ziua de azi nu mai vede copii care merg la bunici la țară vara, ci vedem copii care merg  în  

tabere de vară, cu un program strict și cu multe activități bine structurate, în care copiii sunt veșnic 

solicitați să participe. Nu am nimic împotriva acestor tabere, dar consider că o pauză ar fi binevenită 

copiilor care pe parcursul anului școlar au atât de multe activități. 

Ritmul alert nu va încetini ci va pune și mai multă presiune pe copii. Și atunci ei vor trebui să 

se adapteze. Aceasta este lumea în care trăim și tare mi-ar placea să se găsească soluții pentru 

îmbunătățirea calității educației copiilor. 

În învățământul traditional preșcolar pare a fi puțin mai liniștit, avem posibilitatea să tragem o 

gură de aer și să lăsăm lucrurile să decurgă normal în dezvoltarea copiiilor, deși totul este dirijat și 

premeditat, copiii au totuși timp și să se joace. 

Nu degeaba se spune că jocul este activitatea principală în devoltarea copilului, aceasta este cu 

adevărat cea mai plăcută activitate pe care copilul o poate defășura. Se dezvoltă și se adapteză 

mediului social în care va trăi. Își însușește toate deprinderile practice, cognitive și sociale de care va 

avea nevoie toată viața. Deci să le oferim și puțină libertate pentru ca viața lor să nu fie la fel de 

agitată ca și a oamenilor mari. 

Copiii sunt diferiți și fiecare în parte are nevoie de un anumit ritm și un anumit număr de 

informații pentru a nu deveni suprasaturat, iar în final să devină plictisit de atâtea informații generale, 

care multe nu vor avea nici un fel de influență în viața lor. 

Să îi lăsăm pe copii să se exprime, să descopere, să realizeze ce se întâmplă în jurul lor și să îi 

ghidăm în așa fel încât atunci când vor crește și vor ajunge să fie adulți să nu fie luați prin surprindere 

că viața are și suișuri și coborâșuri. Să conștientizeze că tot ceea ce învață la vârste fragede vor folosi 

pe parcursul vieții.  

Poate și noi dascălii ar trebui să îi îndrumăm prin activitatea noastră să pună în practică ceea ce 

deprind în activitățile pe care le organizăm. Să facem totul mult mai practic, astfel copiii să exerseze 

cât mai mult sub îndrumarea noastra tot felul de deprinderi și priceperi, care le-au acumulat. 
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Puterea exemplului este de multe ori mai importantă decât vorbele și imaginile care le sunt 

prezentate. Se pot face multe activități în cadrul instituțiilor de învățământ care să îi pregătească mult 

mai bine pentru viață, dar pentru asta avem nevoie de cadre didactice implicate, parinți deschiși la 

nou și ajutorul partenerilor din comunitatea imediat apropiată. Un exemplu foarte relevant ar fi ca în 

săptămâna în care vorbim despre meserii.  

Copiii să aibă acces, să poată vizita cât mai multe instituții cum ar fi: unitatea de pompier, 

brutărie, coafor, fabrică, fermă de animale și altele sau, părinții care doresc să vină să le prezinte in 

grădiniță meseria lor. Toate aceste activități vor rămâne în mintea copilului mult mai active și totul 

ar avea un mai mare impact în devenirea lor ulterioara ca adult.  

Jocurile care se vor desfășura în cadrul activităților din grădiniță vor fi mult mai precise și mai 

conștiente din partea copiilor. 

În mâinile noastre ale dascălilor stă măiestria prin care acești copii se dezvoltă zilnic și dacă noi 

facem totul cu dăruire și implicare necondiționată atunci putem schimba puțin din modul alert în care 

se dezvoltă și cresc. 

Să încercăm totuși să facem mai frumoase zilele și modul de învățare a copiilor din ziua de azi 

pentru că ei sunt viitorul de mâine la care noi clădim fundația. 

 

Bibliografie: 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 

2. M. Lespezeanu -,,Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar” –O metodică a 

activităţilor instructiv-educative, Ed. S. C. Omfal Esenţial S.R.L.,Bucureşti, 2007; 
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Educația între tradițional și digital 

 

 

Prof. înv. primar Hajdo Mirela 

Școala Gimnazială nr. 2, Timișoara 

 

 
 

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. 

Sistemul de învățământ din întreaga lume se reorientează către practici noi de comunicare și de 

cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile 

instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți 

și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a 

activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber. În acest sens, 

utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste 

elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a 

întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu 

am mai întâlnit-o până în prezent. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile au  trebuit 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. 

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 

Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în 

față cu oportunitățile de învățare online.  

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. 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. 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.  

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 

specifice, dintre care cel mai frecvent: utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului 

digital, cum ar fi situri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, 

laboratoare virtuale, muzee virtuale. La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru 

activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Dotstorming, Wordwall etc.) 

Metodele interactive: creează deprinderi, facilitează învăţarea în ritm propriu,  stimulează 

cooperarea, nu competiţia, sunt atractive, pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de 

învăţare.   

Învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație prin faptul că îi face pe elevi/studenți 

să devină mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile.  

Educația digitală îi motivează pe studenți, devenind mai responsabili. Cei care folosesc 

tehnologia digitală pentru a învăța devin mai implicați în acest proces și sunt mai interesați să-și 
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dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și 

implicat. 

Educația digitală  completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare a 

inteligenței emoționale, etc.;  

Lecţiile virtuale și educaționale reprezintă un avantaj: oferă studenților 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. 

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. 

 

 

Bibliografie:  

 

• P. Botneriuc, C-tin Cucos, G. Glava „Școala online –Elemente pentru inovarea educației”, 

București, mai 2020; 

• https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/389-392_7.pdf  
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Învățământul online, păreri pro și contra 

 

HAJDU SZIDONIA, Profesor învățământ preșcolar                                                         

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Grădinița cu P. P. „Albinuța” 

Tîrgu Mureș 

 
 

Viața noastră este dominată de tehnologie - depindem de cloud computing pentru a sincroniza 

informații între toate dispozitivele noastre electronice; putem trimite mesaje text, e-mail și tweet 

aproape simultan de pe telefoanele noastre inteligente; avem acces la informații 24/7 prin Internet. 

Nu este de mirare atunci că tehnologia care ne permite să facem toate aceste lucruri se aplică tot mai 

mult și în domeniul educației, activităților de învățare. În timpil pandemiei, întreaga lume a adoptat 

această idee, ca unica soluție pentru cuntinuarea procesului instructiv-educativ. 

Tehnologia s-a dovedit a fi un mare facilitator pentru învățare, oferind acces mai larg și 

facilitând educația continuă. Mai multe platforme interactive și captivante au fost folosite,pentru a 

furniza informații de formare și consolidare a abilităților. 

Cu toate acestea, la fel ca majoritatea noilor tehnologii, e-learning-ul are încă dezavantajele sale 

Iată câteva dintre avantajele și dezavantajele adoptării e-learning-ului. 

 

Beneficii: 

• Acces. Poate că cel mai valoros beneficiu al e-learning-ului este că oferă acces unui public 

mai larg. Prin cloud computing și Internet, se pot oferi instrumente de instruire elevilor și studenților 

oricând, oriunde.  

• Cost scăzut. Un alt avantaj cheie pentru e-learning - este costul relativ scăzut. Învățarea 

electronică nu necesită echipamente sau cărți noi 

• Ușurință în utilizare. Alegând o platformă ușor de utilizat, profesorii se pot baza pe elevii 

lor să poată naviga și să învețe cum să o folosească rapid. Desigur, nu orice platformă de e-learning 

este ușor de utilizat și nu fiecare copil se descurcă cu tehnologia, dar, în general, școlile pot profita 

de avantajele oferite de un instrument de predare tehnologică pe care majoritatea copiilor se vor simți 

confortabil să îl folosească. 

• Aplicabilitate. În ceea ce privește accesul, costul, funcția și aproape orice altceva la care te 

poți gândi, e-learning-ul poate fi adaptat nevoilor. Indiferent dacă este vorba de cinci copii sau 

cincizeci, instrumentele de e-learning pot fi personalizate în funcție de ceea ce funcționează cel mai 

bine pentru nivelul și nevoile lor În cazul în care copiii simt că știu foarte bine anumite subiecte, 

aceștia îi pot trece peste ei și pot pierde mai puțin timp. În acest fel se pot concentra pe subiectele la 

care trebuie să lucreze cu adevărat. Copiii ajung, de asemenea, să învețe în ritmul lor, ceea ce este 

avantajos. 

 

Puncte slabe: 

• O mărime nu se potrivește tuturor. Unul dintre principalele dezavantaje ale e-learning-ului 

este că nu atrage toate stilurile de învățare. În timp ce majoritatea copiiilor apreciază libertatea și 

flexibilitatea oferită de e-learning, mulți preferă metoda tradițională de clasă decât învățarea pe 

computer. Unii copii ar putea prefera să învețe printr-o abordare practică și ar putea găsi e-learning-

ul cam prea mult ca să treci prin mișcări, în loc să aplice lecțiile la scenarii din viața reală. 
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• Izolare. Învățarea prin Internet pe computere individuale permite un acces mai larg, dar 

poate duce, de asemenea, cu ușurință la izolare. Învățarea față în față înseamnă că elevii pot pune 

întrebări și le pot răspunde imediat, ceea ce nu este cazul învățării electronice. Elevii au libertatea de 

a învăța pe cont propriu oriunde s-ar afla, dar acest lucru le poate lăsa cu un sentiment de izolare și 

lipsă de sprijin. Lipsa unei clase fizice și a unui învăâător poate fi frustrantă și demotivantă. 

• Probleme tehnice. Deși majoritatea dintre elevi sunt confortabili navigând pe internet și în 

lumea computerelor, nu toată lumea este la fel de pricepută în materie de tehnologie. Acești copii ar 

putea găsi conceptul și / sau executarea e-learning-ului dificil de înțeles. Chiar dacă software-ul de 

învățare electronică este ușor de utilizat, ideea de utilizare a acestuia poate fi descurajantă pentru unii, 

în special pentru cei care nu folosesc zilnic această unealtă. Alte probleme tehnologice potențiale pot 

include o conexiune lentă la Internet, cerințe specifice ale browserului și o compatibilitate redusă a 

dispozitivului, copii din medii defavorizate. 

• Lipsa de control. Prin e-learning, angajatorii oferă control angajaților să învețe în timpul lor 

și în felul lor. Deoarece copii pot utiliza instrumentele de e-learning în ritmul lor, există riscul ca unii 

să rămână în urmă sau să treacă prin material fără să acorde o atenție deosebită. Această lipsă de 

control asupra procesului de învățare îi poate determina pe unii să fie obosiți să folosească e-learning-

ul în scopuri de instruire. 

Atunci când este implementat strategic și corect, atunci când este nevoie, și nu există altă 

posibilitate, e-learning-ul are potențialul de a înlocui învățământul tradițional. 
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Homeschooling sau școala de acasă 

 

Halasz Katalin 

 

 

Homeschoolingul este forma de școlarizare, reglementată legal, care se realizează în cadrul 

familiei, acasă și nu într-o instituție de învățământ din sistemul public sau din sistemul privat. În 

România, aceasta formă de învățământ nu este reglementată de nici o lege; există doar o mențiune în 

Legea educației naționale, în Articolul 25 alineatul (3) în care se specifică următoarele: „Pentru copiii 

cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza învățământ 

la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală.”  

Avantajele homeschooling:  

Copilul poate învăța în ritmul lui propriu, conform aptitudinilor și pasiunilor lui, conform 

tipului de inteligență și sensibilităților sale. 

Stabilirea unui program flexibil de învățare : unii copii pot învăța foarte ușor dimineața, iar alții 

se trezesc dimineața mai târziu și le este mai ușor să-și însușească cunoștințele în a doua parte a zilei. 

Siguranța fizică și emoțională a copilului, care nu va mai fi supus diferitelor forme de agresiune, 

cunoscute sub numele de bullying: copilul este ferit de influența anturajelor negative, de prejudecăți. 

Totodată învață un lucru foarte important- el trebuie să se afle în competitivitate doar cu el însuși, nu 

cu ceilalți. Nu mai există acea presiune asupra lui că el a luat o notă foarte mică la o materie, spre 

deosebire de colegul său. 

Metode de învățare mult mai diverse: permite abordarea unei pedagogii alternative raportate la 

particularitățile cognitive și psihologice ale copilului;în mediul online există resurse educaționale 

suficiente. 

Familia îl poate educa insuflându-i propriile convingeri și valori, inclusiv cele religioase, care 

nu pot fi regăsite întotdeauna în învățământul de masă. 

Dezavantajele homeschooling: 

Gestionarea ineficientă a timpului. În perioada de izolare, când părinții au fost nevoiți să-și 

desfășoare sarcinile de la muncă acasă, copiii au continuat cursurile online, astfel că părinții au 

observat cât este de dificil să lucreze în timp ce copilul îi solicită ajutorul pentru tema la matematică 

sau alt proiect școlar. În plus, constată că nu mai are timp să se ocupe de sine. Acest lucru depinde 

însă și de abilitatea părintelui de a știi cum să-și gestioneze timpul. 

Lipsa socializării. Acest aspect ar putea fi posibil doar în cazul în care familia locuiește într-un 

colț de lume izolat, cum ar fi un sat de munte uitat de lume, unde casele sunt la mare distanță una de 

cealaltă și unde predomină o populație îmbătrânită. Însă într-un oraș în care există și posibilitatea 

realizării unor cursuri și activități extrașcolare, sportive sau artistice, copilul are ocazia de a se 

împrieteni și de a socializa cu cei de vârsta lui. 

Teama părintelui de a nu avea suficientă răbdare să se ocupe întreaga zi de procesul de instruire 

a celor mici. Este nevoie de mult tact pedagogic și dragoste față de copii. Dacă un dascăl reușește, cu 

atât mai multă răbdare și dragoste va avea un părinte față de propriul copil.  
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Efortul și timpul pe care trebuie să-l investească părintele. Părintele trebuie să fie conștient de 

faptul că este direct răspunzător de educația copilului și că trebuie să se ocupe de acest lucru în fiecare 

zi, fie personal, fie apelând la profesori meditatori. 

Efortul financiar suportat de familie. Unul dintre părinți va fi nevoit să renunțe la job pentru a-

i asigura copilului o educație de tip homeschooling și atunci este posibil să scadă vizibil venitul 

familiei. Așa cum în ultima perioadă ne-am îndreptat mai mult atenția spre învățarea acasă, la fel 

putem să ne gândim și la varianta de telemuncă, în situația când aceasta este posibilă și pregătirea 

profesională a părintelui o permite.  

Prejudecățile celor din jur. Întotdeauna vor exista persoane care vor fi de acord cu deciziile 

noastre în general, așa cum vor exista și oameni care ne vor judeca pentru o decizie sau alta. Însă este 

mai important ca părintele să țină cont de ceea ce consideră că este mai bine pentru el și pentru copilul 

său. La rândul său, copilul va fi privit cu scepticism de cei care nu agreează acestă formă de educație; 

dar în felul acesta va învăța că suntem diferiți și că facem alegeri diferite, pe care va trebui să ni le 

asumăm. 

Ca o concluzie la cele spuse mai sus, ceea ce ar trebui să reținem este că homeschoolingul sau 

școala de acasă este o formă de educație , care implică un nivel ridicat de autonomie în învățare, cu 

metode de aplicare personalizate și adaptate fiecărei familii în parte și cu posibilitatea obținerii unor 

rezultate profesionale cu adevărat eficiente.  

  

[1] 

http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1692/Legea_educatiei_nationale,_actualizata_2020__Legea

_nr__1_2011/page/6#nextPage 
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Educație fără frontiere! 

„Școlile în mișcare finlandeze” 

 

 

Profesor pentru învățământ primar, Cornelia Corina Han 

Școala Gimnazială Nr. 7, Mediaș 

 

 
 

Finlanda este un stat nordic al bunăstării. Sistemul de îngrijire a sănătății este conceput pentru 

a oferi o acoperire universală și un acces egal la servicii pentru toată lumea. Educația este văzută ca 

fiind crucială pentru competitivitatea și bunăstarea societății. Scopul legilor naționale referitoare la 

școli și educație este de a promova bunăstarea și siguranța elevilor. Serviciile de îngrijire a sănătății 

sunt gratuite pentru elevii din învățământul obligatoriu. Există asistenți medicali și stomatologi 

disponibili în școli. De asemenea, școlile au psihologi și asistenți sociali pentru cei care au nevoie de 

aceste servicii. 

Calitatea vieții școlare afectează în mod direct sănătatea copiilor și a tinerilor. 

Menținerea bunăstării în rândul elevilor este o condiție prealabilă pentru învățare. Educația nu 

poate duce la succes dacă nu sunt satisfăcute nevoile fizice, emoționale și sociale de bază ale elevilor. 

Sistemul de învățământ are o oportunitate semnificativă de a influența sănătatea și formarea 

obiceiurilor studenților, ceea ce se corelează cu bunăstarea cetățenilor la scară societală. Prin predarea 

și susținerea dezvoltării comportamentului pozitiv de sănătate elevilor la o vârstă fragedă, le insuflăm 

un mod de viață care poate continua pe tot parcursul maturității. 

Bunăstarea studenților este susținută de multe inițiative. Iată câteva dintre exemplele noastre 

selectate: 

Activități anti-bullying  

KiVa este un excelent program de cercetare anti-hrănire. Scopul programului este pur și simplu 

să pună capăt agresiunii, prin acțiunile îndreptate către toți elevii, cum ar fi: discuțiile și urmăririle 

individuale și de grup, sunt luate atunci când apare un caz de agresiune și sunt direcționate în mod 

specific către elevii implicați, atât agresorul, cât și victima agresiunii. În reducerea și prevenirea 

agresiunii, este subliniată responsabilitatea fiecărui elev în ceea ce privește bunăstarea universală a 

altora. 

Garantarea egalității - o modalitate de a sprijini bunăstarea elevilor 

Toate cărțile și alte materiale de învățare sunt furnizate de școală și, prin urmare, sunt gratuite 

pentru familii. Se apreciază foarte mult implicarea elevilor în luarea deciziilor comunității școlare. 

Elevii pot participa la activități de planificare și pot lua în mod democratic decizii cu privire la 

problemele generale din fiecare școală.  

Mai multe inițiative și servicii de sprijin sunt oferite prin intermediul școlii proprii a unui elev 

sau a partenerilor săi de cooperare, dacă este necesar, pentru a sprijini învățarea sau bunăstarea unui 

elev sau a unei familii. Formele de inițiative includ, de exemplu, servicii pentru îngrijirea sănătății, 

nevoi de provocare psihologică sau de învățare sau sprijin pentru gestionarea unei vieți de familie 

funcționale. 

Pedagogie pozitivă - O abordare transversală în toate școlile din regiune 

Educația pozitivă este o abordare care promovează bunăstarea elevilor și a personalului, care 

permite persoanelor și comunităților să înflorească. Un punct fundamental este acela de a sublinia 

punctele forte ale fiecărui elev.  

Prin principiile lor, elevii sunt îndrumați să învețe să vadă diversitatea ca pe o bogăție și că toată 

lumea are puncte forte. Munca în echipă este cel mai reușit mod de a obține cele mai bune rezultate! 
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Mindfulness în școli 

 

Practicarea mindfulness susține abilitățile de concentrare ale elevilor. Mindfulness poate fi adus 

la școală prin adăugarea unor mici momente de calmare într-o zi programată. Exercițiile simple pot 

include meditație, întindere și practici pentru calmarea minții. Astfel de metode îi ajută pe elevi să se 

concentreze și să evite stresul, devenind mai conștienți de ei înșiși. Aceste tipuri de exerciții sunt mai 

semnificative în lumea digitalizată de astăzi decât oricând. Bunăstarea crește atunci când elevii sunt 

învățați să practice atenția în școli. Prin crearea unor modele comportamentale pozitive, echilibrăm 

bunăstarea copiilor noștri și a generațiilor viitoare. 

Școli în mișcare - un program național de creștere a activităților fizice ale elevilor 

Școlile finlandeze în mișcare este un program național de acțiune care vizează stabilirea unei 

culturi active din punct de vedere fizic. Scopul este de  a asigura elevilor o oră de activitate fizică în 

fiecare zi. Școlile care participă la program își pun în aplicare propriile planuri individuale de creștere 

a activității fizice în timpul zilei școlare.  

În timpul școlii, activitatea fizică poate fi sporită prin adăugarea mai multor lecții de educație 

fizică, promovarea deplasărilor active și încurajarea pauzelor active fizic. 

În timpul lecțiilor școlare, comportamentul sedentar poate fi scăzut prin implementarea 

metodelor de învățare activă care implică pauze active scurte pentru a sprijini învățarea optimă și a 

evita perioade lungi de ședere continuă. 

 

Bibliografie:  

https://www.globaleducationparkfinland.fi/  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE                                                                             

FOLOSIREA RESURSELOR  EDUCAȚIONALE,                                                    

PREMISĂ A EDUCAȚIEI DE CALITATE 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: HARHOI MONICA CĂTĂLINA                                    

Grădinița cu P. P. Nr. 47 Municipiul Ploiești 

 

Primii șase ani de viață sunt esențiali pentru dezvoltarea armonioasă și echilibrată a copiilor. În 

această etapă se formează 85% din structurile neuronale ale creierului și se dezvoltă funcțiile cognitive, 

emoționale, sociale, lingvistice și motorii.    

Conexiunile între neuroni sunt întărite în funcție de stimuli – afecțiune, comunicare, învățare – și 

totul se întâmplă într-un ritm amețitor. În acest cadru general privind dezvoltarea copiilor, este necesar să 

punem accent pe educaţia timpurie și pe importanța covârșitoare a utilizării resurselor didactice în procesul 

instructiv-educativ.                 

Educația timpurie este fundamentală în dezvoltarea creierului copilului și reprezintă baza 

formării lui ca adult. Cele mai importante provocări din domeniu sunt legate de calitatea, relevanța și 

eficiența educației și mai puțin de acces, potrivit Strategiei privind modernizarea infrastructurii 

educaţionale 2017-2023 realizată de Ministerul Educației și Cercetării.  

Pornind de la această realitate nu tocmai îmbucurătoare, constatăm faptul că în procesul de 

predare-învățare resursele didactice, precum caietele, ghidurile de pregătire, fișele de lucru și 

materialele-suport sunt o necesitate pentru a oferi o educație de calitate, eficientă și adecvată 

cerințelor actuale.  

Conștient de resursele de care are nevoie pentru a-i ajuta pe copii să învețe, personalul didactic 

selectează anumite instrumente suplimentare pentru ca procesul de predare-învățare să fie eficient. 

Dacă materialele puse la dispoziția sa nu sunt suficiente, atunci este nevoie de alte resurse didactice 

pentru a-i forma copilului competențele prevăzute de programa școlară.    

Accesul la resurse didactice de calitate: 

Aici intervin actorii din spațiul editorial autohton, cărora le revine datoria de a susține procesul 

instructiv-educativ prin conceperea de materiale care să dezvolte într-o manieră integrată cunoștințele 

și abilitățile copiilor. 

Caietele educaționale pentru preșcolari sunt adaptate particularităților de vârstă ale copilului. 

Acestea cuprind fișe de lucru, jocuri, activități și exerciții prin care copiii să-și dezvolte creativitatea, 

motricitatea fină și abilitățile de scriere, citire și calcul matematic. Folosind caiete tipărite, cei mici 
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vor fi capabili să se concentreze, să gândească logic și să-și identifice propriile emoții, în timp ce 

învăță despre ei și despre mediul înconjurător. 

În primii ani de viață, copiii care explorează mediul înconjurător folosindu-și la maximum toate 

cele cinci simțuri vor înregistra o dezvoltare mai rapidă. Utilizarea în mod constant a resurselor 

didactice în activitățile de educație și formare a copilului preșcolar, completează și consolidează 

informațiile primite în această etapă. 

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. 

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.  

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! 

Capcanele educației digitale la vârsta preșcolară: 

Telefoanele, tabletele sau calculatoarele interferează cu toate activităţile copiilor, de la 

învățarea prin joc, la folosirea imaginaţiei sau explorarea mediului înconjurător. În cazul copiilor care 

sunt expuși la dispozitive digitale mai multe ore pe zi, s-a constatat o medie mai scăzută la rezultatele 

testelor cognitive. De aceea, comunicarea directă și joaca asistată de un adult, precum și integrarea 

copilului într-o colectivitate sunt mult mai utile decât a-l lăsa pe copil să se joace singur sau în fața 

unui ecran. 

 Concluzii 

Comunitățile școlare care se confruntă cu o dezvoltarea slabă a infrastructurii existente, cât 

și accesul limitat al copiilor la materiale didactice contribuie la menținerea decalajelor în cadrul 

proceselor educaționale.  

Utilizarea caietelor educaționale și a resurselor didactice pentru preșcolari optime, raportate la 

particularitățile de vârstă ale copiilor și care pun accent pe unicitatea fiecărui copil, pe importanța 

securității sale emoționale și stimularea creativității, astfel încât aceștia să fie participanți activi la 

propria dezvoltare conduce cu sigurantă la o educație de calitate. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

Școala online 

 

 

Prof. înv .primar, Haricleea Diugan 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca, Cluj 
 

 

 

După reîntoarcerea la școală, față în față cu copiii din ciclul primar, am putut constata mai bine 

efectele școlii online: lacune în asimilarea de cunoștințe și o slabă participare activă la ore, dezinteres 

față de învățare.  

 

La cei mici, conexiunea umană zilnică este extrem de importantă. Oricât de multe jocuri și 

aplicații atrăgătoare am utilizat în timpul școlii online, puse la dispoziție de internet, incomparabil 

mai eficientă este munca în sala de clasă, zi de zi.  

 

Atmosfera creată împreună, elevi și profesori, în realizarea unor proiecte comune, cum ar fi: 

organizarea unei simple expoziții pe hol, salutul de dimineață, gimnastica de înviorare și așezarea 

dimineața în bănci, noutățile zilei împărtășite colegilor, concursuri și teste, jocuri și pauzele mult 

așteptate, lecții care stârnesc emoție  și bucuria învățarii, toate contribuie la învățare într-un mod 

natural, cu succes, așa cum nu se poate realiza la distanță. Pentru o învățare reală, reușită,conexiunea 

umană este de dorit.  

 

Este adevărat faptul că unele activități au fost potrivite pentru mediul online: activitățile de 

prezentări de ppt- uri/video-uri la explorarea mediului, unde am putut viziona filmulețe interesante 

legate de mediu, la matematică, unde am folosit wordwall/learningaps, la consolidarea înmulțirii.  

 

Anumite activități didactice uzuale (față-în-față) nu se pot face online, deoarece au un impact 

negativ asupra învățării temeinice: dictările, povestirea, tot ceea ce ține de comunicare orală, 

dialoguri, jocuri de rol, citirea expresivă.  

 

Toate acestea au fost forțat realizate și cu foarte multe minute pierdute pe funcționarea adecvată 

a devicelor, captarea atenției: fie nu știau să își pornească microfonul, fie aveau emoții pentru că unul 

dintre părinți era acasă și cu ochii pe copil, fie erau zgomote de fond în cameră, fie unii copii, singuri 

fiind, se jucau pe scaun sau prin cameră plicitisiți de ceea ce se întâmpla pe ecran.  

 

Pe parcursul școlii online am resimțit anumite disfuncționalități în ceea ce privește următoarele 

aspecte: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale 

de învățare, monitorizarea ritmului învățării și a unei evaluări care să indice nivelul real la care este 

fiecare elev, explicații suplimentare pentru înțelegerea unor noțiuni noi, dar și o suprasolicitare fizică 

și emoțională.  

Personal, consider nepotrivită școala online pentru cei din ciclul primar și îmi doresc să nu mai 

fie cazul să ne vedem elevii în spatele unor monitoare. 

 

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

766



 

SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VENEZUELA 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR HAȚEGAN CORINA LUCIANA                                                     

ȘC. GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR 
 

 
 

I. CARACTERISICI GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea: Republica Bolivariană de Venezueala 

Capitala: Caracas 

Suprafața: 916.445 km² 

Statut: republică prezidențială federală 

Populația:  

• 23,054,985 (2001) 

• 30,912, 302 (2016) 

Limba: spaniolă 

Rata de alfabetizare: 91,1% 

Anul academic: septembrie-iunie 

Școlarizarea obligatorie: 10 ani 

Rata educațională: 

• Primar: 91% 

• Secundar: 40% 

 

 

Venezuela este un stat de drept 

și justiție, democratic și federal. 

Este condusă de un președinte și 

are un parlament unicameral. 

Populația este în general tânără, 

media de vârstă fiind 33 de ani.  

A cunoscut o creștere 

demografică deosebită, fiind o 

țară foarte industrializată. 
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II. SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN VENEZUELA 

 

Sistemul educațional din Venezuela este administrat și finanțat de guvernul central cu toate 

nivelurile, sub controlul Ministerului Educației, care are patru subdiviziuni majore:  

 

❖ Departamentul din Educația școlară elementară și gimnazială; 

❖ Departamentul de învățământ superior;  

❖ Departamentul Special Programe (educație specială, educație pentru adulți etc.);  

❖ Departamentul de Administrare și Servicii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuela se află într-un proces de schimbare politică și educațională, dezbătându-se noile legi 

privitoare la reforma sistemului educațional. 91% din populație este alfabetizată, deși este o 

„alfabetizare disfuncțională”– neoficial 45% citesc, în funcție de nivelul de instruire, obiceiuri și 

responsabilități de serviciu. Venezuelenii au citit mai puțin de 4 cărți/an, nefiind, o națiune orientată 

spre carte. Paradoxal, educația este foarte apreciată, deși 80% din populație locuieșe în sărăcie. 

 

La Ley Orgánica de Educación (Legea organică a Învățământului)-1980, stabilește în: 

 articolul 14 că sistemul de învățământ este un ansamblu organic în care sunt integrate 

diferite politici și servicii pentru a garanta unitatea procesului educațional în afara cartierelor școlare.  

 articolul 16 că în Venezuela sistemul educațional se constituie astfel:  

• educație primară; 

• educație de bază; 

• educație diversificată (profesională); 

• învățământul superior.  

Sub-ramurile sunt:  

• educație specială; 

• educație – artă;  

• educație militară;  

• educație religioasă;  

• educație pentru adulți; 

• extracurriculare. 

 articolul 23 privind educația diversificată și profesională, că obiectivul este de a 

continua procesul de predare început în nivelurile anterioare: pentru lărgirea dezvoltării  integrale a 

elevului și a culturii sale, pentru a-i oferi oportunități pentru a defini o zonă de studiu sau de muncă, 

să-l aducă la o pregătire științifică, umanistă și tehnică care ar permite studentului să intre pe piața 

muncii și să orienteze elevul să continue studiile  la învățământul superior.  

Universitățile sunt reglementate de legislație separată, Legea universităților, care le oferă 

libertate autonomă relativă pentru autoguvernare, incluzând restricția aplicării legii din campusuri.  

Educația este obligatorie până la nivel înalt, pentru toți, fiecare având dreptul de a urma școli 

publice. Clasele se desfășoară în limba spaniolă în școlile non-sectare. Sistemul educațional este 

Conform Constituției din 1999 din Venezuela, educația: 

• este „democratică, gratuită și obligatorie. ” – până la liceu 

• „este un serviciu public și se bazează pe respectul pentru toate școlile filozofice. ˮ 

• „ are scopul dezvoltării potențialului creativ al fiecărui individ.ˮ  

Filosofia educațională: sprijinirea educației ca principal instrument pentru 

dezvoltare personală, socială, economică și democratică. 
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extrem de centralizat, iar modificările sau inovațiile care apar vor afecta întreaga țară. Școlile publice 

și private sunt supuse supravegherii Ministerului Educației și trebuie să îndeplinească aceleași 

standarde ca cele cerute în școlile publice. Pentru toate nivelurile de învățământ există instituții 

publice și private (primesc finanțare de la guvernul central, bazată pe caritate sau religie).  

 

Structura sistemului educațional: 

 

➢ Educația de bază (Educación Básica)-9 ani (5 - 14 ani);  

➢ Educație secundară (Educația media)-este împărțit în două cicluri: 

• diversificată (Educación Media Diversificada)-2 ani (14-16 ani);  

• specializată (Educația Media Profesional)-3ani (14-17 ani 

Instruirea pentru bacalaureat în: 

• științe, arte sau științe umane durează 2 ani; 

• pentru tehnicieni profesioniști sau de nivel mediu durează 3 ani. 

Există și școli tehnice și comerciale pentru cei care preferă o educație mai puțin formală sau 

pentru cei care trebuie să intre în piața muncii mai rapid. 

 

EDUCAȚIA PRE/ PRIMARĂ  

Educația preșcolară este gratuită, dar nu obligatorie. Sunt instituții publice și private  pentru 

îngrijirea copiilor de 3-6 ani: grădiniță, îngrijire de zi, școli pepinieră. Unele oferă educație bilingvă: 

engleză, franceză, germană, italiană, portugheză și urmează un curriculum educațional strict, ca în 

țările dezvoltate. 88.4 % din elevii primari merg în școlile publice (naționale, autonome, de stat, 

municipale) și 11,6 % în școlile private, majoritatea urbane.  

Sistemul educațional venezuelean a fost măturat de reformele președintelui Hugo Chávez 

(1999-2006). În septembrie 1999 existau 525 de școli  „bolivare” în toată țara. Scopul acestui program 

înseamna a crea o nouă filozofie educativă inspirată după ideile lui Simón Bolívar.  

 

„Școlile bolivariene”: 

➢ apar ca răspuns la  criza din învățământ; 

➢ intenționează să salveze tradiția latino-americană privind educația statului; 

➢ obiectivul principal-promovarea avansării comunității și învățarea amănunțită  a 

moștenii lui Simón Bolívar. 

➢ presupun dialog permanent între sistemul școlar și nevoile comunității sociale; 

➢  creearea unui sistem care integrează educația și cultura (erau vizualizate separat,  

cultura fiind  considerată o activitate  extracurriculară nu parte integrantă a educației);  

➢ aspiră să creeze un lider model în toată țara din punct de vedere al tehnologiei, științei, 

spectacole și arte vizuale și sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR 

Ministerul Educației revizuiește amănunțit întregul sistem educațional, intenționând să respecte 

reglementările aprobate de către Ley Orgánica de Educación (1980). Obiectivele acestuia includ 

reproiectarea curriculumu-lui pentru a-l face mai coeziv, pentru a pregăti studenții pentru provocările 

secolului XXI. Începând din anul 1940 legea a evoluat, suferind diverse modificări. În 2001 structura 

Filozofia didactică din „școlile bolivariene”: 

• Să fie un model de atenție integrală pentru echitatea socială. 

• Asigurarea participării, autonomiei și democrației. 

• Să furnizeze un sistem școlar care să valorizeze și să respecte studenții, cultura și 

comunitatea. 

• Să fie un model de perfecționare permanentă a învățăturii. 

• Să știți că Școlile Bolivariene sunt destinate comunitar și cu participare comunitară 
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învățământului secundar a venit ca un supliment la Educația Básica care durează 9 ani (5-14 ani). 

Educația secundară se împarte în două cicluri:  

• învățământul secundar diversificat (Educación Media Diversificada)-2 ani (14-16 ani), iar 

elevul care continuă primește o diplomă de liceu (título de bachiller). 

• învățământului secundar specializat (Educación media profesional)-3 ani (14-17 ani), iar 

studentului i se acordă o diplomă tehnică.  

Educația secundară este în criză, având probleme legate de calitate, echipament, etică și 

îmbunătățire. Sistemul educațional a fost privit ca o structură unitară și n-are instrumente pentru 

realizarea principalelor obiective educaționale. Calitatea educației este îngrijorătoare (în literatură și 

matematică). Elevii nu au abilități minime pentru a-și continua cu succes educația. După absolvire, 

au probleme de adaptare la diferite medii sociale și situații (au puțin respect și atitudini negative 

pentru semeni și etică precară a muncii).  
 

Guvernul este conștient de nevoia de instruire practică în modul de utilizare a tehnologiilor 

moderne și a propus ca reforma educațională să aibă ca obiective:  
 

• punerea accentului pe dezvoltarea integrală a individului, ținând cont de raționalitate, 

creativitate, conștientizare, responsabilitate, bun simț și contribuția pe care o aduce societății;  

• promovarea egalității de șanse pentru toți, indiferent de sex, vârstă, originea națională, 

originea etnică sau religioasă și statut social;  

• garantarea educației pentru toți cetățenii, adică, să consolideze punctele bune ale sistemului 

educațional și să evalueze domenii de îngrijorare precum dezertarea, eșecul, etc; 

• modifice abordării memorizării;  

• transformearea experienței educaționale într-un proces de trai în care mintea și principiile 

etice sunt accentuate pentru a oferi elevilor instrumentele necesare pentru a dezvolta o minte critică;  

• pregătirea elevului pentru viață,  ca el să aibă satisfacție personală din realizările sale;  

• pregătirea elevului să fie un individ activ și cooperant în societate;  

• crearea unei rețele de instituții în toată țara, educația guvernamentală având obiectivul 

principal de a executa proiecte coerente;  

• schimbarea procedurii de supraveghere a școlilor prin eliminarea colecției simple de 

date și transformarea școlii într-o permanentă entitate academică de sprijin și pentru a reduce 

centralizarea sistemului învățământului în ansamblu;   

• îmbunătățirea calitații educației și învățarea prin formarea profesorilor competenți; 

• crearea un mediu de învățare pentru profesori, încorporarea unui nou curriculum conform 

dezvoltării studentului, folosind metodologii de predare semnificative și crearea unui centru de 

administrare bun. 

Reforma învățământului secundar se bazează pe noțiunea de abordare holistică și de integrare 

a curriculum-ului. Reforma care stă la bază este credința că educația este o forță motrice către o 

schimbare pozitivă într-o societate. Reformatorii consideră esențială existența unui curriculum comun 

pentru a menține practici sociale comune și învațarea valorilor comunității.  

Ministerul Educației a înființat un model pentru o nouă dezvoltare a curriculumului, pentru a 

implementa următoarele principii:  
 

1) membru activ în procesul de învățământ,  elevul caută soluții comune la probleme;  

2) elevul este într-o stare constantă de adaptare datorită schimbării interne (școlare) și externe 

(societate);  

3) școala oferă cursuri cu un puternic conținut social, politic, economic și cultural și ajută elevul 

să devină un gânditor critic;  

4)  școala consideră profesorul un instrument important pentru schimbare socială;  

5) școala aplică o metodologie în care se integrează artele și științele sociale și naturale;  

6) noul curriculum necesită o metodă activă, flexibilă și gânditoare, bazată pe principii 

democratice care ar combina experiența practică cu înţelegerea teoretică. 
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După finalizarea reformelor învățământului secundar, este de așteptat ca studenții: 

▪ să învețe limba spaniolă foarte bine, vor înțelege și se vor exprima bine într-o a doua limbă;  

▪ să dezvolte o gândire critică puternică și să aplice abilități analitice într-o varietate de 

contexte;  

▪ vor participa activ și etic la îmbunătățirea și transformarea societății-se vor comporta într-un 

mod etic, responsabil și într-o manieră independentă;  

▪ să devină suficient de independenți pentru a continua cercetarea, creșterea pe cont propriu și 

valoarea fizică, emoțională, dezvoltare spirituală și intelectuală;  

▪ să demonstreze sensibilitate artistică și literară; 

▪ vor fi pregătiți să intre în forța de muncă; 

Ca și în cazul „Școlilor Bolivariene”, acestea sunt reforme educaționale propuse recent și datele 

și nu sunt disponibile date privind implementarea și rezultatele lor.  
 

EDUCAȚIA UNIVERSITARĂ 

Creșterea economică și a populației din ultimii 30 de ani, a schimbat nevoile educaționale ale 

țării, și anume nevoia de profesioniști: ingineri, medici, stomatologi, tehnicieni și educatori, în 

formarea cărora sistemul universitar din Venezuela a jucat un rol semnificativ. Sistemul de 

învățământ superior nu este obligatoriu, oferă diplome de licență, de masterat și doctorat. Există: 

universități, colegii universitare, institute universitare (2 institute universitare ecleziastice și 3 

institute  universitare militare). Institutele sunt grupate în două sub-sisteme:  

• Institutele și Colegiile Universitare-pentru cursuri scurte de studiu (2 1/2 - 3 ani); 

• Universități-pentru cursuri lungi de studiu (5 sau 6 ani), ceea ce duce la acordarea licenței sau 

la un an titlu profesional echivalent, cum ar fi inginer.  

Cursuri de studiu: Științe de bază, Inginerie și Tehnologie, Științe agricole și marine, Științe ale 

sănătății, Științe sociale, Științe ale educației, Științe umaniste, Artă și litere, Științe militare.  

Există 17 universități publice și 18 universități private, unele foarte specializate, altele mai 

diverse și tradiționale. Universitățile publice sunt independente (cu autonomie) și experimentale. 

Universitatea Centrală din Venezuela  are 32 % din programele de absolvire.  

Există un examen de admitere, anual și la nivel național-probă de aptitudine academică. Elevii 

dau acest test național înainte să fie selectați de o anumită universitate sau carieră. Unele departamente 

oferă teste de admitere independente. Elevul primește un punctaj, apoi aplică la programul și 

universitatea de preferință selectând până la 3 opțiuni  (carierele au scoruri diferite: ingineria, dreptul,  

medicină, administrarea și informatică, necesită scoruri mai mari). Sistemul de notare este de la 1 la 

20 (nota minimă este 10, iar maximă 20). Unele instituții experimentale notează de la 1 la 5 sau de la 

1 la 9. Dacă elevul este admis la programul de alegere secundă poate să se  transfere la programul de  

la prima alegere, dacă performează bine în primul an universitar. 

Educația este în general gratuită, dar sub 15 % din populație urmează universitatea cu normă 

întreagă. Învățământul este accesibil în universitățile publice, însă costurile vieții sunt principalele 

sarcini pentru majoritatea populației, o povară pentru cei care nu au sprijin familial. Nu există 

împrumuturi extinse sau programe de bursă,  unele instituții  publice și private oferind un fel de 

asistență financiară sub formă de împrumuturi sau burse. Reformele educaționale și economice au 

încercat să abordeze problemele de inegalitate și discriminare. În ’70 a fost creat un program de burse 

numit Fundayacucho (Fundația Gran Mariscal de Ayacuho) care a susținut pregătirea profesională 

străină, în științe. Guvernul a garantat plata școlii pentru studiile străine,  dar nu a asigurat locuri de 

muncă pentru cei sponsorizați. Fundayacucho este acum o instituție de împrumut pentru studenți, 

având un program de iertare pentru împrumuturi, în funcție de GPA-ul studentului. 

Unele universități publice își ajută personalul academic în a obține diplome de absolvire și au 

programe de bursă pentru cei care nu pot urma școala în străinătate. Universitățile au o anumită 

autonomie și independență pentru guvernarea de sine, fiind capabile să-și crească bugetele de 

exploatare prin asigurarea donațiilor private sau redevențe furnizate de brevete, drepturi de autor. 

Bugetul pentru sistemul educațional a reprezentat 15 % din bugetul național ( educația înaltă are 33% 

din acest buget, urmată de învățământul de bază și secundar). Corporațiile private au oferit programe 

de burse finanțate de sectorul privat, care  uneori finanțează proiecte mari de cercetare. 
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Deoarece cercetările sunt slabe, cercetarea de calitate rămâne privilegiată, cercetătorii trebuind 

să-și finalizeze cercetările în străinătate. Instituțiile naționale de nivel superior nu au infrastructură 

care să permită conducerea proiectelor de cercetare. Bibliotecile, sunt învechite atât din punct de 

vedere a cărților, cât și a tehnologiei (nu au suficiente tehnologii moderne). Există centre specializate 

ca IVIC (Institutul de Cercetări Științifice din Venezuela) și CELARG (Centrul de studii latino-

americane Romulo Gallegos) care au propriile  biblioteci. Cercetătorii instruiți în străinătate (S.U.A, 

Spania, Franța, Anglia, Brazilia și Mexic) își continuă cercetările acolo și iau în considerare ofertele 

de muncă, fiind mai bine plătiți. Principalele domenii de îngrijorare sunt: științe, medicină, 

informatică și inginerie. Un om de știință la IVIC primește de 1.000 USD/lună, dar o chirie modestă, 

atinge sau depășește o asemenea cifră.  
 

EDUCAȚIA NON-FORMALĂ 

Educația adulților este instituită pentru cei care nu au primit pregătire formală la vârsta școlară, 

dar și pentru cei care decid să-și continue educația, mai târziu. Educația le oferă explorarea a noi 

câmpuri și dobândirea de cunoștințe. Unele programe educaționale pentru adulți sunt disponibile în 

instituții secundare. 

Universidad Nacional Abierta (1976) are ca obiectiv principal formarea indivizilor în domenii 

prioritare de dezvoltare națională, oferind educație la distanță. Materialele de sprijin sunt materiale 

instructive pregătite individual precum și materiale audiovizuale monitorizate îndeaproape de 

instructori specializați. Programul oferă următoarele domenii de studiu:  

 

▪ cursuri de știință și matematică de bază; 

▪ cursuri de inginerie, arhitectură și tehnologie;  

▪ educația științelor sociale (învățământ preșcolar și special);  

▪ contabilitate; și administrare. 
 

Universitatea de la Tercera Edad (Universitatea din vârsta a treia) are ca obiectiv principal 

predarea de cursuri non-creditare și creditare adulților de peste 60 de ani. Universitatea a fost văzută 

ca o oportunitate relevantă pentru socializarea populației mai în vârstă, dar și un furnizor de 

cunoștințe. În ultimii ani, a încetat să funcționeze, dar există planuri de redeschidere și extindere a 

programei. În plus, unele instituții private de învățământ superior oferă cursuri profesionale la un cost 

mult mai mic decât educația formală. 
 

PROFESIA DIDACTICĂ 

Profesorii primari au fost instruiți la liceu, dar în ultimii ani au fost cerute norme mai riguroase 

datorită nivelului de specializare necesar în educația specială. Profesorii de liceu, au fost instruiți 

tradițional la Instituto Pedagógico (Colegiul Profesorilor), care necesită un curs de studiu de cel puțin 

5  ani de studii superioare. Există patru colegii publice în: Caracas, Barquisimeto, Maracay și Maturín. 

De obicei, profesorii continuă educația urmând un master. Pentru funcția de Instructor Licenciado 

cerința minimă a fost masterul. În ultimii ani, masterul sau doctoratul, au devenit normă cu succes de 

a urca pe scara academică. Educatorii din instituțiile private sunt mai solicitați de programa 

educațională și cerințele de angajare, decât cei din  instituțiile publice. 

Profesia didactică este bine privită, deși majoritatea nu au căutat-o, fiind considerată o profesie 

cu salarii mici. Compensațiile sunt slabe, educatorii fiind slab plătiți. Salariul unui educator variază 

în funcție de anii de experiență și mediul educațional. Profesorii de liceu au fost plătiți mai bine decât 

profesorii de școală primară, iar profesorii universitari mai bine decât profesorii de liceu.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. R.M. Ferguson, World Education Encyclopedia, vol. 3, editura Gale Group, U.S.A, 2002; 

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Venezuela. 
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EDUCATORUL DESCHIS 
 

Profesor Hațegan Mihaela 

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie 

 
 

Trăim vremuri complicate, în care fiecare zi este ca o stare de război, dus cu un inamic nemilos, 

virusul COVID-19, care a reușit să îngenuncheze o întreagă planetă. Ne-am angajat în lupta cu 

epidemia de coronavirus având ca arme răbdarea, responsabilitatea, adaptabilitatea, dar mai ales 

încrederea în soldații din linia întâi, medicina și actorii săi. Și ca să rămânem pe teritoriul metaforelor 

militare, acest război, pe lângă sănătate, mai are un domeniu strategic, educația.  

Conform UNESCO (2020), începând din martie, când școli și universități din întreaga lume și-

au închis porțile, activitatea mutându-se online, s-a ajuns ca în  2 aprilie, sa fie afectați aproape 1,6 

milioane de elevi și studenți, din 194 de țări. Constrânși să      se implice într-un conflict nedorit, acești 

copii-soldați ai unui război dus cu un inamic invizibil,  reprezintă 91,3% din totalul celor înscriși într-

un sistem de educație. Astfel, în contextul acestei       situații globale, când școala a devenit Acasă, în timp 

ce instituțiile de învățământ au trebuit să se adapteze rapid acestei realități și să găsească noi modalități 

de a asigura continuarea accesului la educație pentru toți elevii și studenții, cadrele didactice au început 

să caute diverse instrumente, aplicații, platforme și resurse online, care să fie accesibile tuturor. Pentru 

a depăși    aceste provocări, la care trebuie să răspundă toți cei care educă și/sau formează, sunt însă 

necesare noi abordări didactice și noi strategii. În acest context, pentru a oferi experiențe didactice 

autentice, antrenante și interactive, o posibilă soluție, sugerată de o serie de cercetări  este utilizarea 

de practici educaționale deschise și resurse educaționale deschise. 

Educația deschisă este un mod de realizare a educației, facilitat de tehnologiile digitale, care 

vizează lărgirea accesului și a participării. Oferă mai multe modalități de predare și învățare, 

construirea colaborativă a cunoștințelor, precum și o varietate de căi de acces la educația formală și 

nonformală. Educație deschisă înseamnă acces la conținut, cursuri, asistență, evaluare și certificare, 

în moduri flexibile și care să răspundă nevoilor diverse.  

Încă din 2013, în cadrul Comunicării CE din 2013 s-a pus accentul pe faptul ca profesorii să 

devină inovatori, deschiși. Dar ce înseamnă acest lucru în contextul educației deschise? Cercetătorii 

au definit educatorul deschis ca fiind profesorul care alege să folosească abordări deschise, atunci când 

este posibil și  adecvat, cu scopul de a elimina toate obstacolele în învățare. Colaborează și își 

impulsionează colegii și elevii, studenții, pentru utilizarea și crearea de conținut deschis, incluzând 

RED și/sau    MOOC, aplicații deschise și rețelele sociale în învățare. Cu alte cuvinte, învață continuu. 

Cum recunoaștem însă un educator deschis?  

Au fost evidențiate patru calități esențiale care fac ca un profesor să devină un educator deschis, 

și anume: 

1. Un educator deschis este un arhitect al deschiderii, receptiv la nou, care împărtășește și 

validează în mod deschis ideile de proiectare ale cursului și curriculum-ul prin intermediul social 

media. 

2. Un educator deschis este un expert al actului de predare-învățare cu RED: folosește conținut 

educațional deschis, licențe deschise, facilitează și partajează propriile resurse, utilizează și refolosește 

RED-uri create de alții în activitățile sale. 

3. Un educator deschis este un profesor facilitator, deschis la schimbare, adoptă pedagogii 

deschise care favorizează co-crearea de cunoștințe și RED-uri de către elevi/studenți prin colaborarea 

online și offline. 

4. Un educator deschis este un evaluator deschis. Implementează practici de evaluare deschise, 

cum ar fi evaluarea colegială și colaborativă, insigne virtuale, certificate digitale deschise (open 

badges) și portofolii digitale. 
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Așadar, activitatea unui educator deschis intervine în toate elementele de derulare a unui curs, 

nu neapărat un curs online, din partea de proiectare, de creare de conținut, de predare și de evaluare 

a învățării. Pe de altă parte, dezvoltarea competențelor unui educator deschis se poate face prin 

participarea acestuia în cadrul unor cursuri online masive online de calitate.  

Acestea sunt căi de învățare și călătorii spre deschidere; sunt puncte de plecare într-o călătorie 

de învățare pe tot parcursul vieții; utile pentru fiecare elev, student, profesor sau angajat, dar și pentru 

instituții sau organizații, care își adaptează programele și politicile de formare. Astfel de exemple sunt 

oferite de FutureLearn (cum să predai online), KhanAcademy (arta povestirii) sau Coursera. De 

exemplu. cursul "The Science of Well-Being" susținut de prof. Laurie Santos, Yale, început acum 

câțiva ani și având peste 850 de mii de participanți a fost adaptat pentru contextul pandemiei. Până 

acum, elementele cheie pe care profesorul Santos le recomanda pentru o stare de bine erau: 

recunoștință, timpul liber și legăturile sociale, iar acum ne învață cum să fim echilibrați chiar dacă 

suntem distanțați fizic. 

 
Bibliografie: 

 

1. UNESCO (2020). COVID-19 Impact on education. 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse. 

2. Voicu, O. (2015). Educație deschisă.  
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Grădinița, între educație tradițională și digitalizare 

 

Prof. înv. preşcolar HENŢ ANAMARIA 

 

Copiii de vârstă preșcolară iau contact pentru prima oară, în majoritatea cazurilor, cu un colectiv 

mai vast, iar sfera lor de cunoaștere se mărește intuind și descoperind, pas cu pas mediul înconjurător. 

Etapa de socializare reprezintă o etapă de o importanță majoră.  

Interacțiunea cu cei din jur și raportarea sinelui, mai apoi, la tot ce îi înconjoară are o valoare 

imensă, reprezentând premisa felului în care viitorul adult se raportează la sine și la lumea în care 

trăiește. 

Educația timpurie pune mare accent atât pe educația formală, cât și pe cea nonformală sau 

informală. Relațiile interumane, la copii, sunt intr-o fază incipientă, de aceea prezența fizică la 

grădiniță și interacțiunea cu cei din jur sunt deosebit de importante.  

Copiii exersează și învață prin intermediul jocului despre toate principiile importante ale 

societății moderne, cum ar fi: toleranță, prietenie, respect reciproc, curaj, simț al datoriei etc. Toate 

demersurile educative din grădiniță au menirea să formeze viitorul tânăr și adult: cognitiv, 

psihomotric, afectiv sau comportamental. 

Educația digitală, în contextul învățământului preșcolar, poate fi un instrument deosebit de 

modern și valoros, care vine în ajutorul cadrului didactic. Educatoarea reușește să capteze mult mai 

ușor atenția copiilor, care sunt captivați de tot ceea ce înseamnă mediul virtual.   

În opinia mea, însă, acest tip de educație virtuală nu poate să țină locul prezenței fizice a 

educatoarei și a copiilor.Copiii trebuie acum să descopere, să atingă, să relaționeze cu lumea, pentru 

a o putea cunoaște pe deplin.Comportamentul este în plină formare, modelul dezvoltării sănătoase pe 

plan comportamental o reprezintă interacțiunea continuă cu ceilalți. 

Educația digitală prin formele sale, prin platformele diverse de învățare sunt un sprijin real și 

de nădejde al educatorului modern. 

În zilele noastre este greu să concepi educația fără a fi corelată cu mijloacele de învățământ 

moderne.  

Copiii sunt captivați de filmulețe, cântecelele cu videoclip. Memoria vizuală al copilului este 

deosebit de importantă și bine conturată, astfel impactul acestor materiale este puternic 

accentuată.Jocurile interactive, fișele digitale de tip ,,liveworksheets”, puzzle-urile online dezvoltă 

atenția, perspicacitatea, spiritul de observație și rapiditatea în acțiune a copiilor.  

Poveștile sau poeziile cu suport digital sunt foarte mult apreciate de către copii, ei fiind obișnuiți 

la tot pasul cu desenele animate. Din păcate, observăm în activitatea de zi cu zi că este tot mai dificil 

pentru acești copii să urmărească o poveste citită. De aceea, trebuie insistat cu valorificarea creațiilor 

literare în cadrul activităților de educarea limbajului , ,,Biblioteca” sau ,,Momentul Poveștilor”. 

În concluzie, importanța socializării, a apropierii, a prieteniei, a apartenenței de un grup este 

majoră la această vârstă. Abordarea digitalizării trebuie văzută ca un instrument util și valoros, un 

mijloc modern de dezvoltare a competențelor. Așadar, oricât de mult s-ar dezvolta lumea digitală, 

aceasta nu poate înlocui pe deplin apropierea umană, în special, în cazul educației timpurii. 
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Predarea în învățământul online și tradițional 

 

Henț Ramona, Profesor învățământ preșcolar                                                            

Grădinița Pn. Nr. 2 Șimand 

 

 

Predarea este un ansamblu complex de acțiuni și comportamente didactice specifice,destinate 

producerii învățării. În didactica tradițională,predarea înseamnă o simplă prezentare,iar didactica 

modernă privește predarea ca pe un complex de funcții și acțiuni multiple. Predarea este o activitate 

predominantă a profesorului și o variabilă cauzală de care depinde starea de pregătire a copiilor. 

În practica instrucției tradiționale, activitatea de predare este văzută ca transmitere de cunoștințe 

și tehnici de acțiune. A preda înseamnă a da,a oferi, a transmite în mod sistematic cunoștințele 

specifice unei discipline,de a informa,a mijloci un transfer de informații,a comunica o serie de 

cunoștințe ștințifice,a expune o lecție. 

Predarea se definește ca ofertă a unei progresii de experiențe cognitive,acționale și afective 

determinate și dirijate în mod intenționat spre valori.Sistemele clasice de instruire și-au dezvoltat și 

perfecționat atât de mult funcțiile de orientare ți îndrumare a învățării,încât predarea a început să fie 

identificată cu dirijarea învățării. 

Din perspectiva managementului învățării,predarea se definiște ca o intervenție pedagogică 

multifuncțională și orientată în direcția promovării unor modificări de comportament așteptate sau 

dorite.Predarea este privită ca o instanță decizională prin care se optează,în funcție de criterii precis 

definite. Metodele de predare reprezintă o cale pe care cadrul didactic o urmează pentru a-i face pe 

copii să ajungă la realizarea obiectivelor prevăzute,o cale pe care dascălul o parcurge pentru a 

determina copiii să găsească ei singuri,calea proprie de urmărit în procesul ănvățării. 

Metoda semnifica un ansamblu de principii, reguli, tehnici, procede si operatii contituite ca 

instrument al cunoasterii, menit sa sporeasca eficienta acestora. Metoda nu are valoare in sine, ci o 

dobandeste prin eficienta activitatii in care este angrenata, prin modul cum ea este aplicata de 

edcucator. Ea este inculusa intr-o strategie didactica, adica intr-un ansamblu de metode care se 

completeaza, se compenseaza si devin un demers coerent in educare si instruire.  

Aplicarea metodelor și strategiilor în echipe dezvoltă abilităţi de comunicare, creşte gradul de 

implicare la activitate, creşterea responsabilităţii preşcolarului faţă de propria învăţare, dar şi faţă de 

grup, creşterea eficienţei învăţării, dezvoltă identităţi personale, schimbă atitudini faţă de sine şi faţă 

de celelalte persoane, schimbă atitudini faţă de mediul educaţional şcolar. Astfel, metodele de 

învăţare în grupuri mici sunt eficiente în învăţarea preşcolarilor şi în dezvoltarea de responsabilităţi 

şi de identităţi ale lor.Utilizarea metodelor interactive de predare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ . 

Metodele interactive de grup sunt modalități moderne de stimulare a invățării experențiale, de 

exersare a capacitaților de analiză, de dezvoltare a creativității copiilor. Specific acestor metode este 

faptul ca ele promovează interacțiunea dintre preșcolari, schimbul de idei, de cunoștințe, asigurând 

un demers interactiv al actului de predare-invățare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preșcolarii 

depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri 

interdisciplinare prin studiul mediului concret si prin corelațiile elaborate interactiv, în care își asumă 

responsabilități, formulează si verifică soluții. 
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Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preșcolarii permite experimentarea, 

găsirea unor noi variante pentru a spori eficiența activității instructiv – educative din gradinită, prin 

directa implicare a preșcolarului si mobilizarea efortului său cognitiv. Adevarata învățare este aceea 

care permite transferul achizițiilor in contexte noi. Lucrul in echipă a oferit copiilor posibilitatea de 

a-și impărtăși părerile, ideile, informațiile, iar timpul de soluționare a problemelor a fost de cele mai 

multe ori mai scurt. 

Grădinița s-a adaptat perfect cerințelor noilor generații prin abordarea cu succes a unor metode 

inovatoare de organizare si deșfasurare a activităților, imbinandu-le, în acelasi timp, in mod armonios 

cu metodele tradiționale, fara de care procesul instructiv – educativ ar risca să piarda din conținut, 

din informații. Creșterea calității procesului instructiv – educativ din gradiniță, bunul mers al 

procesului de invățământ si rezultatele obținute depind de metodele utilizate. 

Avand în vedere ca în gradiniță principala activitate este jocul, metodele interactive trebuie 

introduse ca niște jocuri cu sarcini si reguli care sa fie antrenante, atractive. Copilul are nevoie nu 

numai de sprijin și îndrumare, ci si de libertate si initiațivă personală, iar educatorul trebuie să 

ințeleagă, să accepte, si să incurajeze modalitațile specifice prin care copilul achiziționează 

cunoștințe: imitare, incercare si eroare, experimentare. 

Metodele interactive de grup câstigă tot mai mult teren, reprezentând o alternativă la didactica 

tradițională în beneficiul copiilor si al cadrelor didactice in egală măsură. Deci, regândirea educației 

formale se impune si ne obliga să schimbăm relația cu copiii si intre copii promovând sprijinul 

reciproc si dialogul constructiv prin utilizarea de noi strategii. Prin aplicarea acestor metode copiii îsi 

exerseaza capacitatea de a selecta, combina, invăța lucruri de care vor avea nevoie în viață de școlar 

si de adult. 

De asemenea, aceste metode activează toți copiii si le dezvoltă comunicarea, creativitatea, 

independența in gândire si acțiune, îi ajută să ia decizii corecte si sa argumenteze deciziile luate. 

Aceste metode presupun respectarea particularităților de vârstă, imbinarea diferitelor forme de 

activitate, imbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri si activitatea frontala, evaluarea corectă 

a rezultatelor obținute si reconstituirea relației educatoare – copil. Asadar, metodele interactive 

determina solicitarea mecanismelor gandirii, ale inteligentei, ale imaginatiei si creativitatii. Ele sunt 

totodata mijloace prin care se formeaza si se dezvolta priceperile, deprinderile si capacitățile copiilor 

de a folosi roadele cunoașterii transformând exteriorul in facilități interioare, formandu-și caracterul 

si dezvoltandu-și personalitatea. 

Toate metodele interactive de grup stimuleaza creativitatea, comunicarea, activizarea tuturor 

copiilor si formarea de capacități ca: spiritul critic constructiv, independența în gândire si acțiune, 

găsirea unor idei creative, indraznețe de rezolvare a sarcinilor de invățare. 

Dintre obiectivele metodelor interactive enumerăm: 

• Formarea sau promovarea unor calitați europene ce au la bază atitudini si competențe 

democratice, stabilirea unor relații interculturale care au la bază comunicarea; 

• Insușirea unor cunostințe, abilități, comportament de bază în invățarea eficientă a unor abilități 

practice in condiții de cooperare; 

• Dobândirea primelor elemente ale muncii intelectuale în vederea cunoașterii realității si a 

activității viitoare de învățare școlară; 

• Implicarea activă si creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive, a gândirii 

divergente, libertatea de exprimare a cunoștințelor, a gândurilor, a faptelor; 
 

Bibliografie: 

Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii,Gabriela Kelemen, Editura 

Universității ,,Aurel Vlaicu”, Arad, 2009; Pedagogie, Romiță Iucu, Editura Credis, 2001-2002 
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Învățarea online - între necesitate şi progres 

 

Prof. înv. primar. Herbei Felicia Georgeta                                                                     

Şcoala Primară Prunişor 

 

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. 

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.  

• 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. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și oriunde 
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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. 

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. 

 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. 

   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. 

▪ 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. 
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METODE DE EVALUARE FORMATIVĂ A COMPETENŢELOR 

JURNALUL DE OPINIE 

 

 

Prof. înv. preșc. Herciu Maria – 

Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 
 

 

 

I.  Descrierea metodei 
 

Reflecția este esențială pentru înțelegerea profundă. Educatorul trebuie să întrebe: "Are sens 

acest lucru?" (Sousa, 2001). Pe măsură ce copiii se luptă cu ideile cheie prin discuții și scrieri, ei 

înțeleg ceea ce învață. Noile informații trebuie să se încadreze în ceea ce știu, astfel încât elevii trebuie 

să facă legături între ceea ce deja știu și înțeleg și ceea ce învață acum. David Sousa sugerează că 

elevii trebuie să găsească, de asemenea, înțeles, pe care el îl descrie ca "relevanță", în informație.  

Atunci când cerem elevilor să-și înregistreze opiniile și să-și elaboreze legăturile, le oferim 

oportunități de a-și personaliza învățarea și de a găsi mai multă relevanță și semnificație în studiile 

lor. Marele câștig pentru acest tip de reflecție este că, dacă informația are sens și are sens pentru cel 

care învață, este mult mai probabil să fie amintit. 

Jurnalul de opinii oferă un mijloc pentru  ca elevii să-și înregistreze convingerile în timp ce "vin 

să cunoască" (Atwell, 1990) și să găsească un înțeles profund în ceea ce învață. Oferă elevilor 

posibilitatea de a-și forma o opinie, de a o susține cu dovezi și de a le comunica altora. Puteți utiliza 

Jurnalul Opiniei ca o evaluare și o deschidere în mintea elevilor. Cu timpul, jurnalele vor deveni 

reflecții ale creșterii elevilor dvs. și o evidență a evoluției lor. 

1. Oferiți elevilor un mic notebook (sau o broșură realizată din hârtie căptușită). Această 

"jurnal" poate fi o secțiune a notebook-ului elevilor dvs. sau puteți să depozitați notebook-urile într-

o cutie în clasă. (Trebuie să le dați unui elev și altul să le colecteze în zilele pe care intenționați să le 

utilizați.) 

2. La începutul unei unități, oferiți începuturi de propoziții cum ar fi următoarele, pentru a activa 

cunoștințele anterioare: 

 În opinia mea, _____ duce la _____ 

(Exemplu: În opinia mea, prejudecățile conduc la _____) 

 Cred că _____ este important deoarece _____ 

(Exemplu: Cred că protejarea speciilor pe cale de dispariție este importantă deoarece _____) 

 Cred că _____ este necesar pentru că _____ 

(Exemplu: cred că democrația este necesară deoarece _____) 

 Consider că este important să înțelegeți _____ deoarece _____ 

(Exemplu: Consider că este important să înțelegem fracțiile deoarece _____) 

Modificați de mai multe ori modul în care scrieți o intrare în jurnal pe baza unei solicitări, până 

când elevii se simt confortabil cu procesul. 

3. După modelarea unui exemplu pentru clasă, angajați elevii într-o scriere comună, oferindu-

le o declarație de deschidere și făcându-le să colaboreze pentru a contribui la sprijin și dovezi pentru 

a susține declarațiile de opinie. 

4. Odată ce elevii se simt confortabil în acest format, vă opriți periodic pe parcursul unei unități 

sau activități și cereți elevilor să formuleze o opinie despre un anumit concept, caracter, declarație 

sau problemă și înregistrați-o în Jurnalul Opiniei. 

5. Colectați jurnalele din când în când pentru a oferi feedback. Mulți profesori aleg o zi în care 

elevii sunt ocupați să lucreze independent pe o activitate, pentru a citi din reviste și a susține 
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miniconferințe cu câțiva elevi. Alții colectează și citesc jurnalele, câteva la un moment dat și oferă 

elevilor feedback-ul sub forma unor comentarii scrise scurte. 

 

Luați în considerare următoarele: 

Pentru a provoca elevii avansați: Întrebați pe acești elevi ... 

 ■ Ce conexiuni puteți face de la lecția de astăzi la altceva pe care l-am învățat anterior? 

 ■ Ce conexiuni puteți aduce unui subiect sau discipline diferite? 

  

2. Cum se scrie o intrare în jurnal 

Clasa a identificat multe idei mari despre industrializarea anilor 1900, inclusiv: Industrializarea 

a avut un impact negativ asupra americanilor. 

(Model pentru elevi - cum ar putea să răspundă în Jurnalul meu de opinii la acea idee mare): 

 ■ Cred că industrializarea la începutul anilor 1900 a avut un impact negativ asupra 

americanilor. Pe măsură ce muncitorii s-au mutat de la viața rurală la cea urbană, viața lor în orașe a 

constat în locuințe și în spațiu de locuit aglomerat.  

Crowding-ul a ajutat la răspândirea bolilor. De multe ori, nu existau facilități de alimentare cu 

apă și canalizare necorespunzătoare. Au izbucnit incendii în locuințele aglomerate. Copiii au lucrat 

în fabrici în loc să meargă la școală.  

Nu cred că industrializarea a ajutat familiile suficient.   

TechConnect - Un blog este instrumentul perfect de publicare on-line pentru a încuraja 

comunicarea elevilor despre opiniile lor și pentru a evalua înțelegerea elevilor. 

 Dezvoltat special pentru utilizarea în clasă, Blogmeister. com este un spațiu sigur care necesită 

aprobarea cadrelor didactice pentru toate postările. 

Pentru mai multe info: www.classblogmeister.com. 

 

JURNAL DE OPINII 

 

NUME.......................................................................DATA.........................   

SUBIECT SAU 

UNITATE................................................................................................................ 

IDEEA PRINCIPALĂ.......................................................................................................... 

Utilizați una dintre propozițiile de mai jos (sau alegeți propria versiune a dvs.) pentru a răspunde 

la "ideea mare" de mai sus:  

■ În opinia mea, .................conduce la ................................................................ . 

■ Cred că ........................este benefică / periculoasă deoarece ............................ . 

■ Cred că ...................este necesar / important deoarece: .................................... . 

■ Consider că este important să ........................pentru că .................................... . 

■ Obișnuiam să cred / gândesc / simt ................., dar acum cred / gândesc / simt .......... pentru 

că..................................................................................................... . 

Exemple:  

FIŞA DE LUCRU 

JURNAL DE OPINIE 
 

NUME: M. R. 

DATA:  31.05.2019     

SUBIECT SAU UNITATE:  Domeniul Științe - Cunoașterea mediului 

IDEEA PRINCIPALĂ: ”Protejăm natura” 

Utilizați una dintre propozițiile de mai jos (sau alegeți propria versiune a  dvs.) pentru a 

răspunde la "ideea mare" de mai sus:  

▪ În opinia mea transformarea omizii este benefică pentru că așa apar fluturii. 

▪ Cred că este importantă această transformare deoarece așa se face polenizarea. 

▪ Consider că omorârea omizilor este periculoasă deoarece așa vor dispărea fluturii.  
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▪ Obișnuiam să simt repulsie când vedeam omizi, dar acum cred că sunt o parte importantă a 

naturii pentru că ele vor deveni fluturi. 

 

FIŞA DE LUCRU 

JURNAL DE OPINIE 

 

NUME: P. D. 

DATA:  31.05.2019 

SUBIECT SAU UNITATE:  Domeniul Om și Societate – Educație pentru societate 

IDEEA PRINCIPALĂ: ”Să creștem sănătoși” 

Utilizați una dintre propozițiile de mai jos (sau alegeți propria versiune a dvs.) pentru a răspunde 

la "ideea mare" de mai sus:  
 

▪ În opinia mea consumul de dulciuri duce la îngrășare și îmbolnăvire. 

▪ Cred că mâncarea verde / naturală este benefică deoarece nu ne doare burta. 

▪ Cred că e periculos să mâncăm multe prăjituri pentru că ne doare burta și facem carii.  

▪ Consider că e important să mâncăm fructe și legume deoarece vrem să fim sănătoși. 

▪ Obișnuiam să cred că tortul e sănătos, dar acum știu că trebuie să mănânc doar puțin pentru 

că știu că doar fructele sunt dulciuri sănătoase. 

 

FIŞA DE LUCRU 

 

,,Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu - 

asta  este creativitate.''  

Charles Mingus 

JURNAL DE OPINII 

 NUME: B.E. 

 DATA: 31.05.2019 

      

SUBIECT SAU UNITATE: ,,Insectele ne învață” 

IDEEA PRINCIPALĂ: ”Metamorfoza fluturelui” 

Utilizați una dintre propozițiile de mai jos (sau alegeți propria dvs. versiune) pentru a răspunde 

la "ideea mare" de mai sus:  

■ În opinia mea, toate insectele trec printr-o metamorfoză de transformare în patru etape: ou, 

larvă, pupă și insecta adultă, contribuind astfel la evoluția acestei specii pe pământ. 

■ Cred că metamorfoza este benefică deoarece contribuie la polenizare, dar este și periculoasă  

deoarece omizile consumă frunzele fragede și de multe ori distrug plantele tinere. 

■ Cred că protecția insectelor este necesară deoarece: fluturii au statutul de imagine a frumuseții 

și perfecțiunii formei, au o vedere a culorii mai bună decât oamenii și antenele controlează echilibrul 

în zbor și identifică aromele cele mai importante. 

■ Consider că este important să protejăm fluturii pentru că larvele se hrănesc cu vegetație sau 

cu alte insecte, în funcție de specie, în timp ce insecta adultă, sub formă de fluture, consumă nectarul 

florilor, fiind pentru unele specii de plante principalul factor de polenizare. Numărul mare al fluturilor 

influnențează de mii de ani dezvoltarea multor specii de plante și implicit mediul natural. Ei susțin de 

mii de ani metamorfoza geografică. Acesta este cu adevărat the Butterfly effect. Cu alte cuvinte, 

fluturele este responsabil pentru suficiente vieți pe această planetă. 

■ Oamenii au metamorfozele lor. Unii se complac în starea de omidă, își găsesc „frunzele” 

preferate și le mănâncă toată viața, rămân prinși în această etapă și le convine să fie doar consumatori. 

Nu mai au curajul să se transforme în fluturi și să zboare, să desfacă aripile și zboare liberi spre soare, 

să zboare din floare în floare! 

Dacă „omizilor” cu două picioare nu le-ar fi frică de viitor și nu s-ar opri la jumătate de drum 

al metamorfozei, am avea mai mulți „fluturi” fericiți! 
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Prea mulți fricoși, care și-au găsit zona de confort, prea multe omizi care doar mănâncă frunze 

și prea puțini fluturi, care polenizează florile. 

De la omidă la fluture, nu e decât un gând, o dorință, un pas. 

Transformă-me! Ajunge să fii omidă! Lasă-te pe valul metamorfozei și au curajul să treci la o 

nouă etapă a vieții. Să fii tu cel care aduce valoare lumii. 

Devino cel mai frumos fluture și începe „procesul de polenizare” a lumii, cu ideile și faptele 

tale. 

 

I.  APLICAREA METODEI DE EVALUARE FORMATIVĂ A COMPETENŢEI  

JURNAL DE OPINII 

 

Grupa / Clasa: mare 

Tema anuală de studiu : Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema săptămânii : În lumea insectelor 

Tema zilei : “Metamorfoza fluturelui”  

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul activităţii: mixtă 

ADE - Activităţi pe domenii experienţiale: 

 Domeniul Științe (DȘ): Cunoașterea mediului: ”Protejăm natura” 

Mijloc de realizare: lectură după imagini 

 Domeniul Om și Societate (DOS): Educație pentru societate: ”Să creștem sănătoși” 

Mijloc de realizare: convorbire 

Scopul activității:  

▪ Dezvoltarea spiritului de observare, investigare şi cercetare la preşcolari şi formarea unui set 

de valori pozitive faţă de mediu şi a motivaţiei de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

▪ Formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preşcolară, punând 

accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a 

comportamentelor sănătoase şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de 

luare a deciziilor. 

▪ Formarea capacitatilor si deprinderilor de a fi  responsabili in ceea ce priveste mentinerea unui 

mediu natural nepoluat in vederea dezvoltarii comportamentului ecologic; 

Descrierea exercițiului 

La activitatea de cunoașterea mediului copiii  au observat imagini cu diferite aspecte prin care 

putem proteja insectele, importanța acestora și la final au completat fișa cu stadiile de dezvoltare ale 

fluturelui. Câțiva copii au completat cu desene jurnalul de opinie după ce am discutat cu ei despre 

protecția insectelor și copiii și-au exprimat oral punctul de vedere. 

La activitatea de educație pentru societate, fiecare copil este rugat să schimbe povestea omizii 

mâncăcioase, oferindu-i altceva de mâncare, față de ceea ce am aflat din povestea de Eric Carle. 

Copiii au ales imagini cu mâncare sănătoasă și au explicat alegerea făcută. Copiii au completat 

jurnalul de opinie cu desene specifice celor expuse oral. 

În încheiere, am notat tot ce au spus ei, am întocmit jurnalul de opinie scris si am alcătuit o 

poveste cu ce au desenat copiii , pe care am citit-o întregului grup.Au fost foarte încântați de poveste 

și au înțeles cât de importantă este alimentația sănătoasă. 
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INVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎNTRE MODERN ȘI TRADIȚIONAL 

 

PROF. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ HEREMCIUC IOANA DIANA 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD 

 

 

,,Consilierea înseamnă multe lucruri. Ea este o tehnică de informare și evaluare. Ea este  un 

mijloc de a modifica comportamentul. Ea este o experiență de comunicare. Dar mai mult decât atât 

este o căutare în comun a sensului în viața omului, cu dezvoltarea dragostei ca element esențial, 

concomitent cu căutarea și consecințele ei.,,  R.W. Strowig 
 

Întregul sistem de învățământ românesc se află într-o continuă schimbare și căutare de direcții 

noi și eficiente pentru  asigura o dezvoltare durabilă a copilului, ceea ce duce la o căutare neîncetată 

a unui echilibru între ceea ce faci și ceea ce ar fi bine să faci. Răspunsul nu cred să fie găsit foarte 

repede.  

Schimbările sociale au o mare influență asupra întregului sistem de învățământ și 

repercursiunile se pot observa în practica de zi cu zi, în evoluția societății și a transformărilor culturale 

și sociale la care facem față. 

În căutarea noastră permanentă de a găsi cele mai bune metode de predare, profesorului îi revine 

sarcina de a participa în mod continuu și sistematic la activitatea de cunoaștere a elevului și de 

îndrumare a acestuia în procesul de alegere a traseului viitoarei conduite sociale. 

Deși numeroase cercetări psihologice, pedagogice și sociale atestă influența influența deosebită 

pe care familia o are asupra dezvoltării sociale a elevului problema educativă este complexă și de 

lungă durată și are un impact puternic în viața copilului și a viitorului său ca om adult ceea ce 

amplifică rolul și influența sitemului de învățământ deopotrivă familiei și rolului său.  

Școala dispune de două mijloace esențiale pentru realizarea obiectivelor și sarcinilor sale 

educative: structura procesului de învățământ și procesul instructiv educativ. Deși sistemul de 

învățământ este în continuă schimbare și modificare rolul profesorului rămâne același, profesorul este 

factorul principal de consiliere, de informare și coordonare.  

Profesorul are sarcina de a participa în mod continuu și sistematic la activitatea de cunoaștere 

a elevilor și de îndrumare a acestora în procesul de alegere a studiilor și a viitoarei cariere.  

Concomitent cu evaluarea progreselor școlare și cunoașterea intereselor elevilor pentru 

diferitele obiecte de învățământ și o apreciere obiectivă a capacității lor intelectuale, a unor trăsături 

temperamentale și caracteriale precum și a atitudinii față de muncă și față de dezvoltarea viitoare. 

Cele mai eficiente și mai folositoare modalități de lucru cu elevii sunt: aplicarea de chestionare, 

discuții pe teme date, convorbirea, autocaracterizarea, metoda aprecierii obiective a personalității și 

activitățile extrașcolare. 

Noi toți avem datoria să asigurăm pe cât posibil în planul activităților noastre toate premisele 

necesare desfășurării acestui proces.  

Toate acestea necesită o recalibrare a activității didactice prin direcționarea și impulsionarea 

activității școlare, prin reconsiderarea activității psihopedagogice și de specialitate a tuturor cadrelor 
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didactice  având ca și finalitate reorientarea mijloacelor școlare spre o educație de durată și care să 

ofere viitorului om o flexibilitate în adaptarea la condițiile actuale.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

TOMȘA GHEORGHE, Psihopedagogie preșcolară și școlară, Revista Învățământul preșcolar, 

București, 2005 

VERZA, EMIL, VERZA, EMIL FLORIN, Tratat de psihopedagogie specială, Ed. Universității 

din București, București, 2011 
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Şcolarizarea copiilor cu dificultăţi de învăţare 

 

 

Prof. înv. primar Hinta Luminiţa 

Şcoala Gimnazială Ziduri, jud. Buzău 

 

 
Complexitatea şi varietatea domeniului dificultăţilor de învăţare este dată atât de diversitatea 

serviciilor de sprijin pentru elevi cât şi de opţiunile de intervenţie în programele de remediere. 

Indiferent de modelul de intervenţie, copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să meargă la şcoală şi să 

primească sprijinul adecvat pentru a se integra şcolar, ca orice copil. 

Există astăzi în lume o preocupare deosebită pentru a rezolva problemele de învăţare ale 

copiilor. Ca forme de şcolarizare, copiii cu dificultăţi de învăţare se găsesc fie în şcoli obişnuite, fie 

în structuri speciale (clase, unităţi sau şcoli). Sunt şi forme de combinare  între participarea lor parţial 

la programul şcolii obişnuite şi parţial la cel al şcolii speciale, după un orar flexibil (E. Vrăşmaş, 

2007, p. 78). 

Conform direcţiilor actuale de intervenţie există două tipuri pentru abordarea dificultăţilor 

specifice de învăţare în şcoală (E. Vrăşmaş, 2007, p. 78): 

1. intervenţia specializată, care se realizează atât în cazul copiilor cu dizabilităţi de învăţare ce 

urmează o şcoală specială, cât şi în cel al copiilor ce frecventează o şcoală obişnuită şi primesc sprijin 

specializat. Presupune un program adecvat şi adaptat de abilitare, antrenare şi remediere a 

capacităţilor de învăţare. Cei mai mulţi specialişti pornesc de la evaluarea globală a  problemelor de 

învăţare ale copilului şi elaborează un diagnostic prescriptiv. Acesta serveşte proiectării unui program 

individualizat, concretizat într-un plan de intervenţie personalizat. 

2. intervenţia didactică de sprijin, în cadrul clasei obişnuite, realizată de profesorul clasei în 

colaborare cu alţi educatori specializaţi care participă la proiectarea şi derularea actului didactic. În 

proiectarea, derularea şi evaluarea activităţii de predare-învăţare, profesorul ţine cont de problemele 

de învăţare ale elevilor şi adaptează mediul şcolar, materialele auxiliare şi metodele de lucru pentru 

a-i sprijini să înveţe. 

 Pentru o intervenţie adecvată şi eficientă este nevoie de o colaborare între profesionişti, cadre 

didactice şi părinţi.  

În toată lumea, orientările didactice merg spre o pedagogie care promovează includerea tuturor 

copiilor în şcoală, sprijinirea învăţării împreună cu ceilalţi copii, nu în structuri separate dacă e 

posibil. Copiii cu dificultăţi de învăţare străbat mai greu traseul şcolar şi au nevoie de programe 

speciale de predare-învăţare. 

Programul de educaţie individualizat este desemnat pentru a răspunde nevoilor unice ale 

fiecărui copil. Punctul comun al programelor de intervenţie specializată este exersarea capacităţilor 

de bază în învăţare, al percepţiilor, orientării spaţiale şi temporale, coordonării, limbajului verbal şi 

grafic, exprimării personale şi formării imaginii de sine. Pentru fiecare intervenţie sunt construite şi 

reconstruite abilităţile şi deprinderile necesare domeniilor de dezvoltare,cu precădere cele antrenate 

in intervenţie. De exemplu, în intervenţia logopedică se pune accent pe antrenarea limbajului, în 

consilierea psihopedagogică pe antrenarea capacităţilor generale de învăţare, relaţionare şi 

comunicare (E. Vrăşmaş, 2007, p. 81). 

Tendinţa politiciilor şi practiciilor sistemelor de învăţământ din lume este de cuprindere a 

elevilor cu dificultăţi de învăţare în şcolile obişnuite, organizate şi structurate pe următoarele 

dimensiuni: 

-asigurarea accesului tuturor în sistemul de învăţământ; 

-valorizarea participării fiecăruia prin practici individualizate; 

-identificarea şi utilizarea resurselor adecvate pentru sprijinirea învăţării tuturor. 
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Dacă profesorii /învăţătorii apelează la metode pregătite cu grijă, unii copii cu dificultăţi de 

învăţare pot face faţă în clasa obişnuită. Activitatea cu elevii cu dificultăţi de învăţare în clasele 

obişnuite se poate organiza pornind de la o pedagogie deschisă, centrată pe nevoile educaţionale ale 

elevilor, bazată pe curriculum flexibil şi incluziv care antrenează resursele tuturor actorilor procesului 

didactic, pentru a sprijini învăţarea copiilor. Abordarea curriculară cere folosirea unor strategii 

interactive şi individualizate de învăţare care îl valorizează pe fiecare elev şi ofară ocazii de dezvoltare 

pentru fiecare (E. Vrăşmaş, 2007, p. 85). 

Abordarea incluzivă se caracterizează prin: 

-nu copilul se adaptează şcolii, ci aceasta se perfecţionează permanent pentru a cunoaşte şi a 

răspunde adecvat la nevoile educaţionale ale fiecărui elev; 

-dificultăţile de învăţare sunt definite prin prisma participării la activitatea de învăţare şi 

formulate în termeni de sarcini, activităţi şi condiţii furnizate elevilor şi create în clasă; 

-sunt lăsate la o parte caracteristicile individuale ale copiilor, cum ar fi deficienţe, context 

social, particularităţi psihice, pentru crearea condiţiilor favorabile asigurării învăţării şi dezvoltării 

fiecărui elev; 

-se pune accentul pe învăţare, ca proces specific dezvoltării tuturor copiilor, şi pe asigurarea 

succesului tuturora; 

-propune organizarea măsurilor de sprijin atât pentru elevi, cât şi pentru cadre didactice în 

interiorul clasei obişnuite de elevi (OCDE, apud E. Vrăşmaş, 2007, p. 86).  

Abordări în şcoala românească 

În România, elevii cu dificultăţi de învăţare sunt integraţi în sistemul de învăţământ general 

obligatoriu. Dreptul copiilor la educatie şi şcoală, garantat şi promovat de Constituţie şi Legea 

Învăţământului determină, preocuparea  de a integra în şcoli pe toţi copiii. 

Şcolile speciale, ca parte a sistemului de învăţământ general obligatoriu, oferă programe 

specializate pentru dificultăţile determinate de dizabilităţi în domeniul intelectual, senzorial sau 

neuro-psiho-motor. Se urmăreşte integrarea celor mai mulţi copii cu dificultăţi de învăţare în sistemul 

de masă obişnuit. 

Există profesori logopezi, consilieri psiho-pedagogi, cadre didactice de sprijin şi mediatori 

sociali. Din anul 2000, orice şcoală care are mai mult de 800 de elevi poate angaja un consilier şcolar 

şi tot din acel an au fost recunoscute în sistemul românesc de învăţământ cadrele didactice de sprijin. 

Există din anul 2005 o nouă metodologie referitoare la modul de lucru a acestor specialişti.  

Şcoala românească face paşi mari în integrarea tuturor elevilor în programe educative 

personalizate. O contribuţie esenţială o are mişcarea nonguvernamentală a părinţilor şi 

profesioniştilor. În România avem Asociaţia RENINCO (Reţeaua de Informareşi Cooperare pentru 

Integrarea copiilor şi Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale). Aceasta cuprinde universităţi, instituţii 

de educaţie şi protecţie socială, organizaţii ale părinţilor copiilor cu dizabilităţi şi membri persoane 

fizice. RENINCO a reuşit să influenţeze politicile de evaluare, intervenţie, elaborare şi schimbare a 

terminologiei şi percepţiilor asupra şcolarizării copiilor cu dificultăţi de învăţare şi asupra familiilor 

lor( E. Vrăşmaş, 2007, p. 89-90). 

 

  

Bibliografie: 

Vrăşmaş, Ecaterina, Dificultăţile de învăţare în şcoală: domeniu nou de studiu şi aplicaţie, 
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Participarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la programele 

de formare continuă actualizată: profilul de competenţe necesare în evoluţia 

profesională, formarea continuă ca actualizare şi ancorare                                                

în realitatea educaţională generalizată 

 

 

 

Hoară Viorica-Mirela 

Școala Gimnazială ,,prof. Nicolae Caranda Glogova, județul Gorj 

 

 
 

Cariera didactică trece printr-o perioadă de transformări, cele mai multe fiind determinate de 

globalizarea și europenizarea la care țara noastră este parte,  de necesitatea armonizării sistemului de 

învățământ cu cerințele pieței muncii europene, dar și de schimbările paradigmelor 

educaționale,politice, sociale și economice. 

Acestea presupun o creștere continuă a sistemului educațional și vizează profesionalizarea 

carierei didactice prin implementarea standardelor profesionale în procesul de formare a viitorilor 

educatori.  

În ultimii ani, programele de pregătire profesională a cadrelor didactice au suferit numeroase 

transformări, care au fost determinate fie de schimbarea structurii învățământului superior, fie de 

schimbarea planurilor de învățământ în cadrul departamentelor de pregătire a personalului didactic. 

Legea educației naționale, intrată în vigoare la începutul anului 2011, a adus un val de schimbări 

în sfera formării inițiale și continue a personalului didactic. Învățământul românesc trebuie să se 

alinieze exigențelor impuse și să se raporteze la evoluțiile europene. 

Astăzi, profesorii au o misiune din ce în ce  mai complexă, căci responsabilitățile lor sunt tot 

mai solicitante. În cadrul organismelor UE, comisiile cu atribuții în domeniul învățământului studiază 

modalitățile prin care educatorii pot fi pregătiți mai eficient decât până acum pentru sarcinile 

importante pe care le au de îndeplinit în marea societate europeană. Încă din martie 2000, Consiliul 

European de la Lisabona a subliniat faptul că resursele umane sunt principala sursă a Europei în 

evoluția sa economică și socială și că investițiile în aceste resurse vor fi de o importanță capitală în 

societatea bazată pe cunoaștere.  

În prezent. Strategia Europa 2020 în domeniul educației impune abordarea dintr-o nouă 

perspectivă a reformei învățământului. La nivel național a fost elaborat Documentul de fundamentare 

pentru stabilirea la  nivel național a valorilor de referință ale obiectivelor strategiei Europa 2020. Dacă 

se analizează obiectivele prioritare propuse, se poate constata că este menținută și subliniată opțiunea 

pentru asigurarea resurselor umane  necesare unei bune funcționări a sistemului de învățământ 

preuniversitar și stimularea performanțelor acestora. 

Un concept cheie în pregătirea profesorilor este acela al profesorului ca statut profesional înalt 

calificat pentru un nivel superior de educație, cu o gamă recunoscută de competențe profesionale, 

capabil să exercite un grad semnificativ de autonomie și judecată profesională și de la care se așteaptă 

să își asume responsabilitatea pentru propria dezvoltare profesională continuă și să contribuie la 

dezvoltarea politicii și practicii educaționale. Pregătirea inițială și debutul în carieră trebuie să 

stabilescă bazele pentru acest statut. 

Pentru a răspunde cerințelor acuale și a rimului schimbării aflat în creștere, precum și a noilor 

cerințe pe care profesorii le vor întâmpina pe parcursul vieții profesionale,este necesară o pregătire 

de calitate  superioară a acestora, bazată pe un sistem integrat de formare inițială, stagiatură și 

dezvoltarea profesională continuă. 
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Un fundament inițial este esențial pentru înzestrarea noilor profesori cu  cunoștințele, 

competențele, abilitățile, atitudinile, conștientizarea și încrederea necesare pentru a preda, pentru a fi 

pro-activi și a gestiona schimbarea într-un mediu ce evoluează repede. Astfel apare nevoia de a întări 

dezvoltarea profesională continuă în carierele tuturor profesorilor încă de la debut, pentru ca aceștia 

să poată înfrunta provocările profesionale continue pe care le întâmpină. Provocările și schimbările 

pe care profesorii le vor întâmpina vor fi cel puțin la fel de mari ca acelea cu care se confruntă 

generația actuală. 

Pentru a-și putea îndeplini rolul de lideri și modele într-o societate  aflată în tranziție radicală, 

profesorii trebuie să beneficieze de un sistem de formare performant. 

În țara noastră, formarea continuă a personalului didactic constituie un drept care se realizează 

prin perfecționare sau conversie profesională. 

Ministerul Educației este instituția care stabilește obiectivele și coordonează formarea continuă 

a cadrelor didactice la nivel de învățământ preuniversitar în conformitate cu strategiile și politicile 

naționale. Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția  în 

carieră conform art.342 alin.(1) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare.  

Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, 

inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluțiile din planul nevoilor de educație și al 

curriculum-ului educațional, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor 

personalului didactic la schimbările din structurile de educație. 

Formarea continuă vizează: 

*dezvoltarea, prin programe de formare/perfecționare periodică, a competențelor în domeniul 

de specializare corespunzător funcției didactice obținute prin formarea inițială; 

*dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică, prin sistemul de pregătire și 

obținere a gradelor didacice; 

*dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, îndrumare, control, evaluare în 

structurile și organizațiile din sistemul de educație; 

 *dobândirea de noi competențe, prin programe de reconversie profesională, altele decât cele 

obținute prin formarea inițială; 

*dobândirea unor competențe complementare sau de extensie care lărgesc gama activităților  și 

funcțiilor ce pot fi prestate de cadrele didactice(predare în sistemul e-learning, consiliere educațională 

și orientare în carieră, educația adulților, etc.); 

Formarea continuă se întemeiază pe paradigma abordării prin competențe și pe conceptul de 

dezvoltare cumulativă a nivelului de competență a personalului didactic. 

Nivelul de competență vizat prin programe de formare continuă poate fi evaluat în funcție de: 

-capacitatea cadrului didactic de a combina și a utiliza în mod autonom capacitățile de 

cunoaștere, deprinderile și competențele generale și cele profesionale în acord cu diversele cerințe 

specifice unui anumit context, situații sau probleme; 

-capacitatea profesorului de a face față schimbării, situațiilor complexe și neprevăzute care apar. 

Formarea continuă este realizată printr-un sistem de instituții, organizații și structuri ale 

acestora, între care se stabilesc relații ierarhice și funcționale menite să asigure coerența, 

compatibilitatea și respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea și evaluarea 

programelor de formare. 

Principalele forme de organizare a formării continue/perfecționării personalului didactic din 

învățământul preuniversitar sunt: 

-activitățile metodico-științifice și psihopedagogice realizate la nivelul unității de învățământ 

sau pe grupe de unități (comisii metodice, catedre și cercuri pedagogice); 

-sesiuni metodico-științifice de comunicări, simpozioane și schimburi de experiență pe 

probleme de specialitate sau psihopedagogice; 

-stadiile periodice de informare științifică de specialitate ți în domeniul științelor educației; 

-cursuri de pregătire  și examenele pentru obținerea definitivării în învățământ sau a gradelor 

didactice; 
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-cursuri de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumarea și de 

control, potrivit unor programe specifice; 

-bursele de perfecționare și stagiile de studiu și documentare, realizate în țară sau în străinătate; 

-cursurile postuniversitare de specialitate; 

-studiile universitare de masterat; 

-studiile universitare de doctorat. 

Modalități de realizare a procesului de formare continuă: 

-formarea prin programe avizate, organizate și desfățurate de către CCD, la nivel 

județean/regional; 

-formarea prin programe acreditate,furnizate de CCD/universtăți/ONG-uri/parteneri sociali; 

-formarea prin programe speciale, naționale sau internaționale, pentru care se aplică proceduri 

specifice de recunoaștere și echivalare a competențelor dobândite în credite profesionale 

transferabile; 

-formarea de surse alternative, inclusiv prin resurse deschise. 

Ministerul Educației și Cercetării a avut în vedere facilitarea accesului cadrelor didactice la 

dezvoltarea profesională de calitate bazată pe egalitatea de șanse și sustenabilitate în vederea 

dezvoltării competențelor didactice și a abilităților digitale pentru un proces optim de predare-

învățare-evaluare în șolile din România. 

Obiectivele programelor de formare continuă derivă din politicile și strategiile naționale de 

dezvoltare a învățământului și din standardele formării continue a cadrelor didactice și vizează: 

-profesionalizarea carierei didactice în România; 

-redimensionarea raportului dintre componente teoretică și cea practică a curriculum-ului de 

pregătire a cadrelor didactice; 

-dezvoltarea unei piețe educaționale a programelor de formare continuă bazată pe un sistem 

concurențial, prin intermediul căruia personalul didactic va beneficia de o ofertă diversificată din 

partea furnizorilor de formare continuă; 

-corelarea evoluției carierei didactice cu standardele educaționale și asigurarea unei dinamici 

profesionale prin utilizarea de credite transferabile. 

Astfel prin strategiile de formare și prin modalitățile concrete de realizare a activităților 

teoretice și aplicative, programele de formare își propun: 

-identificarea nevoilor de formare și adaptare a strategiei programului la aceste nevoi; 

-facilitarea dezvoltării personale și profesionale; 

-ameliorarea activității didactice și susținerea personalului didactic aflat în dificultate; 

-crearea unui climat de încredere, de motivare, de implicare; 

-autocunoașterea și conștientizareacompetențelor profesionale; 

-stimularea și nîntărirea performanței; 

-promovarea interactivității, a lucrului în echipă, a schimbului de experiență,etc. 

Comisia Europeană consideră că pentru îmbunătățirea calității formării profesorilor din 

Uniunea Europeană este necesară învățarea pe tot parcursul vieții, fiind abordată necesitatea ca toți 

profesorii să participe la un program de integrare eficient pe parcursul primilor trei ani după debutul 

lor în profesia didactică. 

Pentru a implementa principiile comune europene, se pot aminti câteva dintre recomandările 

celor responsabili de politicile la nivel național: 

a)Profesorii trebuie să fie absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior sau echivalentul 

acestora. 

b) Programele de formare a profesorilor trebuie distribuie în toate cele trei cicluri de învățământ 

superior(conform procesului Bologna) pentru a le asigura locul în învățământul superior european și 

pentru a crește oportunitatea de avansare și mobilitate în cadrul profesiei. 

c) Strategiile de învățare de-a lungul vieții prin resurse coerente și adecvate care să cuprindă 

activități de dezvoltare formale și informale. 

d) Programele de formare profesională iniţială şi continuă trebuie să reflecte importanţa 

abordărilor interdisciplinare şi în colaborare pentru învăţare. 
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e) Proiectele de mobilitate pentru profesori trebuie facilitate şi promovate ca parte integrantă a 

programelor de formare profesională iniţială şi continuă. 

f) Programele de pregătire profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice trebuie să 

asigure formarea de cunoştinţe şi dobândirea de experienţă în cooperarea europeană, pentru a le 

permite acestora să aprecieze şi să respecte diversitatea culturală şi să-i educe pe elevi pentru a deveni 

cetăţeni ai Uniunii Europene. 

g) Oportunităţile pentru a studia limbile europene, inclusiv vocabularul de specialitate, pe 

parcursul formării iniţiale a profesorilor şi a programelor de formare profesională continuă, trebuie 

să fie disponibile şi promovate. 

h) Trebuie acordată prioritate dezvoltării încrederii şi transparenţei mai mari a calificărilor 

profesorilor în Europa pentru a permite o recunoaştere reciprocă şi o mobilitate crescândă. 

Formarea continuă  ar trebui să fie văzută din două perspective:pentru perfecționarea metodelor 

de instruire în vederea dezvoltării orofesionale proprii și pentru adaptarea la noile  cerințe ale  

generației de elevi. 

Formarea continuă se derulează, în prezent,   ca un proces complex, cu rolul de facilitare a 

transferului demersului didactic, din planul clasic, față în față, în cel hibrid-blended learning. 

Importanța formării continue pentru asigurarea în bune condiții a procesului educațional este 

subliniată în toate documentele europene referitoare la educație. 

În ultima perioadă s-a pus accent pe formarea continuă a cadrelor didactice în folosirea noilor 

tehnologii, care poate să aducă numai avantaje pentru aplicarea lor la nivelul clasei de elevi. 

Utilizarea noilor tehnologii și a instrumentelor TIC în vederea perfecționării predării sunt 

necesar pentru dezvoltarea capacității de furnizare a programelor de formare a cadrelor didactice în 

concordanță cu metode moderne de instruire și de evaluare a elevilor. 

Îmbunătățirea  calității capitalului uman din educație, dezvoltarea competențelor personalului 

didactic cu ajutorul tehnologiei moderne, în scopul utilizării instrumentelor digitale în prredarea 

eficientă la clasă și evaluarea standardizată a cunoștințelor elevilor reprezintă un obiectiv principal al 

formării continue a personalului didactic. 

 

Formarea continuă a cadrelor didactice are impact asupra sistemului educaţional şi pemite: 

 

• relaţionarea formării cu factorii sociali, economici şi comunicaţionali; 

• expertiza pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu; 

• contribuţia la realizarea schimbărilor din sistemul educaţional       ; 

• valorificarea analitico-sintetică a noilor conţinuturi educaţionale; 

• implementarea noilor strategii şi tehnologii; 

• promovarea culturii educaţionale; 

• penetrarea sistemului educaţional în baza descentralizării şi a transferului de responsabilităţi; 

• asigurarea ambianţei adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea 

programelor de formare etc; 

• facilitarea accesului la reprofilare; 

• omogenizarea metodologică; 

• participarea la colaborare şi parteneriatul; 

• monitorizarea implicativă; 

 

Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul metodologic: 

formare iniţială – formare continuă – autoformare. Sistemele moderne de învăţământ accentuează 

continuitatea celor trei secvenţe de instruire permanentă congruente la nivel de politică a educaţiei. 

Pentru a ajunge la rezultate remarcabile educabibilor trebuie să li se asigure un corp profesoral 

bine pregătit și motivat. Calificarea la nivel superior, bazată pe definirea standardelor de calitate și 

competențelor subsumate corect și unitar definite și creșterea  motivației profesionale a cadrelor 

didactice sunt fundamentale pentru asigurarea unei educații eficiente. 
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De aceea, este important să se sublinieze necesitatea unei permanente creșteri a calității în 

proiectarea și punerea în practică aprogramelor de formare a cadrelor didactice în toate sistemele de 

învățământ. 
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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 

elevilor dacă aceştia doresc interactivitate şi specializare, şi a cadrelor didactice pentru aceleaşi 

motive. Deci, cursurile nu sunt nici pentru auto-prezentare dacă sunt faţă în faţă, nici pentru filme 

dacă sunt online. Ele sunt pentru a-l provoca pe cel care se specializează să analizeze în profunzime 

conţinuturi, să caute mental exemple, să facă asociaţii cu alte cunoştinţe şi, în cadrul practicii, să le 

aplice. Cu alte cuvinte, learning by doing aplicat la învăţarea însăşi. Iar din acest punct de vedere, 

predarea online “forţată” de acum, ne poate ajuta să adoptăm acest stil de lucru sau să îl consolidăm 

(pentru că, cu siguranţă, mulţi făceau asa şi înainte). Altfel, dacă folosim doar video conferinţe 

datorită facilităţii lor (şi nu vreau să spun că acestea sunt doar facile, vom vedea la argumentul 

următor), ele vor deveni filme care nu diferă prin nimic de cursurile plictisitoare la care un cadru 

didactic dictează sau perorează singur 2 ore (stil criticat în vremuri bune de toată lumea, ca fiind 

desuet şi nepotrivit pentru învăţământ).  

 

În al doilea rând, este de dorit să fie integrate multiple modalități. Deci din nou, nu e cinema, 

ci este o îmbinare de modalităţi (clipuri video de clarificare, materiale scrise pe parcurs, activităţi, 

dezbateri, videoconferinţe, etc.). Fireşte, acest lucru reclamă efort susţinut de ambele părţi – cadrele 

didactice să creeze conţinuturi în variate forme, studenţii să le parcurgă săptămână de săptămână – 

însă rezultatul este unul fericit: aprofundarea reală a materiei pas cu pas (cum se întâmplă în sistemul 

american, de unde luăm adesea doar ce ne place, nu şi lucrurile bine făcute: de pildă, evaluarea în 

învăţământul superior pe baza a multiple evaluări săptămânale şi un examen final la care mai primesti 

aproximativ 2 puncte – deci, dacă nu ai realizat tot ce trebuia pe parcursul semestrului, nu poti avea 

notă finală…). Aici aş mai menţiona şi cât de ciudat este să fie cerute de către unii în contextul actual 

metode unice (am studenti care m-au intrebat de ce refuz videoconferinţa dacă la alte materii merge 

bine). Pe de o parte, dacă nici la universitate nu folosim modalităţi multiple şi perspective multiple, 

atunci unde? Pe de altă parte, vremea “partidului unic” a apus, deci de ce ar trebui toţi să predăm la 

fel… E mai util să găsim modalităţi variate care să susţină învăţarea de profunzime (inclusiv în cadrul 

aceleiaşi materii), lăsând loc şi pentru diferenţele interindividuale dintre cadrele didactice şi centrând 

în fond învăţarea pe elevul care învaţă. 

În al treilea rând, dacă am vorbit deja de learning by doing, e foarte posibil că vom descoperi 

faptul că formele contemporane de online nu pot înlocui deocamdată interacţiunea faţă în faţă (dar nu 

cea de tip dictare timp de 2 ore…). Interacţiunea directă ca experienţă de învăţare aduce dovezi pentru 

abordarea cogniţiei ancorate (Barsalou, 2008), adică pentru ideea conform căreia cogniţia nu este 

separtă de corp şi de contextul în care navighează corpul. În cazul de faţă, se va dovedi că fără 

interacţiune socială învăţăm mai puţin eficient. În mediul academic avem însă noroc tocmai pentru 

argumentele de mai sus: avem studenţi care sunt adulţi deja şi care pot folosi învăţarea auto-reglată 

(reglarea de către alţii trebuie făcută la vârste mai mici, de aceea pentru copii va fi mai dificil în online 

cu conţinuturi noi) şi care pot transforma această experienţă într-una de learning by doing: studiu 

individual, cu citit mult şi scheme şi legături între cunoştinţe. E interesant faptul că sunt studii recente 

care arată că şi în cazul predării faţă în faţă nu entuziasmul cadrului didactic contează pentru 

cunoştinţe învăţate temeinic, ci modalitatea de studiu… (Motz et al., 2017). 

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

793



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 . Ceea 

ce este important este că vechiul reține ceea ce a fost bun în trecut, iar noul aduce schimbari care 

determină modificarea a ceea ce nu a fost eficient în trecut. Așadar, să cântărim cu atenție noul și 

vechiul în educație, astfel încât pe baza unor argumente solide de ambele părți și cu luciditate să 

asigurăm un progres real, adică, în mediul universitar, învăţare eficientă care să formeze profesionişti. 

Și dacă tot suntem actori în acest experiment natural, e momentul perfect pentru a reflecta asupra 

acestei problematici pe măsură ce se desfăşoară, astfel încât atunci când vom fi depășit pandemia, să 

putem acționa pentru optimizarea reală a educației. 

Și ca să încheiem într-o notă optimistă, poate că așa cum holera a dat și romane minunate 

precum Dragostea în vremea holerei de Gabriel Garcia Marquez, și coronavirusul ne va da o educație 

mai eficientă bazată pe analiza situației de acum, adică a educației în vremea coronavirusului… 
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Pentru o dezvoltare armonioasă a copilului preșcolar este nevoie de stabilirea unor condiții de 

dialog grădiniță familie prin implicarea și responsabilizarea directă a părților implicate în educarea 

preșcolarilor; asigurarea cât mai adecvată a accesului și participării părinților la educarea propriilor 

copii, sprijinirea copilului și a familiei în vederea dezvoltării plenare a preșcolarilor. 

 

Importante sunt formare și dezvoltarea competențelor parentale în cunoașterea psihologică a 

propriului copil, informarea părinților cu privire la strategii de educare a propriului copil, cunoașterea 

mediului familial al copiilor în vederea atenuării efectelor negative și potențării comportamentelor 

pozitive, precum și creșterea gradului de responsabilizare a părinților în educarea copiilor. 

 

Școala de acasă este un curent în educație prezent de câțiva ani și înțara 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. 

 

În țările în care se practică “școala acasă”, educația este obligatorie, dar nu și școlarizarea. Se 

pune un accent puternic pe pregătirea copilului pentru viață, informarea lui, dobândirea de abilități 

pentru câmpul muncii și viața de zi cu zi. Diferența este că această pregătire se face în cadrul intim, 

sigur și confortabil al familiei, cu libertatea unui program ales după preferințe sau nevoi. 

 

Nu este necesar ca părinții să fie pedagogi cu diplomă pentru a-și învăța copilul acasă. În acest 

proces părinții sunt doar facilitatori, implicați mai mult la început și devenind în timp doar o simplă 

prezență care ofera încurajare, puțină supraveghere și clarificări. Iată de ce acești copii învață să învețe 

singuri, motivați de interes și o atmosferă sigură și nu este necesar ca părinții să fie implicați non stop 

în educație. 

 

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 

membrii la diferite cercuri și cluburi, vor cumpăra software, vor înregistra copiii la unele cursuri 

online sau, în unele cazuri mai rare, vor angaja tutori particulari. 

 

 Copiii învață astfel prin exerciții, lectura, studiu individual și socializare cu persoane de diferite 

vârste în contexte variate.  

 

Acest sistem se potrivește familiilor care doresc să investească timpul și resursele necesare 

pentru ca fiul/fiica lor să învețe altfel, dar mai eficient. Unii dintre părinți aleg această alternativă 

datorită problemelor din școala (abuz între colegi, un mediu violent, droguri, imoralitate, presiune, 

etc.). Alții, datorita nemulțumirii față de ceea ce ofera sau, din potriva, nu ofera sistemul.  
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Unii părinți aleg școala de acasă datorită problemelor sociale ale copiilor, dizabilitatilor de 

învățare ori datorită unor conditii medicale ca ADHD sau autism. Alternativa este necesară și pentru 

copiii cu probleme medicale care presupun perioade lungi de imobilitate sau spitalizare (boli cornice 

sau accidente).     

 

Părinții care aleg școala acasă sunt conștienți de dificultățile procesului, dar consideră că 

rezutatele pe termen lung merită investiția. 

 

Totuși, este foarte importantă integrarea copiilor  într- un sistem de școlarizare, specific țării în 

care trăiește, pentru o cât mai bună dezvoltare, din toate punctele de vedere. 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Anca Bulboacă, Viorica Preda, ”Revista învățământului preșcolar 1- 2”, Editura Arlequin, 

București, 2014; 

2. Crina Tudorica, “Scoala Acasa”, Clever Books, 2010. 
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E-LEARNING, PRO SAU CONTRA 

 

 

Prof. HOJDA VASILE 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,IULIU MOLDOVAN’’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 electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 

conceptul de învăţământ electronic 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) 

Învăţarea prin Internet: 

Învăţarea prin internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care  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. 

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. 

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 

– 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 e-Learning 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,            

•           Accesibilitate, comfort, flexibilitate, 

•           Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri, 
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•           Elevul poate învăța în ritmul lui propriu, 

•           Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent, 

•           Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de 

download-uri efectuate de către 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, 

•           Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor e-Learning, 

•           Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că 

utilizarea platformelor e-Learning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare 

continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci 

îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și 

a celor e-Learning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 

 

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(si nu numai) descoperă eficiența platformelor 

online de învățare, așa cum este și platforma 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. 

 

Concluzii 

 

S-au putut expune cateva idei, insă 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. 

Întotdeauna tehnologia a fost un punct de atracție pentru tânăra generație de aceea consider că 

învățământul online reprezintă viitorul pentru școala româneasc și nu numai,doar un singur 

dezavantaj major după părerea mea ar fi distanțarea din punct de vedere fizic.  
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Planificarea activităților din grădiniță în mediul online 

 

 

Prof. Holca Andreea 

UPJ: G. P. P. ,,Așchiuță”/ G. P. P. Nr. 6 ,,Albinuța” 

 

 
Planificarea activităților a fost realizată pentru grupa: mijlocie/ Tema anuală de studiu: Cum 

exprimăm ceea ce simţim?/ Tema săptămânii: ,,La derdeluș!” 

Luni: ,,Jocuri de iarnă” 

După gimnastica de înviorare, vă invit să ascultați o poezie pentru a afla despre ce vom 

discuta în această săptămână. Ascultați cu atenție: https://youtu.be/M_e_jm8rhv0.  

În această săptămână vom fi însoțiți de CARINA, o fetiță de grupă mijlocie, ca și voi! Carinei 

îi place foarte mult anotimpul iarna deoarece poate desfășura o mulțime de jocuri. Priviți imaginile 

alăturate (se atașează imagini reprezentative) și spuneți ce jocuri de iarnă recunoașteți și pe care 

dintre ele le-ați practicat. Te poți ajuta și de jocul următor, pentru a descoperi unele activități de 

iarnă: https://wordwall.net/ro/resource/9314432/jocuri-de-iarn%c4%83.   

Uniți apoi piesele de puzzle (https://www.jigsawplanet.com/IngridV/jocurile-copiilor-iarna) 

pentru a reconstitui imaginea cu jocuri de iarnă, apoi modelați din plastilină câteva obiecte pe care 

le folosim în practicarea acestor jocuri.  

Împreună cu un părinte ascultați materialul următor: https://youtu.be/9VTMHLsvfq4., 

ascultați cântecul 

,,Joaca”  https://www.youtube.com/watch?v=tdf4VQuF1pg&feature=youtu.be&ab_channel

=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii  apoi ghiciți răspunsurile la întrebări: 

https://m.youtube.com/watch?v=ope8_KPW1FQ 

 

Marți: ,,La săniuș!” 

Gimnastica: https://www.youtube.com/watch?v=ZaU5kHCEB5E&feature=youtu.be&ab_c

hannel=RamonaPauna 

Carina a plecat cu prietenii ei la săniuș. Însă...au luat cu ei doar o singură săniuță. Și sunt 

foarte mulți copii! Gândește-te că ești în locul Carinei și spune: ,,Cui ai vrea să dai săniuța?” 

(formularea unor propoziții corecte, utilizarea adecvată a dativului - ex: ,,Eu îi dau săniuța 

vecinului meu”/ ,,Eu îi dau săniuța prietenei mele”). Dacă Carina ar avea mai multe sâniuțe, copiii 

nu ar mai trebui să aștepte până le vine rândul. Poți face o săniuță din cuburi sau piese Lego, poți 

desena sau confecționa o săniuță sau poți găsi umbra corespunzătoare săniuței (fișă - jocul 

umbrelor)!  

Carina a numerotat săniuțele cu carioca. A scris cifra 3, iar acum s-a oprit deoarece  a uitat 

ce număr urmează. Haideți să o ajutăm pe Carina să învețe și ea  cifra 4. Desfășoară jocurile 

următoare: https://wordwall.net/resource/7180910/g%C4%83se%C8%99te-cifra-4 și  

https://wordwall.net/resource/7014639/cifra-4  

Ca răsplată, Carina te invită să asculți o poveste:  https://youtu.be/Q7FfrJQ5w2s  

 

Miercuri: ,,Micii schiori” 

După câteva exerciții de mișcare, odihnește-te puțin și ascultă povestea pentru a descoperi 

despre ce vom discuta astăzi: 

 https://www.youtube.com/watch?v=CuXI--ArKWw&ab_channel=KEDD. Așa cum sigur 

ți-ai dat seama, Carina ne invită astăzi ...la schi! Priviți imaginea alăturată și discutați cu unul din 

părinții voștri despre ce înseamnă a schia. Puteți discuta despre îmbrăcămintea specifică acestei 

activități, despre echipamentul necesar, despre locurile în care se schiază. 
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Jucați-vă și voi cu schiurile: puteți ajuta schiorul să ajungă la linia de finish (labirint), să 

uniți punctele pentru a ajuta schiorul să prindă viteză pe pârtie (grafisme) sau puteți colora doar 

obiectele pe care le folosiți la schi (fișă).  

Dacă doriți, confecționați pentru jucăriile voastre niște schiuri și o pârtie, apoi jucați -vă cu 

ele. Ascultă cu atenție poezia ,,Micul schior”, apoi învățați-o dacă vă place!  

Vă invit acum să vă confecționați și voi propriile voastre schiuri. Veți  avea nevoie de o cutie 

de carton, foarfecă, bandă adezivă transparentă și...puțină imaginație! Acum puteți să luați 

schiurile realizate din carton în picioare și încercați să schiați prin casă, să săriți peste diferite 

obstacole sau să fugiți cu schiurile în picioare! 

 

Joi: ,,La patinoar!” 

Mișcare:https://www.youtube.com/watch?v=qVbNOkMYRoc&list=PLE7eI2P4Td8NEAsp

UBMmalR92z8IdT18r&index=2&ab_channel=RamonaPauna  

Vom petrece această zi cu Carina la patinoar. Tu ai fost vreodată la patinoar? Povestește 

colegilor tăi despre acea zi! Ai putea chiar să îți construiești propriul patinoar, să povestești despre 

ce observi tu în imaginea de la patinoar sau să îți imaginezi că ești la patinoar, că îți pui patinele 

în picioare și te plimbi.  

Pictează sau desenează și tu niște patine, apoi joacă-te cu ele: numără-le, așază-le în funcție 

de mărime, descrie-le culoarea și forma. Dacă vrei, rezolvă fișa de lucru și răspunde la întrebările 

din materialul powerpoint atașat.  

 

Vineri: ,,Ne jucăm în siguranță!” 

Mișcare:https://www.youtube.com/watch?v=qXQFidWtNaY&ab_channel=ClopotelulMagi

c-CantecepentruCopii  

 Carinei îi place cel mai mult să se joace cu zăpada: să facă bulgări de zăpadă, oameni de 

zăpadă sau îngerași în zăpadă! Așa cum sigur ți-ai dat seama, astăzi vom discuta despre cum ne 

jucăm cu zăpada, în siguranță. 

Dacă vrei, poți realiza un experiment - ,,Furtuna de zăpadă”, poți construi ce dorești tu din 

zăpadă (oameni, castele de zăpadă etc) sau poți picta pe zăpadă.  

Poți să urmărești videoclipul următor: https://youtu.be/EZJEb697l0c pentru a afla unde și 

cum ne jucăm iarna. Împărtășește unui membru al familiei tale informațiile pe care le -ai aflat din 

acest material. Apoi realizează din hârtie câțiva bulgări de zăpadă. Încearcă să bulgărești un 

membru al familiei. Fii atent: la aruncare, vei ține bulgărele cu ambele mâini! 
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• https://www.jigsawplanet.com/IngridV/jocurile-copiilor-iarna 

• https://youtu.be/9VTMHLsvfq4 

• https://www.youtube.com/watch?v=tdf4VQuF1pg&feature=youtu.be&ab_channel=TraLa

La-Cantecesideseneanimatepentrucopii  
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• https://wordwall.net/resource/7180910/g%C4%83se%C8%99te-cifra-4 

• https://wordwall.net/resource/7014639/cifra-4 
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PROVOCARE SI EDUCATIE IN MEDIUL ON - LINE 

 

Profesor psihopedagog Holdis Elvira Daniela                                                                   

Liceul Teoretic Special IRIS, Timisoara 

 
 

 Sistemul educațional din România nu a fost pregătit pentru o abordare online, însă, în contextul 

actual, acestă formă de organizare a fost singura posibilitate responsabilă de a ține elevii în legătură 

cu noțiunile ce trebuiau însușite. Țara noastră a fost nevoită, prin diferite mijloace, să-și accelereze 

investițiile în digitalizarea educației, dar și în pregătirea profesorilor. 

Indiferent de mediul (real sau virtual) în care se desfăşoară copiii sunt la fel în ambele realităţi, 

în ambele dimensiuni, curioşi, nerăbdători, zgomotoşi, dornici de afirmare sau nu. 

Generațiile actuale de elevi sunt mult mai dezinvolte și mai independente în gândire față de 

generațiile anterioare. În zilele noastre copiii au personalități bine conturate, puternice, folosesc 

resursele digitale de la o vârstă mică. De aceea, noi, profesorii, trebuie să le creăm un mediu de 

învățare stimulativ, bazat pe dezvoltarea unor compentențe, abilități și atitudini care să țină cont de 

interesele lor, realizând o predare centrată pe necesitățile de învățare ale acestora, contribuind la 

progresul lor educațional. Folosirea Internetului, a resurselor online, a bibliotecilor online, a 

comunicării online 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. 

Cadrele didactice şi-au îmbunătăţit calitatea profesională şi în modulul IT, chiar dacă acest 

domeniu era străin sau nu foarte confortabil, astfel încât desfăşurarea activităţilor să devină cât mai 

atractive încercând astfel să stimuleze şi creativitatea elevilor, iar roadele acestor eforturi se vor vedea 

într-un viitor nu foarte îndepărtat al acestor „noi” în acel „mâine”!.Trebuie să recunoaştem că online-

ul a transformat criza în oportunitate şi atâta timp cât punem tact, echilibru, imaginaţie în spatele 

tehnologiei, ne putem învăţa unii pe alţii să rămânem umani. 

Lucrez cu elevi cu cerinţe educative speciale de aproape 18 ani şi fiecare zi este o nouă 

provocare, iar situaţia actuală a fost resimţită foarte puternic de către aceştia datorită dispariţiei 

liantului dintre dascăl şi elevii lui şi anume interacţiunea fizică, jocul fizic, exerciţiul de ludoterapie, 

de recuperare, adică acel univers magic şi frenetic al simţurilor,al culorilor palpabile, uimirea în faţa 

unei frunze sau bucuria reuşitei unei sarcini de lucru. Am fost nevoiţi să ne regăsim în mediul virtual. 

 

Dintre activitățiile pe care le –am desfășurat în această perioadă în on-line amintesc pe cele care 

au avut un impact puternic asupra preșcolarilor cu CES cu care lucrez: 

 

 • Oglinda: copiii copiază mișcarea pe care o văd. De exemplu, profesorul își atinge umerii, iar 

copiii fac aceeași mișcare în același timp, ca și cum ar fi oglinda profesorului. Activitatea se poate 

face cu sau fără limbaj- profesorul poate descrie acțiunea pe care o face, de exemplu “Îmi ating umerii 

 • Vânătoarea de comori: Profesorul le spune copiilor că vor merge la o vânătoare de comori și 

ce să caute. De exemplu: “Găsește ceva roșu/ ceva rotund/ un obiect care începe cu sunetul /t/ o 

jucărie/ ceva lung etc.!” Copiii au la dispoziție câteva minute să meargă să găsească obiectul (care 

pot fi marcate prin folosirea unui cronometru online,sau a unui cântec. Când expiră timpul, profesorul 

numește copilul care să arate și să spună ce obiect au găsit.  

 

Activitatile de terapie prin arta: copiii, alaturi de parinti, au creat diverse colaje, picturi cu 

tematica data in functie de fiecare anotimp, activitate ce a contribuit la dezvoltarea limbajului dar si 

la dezvoltarea si echilibrarea emotionala a lor. 

 

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

802



 
EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

Învățământul online și traditional 

 

 
Învățător: Homeghiu Nicoleta 

Școala Gimnazială ,,Ion Ciorănescu” Moroeni 

 

        
Pandemia COVID ne-a prins pe toți complet nepregătiți. Ne-am văzut puși,pe neașteptate,într-

o situație total neprevăzută și nemaiîntâlnită. Părinți, copii, cadre didactice, cu toții ne întrebam ce 

vom face și căutam cu disperare soluții pentru a continua învățarea.    

Învățătoare fiind, am simțit neputință, disperare și tristețe că nu puteam fi alături de elevii mei,că 

nu puteam continua drumul spre cunoaștere alături de aceștia. Am căutat soluții pe WhatsApp, 

messenger, însă știam că nu este suficient pentru micii școlari nici din punct de vedere afectiv, nici 

din punct de vedere intelectual. Simțeam că totul este un haos, fiecare făcând  cât, cum  și ce putea. 

La momentul acela nu dețineam cine știe ce competențe digitale, dar mi-am spus că trebuie să 

iau totul ca pe o provocare și să mă autodepășesc. 

Nu pot spune că a fost un drum ușor.A fost greu, dar nu imposibil. 

Am aflat de la colegi de platforma Classdojo cu care am lucrat cu elevii pentru o scurtă perioadă. 

Am descoperit apoi o altă posibilitate de a lucra cu școlarii-Zoom-ul. La început a fost destul 

de greu. Am învățat eu cum să procedez,apoi i-am instruit pe copii și pe părinți,care s-au dovedit a fi 

destul de receptivi și de implicați  în desfășurarea procesului instructiv-educativ. 

Expresiile de tipul ,,Doamna, nu vă aud!,Mi-a picat netul!,Nu vă văd!”,făceau parte din lecțiile 

online,dar nu ne împiedicau să ne vedem și să luptăm pentru a ne îmbogăți cunoștințele. 

Pentru ca lecțiile să fie atractive,am adus elemente de noutate.Am învățat să folosesc 

whitebordul. Și, cum jocul și joaca nu trebuie să lipsească din activitatea de învățare,în acest sens m-

a ajutat aplicația Wordwall pe care am folosit-o la foarte multe discipline și care s-a dovedit a fi foarte 

antrenantă pentru copii. 

Meet și Classroom, au fost, de asemenea, cuvinte cu care a trebuit să ne familiarizăm. 

Platforma Liveworksheet s-a dovedit a fi foarte utilă, permițând transformarea fișelor de lucru 

tradiționale în exerciții interactive online cu autocorecție. 

Cu trecerea timpului, ceea ce mi se părea la început imposibil de realizat,a devenit 

obișnuință,însă, pot spune cu certitudine că învățământul online nu poate suplini în totalitate 

învățământul tradițional,cu prezență fizică. 

Comunicarea elev-elev, profesor - elev reprezintă elemente cheie pentru buna dezvoltare 

intelectuală, emoțională și afectiva a elevului. Copilul simte nevoia de socializare, de afecțiune, de 

joacă împreună și alături de colegi, învățământul online neputând să satisfacă toate aceste nevoi atât 

de importante pentru ei. 

 

Din punctul meu de vedere învățământul online prezintă atât avantaje cât și dezavantaje. 

       

 Avantaje: 

 

-este comfortabil deoarece atât elevul cât și profesorul se află în mediul său 

-transparența: părinții pot vedea cum se desfășoară o oră, pot participa  la activitate, pot vedea 

care este nivelul propriului copil față de nivelul clasei 

-existența conținuturilor interactive care fac lecțiile mai interesante,mai atractive 
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Dezavantaje: 

 

-lipsa interacțiunii umane 

-atenția elevilor este mai greu de păstrat 

-elevii sunt mai greu de supravegheat 

-pot apărea probleme de conexiune 

-conținuturile pot fi asimilate mai greu 

-este mai greu de acordat feedback  

-răspunsurile elevilor pot fi de fapt ale celor care îi însoțesc la activitate 

-există riscul ca profesorul să nu își dea seama la timp ce elevi nu și-au însușit cunoștințele 

predate 

 

Învățământul online a reprezentat o modalitate de a continua învățarea intr-o situație dificilă, 

neobișnuită. 

Învățământul tradițional reprezintă însă, atât pentru elevi cât și pentru părinți și cadre didactice, 

cel mai sigur și eficient mod de învățare deoarece  elevii interacționează, comunică direct, împărtășesc 

opinii, gânduri, se sprijină reciproc. 
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FAMILIA - PARTENER INDISPENSABIL                                                                        

ÎN ACTIVITATEA ONLINE A PREȘCOLARILOR 

 

Prof. pt. înv. preșc. HOMONE MANUELA FLORINA                                            

ȘCOALA GIMNZIALĂ NR. 1 HERECLEAN 

 

 

Închiderea școlilor din cauza pandemiei a însemnat pentru mine ca profesor pentru 

învățământul preșcolar, o situație deosebit de descurajantă, deoarece activitatea din acest ciclu se 

bazează pe jocuri colective, comunicare, cooperare și multă afecțiune, ceea ce nu am putut oferi pe 

deplin în cadrul activităților la distanță.  

Copiii preșcolari se află în etapa preoperatorie și este inadecvat din punct de vedere al 

dezvoltării să ne așteptăm ca învățarea lor să fie în întregime bazată pe ecran, așa că am planificat 

teme care să nu necesite petrecerea timpului in fața ecranului, decât pentru un timp foarte scurt, și 

care să respecte planificarea anuală.  Am conceput activități bazate pe materiale care se află la 

îndemâna părinților, în special materiale din natură, din propria lor gospodarie, materiale reciclabile, 

cu costuri minime sau aproape deloc. Am propus părinților să adune într-o cutie materiale precum: 

peturi mici de iaurt, dopuri , capace, pietre, cartoane, hârtii de ambalaj, pietricele curate, castane, nuci, 

bețe scurte pentru a putea fi folosite la activități. 

Am desfășurat activitatea pe Google Classroom și pe WhatsApp, deoarece cei mai mulți au 

doar un telefon, iar WhatsAap este mai la îndemâna lor. Întâlnirile virtuale pe care le-am avut cu 

copiii au fost scurte - maximum 30 de minute și nu mai mult de 3 ori pe săptămână, la o oră pe care 

am stabilit-o cu părinții și au fost voluntare. În aceste întâlniri am dat posibilitatea copiilor să-și 

prezinte lucrările pe care le-au realizat și dacă le-au plăcut activitățile pe care le-au făcut, și am 

sărbătorit aniversarea unor copii.   

Programul unei zile de activitate la distanță a conținut categoriile de activitate adaptate, pentru 

situația de față, activități desfășurate atunci când părinții au fost disponibili.  

Astfel, în fiecare dimineață, după trezire, igienă și micul dejun, am propus înviorarea pe baza 

unui cântec cu mișcare de pe YouTube și exerciții de respirație în fața geamului deschis sau afară, în 

funcție de vreme. Apoi a urmat consemnarea vremii, a unei impresii, emoții sau noutăți. Am convenit 

cu părinții încă din primăvara anului 2020, când am început acest gen de activitate online, să ofere 

copiilor un caiet pentru acest lucru, caiet pe care l-am numit Jurnal de pandemie. 

Pe lângă jocul liber, am propus activități din categoria ALA în funcție de tema săptămânii: 

citirea unor cărți cu ilustrații, ascultarea unei povești filmate, vizionarea unui scurt filmuleț pe 

YouTube, repovestire, repetarea unei poezii, trasarea de grafisme, scrierea în făină, mălai sau griș, 

observări în natură, experimente, jocuri senzoriale, exerciții și jocuri pentru consolidarea 

cunoștințelor matematice, construcții cu piese lego sau cuburi, construcții cu material din natură: bețe, 

pietre, coceni de porumb, fructe, cereale, leguminoase etc., pictură, desen, colorare în contur, modelaj, 

confecționarea unor ornamente,  audiții muzicale, jocuri de rol cu jucării sau cu membri familiei, 

jocuri distractive și de mișcare, jocuri online pe Wordwall și Learningapps. 

În cadrul DLC am propus  activități de povestire (  filmate  și povestite de mine,  povesti PPT   

care trebuie spuse de un părinte, povesti de pe YouTube), memorizări, jocuri exerciții și jocuri 

didactice, activități explicate pas cu pas pentru părinți. În cadrul activităților matematice ne-am bazat 

foarte mult pe material din natură( nuci, castane, boabe diverse, bețe, dopuri și capace, recipiente,  

precum și figuri geometrice decupate din carton și care pot fi refolosite. Am realizat exerciții de 

grupare (după formă, culoare, mărime), de ordonare, de comparare, de apreciere a cantității, de 

numărare, de continuare a unui șir, etc. 
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Pentru activitățile de cunoașterea mediului am propus multe observări în natură care au fost 

însoțite de indicații și întrebări pentru ca părinții să-i poată ghida. Am propus puține vizionări de filme 

de pe YouTube, prezentări PPT și experimente explicate pas cu pas sau demonstrate in filmulețe. 

Pentru activitățile din domeniul DOS, am propus activități de povestire în care apar diverse acțiuni și 

principii morale, jocuri de rol inspirate din acestea, precum și multe activități gospodărești: grădinărit, 

hrănirea animalelor, aranjarea lucrurilor proprii, curățenie,etc. Am confecționat diferite ornamente și 

lucrări care necesită deprinderi practice precum: rupere, mototolire, înșirare, decupare, lipire, 

bobinare, etc. Demonstrarea și explicațiile au fost filmate dacă a fost cazul sau doar explicate 

părinților pentru a respecta pașii de lucru.  

Pentru DEC, am propus ascultarea și învățarea de cântecele specifice vârstei lor de pe YouTube, 

precum și acompanierea  cu diverse instrumente confecționate în casă- cutii și sticle de iaurt cu diferite 

boabe înăuntru, tobă  confecționată dintr-un castron și lingură de lemn. Pentru activitățile de pictură, 

desen, modelaj am oferit atat modele cât și demonstrație filmată, sau am lăsat să lucreze liber din 

imaginație, daca tema permitea acest lucru, oferind doar indicații pentru părinți, pentru a  pune 

materialele necesare la dispoziția copiilor 

Activitățile din DPM am  propus să se desfășoare în aer liber când vremea permite acest lucru. 

S-a exersat mersul cu diferite variante, alergarea, sărituri, aruncarea mingii.  

Când timpul nu a permis efectuarea activității afară, am propus exersarea în interior a târârii, 

exerciții de echilibru, precum și exerciții de gimnastică realizate urmărind exemplul din filmare sau 

de pe YouTube. 

Fără implicarea și ajutorul primit din partea familiei aceste activități nu s-ar fi putut realiza,iar 

copiii ar fi fost privați de o  mare parte  din activitățile de învățare din grădiniță. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Curriculum pentru învățământ preșcolar -2019; 

ISJ Sălaj, Sugestii practice privind activitatea online; 

www.pinterest.com;  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – O NECESITATE ACTUALĂ 

 

Horhocea Arabela - Laura                                                                                                   

G. P. P. Nr. 9 Buzău 

 

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 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 

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 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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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

 

Prof. psihopedagog HORNEA FLORENTINA 

CSEI BRĂILA 
 

 

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 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.  

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 elevilor 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 utilizate pentru școala online sunt diferite: video, filmulețe cu 

activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care profesorul le trimite părinților pentru 

copil. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul educațional al interacțiunii și 

conectarea directă cu preșcolarul.  
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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, 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.  

Este nevoie de o schimbare radicală a învățământului tradițional, pentru o lume mai conștientă, 

mai flexibilă și mai responsabilă pentru viață. 

 

 

Bibliografie: 

 

Internet – EduPedu.rohttp:www.e-scoala.ro 

Proiectul Şcoala Online 

http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie 
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Școala on - line 

 

Prof. Horodincu Anișoara                                                                                             

Școala Gimnazială nr. 1 Bălușeni 

 

Pandemia, starea de urgență, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. 

Sistemul educațional este nevoit să se adapteze situației și să se reinventeze, copiii au fost obligați să 

stea acasă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea în online, să învețe să utilizeze 

diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura cu elevii.  

Chiar și în aceste condiții grele, atât profesorii cât și elevii au fost capabili să se adapteze la 

noul mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare-cel online. 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor. 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.  

Învățarea online vine în completarea învățării clasice, de la școală. În cazul platformei 

electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa acest produs educațional online 

atunci când au timp.  Elevul de azi este  cetățeanul de peste 10-20  iar școala trebuie să se mențină la 

valorile universale, în dauna celor moderne și trecătoare.  La unele discipline învățarea online se 

pretează mai bine, la altele mai puțin bine, elevii și părinții sunt bulversați de atâtea mijloace utilizate, 

fiecare cadru didactic având propriile cerințe.  

Învățarea la distanță este mult mai permisivă și se poate realiza prin mijloace online adecvate: 

elevii pot primi materiale didactice sau trimite profesorilor proiecte și teme prin intermediul rețelelor 

de comunicare, pot asista la cursuri și conferințe online susținute de profesori, pot aprofunda 

individual materia cu ajutorul altor resurse de pe Internet.  

Desfășurarea cursurilor în mediul online este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de 

viață, în primul rând adaptarea la situații noi, comunicarea într-un mediu nou și învățăm să apreciem 

lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor. 

Ca și plusuri ale predării/învățării online precizăm: flexibilitatea, îmbogățirea cunoștințelor 

digitale, posibilitatea de a învață în confortul propriei case, distribuirea rapidă a materialelor 

didactice, elevii intra în posesia materialelor print-o simplă accesare, conținuturile pot si șterse, 

corectate sau actualizate cu ușurință, favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări, 

învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional. 

Ca și minusuri ale predării/ învățării online enumerăm: lipsa interacțiunii sociale, deși odată cu 

orele online vine flexibilitatea, pot apărea probleme cu managementul timpului, necesitatea 

experienței elevilor în domeniul calculatoarelor. Educația online nu reprezintă doar tehnologie, 

aceasta fiind instrumentul care facilitează atingerea obiectivelor urmărite: un mod de comunicare si 

de învățare mai simplu, mai eficient.  

În predare/învățare nu se face trecerea bruscă de la tradițional, la digital, ambele aduc plus 

valoare dacă sunt combinate. 
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Procesul de digitalizare al educației este de durată, singura certitudine fiind aceea că spre asta 

ne îndreptăm, către tehnologie în toate domeniile. Este bine să îmbrățișăm tehnologia în educație, să 

folosim tot mai mult avantajele pe care le oferă și sa ne schimbăm ușor perspectiva de abordare. 

 

Surse web:  

Creșterea utilizării învățării online: beneficii și provocări pentru profesori – Prima Parte: 

Beneficii | EPALE (europa.eu) 

Ghid Final Invatamant LA DISTANTA.pdf (edums.ro) 
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ȘCOALA CLASICA VS. ȘCOALA ONLINE 

 

 

PROFESOR HOROIU LAURA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE ŞEICARU” OANCEA,                                        

JUDEŢUL GALAŢI 
  

 

Demersul educațional așa cum îl percepem și îl aplicăm noi profesorii este un proces complex, 

care urmărește desăvârșirea potențialului elevului și valorificarea acestuia pe cele trei dimeniuni: 

socială,psihologică și pedagogică. "Actorul" principal în acest demers este tânărul care în copilărie 

descoperă lumea din jur printr-un permanent dialog cu cei mari (familie), învaţă, comunică, se 

ghidează după anumite modele, imită diferite acţiuni până îşi formează propriile valori, propriile 

principii despre lume, despre viaţă. Școala și comunitatea trebuie să "șlefuiască" acest potențial și să 

ghideze tânărul în acumularea cunoștințelor funcționale, formarea deprinderilor și atitudinilor 

pozitive pentru a se exprima și manifesta pe plan social. 

Însă timpul ne-a demonstrat că școala a rămas singură în demersul său și a pierdut respectul 

societății, a încercat să-și construiască o nouă identitate prin identificarea unor parteneri viabili cu 

care să deruleze parteneriate reale, bazate pe încredere, responsabilitate și implicare reciprocă, prin 

alocarea în comun a resurselor (materiale, umane, financiare, logistice, de timp) și derularea de 

proiecte cu obiective comune. 

Nici noi profesorii și nici elevii noștrii nu putem rezolva multitudinea de probleme care există 

și îngrădesc atingerea scopului educațional: îmbunătățirea climatului școlar (reabilitarea spațiilor de 

învățământ, sprijinirea profesorilor în formarea profesională continuă, sensibilizarea și implicarea 

părinților în viața școlii). 

...și peste toate aceste probleme cu care ne confruntăm laolaltă profesori și elevi, a apărut 

situația închiderii școlilor și impunerea școlii online. 

Nu am fost pregătiți, este adevărat, dar profesia de dascăl ne ajută să ne adaptăm, să fim creativi, 

să găsim soluții pentru a fi acolo psihologic și pedagogic pentru elevii noștrii. Am învățat din mers și 

noi și ei, am dedicat mult mai mult timp decât înainte, dar ne-am descurcat peste așteptări. 

Problema reală a acestei perioade nu este pregătirea profesorului sau implicarea elevului ci 

incapacitatea sistemului de a susține demersul educațional online. Avem idei, avem dorință și 

pregătire de specialitate, chiar și competențe digitale ,dar ne lipsesc resursele (calculatoare cu soft-

uri și programe care să ne ajută să susținem la nivel optim orele online).  

Ce ne lipsește cel mai mult nouă profesorilor și elevilor este atmosfera sălii de clasă 

(empatizarea și relația directă profesor-elev, elev-elev – să surprindem bucuria, neînțelegerea, 

uimirea, teama din ochii lor) care susține și întărește latura afectivă, emoțională, construiește stima 

de sine. Dar cel mai important, școala se adresează tinerilor pentru a-i ajuta să învețe pentru a 

cunoaşte, pentru a face, pentru a trăi, pentru a fi.  

Nu neg utilitatea platformelor online cu toate facilitățile lor, dar nu zi de zi. Pot fi alternative 

dar nu permanente. 

Dacă ne uităm și la sistemele educaționale din alte țări școala online nu este permanentă. 

Totodată în majoritatea țărilor la care ne uităm să „copiem” nu să adaptăm au susținere reală și 

permanentă prin parteneriate viabile de care noi ducem lipsă. 

 

Școala clasică este o soluție viabilă dacă: 

-profesorii, elevii, părinții şi mai ales partenerii comunitari se consideră unii pe alţii parteneri 

în educaţie; 
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-parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esențială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi, 

nu trebuie să rămână doar simple activități într-un amplu demers birocratic sau de justificare în spațiul 

public; 

-măsuri de sprijin dar și de responsabilizare juridică a părinților, în condițiile în care școala le 

oferă: accesul și informațiile privind aspectele școlare, psihopedagogice ale copiilor lor;  

-parteneriate contractuale între școală și comunitatea locală, reprezentată de: autorități locale, 

poliție comunitară, unități sanitare, agenți economici. 

 

“Profesor este cel care are ceva de dat, nu ceva de demonstrat ...!?” 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Clipa, Otilia, Incursiuni didactice în dinamica educațională, Editura Didactică și 
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Misterele Impletiturilor din Sfoara 

 

HORVAT ELENA                                                                                                 

INSTRUCTOR DE EDUCATIE EXTRASCOLARA                                                  

C. S. E. I. ”SF. ANDREI”, GURA - HUMORULUI, SUCEAVA 

 

Tehnologiile textile trateaza ansamblu metodelor si mijloacelor de prelucrare a materiilor prime 

textile in vederea transformarii lor in produse utile activitatii umane. Produsele impletite sunt utilizate 

ca accesorii si decoratiuni interioare. 

Sfoara este acel element care da un aer rustic, este un element banal,folosit de regula pentru a 

lega diverse pachete si lucruri din casa. Cu toate acestea, sfoara poate fi folosita pentru a realiza cateva 

decoratiuni absolut superbe. Si pe cat de spectaculoase sunt rezultatele, pe atat de simplu sunt de 

realizat. 

Formele ce se pot obtine folosind sfoara sunt extrem de variate si imaginatia este sursa acestor 

idei ce pot taia rasuflarea privitorului. 

In cadrul cercului ''MAINI INDEMANATICE'', copiii au invatat elemente de baza din arta 

impletitului de sfoara. Folosirea artei da posibilitatea verificarii activitatii creatoare,elevii se lasa 

antrenati cu multa usurinta, participarea lor nu este formala, dezvoltadu-le procese psihice precum 

gandirea, memoria si imaginatia creatoare.  

Incorporate in activitatea didactica,elementele de arta imprima acesteia un caracter mai viu, 

aduc varietate si o stare de buna dispozitie, de veselie si bucurie, de divertisment si de destindere, 

ceea ce previne aparitia monotoniei, plictiselii sau starii de oboseala. Totodata sunt antrenante pentru 

toti copiii,crescandu-le performantele, capatand incredere in capacitatea lor,siguranta si proptitundine 

in raspunsuri, deblocand astfel potentialul creator al acestora. 

Incepand aceasta arta de a insufletii o decoratiune,am ajuns sa realizez lucruri deosebite si 

totodata sa trezesc curiozitatea si dezvoltarea simtului practic si estetic al elevilor, stimularea 

imaginatiei creatoare, dezvoltarea spiritului de echipa si de cooperare, dezvoltarea unor abilitati 

practice prin abordarea originala a activitatiilor de acest gen si prin imbinarea jocului si a muncii 

fizice. 

      

CERCUL  ,, MÂINI ÎNDEMÂNATICE

COSTUMUL POPULAR 
ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

C.S.E.I. ,, SF. ANDREI”

GURA HUMORULUI

SUCEAVA
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EDUCAȚIE FÁRÁ FRONTIERE 

PROIECTAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL DIN PERSPECTIVA 

STIMULĂRII INTERESULUI ȘI BUCURIEI DE A ÎNVĂȚA A COPILULUI 

 

 

p.i.p.p. Horvath Marta-Borbala 

Grǎdinița P. P. Zerind (județul Arad) 
 

 

Elemente teoretice 

 

Proiectarea sau designul instruirii presupune realizarea unui plan al activității didactice care va 

fi realizată cu elevii. Într-o activitate de proiectare a unei unități de învățare, încercăm să anticipăm 

derularea activității cu elevii, utilizând optim resursele pe care le avem la dispoziție pentru a o orienta 

către un anumit scop. La proiectare luăm în calcul cinci componente ale curriculumului: finalități, 

conținuturi, context, metodologie, evaluare. Ce proiectăm, atunci când avem resurse în format digital? 

Chiar și atunci când avem la dispoziție software educațional, resurse digitale, aplicații online 

sau o platformă educațională virtuală, planificarea activităților de învățare nu este mai simplă sau mai 

puțin precisă. Activitățile de învățare și evaluarea trebuie gândite chiar cu mai mare atenție și corelate 

mai bine cu obiectivele învățării, pentru evitarea distractorilor, pentru încadrarea în timp, pentru 

utilizarea la maxim a potențialului suportului digital în creșterea participării tuturor elevilor, pentru 

complementarizarea învățării din clasă cu activități de învățare realizate acasă (la distanță/ flipped 

classroom) etc. 

O idee bună este să împărțim timpul unei unități de învățare în 2-4 secvențe, care să constituie 

activități asociate unuia sau mai multor obiective operaționale. Unele dintre acestea pot fi dedicate 

activităților care utilizează resurse ale TIC. În oricare caz, ne dorim o sesiune de învățare participativă 

și antrenantă, atractivă, participativă, motivantă, în care elevul va fi personajul principal, activitatea 

luȃnd o formă ludică.  

Participarea elevilor în activitățile de învățare nu se obține obligându-i sau așteptându-ne să 

înțeleagă scopul final al învățării școlare și valoarea potențială a informației pe care le-o prezentăm. 

Din păcate, folosirea exclusivă a acestei tactici în învățământ este complet antipedagogică și 

contraproductivă, conducând la asocierea învățării școlare cu monotonie, plictiseală, frustrare, 

anxietate. Cu alte cuvinte, sabotăm însuși scopul educației. 

Provocarea pentru profesori este să gândească activități antrenante, care să îi atragă pe elevi în 

învățare – însă este evident că, de cele mai multe ori, o (aceeași) activitate nu satisface interesele și 

nevoile tuturor elevilor dintr-o clasă și nici nu se situează în zona proximei dezvoltări a fiecăruia. De 

aceea, avem două direcții de optimizare a activităților didactice, care se pot îmbina în practică: 

• proiectarea diferențiată, pe grupuri de nivel, pe grupuri de interes, pe grupuri de potențial (și 

mixte, când este posibil); 

• proiectarea unor activități de învățare suficient de complexe pentru ca fiecare elev să își 

regăsească un parcurs. 

Pe aproape fiecare secvență, învățarea poate și ar trebui să fie o activitate plăcută pentru elevi, 

recompensându-le efortul prin satisfacția de a reuși, de a atinge un obiectiv anunțat, de a se 

autodepăși, de a participa împreună cu colegii și cadrul didactic. Ingredientele principale sunt 

curiozitatea, jocul și participarea. Din partea profesorului, realizarea activităților de învățare atractive 

presupune disponibilitate și deschidere, cunoașterea elevilor, cunoașterea instrumentelor pedagogice, 

creativitate și multă muncă. 
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La acestea se adaugă încă o componentă esențială: materialele-resursă disponibile. Materialul 

didactic, în ziua de azi, este ubicuu – idei de activități, platforme de învățare și informații în diverse 

formate (text, imagine, audio, video) se pot găsi pe Internet, la orice disciplină și pentru orice nivel 

de studiu. 

  

Cȃteva sugestii pentru organizarea clasei on-line: 

 

- Păstrați-vă timpul de prezentare la minimum și alegeți materiale cât mai diverse pentru a 

menține atenția participanților. 

- Invitați elevii să utilizeze chat-ul pentru a pune întrebări, a-și spune părerea, a-și ajuta colegii. 

- Invitați-i să lucreze în perechi pentru a exersa colaborarea (ex: pot discuta pe chat) 

- Dacă energia este scăzută, faceți un energizer rapid - de exemplu, cereți oamenilor să se ridice 

în picioare și să-și întindă corpul, să deschidă geamul pentru o gură de aer, etc. Puteți căuta mai multe 

exemple de energizere pe Google Search.  

 

Cȃteva sugestii de resurse pentru pregătirea claselor on-line. 

 

1. Google Slides: prezentări online 

2. Google Jamboard: tablă interactivă digitală  

3. YouTube.com YouTube  videouri, filmuri, povești, muzicǎ, etc. 

4. TED (videouri educaționale, inspiraționale) cu o secțiune educativă complexă: TED: Ideas 

worth spreading  

5. Energizere online: Online Warm Ups & Energizers  

6. Teach Starter resurse gata pregătite pentru orice clasă și materie, organizate pe categorii de 

vârstă Teach Starter: Primary Teaching Resources | Educational Resources 

7. Teacher Tube pentru lecții și materiale din foarte multe arii www.teachertube.com  

8. Youtube Education cu videoclipuri diverse topicuri, de la literatură, la experimente, religie, 

istorie, psihologie etc.  Learning 

9. LIVRESQ editor de resurse educaționale în format digital: lecții interactive (texte, galerii 

de poze, animații, audio, video, quiz-ur, etc.) https://livresq.com 

10.  Padlet avizier online  https://padlet.com 

11.  Voki  avatar virtual  http://www.voki.com/  

12. Wordart  nor de cuvinte  https://wordart.com  

13.  Hartǎ conceptualǎ https://bubbl.us  

14.  Video interactive https://edpuzzle.com/  

15.  Jocuri educaționale distractive https://wordwall.net 

16.  Puzzle-uri distractive https://www.jigsawplanet.com 
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„JOCURI PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI” 

 

Profesor învățământ preșcolar HOȚOIU DANA - RAMONA                                      

Grădinița cu program prelungit nr. 48 Brăila 

 

 

Jocul: „Completează propoziţia!” 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 4 

Scopul: îmbogăţirea vocabularului, construirea de propoziţii logice, dezvoltarea capacităţii de 

selectare, a mobilităţii gândirii şi a expresivităţii limbajului.  

Sarcina didactică: completarea enunţurilor cu acele cuvinte care le consideră potrivite ca sens. 

Materiale didactice: imagini sau obiecte, coli hârtie, creion. 

Desfăşurarea jocului: Conducătorul de joc oferă un model de completare a propoziţiei (Vara 

este ... Cum este vara?), iar participanții vin cu multe variante de răspuns: cald, bine, odihnitor, 

frumos). Răspunsurile se notează şi se consideră corecte, atunci când completarea făcută are sens şi 

când sunt respectate acordurile gramaticale.  

După completarea primei propoziţii, se trece la următoarea. 

1. Primăvara este... 

2. Copiii se joacă... 

3. Păsărelele se întorc din... 

Variantă: Conducătorul de joc le cere participanților să completeze propoziţia cu două cuvinte, 

astfel încât să aibă înţeles, oferindu-le înainte un exemplu. 

Exemplu: Mama este ...... (bună şi frumoasă). 

1. Razele soarelui sunt ... 

2. Se aude... 

3. Copiii pleacă veseli la... 

➢ Jocul:  „Caută rima!” 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 4 

Scopul: dezvoltarea expresivităţii limbajului oral. 

Sarcina didactică: identificarea unui cuvânt care să rimeze cu cel spus. 

Materiale didactice: imagini sau obiecte ce reprezintă cuvintele folosite în joc, coli de hârtie, 

creion. 

Desfăşurarea jocului: Conducătorul de joc le spune un cuvânt, iar participanții trebuie să caute 

un altul, care să rimeze cu acela. Toate variantele de răspuns se notează. 
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-mare-... 

-car-... 

-masă-... 

Variantă: Li se cere să caute o pereche de cuvinte care rimează (exemplu: varză-barză). 

-Matei-Andrei 

-mănuşă-păpuşă 

-ardei-Maftei 

➢ Jocul: „ Amintiri colorate” 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 4 

Scopul: stimularea inteligenţei emoţionale. 

Sarcina didactică: formularea unor enunţuri date cu ceea ce simt, cu ceea ce le dictează starea 

de moment. 

Materiale didactice: obiecte colorate diferit, coli de hârtie, creion. 

Desfăşurarea jocului: Conducătorul de joc le arată un obiect de o anumită culoare şi le cere să 

spună, ce înseamnă pentru ei acea culoare (Exemplu: Verde îmi aminteşte de iarbă, de maşina mea, 

bicicleta mea, covorul meu). Răspunsurile se notează. 

    1.Roşu îmi aminteşte de ...  

    2.Verde îmi aminteşte de ...  

    3.Galben îmi aminteşte de ...  

    Variantă: Conducătorul de joc le cere participanților să spună care este culoare lor preferată, 

apoi să spună motivul alegerii și cum se simt ei când văd culoarea respectivă. 

➢ Jocul: „Mi s-a întâmplat mie!” 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 2-4 

Scopul: înlănţuirea corectă şi coerentă a propoziţiilor pentru a-şi exprima ideile. 

Sarcina didactică: povestirea unei  scurte  întâmplări despre ceva ce li s-a întâmplat şi care i-a 

impresionat într-un fel deosebit. 

Materiale didactice: coli de hârtie, creion. 

Desfăşurarea jocului: Conducătorul de joc le propune participanților să povestească ceva ce i-a 

impresionat pe ei (cum s-au jucat, unde au fost plecaţi cu o seară înainte, unde au fost în vizită, ce au 

făcut acolo etc.) sau ce au făcut deosebit, în ultimul timp. 

Variantă: Sarcina de lucru se poate modifica: 

- Spune în câteva enunţuri ceva ce te-a bucurat! 

- Crează o scurtă întâmplare despre o fiinţă sau un lucru drag! 

➢ Jocul: „Cutia cu poveşti al bunicii” 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 
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Participanți: 4-6 

Scopul: stimularea capacităţii de creare a unei părţi dintr-o poveste, care să aibă legătură cu 

cealaltă parte expusă, dezvoltarea imaginaţiei şi a capacităţii de exprimare orală. 

Sarcina didactică: continuarea poveştii începută, urmărind firul epic, prin introducerea drept 

personaj nou, a obiectul extras din cutie. 

Materiale didactice: o cutie plină cu diferite obiecte. 

Desfăşurarea jocului: Într-o cutie se vor aşeza diverse lucruri. Conducătorul de joc va 

demonstra, scoţând el însuşi un obiect şi arătând cât de uşor se pot enunţa ideile. Anunţă că primul 

participant va extrage dinăuntru un obiect şi va începe o poveste, spunând o propoziţie care să conţină 

şi denumirea acelui obiect, apoi următorul va scoate şi el un obiect şi va continua povestea, intergrând 

un detaliu cu obiectul luat de el, şi tot aşa, până la ultimul copil. 

➢ Jocul: „Un copil și visul lui” 

Locul de desfășurare:  în locuință / în aer liber 

Participanți: 4 

Scopul: stimularea imaginaţiei creatooare. 

Sarcina didactică: povestirea visului pe care l-a avut sau dacă nu, pe care şi l-a imaginat. 

Materiale didactice: obiecte sau jetoane, creioane colorate, coli de hârtie. 

Desfăşurarea jocului: Conducătorul de joc le cere copiilor să povesteascǎ pe scurt un vis pe care 

l-au avut, iar în cazul în care nu-şi amintesc, să-şi imagineze unul atunci. Le poate propune un moment 

de linişte, în care să-şi amintească visul sau să-şi creeze unul. 

Variantă: Li se sugerează și o altă modalitate, şi anume, să deseneze ce au visat. 
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PREDAREA ONLINE –                                                                                                          

O NOUĂ ABORDARE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

Prof. înv. primar Hreniuc Daniela, 

Școala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” Bârlad 
 

 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)  

 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 

pus la dispoziție. Copiii sunt atrași de mediul digital pentru că le oferă avantajul învățării în mod 

distractiv folosind diferite platforme educaționale atractive vizual și interesante prin modul lor de 

operare.  

Platformele de învățare folosite pot fi adaptate nevoilor noastre în cel mai bun mod posibil 

printr-o multitudine de resurse media care sunt lucrate în mod ușor și distractiv. Elevii care întâmpină 

dificultăți în înțelegerea informațiilor în format scris pot face acest lucru prin videoclipuri, podcast-

uri și altele. Învățarea vizuală, acustică, kinestezică facilitează accesul elevilor la informație și 

învățare prin metodele folosite. 

O platformă foarte utilizată este Google Classroom, o clasă virtuală în care profesorul poate 

trimite documente și care permite notarea elevilor pe baza unor teme sau teste realizate în Google 

Forms. Kahoot, Wordwall sunt aplicații extrem de iubite atât de elevi cât și de profesori. O altă resursă 

este și Canva, un website de design grafic cu ajutorul căruia cadrele didactice pot crea orice tip de 

material vizual – prezentări, postere, bannere etc. Quizlet, este aplicația care permite cadrelor 

didactice să creeze teste noi, complexe, cu itemi variați pe care le pot trimite elevilor pe mail sau 

direct pe platforma Google Classroom. 

Se pot utiliza noi forme de comunicare și interacțiune precum videoconferințele, e-mail, chat-

uri și altele pentru colaborarea cu colegii și profesorii. De asemenea acestea permit elevilor și 

profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp.  

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. Învățarea online înseamnă interacțiune, schimb de activități, joacă, 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. 

Tot în predarea online s-au creat punți între părinți și cadrele didactice. Supreveghindu-și copiii 

la orele online, părinții au putut vedea în mod real care este implicarea propriului copil în actul 

învățării, calitatea predării cunoștințelor. Astfel au putut empatiza mai mult cu profesorul. De 

asemenea, s-a observat un confort crescut. Elevii nu s-au mai trezit de dimineață pentru a ajunge la 

școală, părinții putând verifica participarea la ore a copilului. 

În predarea și evaluarea orelor online se pot folosi diferite platforme, dezvoltate de Google, 

eficiente în comunicarea informațiilor propuse spre învățare pentru elevi, dar utile și comunicării cu 

părinții. Avantajul acestor platforme e că (unele) sunt gratuite, sigure, permit comunicarea în timp 

real, au aplicații facile: tabla albă pentru scriere, spațiu de stocare a informațiilor, aplicație pentru 

creare de teste, chestionare, tabele, crearea grupurilor de elevi ce pot lucra în clasa virtuală.  

Toate aceste lucruri presupun alocarea unui timp și efort din partea tuturor celor implicați în 

actul educațional. Fiind la început de drum, cadrele didactice s-au informat, la început singure, apoi 

prin participarea la diverse cursuri cu tematică potrivită. 
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De remarcat este și faptul că, la ciclul primar, de exemplu, noile concepte nu pot înlocui cu 

desăvârșire învățământul tradițional, având în vedere că elevul mic are nevoie de feedback imediat, 

de modele reale, auditive, tactile, acestea fiind date de caracteristicile dezvoltării școlarului mic, când 

învățătorul are un rol important în dezvoltarea abilităților și formarea deprinderilor. 

Învățarea online nu poate înlocui învățarea tradițională, cele două tipuri trebuie să fie 

complementare, îmbinate pentru că fiecare are avantajele și dezavantajele specifice. 

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. 

 

Bibliografie: 

 

Petre Botnariuc, Constantin Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Editura 

Univesității din București, 2020 

Secuiu Elena, Secuiu Eugen, Școala online – între necesitate și progres, revistă electronică de 

educație, nr. 2, 2020 
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Zambet de copil 

 

 

Prof. Hritiuc Gratiela Valentina 

Scoala Gimnaziala Danila, Com. Darmanesti, jud. Suceava 
 

 

 

Copilăria este cea mai frumoasă și îndrăgită etapă a vieții, pe care cu siguranță nu o vom uita 

niciodată. Pentru mine, copilăria reprezintă acel moment în care am trăit totul la maximă intensitate.  

Aș vrea să fiu din nou copil și copil să rămân, deoarece în perioada copilăriei nu aveam griji, 

responsabilități, probleme, nu știam ce înseamnă suferința în adevăratul sens al cuvântului. Aș vrea 

să fiu din nou acel copil care se juca în fiecare zi cu prietenii de dimineața până seara, iar în timpul 

liber se uita tot timpul la desene animate, care se bucura de orice lucru mic, oricât de neînsemnat ar 

fi părut. 

Mi-e dor de momentele în care internetul și telefonul nu făceau parte din viața mea. Înainte, de 

fiecare dată când ieșeam afară și nu vedeam pe nimeni afară, mă duceam la geamul fiecărei prietene 

pentru a le întreba dacă vor să iasă afară. În ziua de azi, dacă vrem să ieșim afară cu cineva, punem 

mâna pe telefon și sunăm acea persoană. 

Fiind copii, ne doream să creștem cât mai reprede, să devenim ”ca ei”, să mergem la școală, să 

ieșim afară când vrem, să ne petrecem serile târzii la o ceașcă de cafea cu prietenii. Acum, la vârsta 

maturității, privim cu melancolie spre copiii ce se joacă în nisip. La fel ca noi, își doresc să ajungă 

cât mai reprede maturi; la fel ca noi, vor privi alții copii jucându-se cu aceeași melancolie… 

În primul rând, copilăria a fost și va rămâne tărâmul tuturor viselor și a descoperirilor. 

Coronițele din păr, jocul de-a mijatca prin te miri ce văgăuni, altercațiile cu alți copiii pentru o jucărie, 

fuga nebună pe pajiști, câinii vecinului lătrând, prinzându-ne la furat cireșe… Câte și mai câte lucruri 

frumoase s-au întâmplat atunci! Și cu câtă indiferență le tratam; cât de mult visam să devenim maturi, 

să scăpăm de grija părintească și de toate acele reguli apparent stupide. Astăzi, de exemplu, mi-aș fi 

dorit să pot sta cu mama la făcut plăcinte; sau să alerg prin pădurea de la țară, văzând în fiecare copac 

un personaj mitologic, auzind fiecare asără cântând ca o zână fermecată, așteptând să fie eliberată de 

mine, marea eroină… și cât de trist mă privește felinarul din geam! La fel de bătrân, cu capul aplecat, 

la fel de trist și déjà indiferent. Ca mine… 

În al doilea rând, copilăria, din punct de vedere al formării individului, este etapa învățării de 

la zero, etapa formării caracterului și a dezvoltării anumitor aptitudini. Această etapă este influiențată 

de mai mulți factori: familia, cercul social, informația oferită, educația, dezvoltarea anumitor 

aptitudini, găsirea hobbyurilor și a predispunerilor spre știință sau artă.  

Un copil educat într-o familie unde părinții acordă destulă atenție și investesc bani și timp 

pentru a-i arăta cât de frumoasă și mare este lumea va crește un individ intelligent, bine informat, cu 

deschidere spre multe domenii.  

O familie în care copilul este ținut din scurt, mereu izolat de semenii săi, obligat să facă ceva, 

va crește un individ fricos, complexat, frustrat. Astfel, foarte mult contează implicarea părinților în 

formarea copilului; în dependență de aceștia, copilăria va fi o amintire frumoasă sau un coșmar. 

În concluzie, copilăria este cea mai frumoasă și cea mai ușoară etapă a vieții, când ai totul pus 

pe masă, doar să vrei să întinzi mâna. Pe de altă parte, aceasta este o perioadă influiențată foarte mult 

de oamenii de care ești înconjurat.  

Oricum, aceasta rămâne a fi timpul demult pierdut, în căutarea căruia nimeni nu a reușit să 

pornească; nu poți ajunge timpul, și nici copilul care acum câțiva zeci de ani avea zâmbetul tău… 
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Profesionalism, responsabilitate socială, voluntariat.                                                   

Puncte de vedere şi exemple de bună practică în învăţământul preşcolar 

 

Prof. Hrubaru Daniela                                                                                           

GRADINITA CU P. P. NR. 18 FOCSANI 

 

Din ansamblul calităţilor specifice, marea majoritate a autorilor relevă ca esenţială pentru 

reuşita în această profesiune: vocaţia pedagogică. Expresia vocaţiei pedagogice este dată, după R. 

Hubert, de: dragostea puternică şi statornică pentru copii; credinţa în valorile sociale, culturale, etice 

ale umanităţii şi ale comunităţii naţionale; conştiinţa responsabilităţii pe care şi-o asumă educatorul 

faţă de copil, faţă de umanitate. 

La această complexă şi fundamentală calitate se adaugă un foarte bogat şi variat registru de 

însuşiri intelectuale, afectiv-volitive etc.,subordonate finalităţii pedagogice. Între aptitudinile 

intelectuale indispensabile profesiunii de educator se înscriu: spirit de observaţie care să permită 

sesizarea cu promptitudine şi adecvat evenimentele, tendinţele de evoluţie a copilului, a cunoştinţelor, 

priceperilor, deprinderilor, a trăsăturilor de personalitate ale acestuia; inteligenţă vie, pătrunzătoare, 

gândire profundă, analitico-sintetică, sistemică (educatorul să aibă în vedere întreaga acţiune în care 

este implicat, integrată în sistemul de acţiuni educative pe care le conduce), funcţională (să nu piardă 

din vedere rolul acţiunii, desfăşurarea ei), dinamică(să urmărească schimbarea, progresul copiilor şi 

îmbunătăţirea acţiunii educative), polivalentă (să cuprindă toate dimensiunile acţiunii educaţionale şi 

toate consecinţele acesteia), ordonată şi sistematică, activă, inventivă, operaţional-creatoare 

(constând în capacitatea de a reconstrui materialul de învăţat, pentru a-l face accesibil, şi în căutarea 

şi elaborarea de noi căi şi mijloace pedagogice mai eficace); fluenţă, flexibilitate şi coerenţă 

ideaţională; facilitate, claritate, inteligibilitate, conciuziune şi expresivitate verbală, utilizarea corectă 

şi cu discernământ a mijloacelor stilistice, gramaticale şi fonetice; memorie facilă, mobilă 

prodicioasă; imaginaţie în „proiectarea” trăsăturilor personalităţii preşcolarilor, în compunerea 

„jocului” personajelor acţiunii educaţionale, etc.; atenţie distributivă, care să permită efectuarea 

simultană a mai multor operaţii cerute de procesul instructiv-educativ etc.  

Având ca element central sentimentul dragostei faţă de copii, respectul personalităţii lor, 

dimensiunea afectiv-motivaţională a educatorului implică şi: curiozitatea epistemică, sensibilitate şi 

receptivitate faţă de nou, pasiune intelectuală, entuziasm pentru studiu, interese ştiinţifice, social-

politice, cultural-artistice vii pasiune pentru adevăr, pasiune pentru scopul esenţial al educaţiei, 

blândeţe, delicateţe, voioşie, optimism, sentimente sociale dezvoltate etc.  

Dintre însuşirile aparente dimensiunii moral-volitive a personalităţii educatorului se impun a fi 

menţionate mai ales: consecvenţa în cerinţe, perseverenţa în urmărirea realizării scopurilor fixate, 

exigenţă faţă de sine şi faţă de ceilalţi, curajul, răbdarea, intrasigenţa, tactul pedagogic(tradus prin: 

capacitatea de a realiza facil relaţii adecvate cu educatul, prezenţă de spirit, stăpânire de sine, reacţie 

promptă şi adecvată, simţul măsurii, discernământ etc.), modestie, sinceritate, onestitate, 

obiectivitate, principialitate, spirit de dreptate, exactitate şi punctualitate în îndeplinirea sarcinilor, 

aspiraţia spre autodepăşire, demersuri autoeducative, înalta moralitate- exteriorizată în viaţa 

exemplară, etc. 

Prezenţa şi îmbinarea acestor numeroşi factori psihici de succes în munca pedagogică conferă 

educatorului talent pedagogic, măiestrie pedagogică. La ansamblul de aptitudini care conferă 
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educatorului măiestrie profesională, trebuie adăugate, după V. Pavelcu(121), şi aptitudinea de 

examinator, capacitatea de a chestiona şi de a aprecia valoarea răspunsurilor.  

Măiestria pedagogică presupune, după V. Pavelcu, trei condiţii fundamentale de ordin 

psihopedagogic: cunoaşterea de sine şi a copiilor, iubirea profesiunii şi a copilului, axată pe optimism 

pedagogic şi capacitatea de a realiza în copii o energie, o valoare, ea însăşi creatoare de alte valori 

culturale, materiale şi spiritualitate. 

Întrucât munca educativă solicită un mare consum de energie nervoasă, ea reclamă şi unele 

însuşiri de ordin fizic, respectiv o bună sănătate, o mare vigoare fizică, un perfect echilibru organic- 

suport al necesarului echilibru psihic. 

Datele prezentate denotă că funcţia socială de educator profesionist nu poate fi optim realizată 

de oricine. Educatorul, deşi „format”, trebuie să fie şi „dotat”. 

Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă 

imensa răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori morale care vor da roade mai 

târziu. Aceste valori morale încerc să cultiv prin participarea directă cu copiii la viaţa comunităţii în 

cadrul activităţilor, jocurilor, spectacolelor organizate, activităţilor extracurriculare. 

În cadrul acestor activităţi copiii au asimilat informaţii, au reţinut gesturi, comportamente, am 

observat modele pe care mai târziu vor încerca să le imite. 

Toate activităţile desfăşurate au fost activităţi de suflet care au implicat mulţi factori ai 

comunităţii locale, părinţi şi şcolari. 

,Voluntariatul – dovadă de responsabilitate”, ,,Sunt mic, dar am o inimă mare”, ,,De la inimă la 

inimă”, .”Din suflet pentru suflet” ,”O lecţie de viaţă”, ,,Micii voluntari ai binelui”, ,,Bucurii pentru 

copii”, ,,Nouă ne pasă”, ,,O lume a prieteniei”, ,,Copil ca tine sunt şi eu!”, ,,Învăţăm să fim mai buni”, 

,,Împreună pentru copiii noştrii”,  Eco –Educaţie, Eco – acţiune”, ,,Schimb de jucării în scop 

umanitar” , Să fii şi tu un Moş Crăciun!”etc. cu exemple de bune practici de voluntariat cum ar fi 

donarea de fruct şi legume de către elevii Şcolii Gimnaziale, persoanelor în vârstă, donarea de fructe 

din coşul toamnei de către preşcolarii Grădiniţei elevilor cu CES integraţi în învăţământul de masă la 

Şcoala Gimnazială donarea de fructe, dulciuri şi alte lucruri preşcolarilor, ecologizarea din curtea 

grădiniţei, programe artistice, expoziţii, consiliere a copiilor şi părinţilor. Au mai fost şi alte activităţi 

de voluntariat cu diferite asociaţii printre care: Asociaţia comunitară Şirineasa, Fundaţia World 

Vision. 

A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile 

de seamă ale educatorilor. 

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm” 

 

Bibliografie: 

➢ Popescu-Neveanu,P.(red)- „Studii de didactică şi psihologia învăţării, E.D.P.,Bucureşti., 

1964. 

➢ Pavelcu, V.- „Principii de docimologie. E.D.P.,Bucureşti, 1968 

➢ Marinescu V.”Introducere în teoria comunicării- principii, modele, aplicaţii, Editura 

Tritonic, 2003. 
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Skills to Catch the Future 

 

 

by Mihaela Huică 

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae„ Târgu Jiu 
 

 

 

Computational thinking is the step that comes before programming. It’s the process of breaking 

down a problem into simple enough steps that even a computer would understand. We all know that 

computers take instructions very literally, sometimes to comic results. If we don’t provide computers 

with instructions that are precise and detailed, your algorithm might forget vital actions that most 

people take for granted. 

For example, consider a simple activity like brushing your teeth. At first it sounds like a simple 

enough task, but in fact, brushing your teeth involves many simple steps. First, you’ll need a 

toothbrush and toothpaste. You’ll need a sink with cold water. You’ll need to put the toothpaste on 

the brush. Don’t forget to turn on the water and run your brush underneath. As you see, such a simple 

activity actually involves many steps, if you miss one step or put one out of order you might end up 

with a huge mess! 

Computational thinking helps students develop skills that are attractive for future employment 

opportunities. Computer science is the fastest growing job market and students will skills in 

coding are highly sought after job applicants. While the hard tech skills are very important, it’s the 

softer skills of reasoning and problem solving that employers really find attractive. These skills for 

success are the key to understanding why computational thinking is so valuable. 

While there are obvious benefits for future employment, it’s the development of critical 

thinking and emotional competencies that set up students for long-term success. When children learn 

computational thinking skills, it helps them to develop skills important for not only STEM subjects, 

but also across the social sciences and language arts. In fact, a recent study demonstrated that 

computational thinking skills were highly correlated with a non-verbal measure of intelligence. 

When children develop computational skills they are able to articulate a problem and think 

logically. It helps them to break down the issues at hand and predict what may happen in the future. 

It’s helping them to explore cause and effect and analyze how their actions or the actions of others 

impact the given situation. These skills can have powerful impacts on children and how they manage 

their relationships with those around them.   

 

There are four key skills in computational thinking: 

• you take a complex problem and break it down into smaller problems  

• it’s necessary to work out the steps or rules for getting things done  

• the complexity of the task needs to be managed, typically by focusing on the key details  

• the way previous projects have been accomplished can help. 

 

Classroom activity ideas 

  

• Ask your pupils to write a recipe for a sandwich, thinking carefully about each step that needs 

to be carried out. Point out that the step-bystep sequence of instructions is an algorithm. Ask them to 

share each other’s recipes and spot patterns in them (this is called generalisation). Read a range of 
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recipes and discuss the layers of simplification (abstraction) present in even relatively simple recipes, 

such as for pizza.  

•  Plan a traditional ‘design, make and evaluate’ project for design and technology, drawing out 

the parallels with computational thinking. For example, plan the process for making a musical 

instrument. Tell the pupils to break this complex problem down into smaller stages, such as: » 

planning their design (an abstraction – a simplified version – capturing the key elements of this) » 

sourcing their materials (using decomposition to identify the different components) » assembling the 

materials to create the instrument (a systematic, step-by-step approach – an algorithm) » evaluating 

(testing) the instrument.  

•  Challenge older pupils to work individually or collaboratively on more complex projects, for 

example researching and writing up aspects of a curriculum topic such as the Viking invasion, or 

putting together an assembly or a class play. In each case ask them to note down the individual steps 

needed for the task and to think about what they have left out to make the subject fit their brief 

 

 

Useful resources: 

 

https://www.ignitemyfutureinschool.org/resources/k12-computational-thinking-resources 

https://www.stem.family/activities/computational-thinking-activities/ 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

Profesor înv. preșc.: Huidu Ana Camelia 

Grădinița cu P. N. Dobrița, 

Comuna Runcu, Județul 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. 

Viitorul învățământului aparține unui sistem educațional informatizat, astfel, tânăra generație 

trebuie să pășească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generațiile trecute au știut 

să folosească hârtia, creionul, instrumentele intelectuale ale timpului lor.  

Societatea informațională este o stare de fapt a prezentului și rămâne la latitudinea noastră cât 

de repede vom ști să facem parte din ea, și aceasta ca o necesitate individuală de armonizare. 

”A ști nu este de ajuns; este nevoie să aplicăm. A dori nu este suficient; trebuie să acționăm.” 

(Johann Goethe) 

Noua orientare a învățământului românesc urmărește dezvoltarea gândirii critice a copiilor prin 

folosirea unor metode și tehnici activ-participative care pun accentul pe participarea activă a copilului 

și îl plasează pe acesta în centrul procesului de învățare. Copilul dobândește capacitatea de a gândi 

critic în timp, ceea ce-i permite să se manifeste spontan, fără îngrădire, fără să-i fie teamă de părerea 

celor din jur, oferindu-i putere și încredere de analiză și reflexie. 

Jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ din grădiniță, iar 

”utilizarea calculatorului este pentru copil un mod de a învăța, jucându-se”. (Elena Nica) 

În activitățile desfășurate cu preșcolarii se poate folosi ca metodă învățarea asistată pe calculator 

dacă sunt îndeplinite cumulativ trei coordonate esențiale: cadrele didactice dispun de pregătirea 

necesară care să le permită utilizarea calculatorului, grădinița să dețină baza materială necesară 

desfășurării activităților asistate de calculator, timpul alocat să fie în concordanță deplină cu nevoile 

și nivelul de vârstă al preșcolarilor. 

  Avantaje ale învățării online: 

 

• Deprinderea zilnică a învățării de acasă, chiar și două ore pe zi a fost crucială pentru păstrarea 

legăturilor sociale și emoționale cu cei mici și păstrarea motivației pentru grădiniță; 

• Procesul de predare - învățare - evaluare capătă noi dimensiuni și caracteristici prin utilizarea 

noilor tehnologi; 

• Putem oferi copiilor programe de lucru / jocuri care oferă oportunități de a încerca mai multe 

soluții diferite ce ajută la stimularea creativității sau rezolvarea de situații problemă care ajută 

descoperirea orientată spre învățare; 

• Pot să dea curs cu ușurință tendinței lor naturale de explorare, ajungând să întâlnească spații 

sau activități online foarte atractive; 

• Pot învăța într-un mod interactiv aproape orice și acest lucru le dezvoltă încrederea în sine 

• Nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre grădiniță, hăinuțele copiilor dar și pentru 

pachețelul de zi cu zi; 

• 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 calculatorului); 
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• 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. 

 

  Dezavantaje ale învățării online: 

 

• Conectarea sincron cu toți preșcolarii este mult mai dificil de realizat, copiii fiind prea mici 

pentru a putea respecta instrucțiunile de utilizare a platformelor educaționale; 

• Chiar daca au camera lor și un spațiu de lucru personal, totuși nu poate ține locul mesei din 

sala de grupă ei având nevoie să știe că cineva îi veghează și să se simtă parte dintr-un colectiv; 

• Nu vom putea face mari progrese la capitolul cunoștințe și abilități noi; 

• Folosit în exces internetul, riscă să devină dependenți de tehnologie; 

• Copiii din mediile defavorizate, nu au avut acces la instrumentele digitale necesare 

învățământului la distanță; 

•  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, educatoarele pot ajuta copiii 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. Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu 

neapărat pe partea practică. 

• Lucrul la calculator implică o poziție statică, solicitând coloana vertebrală și generând poziții 

defectuoase. 

• Poate afecta vederea. 

 Proiectată și desfășurată corect, predarea-învățarea-evaluarea cu ajutorul calculatorului poate 

deveni o metodă prin care preșcolarii descoperă și se dezvoltă în mod planificat, ajutându-i să învețe 

prin acțiuni logice, evitându-se dezvoltarea unor deprinderi mecanice.  

Utilizarea softului educațional poate fi o metodă motivantă, ce contribuie la eficientizarea și 

modernizarea demersului didactic, la susținerea inovației didactice, la accesibilizarea cunoștințelor. 

Îmi exprim deschiderea către utilizarea tehnologiilor informaționale în grădiniță, dar grădinița 

nu ar mai avea farmecul specific dacă s-ar renunța la jocuri, poezii, povești care modelează suflete și 

îi ajută pe copii să înțeleagă lumea pe care o trăim. 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Ordean, Grațian. Primii pași în lumea calculatoarelor. Editura Sigma Plus, Deva, 2001. 

2. Curriculum pentru învățământul preșcolar, 2019. 

3. Timpul petrecut online și joaca în era digitală, G. Roșculeț, 2020  

4. Scrisoare metodică 2020. 
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„HAI LA DRUM!” 

 

AUTOR: ED. HURDUCACIU VOICHIȚA 

 

PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ (ON-LINE) 

TEMA ANUALA DE STUDIU: CUM ESTE/A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 

PROIECT TEMATIC: ,,MIJLOACELE DE LOCOMOȚIE” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „HAI LA DRUM!” 

GRUPA MICĂ ,,PITICI VOINICI” (2-3 ANI) 

 

TURA I 

Data Denumirea 

activităţii 

Sarcini de lucru Activitatea 

metodică 

LUNI 

4.05. 2020 

AT: AC: ,,Cu ce 

călătorim?”- lectură 

după imagini 

MOMENTUL DE 

MIȘCARE 

Joc de mișcare: 

,,Printre mașinuțe”- 

alergare 

-recunoaște 

mijloacele de locomoție 

din imagini; 

-denumește culoarea 

lor 

Realizarea 

materialului audio- 

video 

 

Studiu: ,,Cuvinte 

magice în dezvoltarea 

psiho-emoțională a 

copilului”    

 

 

  Surse consultate 

    -internet 

    -ghiduri 

MARȚI 

5.05. 2020 

AT: AC: 

,,Aviatorul și jucăriile”- 

activitate cu material 

individual 

MOMENTUL DE 

MIȘCARE 

Joc de mișcare: 

,,Avionul zboarăi”- 

mers cu brațele ridicate 

la orizontală 

-grupează jucăriile 

după formă; 

-denumește  grupele 

formate; 

-numără obiectele 

din fiecare grupă 

Consiliul 

Profesoral 

Studiu individual 

  

  Surse consultate 

    -internet 

    -youtube 

MIERCURI 

6.05.2020 

AT: AAÎ: ,Urmele 

roților de mașină”- 

pictură 

MOMENTUL DE 

MIȘCARE 

Joc de mișcare: , 

Conducem mașina” 

 - sortează o mașină 

mare și o mașină mică; 

 -introdu roțile 

mașinii în vopsea; 

-plimbă maașina pe 

o coală de hârtie  

  

     Realizarea fișei 

model 

  

  Surse consultate 

    -internet 

    -youtube 

JOI 

7.05. 2020 

AT: AAÎ:- 

,,Bărcuța”- 

confecționare 

-pictează patratul cu 

culoarea dorită; 

 

  Realizarea 

modelului  
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MOMENTUL DE 

MIȘCARE 

Euritmie: ,,Barca 

pe valuri” 

-introdu bețișorul 

prin partea de sus, iar apoi 

prin partea de jos a 

patratului; 

-așează bărcuța într-

un vas cu apă 

 

  Surse consultate 

    -internet 

    -youtube 

VINERI 

8.05.2020 

AT: AMM: ,,Hai 

cu autobuzul”-cântec- 

audiție 

MOMENTUL DE 

MIȘCARE 

Joc muzical : ,,Hai 

copii în pas vioi” – mers 

în cadență pe bătăi din 

palme 

 

-ascultă cântecul; 

-execută mișcările 

sugerate de textul 

cântecului 

 

    Proiectarea 

activităților pentru 

următoarea săptămână 

  Surse consultate 

     -internet 

     -ghiduri 

CONSILIERE/INERACȚIUNI ON LINE CU PĂRINȚII 

„Sănătatea fizică și mentală a copiilor în pandemie.” 
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Educație fără frontiere!                                                                                                             

A fi dascăl în pandemie 

 

Hussain Ana - prof. înv. primar 

Școala Gimnazială Nr. 88, sector 3, București 

 

 
 

Una dintre profesiile considerate vocaționale este cea de profesor, ceea ce implică realizarea 

unei lumi mai bune prin predare și asupra căreia societatea pare să fie de acord doar în momentele 

specifice ca acum, când pandemia de coronavirus a pus mai multe responsabilități asupra profesorilor. 

Ce s-a întâmplat după ce pandemia a venit peste noi toți ca o furtună nemiloasă? 

Relația construită cu mult efort, implicare, dedicație și dragoste pentru copii, în care noi, 

dascălii, predam indiferent de condiții, fie că era vorba de săli de clasă cu pereți de chirpici sau școli 

moderne, stând față în față, observându-le reacțiile, bucuria descoperirilor, emoțiile, a durat până în 

martie 2020, când toate experiențele, cunoștințele și toată pregătirea noastră de până atunci, au fost 

răsturnate brusc, trezindu-ne cu toții într-o situație din care trebuia să ieșim apelând la metode 

alternative despre care doar citisem în cărți.  

În realitate, toți am fost și suntem profesori care au trăit și trăim încă, împovărați și sufocați de 

un sistem economic, politic, social, cultural și global care nu își  mai cunoaște realitatea. Încă înainte 

de pandemie școala era deja incapabilă să răspundă nevoilor copiilor, adolescenților și tinerilor. 

Legătura dintre școală și profesori a arătat semne de slăbiciune și fractură iar acum, cu părere de rău 

pot spune că situația a devenit devastatoare atât pentru profesori cât și pentru elevi și familiile 

acestora. Cum putem avea rezultate și cum se pot dezvolta și evolua acei copii care, din păcate, în 

această perioadă nu au acces la internet, nu au dispozitive după care să învețe și să interacționeze cu 

colegii și profesorii lor? Se mediatizează atât de mult faptul că Minusterul Educației a oferit tablete 

elevilor dar nu se spune că numărul lor nu poate acoperi numărul milioanelor de elevi care nu au nici 

un fel de sprijin. 

În calitate de persoană preocupată de educație pot spune că tot ce am învățat cu toții și cu care 

fiecare dintre noi a crescut, și mă refer aici la metodele și strategiile folosite în sistemul de învățământ, 

NU mai dau rezultate benefice în contextul realității de acum. Este nevoie ca acestea să fie revizuite 

și cu siguranță, nu va trece prea mult până când vor fi înlocuite. Pentru moment suntem cu toții speriați 

de ceea ce ni se întâmplă cu privire la calculator și la noile tehnologii, însă, schimbarea trebuie făcută 

în primul rând în relația noastră ca și cadre didactice cu copiii, de la care și împreună cu care învățăm. 

Personal, consider că am nevoie de un nou mod de abordare în care trebuie să mă folosesc de 

abilitățile și competențele mele pentru a îmbogăți astfel experiența elevilor mei, prin care își însușesc 

noțiuni noi. Încă din martie m-am stăduit și mă străduiesc în continuare să acumulez cunoștințe 

esențiale cu privire la nevoile, provocările și oportunitățile asociate cu folosirea tehnologiei de către 

copii în familie și în școală, să îmi dezvolt abilitățile și competențele digitale care să mă sprijine să le 

includ în procesul de predare, învățare, evaluare, să am o atitudine deschisă și în același timp realistă 

asupra rolului tehnologiei, interacțiunii online și conținutului digital. 

Pentru a acoperi nevoile cât mai vaste ale elevilor mei, folosesc diverse stiluri de predare - 

învățare care sunt potrivite pentru ei și fac de fiecare dată, o cât mai facilă integrare a informațiilor, 

folosesc zilnic materiale atractive, tot felul de aplicații practice,  videoclipuri care prezintă esențialul 

din fiecare temă abordată și pe care ei le pot revedea ori de câte ori își doresc, articole de specialitate, 

chestionare, materiale simplificate, cu sarcini clare, astfel încât să creez o obișnuință în rândul elevilor 

mei de a fi cât mai activi la lecții și de a contribui la succesul lor școlar. Copiii sunt foarte schimbați 

dar în aceeași măsură sunt și fascinați de tehnologie. De aceea  noi, dascălii, trebuie să ne schimbăm 
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și să găsim în noi resursele psihologice necesare pentru a ne putea apropia de elevii noștri și prin 

intermediul ecranului. Acesta este singurul lucru care mie și copiilor mei ne lipsește, și anume, lipsa 

de contact față în față, de văzut și simțit emoții, de conversații, de socializare și faptul că fiecare dintre 

noi este singur, în fața unui monitor. Și cu toate acestea, nu există zi , inclusiv în weekend , fără ca 

noi să nu ne vedem, să nu vorbim, să nu ne distrăm, să nu sărbătorim zile de naștere și evenimente 

importante din viața noastră. 

Vom avea foarte multe de învățat și vor rezista acestor vremi și vremuri doar cei deschiși la 

schimbare și cei care practică cu drag această profesie. 

Am crezut că am devenit profesor pentru că ador să predau dar în timp mi-am dat seama că am 

devenit profesor din dragoste pentru copii, pentru că îmi place cu adevărat ceea ce fac și pentru că 

această profesie îmi permite să asist la viața multor oameni mici. Mi-aș dori ca elevii mei să-și 

amintească de mine pentru că i-am învățat cu multă afecțiune cunoștințe utile pentru viața lor și care 

le vor permite să ia decizii mai bune în viitor și sper să fiu amintită ca acea învățătoaare care i-a 

învățat să privească cu inima, care i-a inspirat să crească, să nu renunțe în fața dificultăților vieții și 

să fie oameni mai buni. 

Pe mine, pe elevii mei și pe familiile lor pandemia ne-a adus aproape și uite că se poate! Privim 

lucrurile cu optimism, cu speranță și cu încredere că și mâine va fi o zi. O zi în care ne vom bucura 

cu toții de rezultatele noastre. 

Aș încheia spunându-vă că tot ce văd  se schimbă de la o zi la alta, și asta se întâmplă pentru că 

suntem optimiști, avem bunăvoință, dorință  de a învăța, iar eu fac lucrurile cât pot eu de bine, mă 

adaptez din mers și fac tot posibilul să mențin normalitatea și apropiera față de elevii mei care răspund 

la această situație mai bine decât mă așteptam.  
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Avantajele și dezavantajele învățământului online 

 

Profesor Înv. Preșcolar Huzmezan Livia                                                                    

Grădinița cu P. N. P. ,,Smile’’, Bistrița 

 

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. 

Care sunt dezavantajele școlii online? 

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. Experiența recentă arată că 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 elevi / părinți pentru activitatea de 

predare-învățare-evaluare online. 

• profesional: Controlul dificil din partea profesorului  asupra activității de învățare a copilului 

în timpul orei. 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. 

Care sunt avantajele școlii online? 

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 în 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 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 

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

834



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. 

Direcții de acțiune în școala online 

Pentru a compensa limitele școlii online, iată 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 școlari. 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. 

  

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

835



 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A EDUCAŢIEI ARTISTICE ÎN FINLANDA 

 
 

Iacob Ancuța,                                                                                                                  

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia 

  

Programul începe la ora 7:30, dar între primele două ore de curs nu există pauză. La sfârşitul 

primelor 90 de minute de curs urmează o pauză de o jumătate de oră. După alte 90 de minute de curs, 

copiii se bucură timp de o oră de pauza mare; intre 11:00 si 11:30, relaxare în spaţiile de joacă din 

interior sau în curtea şcolii. Aceste spaţii se pot transforma în adevărate ateliere de creaţie în natură, 

copiii pictând, desenând diverse structuri din mediul înconjurător.  

Astfel ei iau contact direct cu natura, cu diversitatea texturilor, culorilor, formelor faunei şi 

florei, dar şi cu structuri artificiale create de om, dezvoltându-şi creativitatea, imaginaţia. 

 

 

                   Loc de joacă                       Teren de sport  

 

Între ultimele două ore de curs (probabil pentru că deja copiii sunt ceva mai obosiţi), există o 

pauză de 15 minute. Programul se sfârşeşte la 13:45. Incepand cu ora 14:00, in program au fost incluse 

cluburile care sunt optionale: balet, scuba diving, lego, kickboxing, parkour si altele. 

Teme nu au zilnic (în medie, cam de două ori pe săptămană) şi atunci când au necesită foarte 

puţin timp rezolvarea lor. Profesorii sunt finlandezi, toţi sunt absolvenţi de master în psihopedagogie, 

altfel nu poţi deveni profesor în Finlanda. Doar o mică parte din cei care încep studiile în domeniu 

reuşesc să ajungă profesori tocmai pentru că au de trecut examene foarte dificile. Bineînţeles că 

profesorii de arabă nu sunt finlandezi. Copiii (chiar nefiind qatarezi) trebuie să studieze şi limba ţării 

în care se află.  

Manualele sunt cele după care se studiază în Finlanda, desigur traduse în engleză. Folosesc mult 

internetul în timpul orelor de curs. La începutul şcolii, fiecare copil a primit propria tabletă pe care o 

foloseşte doar la cursuri. Responsabilitatea folosirii şi păstrării în bune condiţii îi aparţine. Spre 

deosebire de elevii din ,,Ţara soarelui de la miezul nopţii”, copiii de la Şcoala Internaţională 
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Finlandeză din Qatar primesc note (sau calificative) la obiectele studiate. Motivul este lesne de 

înţeles.  

Copiii aceştia vin din toată lumea aici: Spania, Japonia, Brazilia, Ungaria, Finlanda, America, 

Italia, Grecia, Islanda, Rusia, India... Mulţi dintre ei vin din familii mixte. Sunt copii de expaţi care 

oricând pot pleca în ţara natală sau în oricare altă ţară şi atunci intervine problema echivalării studiilor. 

Nefiind note sau calificative, procedura de echivalare bănuiesc eu că ar deveni destul de complicată. 

Din fericire, aici s-a rezolvat problema asta prin decizia acordării de note. 

Cele mai multe ore de curs sunt o combinaţie inteligentă între tot felul de activităţi care să le 

transmită, în acelaşi timp, cunoştinţe legate de matematică, engleză, geografie, istorie, societate şi, 

mai ales, multe activităţi practice, multe experimente.  

Concret, un capitol despre animalele pe cale de dispariţie poate conduce la tot felul de discuţii 

pe marginea unui text din manualul de limbă engleză (cuvinte şi expresii noi, studiu de caz, punerea 

în scenă a unui proces în sala de judecată cu tot ce implică aşa ceva, judecător, inculpaţi, avocaţi, etc). 

Apoi probleme şi exerciţii la matematică pornind tot de la subiectul dezbătut în săptămâna respectivă 

şi rezolvate astfel încât copiii să simtă că, de fapt, nu fac altceva decât să se joace unii cu alţii. Pentru 

că asta se caută de fiecare dată atunci când este posibil- transmiterea cunoştinţelor să fie făcută sub 

forma unui joc, folosind anumite strategii didactice specifice disciplinei.  

Copiii se joacă şi învaţă astfel. Pe lângă toate cele enumerate, zilnic, copiii pot lipi, creiona, 

colora, pirograva, pili, tăia, coase pentru ca la sfârşitul săptămânii respective fiecare să aibă gata un 

puzzle care să înfăţişeze animalul pe cale de dispariţie, ales încă de la prima lecţie. 

Tipurile de strategii didactice specifice educaţiei artistice sunt, în cea mai mare parte ca şi cele 

implicate în întregul proces educativ. Trebuie realizată însă o adecvare mai pronunţată între conţinut 

şi metodele pedagogice puse la dispoziţie, printr-o combinatorică mai elastică şi mai dinamică. În 

cadrul educaţiei artistice se impun strategiile didactice expozitiv-euristice. Educatorul de artă prezintă 

conţinutul, îl expune adesea în întregime, stimulând însă participarea activă a copiilor. Astfel, în 

povestiri sunt binevenite întrebările de genul : “ Ce credeţi că s-a întâmplat apoi?”, “Ce ar fi putut 

face un anumit personaj într-o situaţie dată?”, etc. 

Exerciţiile reprezintă forma de bază a tehnologiei didactice specifice educaţiei estetice, 

regăsindu-se sub modalităţi variate în demersul educativ : 

•de exersare a unor capacităţi perceptive – ascultare, discriminarea formelor şi culorilor; 

•de traducere reciprocă a limbajelor artistice ( de exemplu, de trecere de la limbajul muzical la 

cel literar sau plastic, printr-o “ povestire” sau “ vizualizare” a fluxului sonor); 

•de reproducere a unui model sau de creaţie ; 

•exerciţii tehnice ( repetare la instrumente, exersări cromatice, mişcări coregrafice, etc.). 

Explicaţia intervine de obicei ca moment introductiv în achiziţionarea de cunoştinţe teoretice 

sau în dobândirea de deprinderi artistice specifice.  

Demonstraţia este utilizată în special de cadrul didactic specializat într-un domeniu al artei, 

fiind primordială în organizarea activităţii de educaţie plastică. 

Alături de celelalte metode, cele enumerate mai sus constituie elemente de bază ale actului 

didactic deoarece corespund scopului educaţiei estetice, artistice, dezvoltării atitudinii şi creativităţii 

estetice, respectând particularităţile fizice şi intelectuale ale copilului, nevoia de mişcare, trebuinţa de 

a opera cu obiecte, transpusă apoi treptat în acţiuni mintale.  

De asemenea, activităţile independente  ocupă un rol important în procesul educativ, ele 

înlesnind formarea culturii estetice subiective, interiorizarea culturii obiective. Datorită diferenţelor 

individuale mai pronunţate, sub aspectul înclinaţiilor, intereselor şi aptitudinilor estetice, se impune 

diferenţierea activităţii cu şcolarii, pe grupe sau individual.  

Cultivarea gustului estetic, a judecăţii estetice şi a creativităţii artistice nu vizează 

omogenizarea, uniformizarea activităţii spirituale, frânarea, blocarea originalităţii, dimpotrivă, obligă 

la evidenţierea tendinţelor şi aspiraţiilor personale.  

Cunoscând manifestările specifice fiecărui elev sub raportul atitudinii faţă de valorile estetice, 

educatorul de artă va organiza activităţile frontal, pe grupe sau va indica teme individuale. Se impune 

acordarea atenţiei, sub raport estetic, tuturor elevilor, mai mult sau mai puţin dotaţi din punct de 
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vedere artistic. Se vor formula însă cerinţe sporite elevilor ce manifestă posibilităţi artistice deosebite, 

efectuându-se exerciţii mai multe şi de o calitate corespunzătoare.   

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, școala finlandeză din Qatar cu obiceiuri şi mentalităţi atât de diferite de ale noastre, 

oferă o viață plină de surprize si neprevăzut copiilor de pretutindeni. 
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ASPECTE COMPARATIVE                                                                                       

PRIVIND PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA PRIN METODE 

TRADIȚIONALE ȘI ÎN MEDIU ON-LINE 

 

 
PROF. IACOB ELENA,                                                                                                                                    

SCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL OLT 

 
Metoda ,, flipped classroom’’(,,clasă inverstă) este o metodă modernă utilizată în educație,  o 

adaptare la nevoile eterogene de învățare.Își are începuturile în 1993, cand Alison King, în lucrările 

sale atrage atenția asupra importanței folosirii timpului clasei pentru construcția sensului, mai degrabă 

decât pentru transmiterea informațiilor. Deși nu ilustrează în mod direct procesul de ,,răsturnare a 

unei săli de clasă’’, cercetările sale sunt citate ca un impuls pentru o inversiune care sa permită spațiul 

educațional pentru ȋnvățarea activă. 

În 1997, Eric Mazur, profesor la Harvard, în lucrarea ,,Instrucțiunile inter pares: manualul 

utilizatorului’’ a decoperit că demersul său, care a mutat transferul de informații în afara clasei și 

asimilarea informațiilor în clasă, i-a permis să-i antreneze pe studenți în demersul de învățare. 

Procesul de instruire în acest format se desfașoară astfel: elevii/studenții vizionează acasă, în 

on-line, lecții video, filme, materiale didactice pregătite de profesor, fac cercetări, participă la discuții 

on-line, iar activitatea de bază ȋn timpul orelor de clasă o reprezintă aplicarea cunoștințelor acumulate( 

participarea la dezbateri, soluționarea problemelor, efectuarea lucrărilor de laborator  și a temelor, 

elaborarea proiectelor, se antrenează). 

Flipped classroom reprezintă o strategie de tip blended learning bazată pe învățare activă, ce 

include diverse stiluri de învățare și se poate realiza prin intermediul resurselor fizice și virtuale mixte. 

Această metodă modernă presupune (re-)crearea conținuturilor în format digital, ca pagină/aplicție 

web sau videoclip online.  

Strategia facilitează minimalizaarea timpului alocat predării și maximizarea timpului necesar 

interacțiunii cu elevii. Practic, ,,Inversarea ’’(flip) constă în faptul că ,,predarea’’ noțiunilor de baza 

ale unei lecții se face acasă și nu în sala de clasă.,,Tema de acasa’’ a elevilor constă în angajarea lor 

motivată, cu eforturi proprii creative, ȋn procesul cunoașterii, iar temele date clasic pentru aplicarea 

și consolidarea conținuturilor se efectuează în activitatea colaborativă din sala de clasă. 

COMPARAȚIE 

Predarea –model traditional 

 

Predarea-model flipped 

-Activitate centrată pe PROFESOR; 

-Profesorul răspunde la întrebări; 

-Profesorul controlează conversația; 

-Elevii așteaptă de la profesor ȋndrumare și 

feedback; 

-Implicarea elevilor este limitată la activitați    

independente sau diferențiate; 

-Elevii primesc sarcina de a citi dintr-un 

manual lucrând o problemă ȋn afara școlii; 

-Activitate centrată pe ELEV; 

-Introducerea subiectelor noi în afara clasei, în 

on-line; 

-Lecțiile pregătite de profesor(filme, conținut on-

line, teme de cercetare digitală, lectura, etc ) sunt 

livrate on-line; 

-Explorarea în profunzime, în clasă, a unor 

subiecte; 

-Elevii colaborează on-line pentru rezolvarea 

unor teme, proiecte în grup; 

-Elevii oferă și primesc feedback din partea 

colegilor; 
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Componentele Flipped classroom: Colecții video, diapozitive digitale(PPT, Prezi,..), discuții 

ale elevilor, comunicare on-line elev-profesor; 

  

CEI PATRU PILONI   F-L-I-P 

 

1. F- (Flexibile Learning Environment)-Mediu Flexibil-flexibilitatea locului și a timpului de 

învățare.Profesorul  monitorizează continuu elevii pentru a face ajustările necesare,furnizează elevilor 

căi diferite pentru a ȋnvăța conținutul și a-și demonstra maiestria și are asteptări flexibile față de 

derularea ȋn timp a ȋnvățării elevilor și ȋn evaluarea ȋnvățarii  elevilor; 

2. L- (Lerning Culture)-Cultura învățării-elevii construiesc conținuturi; 

Profesorul oferă elevilor oportunitatea să se angajeze ȋn activități semnificative fară ca 

profesorul să   fie centrul activității și eșalonează activitațile de ȋnvățare și le face accesibile tuturor 

elevilor prin diferențiere și feedback; 

3. I-Intentional Content-Conținut cu sens, conținut intenționat- creat de profesori și elevi; 

Profesorul prioritizeaza conceptele utilizate ȋn instruirea directă și pe cele pe care elevii le vor 

accesa singuri,creează sau prezintă continuturi relevante(filme video, PPT ), diferențiază prezentarea 

pentru a face conținutul accesibil și relevant pentru toți elevii; 

4. P-Professional Educator-Educator profesional-profesorul monitorizează și identifică nevoile 

elevilor; 

 Profesorul este diponibil pentru toți elevii, dând feedback individual, ȋn grupuri mici sau 

ȋntregii clase atunci când este nevoie, conduce evaluari formative continue ȋn timpul orei de clasă 

prin observații și ȋnregistrează date pentru a crea informații pentru instruirea viitoare, colaborează si 

reflectează ȋmpreună cu alți educatori și ȋși asumă responsabilitatea de a-și transforma și adapta 

practica, de câte ori este nevoie; 

Cum construim? 

1.Alegem tehnologia; 

2.Construim conținuturi; 

3.Asigurăm transparență ȋn relația cu elevii și părinții; 

4.Responsabilizăm elevii; 

Avantaje:                                                                                                                                                                    -

reprezintă un amestec de predare directă cu ȋnvățarea de tip constructivist; 

-este un mijloc de creștere a interacțiunii/ timpului de contact ȋntre elevi și profesor; 

-este o modalitate prin care elevii ȋşi asumă responsabilitatea pentru propria lor ȋnvățare; 

-elevii nu rămân ȋn urmă dacă absentează, informațiile le pot obține online; 

-toți elevii sunt implicați ȋn procesul de ȋnvățare; 

-conținutul informațiilor este permanent arhivat, poate fi revizuit sau remediat oricând; 

Dezavantaje 

-participarea redusă la ore a elevilor, datorită lipsei conexiunii la internet și a device-urilor; 

-pentru realizarea acestei metode profesorul are  nevoie de foarte mult timp pentru pregătirea 

tuturor materialelor; 

Concluzii: 

-reușita elevilor/studenților depinde ȋn mare masură și de responsabilitatea celui care studiază; 

-rolul profesorului/ȋnvățătorului este chiar mai important și deseori mult mai solicitant ȋntr-o 

clasă răsturnată decât ȋntr-una tradițională. 
 

Bibliografie: 

 

Suport de curs ,,Predare-ȋnvațare-evaluare ȋn mediu on-line’’- CCD Olt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom 

https://edict.ro/o-privire-asupra-conceptului-flipped-classroom-clasa-rasturnata/ 

https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/9/5/flipped-classroom-partea1 

https://creeracord.com/2017/03/25/ce-este-flipped-learning-invatarea-rasturnata/ 
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Catalogul electronic – sprijin sau povară pentru cadrul didactic 

 

 
Prof. Manuela Iacob 

Colegiul Național Cuza Vodă, Huși, jud. Vaslui 

 

 
Începând din martie 2020, școlile din toată lumea s-au confruntat cu o nouă realitate: pandemia 

și trecerea exclusivă în online. 

 

În învățământul românesc dificultățile de la început sunt cunoscute: 

 

1. Un mare număr de profesori nu știau să lucreze pe platformele educaționale și nu aveau nici 

logistica necesară (mulți nu o au nici astăzi, la mai bine de un an). O parte s-au mobilizat și au învățat 

de pe unde au putut, și-au cumpărat laptopuri, tablete grafice, flipcharturi, au improvizat table acasă 

și s-au străduit să își facă treaba cât mai bine. Alții au devenit vocali și au căutat să-și justifice lipsa 

de acțiune prin lipsurile școlii, iar cei rămași s-au complăcut, pur și simplu, în a nu face nimic, sau 

aproape nimic (exemplul cel mai sugestiv este al unei profesoare de engleză care a făcut „lecții” doar 

pe Messenger (!!) susținând că le dă doar teme scrise pentru că elevii trebuie să învețe gramatică). 

2. Cei mai mulți dintre elevi s-au confruntat cu lipsuri majore: internet, dispozitive de orice fel, 

condiții de desfășurare a orelor. Copii necăjiți care ar fi învățat dacă ar fi fost la școală s-au văzut 

blocați acasă, fără mijloace și fără speranțe. În mass-media au fost prezentate multe cazuri dramatice 

care au trezit sentimentul de solidaritate al oamenilor de bine care au sprijinit școala atât cât au putut.  

Realitatea crudă, însă, a arătat că numărul elevilor privați de dreptul lor fundamental de a învăța a 

fost cu mult mai mare. 

3. Părinții s-au confruntat atât cu propriile lor temeri legate de boală, de pierderea locurilor de 

muncă și lipsa resurselor materiale, cât și cu necesitatea de a-și sprijini copiii. Nu a mai fost deajuns 

să asigure cele necesare traiului. A fost necesar  fie și profesori și psihologi și parteneri de joacă și 

mulți dintre ei nu au reușit să facă față  acestor provocări. 

 

Împreună cu colegii de la școala unde lucrez am trăit și noi aceleași clipe de teamă, descurajare, 

neputință dar ne-am sprijinit unii pe ceilalți și am căutat să ne adaptăm cât mai repede la noua realitate.  

Am avut norocul de a avea domeniu înregistrat încă de dinainte de pandemie, ceea ce ne-a 

permis să profităm de oportunitățile oferite gratuit pentru comunicare și învățare (Zoom nelimitat, 

pachetul GSuite cu Google Meet și Classroom, Microsoft Office 365A cu Teams, Webex, Mozaweb 

cu Mozabook și altele). 

O altă șansă pe care am avut-o a fost un proiect Erasmus K1, desfășurat în perioada 2016-2018, 

în cadrul căruia 20 de profesori au participat la cursuri de formare la care au învățat să utilizeze 

metode inovative, să utilizeze tehnica de calcul în contextul unui alt tip de demers didactic. Ei au 

constituit o resursă importantă deoarece, fiind din toate specialitățile, au putut să ofere sprijin tuturor 

colegilor care nu aveau abilitățile și cunoștințele necesare pentru activitatea online. Au făcut 

demonstrații, au participat la orele celorlalți, au sprijinit direct fiecare coleg care nu se putea descurca 

și au dovedit că a fost, poate, cel mai  util proiect pe care l-a avut școala. 

Ne-am înscris, la nivelul școlii, pe toate site-urile care ofereau facilități pentru comunicare și 

am pus la dispoziția colegilor o paletă largă de posibilități de a face lecții online, astfel încât fiecare 

să aleagă ceea ce i s-a potrivit cel mai bine pentru perioada aceea. Cea mai importantă realizare a 

perioadei martie-mai 2020, pentru noi, a fost că 80% dintre profesori au făcut ore cu aproape toți 

elevii. 
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Ulterior am constatat că ce e foarte mult nu este, neapărat, și cel mai bun deoarece a fost greu 

să îi convingem să renunțe la opțiunile cu care se obișnuiseră deja, pentru a adopta o soluție unică la 

nivelul întregii școli.  

Vara lui 2020 a însemnat o muncă susținută pentru a instala calculatoare și camere audio-video 

în toate sălile de clasă și de a alege o soluție unică pentru o platformă de învățare. După multe 

negocieri, simulări, discuții în contradictoriu și nopți nedormite am ales patforma EDUS.  

Implementarea acestei platforme a fost destul de dificilă, au existat probleme, mai ales la 

început, dar am apreciat deschiderea celor care o administrează, receptivitatea  la sugestiile noastre 

și disponibilitatea de a comunica atât cu cadrele didactice cât și cu elevii și părinții. 

Treptat, cadrele didactice s-au familiarizat cu utilizarea acestei platforme și, din septembrie 

2020 până în februarie 2021, lucrurile au mers din ce în ce mai bine. Profesorii treceau notele și 

absențele în platformă, elevii și părinții le vedeau, diriginții comunicau mai ușor cu clasele lor, se 

puteau da teme și se făceau evaluări. 

 

Catalogul electronic a devenit „dușmanul profesorilor” în momentul în  care am revenit la 

școală fizic și cataloagele clasice și-au reintrat în drepturi. Mulți profesori nu au mai introdus notele 

și absențele și pe platformă susținând că este o muncă dublă, că nu au timp, că nu văd rostul acestui 

efort și multe alte justificări, toate îndreptate spre ideea de a se renunța la acest catalog electronic.  

Numărul celor care contestau acest instrument era semnificativ, așa că, la un anumit moment, 

ne-am întrebat dacă nu au dreptate.  

Toate analizele pe care le-am făcut la nivelul școlii au indicat, însă, fără niciun dubiu, că ar fi o 

foarte mare greșeală renunțarea la o platformă de învățare a școlii, în general, și la catalogul electronic 

în special. 

Argumentele noastre vizează, în primul rînd, faptul că nu ne mai putem întoarce la vechiul mod 

de desfășurare a orelor, utilizarea tehnicii de calcul ocupând o parte importantă a demersului didactic. 

Nu putem ignora imensul beneficiu adus de utilizarea resurselor virtuale, atât de valoroase prin 

diversitatea și complexitatea lor, pentru înțelegerea noțiunilor și formarea competențelor elevilor. 

Nu putem ignora nici faptul că nu ne putem considera la adăpost de alte episoade similare celui 

pe care l-am trăit și trebuie să fim pregătiți, în orice moment, să desfășurăm activitatea online. 

Un alt mare beneficiu pe care îl aduce platforma educațională, prin catalogul electronic și 

facilitățile de comunicare, este legat de îmbunătățirea relației școală familie, în general, și dintre 

profesori și părinți, în particular. Notele și absențele trecute în catalogul electronic sunt imediat 

comunicate elevilor și părinților, spre deosebire de situația de dinainte de pandemie, când, erau părinți 

care aflau doar când era prea târziu pentru a se interveni, că aveau copii corigenți, repetenți sau chiar 

exmatriculați pentru un număr prea mare de absențe. 

 

În concluzie, școala noastră va păstra o platformă educațională, cea pe care o avem sau alta mai 

bună, va păstra catalogul electronic funcțional și va găsi, cu siguranță, argumentele cele mai potrivite 

pentru a convinge toți profesorii de utilitatea sa. 

  

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

842



 

Călătorii virtuale prin muzeele României 

 

 

Prof. Iacob Sorina Daniela 

Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, Câmpia Turzii 
 

 
 

În cadrul ,,Programul Școala Altfel 2021 – Să știi mai multe, să fii mai bun!”, am desfășurat 

alături de elevii la care sunt dirigintă, clasa a IX-a învățământ profesional, excursii virtuale în diverse 

muzee și expoziții din România.  

Am optat pentru aceasta temă deoarece consider că reprezintă o experiență interdisciplinară 

prin care elevii pot afla, asocia și corela informații din diferite domenii, determină creșterea 

interesului elevilor pentru școală. Metoda utilizată este învățarea experiențială.  

Obiectivele activității au fost:  

 dezvoltarea spiritului de cunoaştere şi de investigaţie a elevilor  

 promovarea în rândul elevilor a valorilor culturale româneşti  

Așadar, dacă timpurile nu ne permit, deocamdată, să efectuăm vizite la muzee, prin intermediul 

site-ului http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html, am reușit să aduc muzeul în casele 

noastre.  

Multe din muzeele din Romania au reușit să-și expună operele de artă și în format online. Unele 

dintrea acestea oferă tururi virtuale însoțite de catre ghid audui sau scris, de muzica și de acces în 

locuri mai rar deschise publicului.  

Am prezentat link-ul cu muzeele care pot fi vizitate online și modul de navigare pe site.  

Elevii și-au ales dintre muzeele prezentate un muzeu pe care l-au vizitat online, în funcție de 

interesele și dorințele proprii.  

După activitatea individuală ne-am reunit online și fiecare a prezentat ce la impresionat la 

muzeul vizitat online.  

Incursiunea vizuală printre obiectele expuse în muzee, indiferent dacă a fost vorba despre 

vestigii istorice, oase de dinozaur, sculpturi sau mașinării de zbor, i-a ajutat pe elevi să își construiască 

propria experiență și să preia informațiile care le suscită curiozitatea. Acestă experiență trecută prin 

filtrul personal în ,,interiorul” muzeului are avantajul de a dezvolta creativitatea elevilor.  

Cei care locuiesc în orașe mari beneficiază de o diversitate mare a domeniilor pe care le pot 

explora în muzee. De accea muzeul virtual este un mijloc eficace de a reduce „discriminarea 

geografică” dintre vizitatorii, problema costului transportului și accesului nu se mai pune, permițând 

accesul publicului de la distanţă.  

 
Această activitate a fost foarte apreciată de către elevi și chiar de către părinții dornici să își 

îmbogățească bagajul de informații, ne-a permis să ne bucurăm de patrimoniul nostru cultural, 

cunoscându-l și apreciindu-l mai bine. 
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JOCUL, FACTOR PRINCIPAL AL DEZVOLTĂRII ÎN COPILĂRIE 

 

 
Autor: Profesor Loredana Narcisa Iacobeanu, 

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Bacău 

 
 

 

Procesul dezvoltării umane este unul complex, cu etape diferite în funcţie de vârstă şi de 

preocupări, influenţat în mare parte de activităţile majore în care individul este implicat. Printre 

multiplele moduri în care ne petrecem timpul, jocul este acea activitate în care principiile vechilor 

clasici, “utilul şi plăcutul” se împletesc, relevând o pleiadă de trăsături psihice, afective şi 

comportamentale despre cei implicatii. 

Cea mai spinoasă problema în abordarea conceptuală a jocului este stabilirea unei definiţii clare, 

necesare amplasării sale, fie în sfera ludicului, fie în sfera ştiinţificului, ca factor evident al dezvoltarii 

cognitive- afective, a imaginaţiei şi creativităţii. 

Printre cele mai cunoscute definiţii date jocului, amintim pe cea a lui P.P.Neveanu, care 

consideră jocul drept “o formă de activitate specifică pentru copii, sub influeţa căreia se formează, se 

dezvoltă, şi se restructurează întreaga activitate psihică a copilului. O altă definiţie este cea a lui 

Debesse, care vedea în joc “o primă formă de activitate a copilului, care constă în plăcerea de a realiza 

şi de a perfecţiona propriile posibilităti motorii şi senzoriale”, iar Elkonin vede în joc “acea formă de 

activitate în care relaţiile dintre oameni se re-creează în afara condiţiilor activităţilor nemijlocite” 

Cercetătorii şi teoreticienii în domeniu menţionează dificultatea definirii ştiinţice a jocului, 

acest lucru fiind atribuit naturii lui multidimensionale şi diferitelor lui roluri pe care acesta le are în 

dezvoltarea copilului. Ceea ce au reuşit să evidenţieze până acum au fost caracteristicile definitorii 

ale jocului si funcţiile acestui. Garvey (1977) evidenţiază o serie de caracteristici printre care amintim: 

spontaneitatea, implicarea activă, are caracter recompensatoriu şi este asociat cu efecte pozitive, 

activează motivaţia intrinsecă, atitudinile şi dispoziţiile copilului, facilitează comunicarea şi 

cooperarea. 

Analizând atent această listă a caracteristicilor definitorii ale jocului, o observaţie merită facută 

şi anume că nu toate trăsăturile prezentate mai sus sunt specifice fiecărui joc în parte, multe dintre ele 

sunt caracterizate de spontaneitate şi spirit de iniţiativă. Caracteristicile jocului conturează scopul 

activităţii ludice si anume, prin intermediul lui se ajunge la o mai bună cunoaştere a lumii, la un 

control mai adecvat al problemelor şi temerilor, la o înţelegere superioară a propriei persoane şi a 

raportului cu lumea, oferind de la început posibilitatea explorării relaţiilor dintre realitate şi ficţiune, 

un loc în care formele de gândire ce se ascund în spatele simbolurilor pot fi testate în mod liber. 

Abordarea noţiunii de joc, din perspectiva psihologică, a permis dezvoltarea unor teorii, 

fixându-se prin intermediul lor, rolurile evidente ale acestuia. Primele teorii asupra jocului sunt 

formulate de Gross, Buytendijk, Claparede. 

Din punctul de vedere al behavioristilor, jocul este o activitate în cadrul căreia copilul poate 

încerca cu siguranţă comportamente şi roluri sociale noi. Rolul jocului este acela de a facilita învaţarea 

progresivă a deprinderilor sociale necesare viitorului adult, atât prin întărirea succesivă a 

comportamentelor, ce seamană din ce in ce mai mult cu comportamentul adultului, cât şi prin imitaţie 

sau învăţare pe bază de modele. 

Teoria cognitivistă a lui Piaget promovează jocul ca o activitate în care realul este asimilat 

trebuinţelor afective şi intelectuale, conştiente si inconştiente ale copilulului,  

Vigotsky consideră activitatea de joc ca fiind principalul factor al dezvoltării generale. Autorul 

s-a concentrat mai mult asupra regulilor jocului care îl fac pe copil să considere că un obiect extras 

dintr-un context familiar este altceva – astfel, o mătură poate deveni un cal, iar regulile jocului îi 
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permit copilului să se comporte intr-o manieră detaşată de realitatea cotidiană. Se desprinde astfel, 

clar, rolul jocului, acela de a crea o zonă de dezvoltare proximală unde copilul poate operaţionaliza 

la un nivel potrivit vârstei sale. 

Bruner evidenţiază potenţialul de învăţare al jocului şi consideră că rolul acestuia este de a 

înlesni obţinerea de deprinderi fizice şi cognitive la copii. Jocul implică experimentarea unor acţiuni 

mai restrânse, care mai târziu pot fi combinate cu o deprindere mai complexă, de nivel superior, 

contribuind la rezolvarea problemelor şi la înţelegerea modului de utilizare a instrumentelor. 

Potrivit tuturor acestor teorii, rolurile jocului sunt multiple si complexe, facilitand dezvoltarea 

cognitivă a limbajului, a comportamentului explorator, generând relaţii sociale. 

Jocul satisface multe nevoi din viaţa copilului: nevoia de stimulare şi divertisment, nevoia de 

exprimare a exuberanţei, de a experimenta schimbarea de dragul schimbării, de satisfacere a 

curiozităţii, nevoia de explorare şi de experimentare a mediului.  

Piaget stabileste 4 categorii de jocuri care au drept criteriu nivelul de dezvoltare cognitivă a 

copilului: jocul funcţional, jocul simbolic, jocul cu roluri şi jocul de construcţii. 

Jocul funcţional implică simple mişcări repetate cu o serie de obiecte si o focalizare asupra 

propriului corp, el identificându-se cu jocul senzorio-motor. El va descreşte o dată cu vârsta, iar jocul 

simbolic va încorpora multe dintre caracteristicile jocului funcţional. In acceptiunea lui Chateau, jocul 

funcţional capătă o altă accepţiune şi anume este locul în care copilul operează cu o serie de funcţii 

pe care le-a dobândit(joc de limbaj). 

Jocul simbolic coincide cu stadiul preoperaţional(aproximativ de la 2 la 7 ani) şi este unul dintre 

cele mai frecvente consecinţe ale gândirii simbolice. Acest tip de joc este un exemplu foarte bun 

pentru a vedea cum noile forme de experienţă sunt asimilate la schemele cognitive existente şi permite 

consolidarea si expansiunea deprinderilor cognitive în perioada preşcolarităţii.  

Apelând la metoda observaţiei se poate identifica cum capacitatea de utilizare a simbolurilor 

creşte pe măsură ce copilul se dezvoltă şi devine capabil de a coordona mental un număr crescut de 

scheme pentru obiectele din lumea sa. Fiecare nivel al jocului simbolic se dezvoltă în secvenţe fiind 

o dovadă clară a dezvoltării cognitive a copilului. Un tip de joc imaginativ ce începe să devină 

prevalent la vârsta preşcolară este reveria. Ea implică imaginaţia si nu activitatea, fiind mai des 

folosită când copiii ating vârsta şcolară. Prin intermediul jocului simbolic, copiilor li se oferă 

oportunitatea de a practica şi înţelege diferenţele existente între real şi imaginar. 

Jocul cu roluri devine dominant pe măsură ce copilul atinge vârsta şcolară. Regulile rămân fixe 

pentru orice ocazie de joc, altfel vor fi generate negocieri şi dezbateri. Acest tip de joc apare la vârsta 

preşcolarităţii şi atinge apogeul în şcoala elementară. El reprezintă începutul generalizării, ceea ce se 

generealizează sunt acţiunile, tema rămânând  aceeaşi în timp ce conţinuturile se dezvoltă. Asumarea 

rolurilor ajută copiii să înţeleagă diferite acţiuni, astfel apare repetarea unei teme in cadrul aceluiaşi 

joc sau la o perioadă relativ scurtă de timp după finalizarea acestuia fără ca adultul să ceară acest 

lucru. 

Jocul cu limbajul favorizează, de asemeni, dezvoltarea cognitivă a copilului. Jucându-se cu 

limbajul, copilul practică şi stăpâneşte limba. De la vârsta de 3-4 ani, copilul foloseşte reguli 

lingvistice şi structuri de semnificaţie; limbajul devenind o modalitate de control a propriilor 

experienţe sau de structurare a regulilor jocului. Relaţia de reciprocitate dintre joc şi dezvoltarea 

cognitivă este relevantă, dezvoltarea cogniţiilor permite apariţia unor tipuri mai avansate de joc, 

acestea la rândul lor favorizând dezvoltarea cognitivă. Asumarea rolurilor în jocul simbolic implică 

două tipuri de operaţii cognitive: reversibilitatea numelui şi decentrarea. La nivelul limbajului, jocul 

cu roluri ajută copilul să utilizeze semnificaţiile şi vorbirea explicită, permiţând afirmarea eu-lui. 

Concluzia care se deprinde din acest demers analitic pe marginea problematicii abordate, este 

aceea că jocul întruneşte funcţii multiple, e bine ancorat în social şi funcţionează ca un factor 

important în dezvoltarea psihică a individului. 
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EDUCAȚIA ONLINE - AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TINCA 

PROF. IAMBOR ANDREA KAROLA 

 

A învăța online reprezintă un concept nou pentru ambii actori implicați în procesul numit 

educație - elevii și profesorii. 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. 

Părerile despre acest mod de învățare sunt împărțite – unii elevi sunt fericiți, iar alții nu-l găsesc 

fiind foarte plăcut, însă la grădiniță e și mai greu de realizat. Totuși, profesorul online are atât 

avantaje, cât și dezavantaje.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. 

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 copiilor, pretându-se mai bine 

vârstelor mari.Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai 

multe avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje.  

Avantajele învățării online 

- 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),  

- 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); 

- 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. 

- distribuirea rapidă a materialelor didactice 

- copiii intră în posesia materialelor print-o simplă accesare,orice persoana din grupul țintă are 

acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

- existența conținuturilor multimedia, prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, 

fișiere și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

- Conținuturile pot 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                 

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. 
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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! 

- 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. 

- copiii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online și este necesar si 

o colaborare foarte bună cu părinții, părinții fiind un factor important la cursurile online, mai ales a 

copii din clasele mici, fiindcă preșcolarii sunt nevoiți să fie ajutați decătre un părinte 

- Lipsa de socializare 

Pentru copii, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât 

instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de mărimea grupului de copii vor limita foarte mult strategiile 

utilizate; un număr mare de copii face imposibilă interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, 

devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea grupei 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. 

       

      

Bibliografie: 

 

Ciprian Ceobanu, Constantin Cucoș, Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Pânișoară, Educație digitală, 
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ȘCOALA ONLINE 

 

 

Prof. Iancu Emilia 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Pitești 

 

 
 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 

comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 

Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a 

acționa. 

Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de 

continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în 

acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate 

aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că 

totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe 

care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Ca urmare, instituții guvernamentale, școli, ONG-uri și companii private, profesioniști ai 

educației și din zona tech s-au trezit la o masă rotundă a dezbaterilor (de cele mai multe ori online, la 

distanță) pentru a găsi soluții, punând la dispoziție expertiză, idei, resurse, portaluri, instrumente și 

platforme de elearning. Deși trebuie spus că nu întotdeauna viteza și cantitatea sunt și garanți ai unui 

proces de calitate, totuși putem vorbi aici în primul rând ca despre un context prielnic pentru reflecție 

și adaptare permanentă. Putem porni de la constatarea unui fapt pozitiv: demersurile de realizare a 

activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu constituie o noutate, pentru cei mai 

mulți profesori. La rândul său, MEC și instituțiile din subordine au promovat, în ultimele decenii, 

câteva inițiative și programe cu componentă digitală, începând cu programul Sistem Educațional 

Informatizat (SEI), acțiunea eTwinning, programe de formare a cadrelor didactice în utilizarea noilor 

tehnologii și terminând cu încercările de constituire a unei baze de resurse educaționale deschise sau 

demersurile din proiectele ROSE și CRED.  

Dar elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății 

în ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face 

educație.  

Trebuie să recunoaștem din capul locului că: 

• 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;  

• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe 

nevoile de sistem ale educației.  

În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, 

pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. Toate acestea pot să fie 

văzute fie ca bariere fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părinții și decidenții educației 

încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, 

interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. 

În același timp, trebuie menționat că nu au existat (și, parțial, nu au fost posibile) măsuri care 

să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul unităților de 

învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe antrenante și memorabile de învățare 
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prin sesiuni de învățare online și până la situații în care perioada de suspendare a cursurilor față în 

față a însemnat pentru unii elevi un hiatus total față de școală și, implicit, față de învățarea formală.  

Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de 

echipamente, de nivelul scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc.  

În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la 

nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la 

platforme online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment sau Virtual Classroom, cu resurse 

didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie destinat activității online, 

cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special.  

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. 
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Metoda răspunsului personal 

 

 

Prof. Iancu Ioana Maria,                                                                                                 

Școala Gimnazială Nr. 1 Adunații Copăceni 

 
 
În străinătate această metodă „personal response” este utilizată cu succes și stă la baza  receptării 

textelor, implicând elevii și facilitând accesul elevilor la mesajul textului. Această metodă asigură o 

interiorizare a operei și a mesajului acesteia prin realizarea unor conexiuni pe care fiecare elev le face 

din perspectiva experienței sale. Astfel „reacția personală a elevilor ajunge să se materializeze spre 

finalul nivelului gimnazial, după abordări treptate ale textelor prin această metoda, în eseuri cu o 

structură, într-o oarecare măsură, fixă. În conturarea acestui tip de răspuns, elevii trebuie să respecte 

o structură asemănătoare eseului argumentativ, incluzând exemple din text și trebuie să cuprindă: 

sentimentele față de un personaj sau eveniment din text, părerea pe care și-au format-o despre text, și 

diferențe sau asemănările între text și  realitatea cotidiană sau  alte creații citite” 1.   

În ultima perioadă și la noi în țară, în practica școlară, începe să fie utilizat conceptul de răspuns 

al cititorului. Elevii sunt antrenați în spiritul acestei estetici prin activități care vizează realizarea 

conexiunilor dintre ei și textele abordate și sunt încurajați să ofere răspunsuri personale, competente 

pe care să le structureze sub formă de eseuri.  Aceste activități aplicate în mediul școlar nu au de cele 

mai multe ori o denumire specifică, însă respectă în linii generale ideile susținute de teorie.      

Se conturează treptat o nouă metodă ce este denumită fie “personal response”, fie reacție 

personală, care respectă ideologia și presupune îndrumarea elevului către o receptare originală care 

antrenează astfel și gândirea critică și analitică. Pentru elevii din învățământul gimnazial, activitățile 

abordate, în spiritul acestei metode, sunt cele care îi conduc pe aceștia spre a recepta textele prin 

realizarea unor conexiuni cu experiențele lor personale, cu realitatea încojuratoare sau cu alte texte 

citite de aceștia. Răspunsurile elevilor trebuie să fie însoțite de dovezi din text obținând astfel o 

apropiere și mai puternică de text.   

Această teorie a răspunsului cititorului se bazează pe experiența cititorului, într-un mod propriu, 

original și face trimitere la diverse tipuri de experiențe care îl pot ajuta  pe acesta în receptarea textului 

literar.  

Lectura activă a unui roman poate provoca reacții puternice în mintea și sufletul cititorului 

generând trăiri puternice pe baza asemănărilor dintre diferitele aspecte din text și experiențele trăite 

de ei. De aceea profesorul trebuie să medieze legătura dintre text și cititor prin antrenarea elevilor în 

activități care să ducă la receptarea cu succes a textelor literare.  

Cel mai important aspect este, însă, stimularea interesului pentru lectură, deoarece niciun text 

nu produce reacții dacă nu este citit. Cea mai dificilă luptă pe care trebuie să o poarte profesorul de 

română este atragerea elevilor către lectură, într-o eră în care tehnologia câștigă teren din ce în ce mai 

mult. Este foarte greu pentru un roman, indiferent cât este de bun, să concureze cu un joc pe calculator 

ce beneficiază de o grafică și o coloristică extraordinară, sau cu un film în care joacă actori renumiți.  

Chiar dacă elevii au în familie un bun exemplu în ceea ce privește procesul lecturii, chiar dacă 

părintele sau profesorul îi explică cât este de important să citească, foarte puțini vor decide să facă 

acest lucru de plăcere. Cei mai mulți trebuie păcăliți să facă acest lucru. Dacă reușești să stabilești un 

prim contact cu textul, să-i ajuți să descopere că și ei sunt capabili să înțeleagă textul și să-și exprime 

un punct de vedere referitor la ceea ce a citit, atunci este posibil să transformi elevul într-un cititor 

pasionat.  

 
1 Hurezeanu Alina Ioana – Receptarea textelor literare prin metoda răspunsului personal (personal response), pag. 25 
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În momentul în care cititorul stabilește contactul cu textul, este posibil ca lectura acestuia să-i 

amintească de alte lecturi, de texte ale aceluiași autor, sau cu subiect asemănător, opere aparținând 

aceluiași gen sau pe aceeași temă. Aceste tipuri de conexiuni îi ajută pe elevi deoarece  îi învață să își 

apropie noțiunile noi cu ajutorul celor pe care le dețin deja.                        

Elevul poate face conexiuni între evenimentele sau personajele din text și situațiile sau 

persoanele din viață reală. Acest tip de conexiune este ușor de realizat deoarece operează cu elemente 

concrete pe baza cărora elevii vor asimila elementele necunoscute sau neclare. Astfel aceștia pot fi 

apropiați cel mai ușor de text.                          

Conexiunile stabilite între text și realitatea înconjurătoare sunt cel mai ușor de realizat deoarece 

elevii se raportează constant la lumea înconjurătoare pe care încearcă să o înțeleagă. Fiecare cititor 

are concepții despre diverse aspecte ale contextului social și cultural în care trăiește și care depășesc, 

cantitativ, experiențele personale.   

 

De aceea profesorul va încerca prin toate metodele și mijloacele: 

-  Să apropie elevii de lectură;  

-  Să le ofere sugestii de lectură; 

-  Să le ofere exemple diverse din literatură;  

-  Să încurajeze răspunsurile originale ale elevilor;  

-  Să îi învețe să exploreze textele și să rețină informațiile valoroase și utile din acestea;    

-  Să încurajeze toleranța și ascultarea reciprocă a răspunsurilor diferite.  

 

În cadrul acestei metode profesorul formulează diferite întrebări care au rolul de a stimula 

răspunsul personal al elevului prin raportarea la personaje, evenimente, mesajul textului sau tema 

abordată.  

Metoda răspunsului personal este o metodă ce poate fi utilizată cu succes în cadrul orelor de 

literatură cu ajutorul căreia elevului i se deschide drumul către lectură. 
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Educația în Franța 

 

Autor: Iancu Liliana Florica 

 

 

Sistemul de învăţământ francez a fost construit pe principii generale inspirate  de revoluţia din 

1789 şi perfecţionat de un set de legi din secolul al XIX-lea până în zilele noastre.  

,,Educaţia în Franţa este prevăzută în Constituţie  ca fiind gratuită, obligatorie, laică pentru toate 

nivelurile de învăţământ. Educaţia este organizată  atât în şcolile de stat cât şi în cele private. Atât 

şcolile de stat cât şi şcolile private încheie un contract public prin care coexistă în cadrul sistemului 

de stat. În schimbul semnarii acestui  contract, şcolile private beneficiază de sprijin din partea statului, 

şcolile private se supun legilor statului şi sunt obligate să respecte curriculumul naţional.  

Numai statul eliberează diplomele, iar examenele sunt stabilite la nivel naţional, 83% dintre 

elevi sunt şcolarizaţi în sistemul de stat şi 17% în şcolile private, un numar foarte mic de elevi învaţă 

în şcoli care nu au un contract public cu statul”, relata autorul în  (Files on schol.educationare 

available on,    www.eduscol.education.fr/dossiers) 

Furnizarea şcolarizării la nivelul 1 şi 2 este gratuită în şcolile de stat. La nivelul primar 

autorităţile locale  decontează contravaloarea manualelor în majoritatea cazurilor. 

Statul oferă manuale gratuite în colegiu (gimnaziu inferior). 

În licee manualele sunt plătite de părinţi, dar autorităţile regionale decontează aceste costuri. 

Şcoala  de stat este neutră, profesorilor şi elevilor li se cere să manifeste neutralitate filosofica şi 

politică. Sistemul şcolar francez se bazează pe principiul secularismului de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea.  

Învăţământul de stat a fost laic de la Legea privind educaţia Jules Ferry din 28 martie 1882. 

Principiul libertăţii religioase a condus la introducerea unei zile libere pe săptămână pentru a permite 

predarea religiei  în afara şcolii. 

Organizarea sistemului de învăţământ francez 

Sistemul  de învăţământ francez este centralizat, organizat şi  împărţit în trei categorii: 

• Învăţământul primar (enseignement secondaire) 

• Învăţământul secundar ( enseignement secondaire) 

• Învăţământul superior ( enseignement  superieur) 

 

Procesul Bologna  reconoaşte următoarele  grade, identice cu cele din România 

• Licenţă (Licence şi Licence Professionnelle) 

• Master (Master recherche şi Master professionel) 

• Doctorat 

 

Structura sistemului şcolar 

 

• 2 - 6 ani,  Secţiunea mică (primar) Ecole materne, Secţiunea Mayenne 

 

• 3 – 11 ani , Secţia Grande Şcoala primară şi cuprinde: 
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- Cours  preparatoire ( CP) ecole elementaire 

- Cours  elementaire fe annee ( CE 1) 

 

• 6 – 11 ani  Cursuri elementare 2 ani ,, Cours moyen 1 an, Cours moyen 2 ani” 

( www.wikipedia.ro , Educaţia în Franţa) 

 

• 11- 15  ani Secundar inferior ( colegiu) ( www.wikipedia.ro, Educaţia în Franţa) 

 

• 11 – 18  ani , Traseu general, profesional, tehnologic,  seconde Premiere  

 

• Terminale, Seconde Premier  Secundar superior ( liceul) ( www.wikipedia.ro, Educaţia în 

Franţa) 

 

• 15-18 ani, Baccalaureat, profesional general şi tehnologic. Acest interval de vârstă  nu se 

aplică liceelor profesionale deoarece un CAP ( calificare de formare profesionala) poate fi urmat de 

un bacalaureat din anul 11. 

Descentralizarea sistemului de învăţământ s- a facut in ani 1980 prin transferarea gestionării 

sistemului şcolar către autorităţile şcolare. 

Sistemul şcolar de stat asigură egalitate de şanse şi permite fiecarui elev să- şi dezvolte 

personalitatea, să- şi ridice standardul  de educaţie iniţială şi continuă, să se integreze socilal şi 

profesional , să- şi exercite cetăţenia.  Educaţia şcolară  facilitează dezvoltarea copilului , permiţându-

i să devină cultivat, pregătindu-l pentru locul de muncă şi exercitându-şi resonsabilităţile ca cetăţean.  
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1 IUNIE - Zambet de copil 

 

Înv. primar IANCU MARIANA                                                                                     

Şcoala gimnazială Pogănești, jud. Vaslui 

  

 

Copilăria este o lume de poveste, o lume a inocenței, e o țară a viselor, e o țară a muzicii în care 

cântecul și poveștile sunt nemuritoare. 

În fiecare an, în prima zi de vară, se celebrează Ziua Internaţională a Copilului, prilej de a 

sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria, de a aprecia şi de a promova 

drepturile copiilor din toată lumea. 

1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului, este ziua în care revenim cu toţii la momentele vesele 

şi emoționante ale copilăriei noastre. Este ziua în care încercăm încă o dată să conştientizăm că 

interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar şi că, toţi copiii au nevoie de sprijinul şi atenţia 

noastră zi de zi. 

Ce poate fi mai frumos decât mânuțele pline de dragoste ce ne îmbrățișază simplu, firesc și 

curat. Copiii ne luminează permanent sufletul, ne dau speranțe și noi bucurii în viață, fiind un adevărat 

exemplu pentru noi adulții. La ei supărările durează puțin, egoismul nici nu exista, iar bunătatea e la 

rang de mare putere. 

Să aducem bucurie în viața copiilor noștri, să ne îngrijim ca această perioadă să fie cea mai 

frumoasă, să punem temeliile unor oameni ce vor ști să prețuiască iubirea, sinceritatea și familia și să 

nu uităm faptul că, cel mai important lucru pentru un copil este atenția celor din jur. 

     Din păcate, dată fiind situația actuală, nu am putut organiza spectacole împreună, dar copiii noștri, 

creativi, unici și plini de viață, au organizat în fiecare locație proprul lor spectacol, au cântat, au 

dansat, au pictat, au făcut desene pe asfalt, s-au distrat. 

 Din partea noastră au primit cadouri și diplome de merit.  

Stau şi privesc în zare, 

Cum soarele răsare, 

Zâmbeşte şi mă cheamă 

La jocuri multe afară! 

Sunt pregătită bine, 

Cu coardă şi rotile, 

Spre parc ne îndreptăm 

Cu copiii să ne jucăm. 

 

Şotronul este gata. 

Sărim puţin şi coarda, 

Pe topogan ne dăm, 
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Pe bănci ne odihnim. 

Şi dacă am obosit 

Acasă am pornit. 

Mâine este o nouă zi 

La joacă noi vom porni! 

La multi ani, tuturor copiilor! Fie ca zâmbetul să strălucească mereu în sufletul și pe fața 

voastră. 
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Condiții ce trebuie să îndeplinească o pedagogie eficientă 

 

 

Prof. pt. înv. primar, Iancu Mărioara - Valentina 

Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu,, Cluj-Napoca 
 

 

 

Noile achiziții din domeniul științelor educației, orientările din didactica actuală ne conduc spre 

identificarea principalelor condiții pe care ar trebui să le îndeplinească o pedagogie pentru a i se putea 

atribui calitatea de ,,eficientă,,: este constructivistă, este interactivă, este metacognitivă.  

► O pedagogie eficientă trebuie să fie constructivistă, adică să valorizeze și să se bazeze pe 

aplicarea strategiilor constructiviste ale cunoașterii și să ofere noi dezvoltări constructiviste. Premisa 

de la care se pornește o pedagogie constructivistă  este aceea că nu există cunoștințe autentice decât 

dacă elevii înșiși le construiesc, elaborând răspunsuri la întrebări care li se pun sau, cazul ideal, pe 

care și le pun singuri, adaptându-și comportamentele cognitive și noncognitive în funcție de situațiile 

imprevizibile cu care se confruntă.  

Strategiile constructiviste pot fi aplicate atât în secvențe de activitate colaborativă, cât și în 

secvențe de individualizare a instruirii , de relativă autonomie educativă în personalizarea achizițiilor.  

În general, este important ca informațiile asimilate de elevi în mod activ, interactiv și creativ să 

fie integrate în cunoștințe, iar cunoștințele integrate, relaționate și interrelaționate în scheme 

cognitive, care dau sens cunoașterii.  

Școala modernă și democratică de astăzi așază în centrul reflecției sale pedagogice și didactice 

raporturile elevului cu cunoștințele, construirea progresivă de către elevi a noii cunoașteri, elaborarea 

de noi construcții epistemologice într-o viziune integratoare, sistemică. 

► O pedagogie eficientă trebuie să fie activă și interactivă, respectiv să creeze un mediu 

educațional și curricular activizant și interactiv, un context stimulativ pentru stabilirea de interacțiuni 

între elevi, între elevi și profesori, între elevi și obiectul de învățământ cu conținuturile sale 

curriculare. Practic, învățarea activă realizată de elevi poate fi individuală sau colaborativă, realizată 

prin activități independente sau interdependente, de tip cognitiv și metacognitiv, bazată pe implicarea 

activă, interactivă și creativă a elevilor, pe interacțiunile, colaborarea și cooperarea activă dintre ei. 

Pedagogia activă interactivă responsabilizează elevul, care își asumă învățarea, favorizează 

construcția sensului noii cunoașteri și a autonomiei: este o pedagogie a muncii și a efortului, a 

schimburilor intelectuale, sociale, verbale și afective, a convingerii și a entuziasmului, în care 

interacțiunile sociale și procesele cognitive sunt văzute ca modalități complementare pentru realizarea 

cunoașterii științifice. 

► O pedagogie eficientă trebuie să fie metacognitivă, respectiv să valorizeze și să dezvolte 

metacognițiile, abilități de autocontrol și autodirijare în învățare, pe baza mecanismelor 

autocognitive. Premisa de la care se pleacă este aceea a valorizării metacognițiilor: metodologia 

didactică reprezintă doar un sprijin exterior în construirea mentală a cunoașterii, ea nu poate fi 

eficientă decât dacă este interiorizată prin practici metacognitive. Deci, procesul metacognitiv 

reprezintă un proces interactiv între cel care învață și mediul de învățare, iar utilizarea metodelor 

active și activ- participative pentru exersarea cognitivă, dar și metacognitivă contribuie la sporirea 

independenței în învățare și la dobândirea autonomiei în învățare.  

Metacogniția reprezintă actul de autoobservare reflexivă, înțelegere  și reglare a propriilor 

procese cognitive, a modului de construire și utilizare a schemelor cognitive, a strategiilor de învățare 

și cunoaștere, dar și a deficiențelor, disfuncțiilor și carențelor cognitive , a lipsurilor proprii. Termenul 

de ,,metacogniție,, se referă deci la cunoștințele persoanei privind propriile sale procese mentale, la 

monitorizarea activă, la reglarea, îmbinarea și ameliorarea acestor procese, de obicei, în funcție de 

anumite obiective concrete.  
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Am putea defini metacogniția ca o reflecție și o cogniție asupra/a cogniției (exprimată în 

termeni de knowing about knowing,  ,,cunoaștere despre cunoaștere,,); această reflecție face necesar 

un ,,activism interiorizat,,, o autoobservare și un autocontrol al propriei activități cognitive, al 

strategiilor și tacticilor utilizate în comportamentul inteligent, fie în momentul acțiunii învățării, ca 

identificare a strategiilor eficiente, fie după acțiune, pentru a identifica demersurile cognitive care au 

facilitat acțiunea și pentru a inventaria strategiile utilizate în anumite contexte. Abilitățile 

metacognitive se formează și se dezvoltă nu numai în cadrul activităților individuale, ci și în cadrul 

celor desfășurate în grupuri, în situațiile deschise care pot facilita emergența mecanismelor 

metacognitive ale membrilor grupului.  

Pedagogia interactivă sprijină atitudinea reflexivă a celor care învață, atât în legătură cu 

cunoștințele pe care le au despre funcționare cognitivă, cât și cu strategiile și procesele pe care le 

valorifică în diferite contexte de activitate. Ea valorizează deopotrivă reflecția personală a celor care 

învață, autocunoașterea, autoanaliza, autochestionarea, autoaprecierea, autoevaluarea și 

automonitorizarea lor. Pe de altă parte, dezvoltarea capacității de a gândi despre propria gândire duce 

la dezvoltarea capacității de reflecție personală și de evaluare a ideilor personale și a articulațiilor 

propriei gândiri.  

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o pedagogie metacognitivă sunt: 

- Să pornească de la ideea că elevii sunt capabili să își construiască propria cunoaștere – 

cunoștințele și abilitățile; 

- Să creeze un cadru stimulativ pentru construcția cunoștințelor și abilităților prin interacțiuni 

între elevi, între elevi și profesori și între elevi și obiectul de învățământ (conținuturile curriculare).  

- Să asigure dobândirea tuturor tipurilor de cunoaștere funcțională: declarativă , procedurală și 

strategică; 

- Să stimuleze reflecția elevilor relativ la cunoașterea funcționării cognitive proprii, precum și 

la ameliorarea acesteia; 

- Să stimuleze obținerea de informații despre propriile lor procese de învățare și cunoaștere, 

despre strategiile, metodele și procedeele folosite, despre factorii care le influențează în mod pozitiv 

sau negativ activitatea cognitivă, despre disfuncțiile și deficiențele cognitive, despre dificultățile cu 

care se confruntă în învățare.  

Rolul profesorului este de a-l învăța pe elev să conștientizeze necesitatea de a stăpâni  

procesele de cunoaștere, monitorizare, control și dirijare în propria învățare , de a asigura în 

permanență ,,învățarea învățării,,.  

Studiile științifice au demonstrat că abilitățile metacognitive pot fi predate, iar componentele 

metacognitive pot fi învățate.  

Tot studiile au arătat că pe măsură ce înaintează în vârstă, copiii demonstrează o mai mare  

conștientizare a proceselor lor de gândire și cunoaștere. Doar că maturizarea biologică nu 

elimină riscul lacunelor în strategiile de învățare și, indiferent de vârstă, elevii prezintă eșecuri î 

metacogniție și convingeri greșite că au cunoștințe pe care, de fapt, nu le au (Pashler et al, 2007). 

Mai mult, în opinia lui D.H. Schunk și P.A. Ertmer (2000), predarea unor strategii de învățare 

nu reprezintă o garanție că elevii vor continua să o folosească, în special dacă ei consideră că aceasta 

nu este suficient de importantă pentru obținerea succesului ca și alți factori.  

Strategiile de învățare pot fi predate explicit cu succes de la învățământul primar până la nivel 

universitar dacă sunt integrate într-un cadru mai cuprinzător de training autoreglator, care au un dublu 

rol: 

- Vizează capacitatea de gestionare și controlare a propriilor gânduri, motive experiențe 

emoționale și comportamente – una dintre cele mai importante calități umane; 

- Reprezintă poate cel mai  important set de prerechizite necesare ajustării la solicitările pieței 

muncii, aflată într-o permanentă dinamică și transformare. 

 

Bibliografie: 

Bocoş, Muşata-Dacia (2013), Instruire interactivă. Repere axiologice și metodologice, Iași, 

Polirom.   
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„Educaţie fără frontiere!”                                                                                                

Școala de acasă- învățământul on-line 

 

Prof. Înv. Preşcolar: Ianosi Melania Gabriela 

Școala Gimnazială„Mihai Viteazul” Moftinu Mic/ 

G. P. N. Moftinu Mic, jud. Satu Mare 

 

 
 

„Cine-l vede pe copil cum creşte? Nimeni! Numai cei care vin din altă parte spun: „Vai, ce a 

crescut!”. Dar nici mama, nici tata nu l-au văzut cum creşte. El a devenit în timp. Şi în fiecare clipă a 

fost ceea ce urma să fie." (Antoine de Saint-Exupery). 

 

Educația se realizează sub îndrumarea cadrelor didactice, în cele mai multe situații. Dar, având 

în vedere perioada prin care am trecut pentru toate cadrele didactice a fost o provocare desfășurarea 

orelor în mediu on-line. 

 

Desfășurarea învățământului on- line a oferit posibilitatea cadrelor didactice de a se pregăti în 

mod corect, prin participarea la diferite cursuri care au venit în sprijinul acestora, folosindu- se de o 

mulțime de platforme și soft-uri educaționale on-line care au fost din abundență în acea perioadă, de 

a structura conținuturile și de a oferi posibilitatea de a explora noi moduri de învățare. 

 

În mediu on- line au fost elaborate numeroase materiale: videoclipuri, prezentări, fișe, etc., care 

au fost utile în predarea on-line, dar au fost materiale care au fost realizate de cadrele didactice pentru 

a preda copiilor conținuturile învățării. 

 

Dintre avantajele școlii on- line aș aminti: crearea grupurilor cu copiii și cu părinții acestora- 

astfel comunicare realizându- se mult mai ușor, informațiile ajungând la toți membrii deodată, 

distribuirea și accesarea materialelor s-a realizat ușor toți copiii intrând în posesia lor, existența multor 

materiale în mediul on- line, reeditarea conținuturilor și actualizarea lor fără dificultăți, implicarea 

părinților în educarea copiilor, feed-back din partea copiilor- părinților. 

 

Dintre dezavantajele școlii on- line aș aminti: dificultăți în utilizarea tehnologiei, dificultăți în 

utilizarea platformelor, lipsa comunicării fizice, participarea copiilor în mod neregulat la orele on- 

line (acolo unde este cazul la clasele mai mari).   

 

O școală modernă trebuie să aibă în vedere schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi 

alternative care să vină în sprijinul copiilor și cadrelor didactice. 

 

„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) 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE - ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE 

 

Profesor învățământ preșcolar: Ichim Raluca Elena 

Grădinița Sârca, județul Iași 

 

Învățământul preșcolar reprezintă prima treaptă de pregătire în educația formală și pentru 

educația formală. Educaţia copilului începe încă de la naştere.  Această educație este continuată de 

educația timpurie din instituțiile de învațământ. Educaţia preşcolară este unul din elementele esenţiale 

ale educaţiei individului uman. În procesul educaţiei preșcolare, un rol esenţial îi revine sistemului 

preşcolar, care reprezintă o etapă incipientă pentru încadrarea copiilor în sistemul educaţional. 

În condiţiile actuale se amplifică importanţa educaţiei preşcolare, determinată pe de o parte de 

părinţii suprasolicitaţi profesional, o parte din ei plecaţi peste hotare, sau situaţia celor din familii 

vulnerabile (alcoolici, familii cu mulţi copii, părinți fără un loc de muncă stabil, familii fără 

posibilități financiare). 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). Învățământul online 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.  

Mediul online e extrem de apreciat de cei mici încă de la vârste fragede, iar studiile arată faptul 

că din ce în ce mai mulți copii petrec semnificativ de mult timp în fața ecranului – în medie între trei 

și cinci ore pe zi.Tradiționalele desene animate și jocurile educative care sunt proiectate pentru copiii 

de toate vârstele crează un cadru propice pentru interacțiunile online, însă prezintă și un factor 

alarmant de risc.Printre cel mai des întâlnite astfel de riscuri aș enumera dependența față de ecran, 

care uneori duce la neglijarea unor activități cheie în dezvoltarea copilului, expunerea la conținut 

neadecvat plajei lor de vârstă (violență, conținut explicit, limbaj vulgar). Este evident că școala – 

chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru copii o resursă de 

siguranță și de continuitate.  

      

 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 
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timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și interacțiune 

virtual și nu numai învățare individual. 

 

Dezavantaje: 

 

-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! 

-Situații limită - Sunt cazurile în care o persoană 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. 

Ca și concluzie, pot spune că grădiniţa asigură mediul care garantează siguranţa şi sănătatea 

copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât 

familia cât şi comunitatea în procesul de învăţare. 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. 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

Profesor inv. preșcolar - IDORAȘI SIMONA                                                                  

Grădinița P. P. nr. 29 TIMIȘOARA 

 

In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, școala și societatea, in general, sunt mijloace 

importante de educație 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 
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,,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, 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” 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE                                                                                      

Bune practici în invățământul preșcolar 

 

Profesor înv. preșcolar: Iedăran Ana - Maria 

G. P. P. Nr. 7 Satu Mare 
 

 

• Utilizarea tehnologiei moderne în activitățile didactice din grădiniță 

Tot mai mulţi preşcolari sunt atraşi şi receptivi de acele activităţi educaţionale în care 

educatoarele utilizează soft-urile educaţionale. Nu minimalizăm însă importanţa folosirii metodelor 

didactice tradiţionale, clasice, sau activ-participative. 

Utilizarea tehnologiei moderne îi ajută pe copii să aibă un grad sporit de concentrare în timpul 

activităţilor, prin creşterea stabilităţii şi angajarea lor mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor didactice. 

Procesul de predare-învăţare-evaluare ăn grădinița de copii a cunoscut noi dimensiuni, utilizarea 

noilor tehnologii în educaţie reprezintă un plus de experienţă dobândit de preşcolari, o  legătură mai 

strânsă cu practica, pentru că ei şi acţionează în acelaşi timp, ceea ce îi va conduce pe viitor la o 

pregătire optimă în concordanţă cu cerinţele unei societăţi tot mai digitalizate. 

Activităţile bazate pe acţiunea concretă cu obiectele, utilizarea tehnologiei moderne, respectiv 

a jucăriilor interactive în procesul instructiv-educativ le trezeşte preşcolarilor interesul pentru 

activităţile educaţionale în general, le stimulează gândirea, creativitatea, iniţiativa. Preșcolarii 

experimentează emoţii pozitive prin angajarea în sarcini plăcute,  ceea ce îi determină să participe cu 

mult interes, veselia şi satisfacţia plăcerii de a învăţa instalându-se cu uşurinţă pe chipurile lor. Pentru 

a răspunde trebuinţelor, nevoilor actuale ale copiilor din societatea de astăzi, noi, cadrele didactice, 

putem proiecta şi desfăşura activităţi didactice, folosind jucării interactive în majoritatea domeniilor 

experienţiale. 

Jucăriile interactive se regăsesc in categoria mijloacelor de învăţământ moderne, atractive, pe 

care le putem introduce cu succes în activităţile educaţionale desfăşurate cu copiii preşcolari de la 

grupă, stimulând creativitatea educabililor, iniţiativa, încurajând astfel comunicarea didactică între 

profesor-copii. 

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. 

Mediul online de învațare, experiența nouă pentru noi toți, a venit cu provocări și resurse 

specifice, care presupun ca atât cadrele didactice, cât și educabilii să se adapteze și să își schimbe 

modul de lucru. Predarea online eficientă nu a însemnat doar preluarea conținutului instructiv-

educativ și transmiterea lui folosind tehnologia modernă. Din păcate, încă nu exista un curs de 

„pedagogie online”, dar există ghiduri si recomandari realizate de universități care au implementat 

predarea online de mai mult timp. 

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. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 

Prof. înv. preșc. Igna Rodica Liliana                                                                                     

G. p. p.Toldi – Salonta, Jud. Bihor 

 

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. 

Școala - ca instituţie – răspunde 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.  

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 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.  

În urmă cu câțiva ani am inițiat un parteneriat cu o grădiniță din țara vecină Ungaria, din 

localitatea Bekes.  

Scopul acestui parteneriat urmărea: 

- Educarea sentimentelor de prietenie, toleranța și buna dispoziție; 

- Antrenarea copiilor în activități specifice vârstei în vederea dezvoltării armonioase. 

- Cunoașterea modului de intervenții educaționale folosite de colegii maghiari. 

Parteneriatul a fost reinițiat la începutul fiecărui an școlar, conținând activități variate, având 

vizite comune, activități comune cu copiii care au întărit relația de prietenie. 
 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT                       GRADINITA „JANTYIK UTI OVODA   

TOLDI SALONTA                

Str. Republicii nr.2 Judeţul Bihor                                                                 Bekes, Ungaria 

Nr………din………..                                                                                   Nr……din……….. 

Director, Prof.  B. L. C.                                                                                Director, Prof. T.T. A. 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

„PRIETENIE FARA FRONTIERE” 

„Lumea copilăriei e stăpânită de demonul creaţiei artistice. Mai artist decât copilul cred că nu 

e nici un artist în lume. Să ai inimă să-l simţi şi minte să-l pricepi.” I. Drăgan 
 

Coordonator parteneriat: Prof. înv. preșc. IGNA RODICA  
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Argumentul parteneriatului 

Prietenia este un lucru minunat! Prietenia nu are nici o limită, nu ţine cont de mediul din care 

provenim, nu ţine cont de distanţă, nu ţine cont de vârstă… 

A oferi prietenie şi a beneficia de ea, este ceva deosebit, ceva fără de care nu am putea trăi, iar 

prietenii sunt cel mai de preţ lucru pe care îl putem avea. 

 

Parteneri: 

• GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT TOLDI SALONTA         

• GRĂDINIȚA „JANTYIK UTI OVODA BEKES-UNGARIA 

 

Resurse umane: 

- educatoare 

- copiii grupelor de la G.P.P TOLDI  

- copiii de la Grădinița Bekes-Ungaria 

- directorii celor doua instituții 

- părinţii copiilor 

 

         Resurse materiale: 

- cărţi de specialitate 

- lucrări ale copiilor 

- albume cu poze din timpul activităţilor 

- momente artistice 

 

Durata parteneriatului: octombrie2018–iunie 2019 

Scopul parteneriatului: 

-Educarea sentimentelor de prietenie, toleranța și buna dispoziție; 

-Antrenarea copiilor în activități specifice vârstei în vederea dezvoltării armonioase. 

 

Obiectivele parteneriatului: 

- cultivarea sentimentului de prietenie în rândul copiilor; 

- stimularea respectului de sine şi faţă de ceilalţi; 

- cultivarea unei atitudini pozitive faţă de prietenie; 

- educarea gustului estetic; 

- dezvoltarea deprinderii de a manifesta toleranță între copiii de aceeași naționalitate și de 

naționalități diferite; 

- familiarizarea cu diferite obiceiuri specifice zonei. 

 

Coordonator parteneriat: 

Prof. Igna Rodica 

 

          ECHIPA DE PROIECT: 
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B. L. 

I. R.                                                                  

A. N. 

B. N. 

J. E. 

B. T.  

M. V. 

I. L. 

 

 

T.T.A. 

G.C. 

B. E. 

C. S. 

P. E. 

L.F.A. 

M. R. 

F. P.B. 

 

Responsabil proiecte și programe comunitare: D.  V. 

Evaluarea parteneriatului: 

-desene, picturi, obiecte ornamentale; 

-expoziţie cu lucrările copiilor; 

-album cu fotografii şi înregistrări de la acţiunile comune. 

Calendarul de desfăşurare al activităţilor educative: 

I.     Octombrie 2018- Încheierea parteneriatului educațional, stabilirea calendarului acțiunilor. 

II. Noiembrie 2018-„În vizită la prietenii noștri- „-Sf. Marton” 

III. Decembrie 2018-„Tradiții de Crăciun” 

IV. Ianuarie 2019 –„ În semn de prietenie”-schimb de portofolii cu fotografii din activitățile cu 

copiii. 

V. Mai 2019-„Cântă, dansează și joacă-te cu mine!”-jocuri , concursuri sportive 

 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT         GRADINITA „JANTYIK UTI OVODA   

TOLDI  SALONTA                

Str. Republicii nr. 2 Judeţul Bihor                                Bekes,  Ungaria 

Nr………din………..                                                Nr……din……….. 

Director, Prof. B.L.C                                                                Director, Prof. T.T. A. 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat în data de ………………….. între: 

G. P. P. TOLDI SALONTA reprezentata prin d-na Prof.Butca Lia in calitate de director  

si Grădinița Jantyik Uti Ovoda, reprezentată prin d-na Prof.   T. T. A. în calitate de director 

în vederea colaborării pentru realizarea parteneriatului educational „PRIETENIE FĂRĂ 

FRONTIERE”  
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În acest sens, cele două grădinițe vor realiza activităţile stabilite în parteneriat, urmărind 

realizarea obiectivelor şi vor face cunoscute rezultatele. 

Scopul parteneriatului 

- educarea afecţiunii şi respectului copiilor faţă de cei din jur. 

Durata parteneriatului: 

-prezentul acord de parteneriat întră în vigoare la data semnării de către părţi fiind încheiat pe 

o perioadă de 1an cu continuitate; 

-prezentul acord poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor. 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata parteneriatului pentru ca acesta să se deruleze 

conform planului stabilit. 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT       GRADINITA JANTYIK UTI OVODA   

TOLDI, SALONTA                BEKES, UNGARIA 

Director, Prof. B.L.                                                               Director, Prof. T.T.A. 

 

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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Educație fără frontiere! 

 

IGNAT CRISTINA 

 

 

Învățământul la distanță încearcă să acopere dimensiunea instructivă a formării, având mai 

puține virtuți de educare și structurare a personalității, respectiv de formare a comportamentelor, 

atitudinilor, valorilor. 

 

Învățământul online poate exclude categorii de elevi – cum ar fi copiii cu nevoi speciale, cu 

dificultăți de învățare, ne-școlarizați, abandonați etc.; Învățarea virtuală devine mai costisitoare 

financiar și mai cronofagă din perspectiva pregătirii și livrării acesteia, de către profesor, din 

perspectivă proiectivă, tehnică, didactică 

Suspendarea întâlnirilor față-în-față oferă posibilitatea profesorilor și elevilor să se concentreze 

în mai mare măsură pe rezumativ, pe esențial, pe structuri sau integrări de cunoștințe, decât pe 

conținuturi și elemente periferice, cazuistici, exemplificări; 

Comunicarea nonverbală și utilizarea imediată 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. 

Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescentii, ii ajută să 

interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat 

si să-si imbunătățească aptitudinea fizică si vigilența mentală. 

Intr-o clasă tradițională, elevii pot să-și impărtășească in mod direct opiniile și să-și clarifice 

propriile intrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

Intelegând modelul de întrebări și răspunsuri si sugestiile oferite de profesori cu experiența, 

elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online 

generalizate, disponibile pe internet. 

De asemenea, invatarea in clasa este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între studenți 

și profesori, deoarece ii ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori 

se poate întâmpla cu indrumarea online. 

In cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține 

note mai mari. 

În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la 

nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la 

platforme online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment sau Virtual Classroom, cu resurse 

didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie destinat activității online, 

cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special.  

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. 
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Învățarea online vs învățarea tradițională 

 

Prof. ILAȘ MARIANA-IRINA 

Șc. Gimn. ”Liviu Rebreanu” Comănești 
 

 

Pentru unii indivizi, formarea online este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă 

este metoda preferată. 

Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și tinerii adolescenți. 

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 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 forte și punctele slabe, să actioneze 

ca mentori și să ghideze elevii în posibilitățile lor de carieră.  

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice 

propriile întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

Înțelegând modelul de întrebări, 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, învațarea 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 întâmplă cu îndrumarea online.  

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

note mai mari. 

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.  

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. 

In cursurile online, elevul nu interacționează direct cu instituția. Comunicarea este adesea foarte 

impersonală. Cu toate acestea, aceste cursuri ofera de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, 

e-mailuri și camere de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utilă. Avantajele învățării online: 

✓ 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  

Dezavantajele învățării online:  

✓ Dificultăți în utilizarea tehnologiei  

✓ Lipsa comunicării reale/fizice  

✓ Situații limită (lipsa internetului sau a instrumentelor potrivite) 
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Planificarea școlii părinților pentru anul școlar 2020-2021 

 

Ilea Tecla - profesor pt. înv. Preșcolar                                                                                   

Grădinița cu p. p.”Așchiuță” Cluj – Napoca 

 

Argument 

Familiei îi revine un rol important în procesul educaţional, ea trebuie să ofere ajutor copiilor in 

ceea ce priveşte dezvoltarea experienţelor de asimiare si invăţare. Familia reprezintă un element cheie 

in dezvoltarea sănătatii, competenţei si afectivităţii copilului. Drepturile acestora de prietenie, respect, 

dragoste, solidaritate, pace, intelegere, libertate trebuie respectate.  

 “Copilul nu poate deveni om decat prin educatie”. ( E. Kant) educație pe care o primeste 

desigur in familie, in grădiniţă, si de la comunitate. 

Scop: 

Cunoaşterea de către părinţi a specificului invăţământului preprimar, implicarea acestora in 

activitatea curriculară si extracurriculară a grădiniţei precum si cunoasterea progresului şcolar al 

copiilor si aportul adus de unitatea de invăţămant in acest sens. 

Obiective: 

1. Cunoaşterea de către părinţi a ofertei educaţionale a unităţii de invăţământ  

2. Implicarea parintilor in activitatea gradinitei privind scolarizarea copiilor de varsta 

prescolara 

3. Cunoasterea legislatiei privind protectia copilului, regulamentul de functionare a unitatilor 

de invatamant, respectarea regulamentului de ordine interioara 

4. Popularizarea rezultatelor obtinute de copii prin diferite mijloace: expozitii, reviste scolare, 

programe artistice, gzeta parintilor; 

5. Cunoasterea de catre parinti a centrului de resurse pentru parinti  

6. Folosirea comuna (cadre didactice, parinti, copii ) a materialelor existente la centrul de 

resurse pentru parinti 

7. Sprijinirea de catre parinti a copiilor si cadrelor didactice in realizarea actvitatii didactice 

(activitati curriculare si extracurriculare) 

8. Utilizarea platformei WhatsApp, a grupului, în care sunt postate teme zilnice, pentru copiii 

de acasă, precum și anunțuri importante 

9. Utilizarea platformei Adservio, când suntem on-line, în pandemie. 
 

Desfăşurarea activităţilor 

Concluzii: 

In grădiniţa, actul educaţional are o eficienţă  sporită  dacă este implicată  familia precum şi 

ceilalţi factori educaţionali stabilindu-se un sistem unitar de cerinţe. Părinţii au posibilitatea  să-şi 

cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare in viaţa de grup, de colectiv, in viaţa socială. 

Părinţii inteleg mai bine rolul lor educativ si işi insuşesc procedee educative pe care să le aplice 

in educaţia copiilor lor, astfel se stabilesc relaţii mai apropiate si mai deschise intre educatoare si 

părinţi. Comunicarea poate să realizeze ca investiţiile  făcute in grădiniţă nu sunt fără rost, că alături 

de noi comunitatea pune o piatra de temelie pentru viitorul societăţii. 

Anul școlar -2020-2021 

Locul de desfășurare- Grădinița 

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

871



 

Nr

crt 

Data Tema Participanţi Modalităţi de realizare 

1 Septembrie Prima zi de 

gradinita 

*copii 

*părinţi 

*educatoare 

*director 

*consilier școlar 

*asistentă 

medicală 

Festivitatea de deschidere a anului 

scolar; 

Analiza activitătii copiilor in anul şcolar 

precedent 

Prezentarea ofertei educaţionale pentru 

anul scolar in curs 

Semnarea contractului cu grădinița 

2 Octombrie Luna 

familiei 

*educatoare 

*părinţi 

*polițist 

*asistent social 

Referat” Parteneriatul, o necesitate a 

schimbării” 

Prezentarea legislatiei privind protecţia 

copilului 

Prezentarea regulamentului de ordine 

interioara 

3 Noiembrie Cum 

vedem 

educaţia 

copiilor 

noştri 

*educatoare 

*părinţi 

*psiholog 

Prezentarea  referatului “Bunele 

deprinderi in grădinită si acasă” 

Dezbateri tip masa rotundă pe teme de 

corectare a comportamentelor negative 

ale copiilor 

Popularizarea de materiale pedagogice 

4 Decembrie De vorbă 

cu Moş 

Crăciun 

*educatoare  

*părinţi 

*copii 

Program artistic – ”Sărbătoarea Nașterii 

Domnului 

Venirea lui Moș Crăciun” 

5 Ianuarie Cum sa 

devii un 

parinte 

bun- 

competent 

*educatoare 

*părinţi 

*consilier școlar 

Prezentare referat  

Discuţii 

6 Februarie Discutii 

libere pe 

probleme 

sanitare: 

“Influente 

favorabile 

asupra 

sanatatii 

copiilor si 

parintilor” 

*părinti 

*educatoare 

*doamna 

asistentă 

Luarea la cunoştinţă a unor probleme ale 

copiilor privind sănătatea şi alimentaţia 

nesănătoasă 

7 Martie E ziua ta! *copii Program artistic  
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*părinţi 

*educatoare 

Discuţii privind progresul şcolar al 

copiilor 

8 Aprilie „Probleme 

dificile-

strategii 

simple”   

*parinti 

*educatoare 

*consilierul 

școlar 

Discutarea  problemelor depistate: 

comportamente inadecvate (plânsul, 

linguşeala, minciuna, tupeu, obrăznicia, 

agresivitatea încăpăţânarea) şi 

gestionarea situaţiilor 

9 Mai In curând 

voi fi şcolar 

*părinţi 

*educatoare 

*Doamna 

bibliotecară 

Prezentare referat “Cartea , mijloc de 

formare a personalităţii copilului 

 

10 Iunie Copilarie 

fericită 

*copii 

*părinţi 

*educatoare 

Program artistic  

Discutii 

Sărbătorirea  zilei copilului-biciclete, 

trotinete 
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Educație fără frontiere – învățământul online deschis tuturor 

 

Prof. Ilie Elena – Florina 

Școala Gimnazială „V. Voiculescu” Comuna Pârscov, Județul Buzău 

 
 

Încercând să analizez și să centralizez greutățile cu care ne luptăm în prezent, am intrat on line, 

într-o întâlnire zoom, cu dl. Prof. Ioan – Ovidiu Pânișoară și printre toate cele discutate, dumnealui 

ne îndemna să fim mereu optimiști, iar dacă nu putem fi optimiști cel puțin să transmitem că am fi. 

Îndemnul nu avea scopul de a ne determina să ne prefacem, ci de a ne determina să ne autoprogramăm 

pentru a deveni optimiști și pozitivi chiar și atunci când nu putem fi astfel în mod natural. 

În cadrul orelor de Limba și literatura română, încerc să păstrez calitatea de om, să transmit 

emoții, nu doar informații, însă acest lucru este extrem de dificil din spatele unui ecran. Încurajez, de 

asemenea, scrisul de mână, deși elevii ar prefera să lucreze cât mai puțin posibil, iar faptul că se află 

în mediul lor destinat timpului liber, relaxării, le încurajează această dorință. 

Da, momentele pe care le trăim acum sunt grele, sunt inedite și ne solicită într-atât de mult încât 

nu ne-am fi imaginat vreodată, însă ne străduim să le facem față cât de bine putem. Ceea ce ne lipsește 

cel mai mult, atât nouă, cadrelor didactice, cât și elevilor este interacțiunea directă, „face to face”. 

Desfășurarea orelor on-line nu ne permite să colaborăm cu elevii în același mod în care ne-ar fi permis 

lucrul „la clasă”, nu ne permite să empatizăm unii cu ceilalți, însă principalul obstacol în calea actului 

educațional on line este reprezentat de lipsa aparaturii necesare conectării la platformele educaționale 

și, mai ales, de lipsa cunoștințelor necesare utilizării acestora. 

Dacă noi, cadrele didactice, am purces la participarea la cursuri/webinarii de formare pe această 

temă, elevii și părinții lor, în special cei din familii cu venituri foarte mici sau chiar lipsiți de venituri 

și ai căror părinți au un nivel scăzut de studii, nu au posibilitatea accesării platformelor de lucru, nu 

neapărat din lipsa dispozitivelor necesare, ci, în special, din lipsa cunoștințelor necesare pentru a face 

acest lucru. Pentru a obține învățarea trebuie să știm și să putem să ne obținem starea necesară 

realizării acesteia. 

Din păcate pierdem mult prea mult timp, energie și resurse descoperind sau redescoperind pe 

cont propriu, în loc să valorificăm experiența experților din domeniu (tehnologic, în cazul acesta). 

Lipsa experților IT din școli este, în prezent, cel mai dureros aspect, aflat, în mod cert, la egalitate cu 

lipsa interesului din partea multor elevi, precum si din partea părinților acestora.  
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ŞCOALA ONLINE.                                                                                                                   

DE LA INOVAŢIE ŞI CREATIVITATE LA PERFORMANŢĂ 

 

ILIE ELENA GABRIELA 

 

12 martie 2020-15 iunie 2021. Aproape un an si trei luni în care pandemia a dat peste cap tot. 

Tot ceea ce era normal pentru noi s-a schimbat, atât în plan personal, cât şi în plan profesional. Cu 

toate acestea, fiecare a încercat să se adapteze la noile condiţii, încercând să aducă un strop de 

normalitate. 

Nici educaţia nu a scăpat neatinsă, aşa că şcoala, cu toţi cei implicaţi: elevi, profesori, autorităţi, 

părinţi au încercat să se alinieze la noua realitate, cea a distanţării sociale, în care procesul de 

învăţământ a trebuit să se desfaşoare online. Toţi ne-am adaptat din mers, încercând prin forţe proprii 

să facem să fie cât mai bine, folosind tehnologia proprie(telefoane,tablete,laptopuri ) pentru a lua 

parte la lecţiile online. 

Începutul a fost anevoios, pentru că nu toată lumea avea competenţe digitale sau tehnologia 

necesară. A fost nevoie de timp, de implicarea autorităţilor şi de dedicarea cadrelor didactice. Mulţi 

dintre noi ne-am cumpărat aparatură performantă  pentru a reuşi să facem faţă  noilor provocări, 

părinţii au fost nevoiţi să cumpere telefoane performante copiilor, iar unde nu s-a putut au intervenit 

autorităţile. 

Personal, cu toate că aveam câteva cunoştinţe digitale, mi-a fost greu sa folosesc platforma de 

învăţare, a fost greu să-i ajut pe părinţii copiilor să le creeze cont ca să utilizeze platforma, mai ales 

că funcţionez în mediul rural, în care oamenii au alte priorităţi, nicidecum tehnologia.  

Din dorința  de a putea transmite cât mai clar elevilor conținut informațional nou, am ales să 

particip la programe de formare profesională, să mă documentez, să mă înscriu la diferite cursuri, să 

accesez materiale existente pe diverse medii de stocare (cd -uri interactive, să descarc materiale 

didactice găsite pe diferite site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft 

educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps, platformele specializate 

de e learning - Moodle, Google Classroom, Edmodo, Easyclass etc., aplicațiile pentru comunicare 

sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum  Zoom, Meet, să parcurg etapele necesare 

dezvoltării personale, să creez teste online, bareme de corectare, care să-mi  ușureze munca didactică.   

Aplicând tot ceea ce am învăţat, descoperit eu, am reuşit să am reacţii pozitive din partea 

copiilor, reuşind să-i fac să participe activ în realizarea sarcinilor, 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.  Fiind încântați de activitățile desfășurate  și-au dezvoltat 

competențe digitale prin utilizarea în activitățile de învățare a unor aplicații ale dispozitivelor digitale. 

Cu toate acestea, copiii au simțit în această perioadă, lipsa spațiului fizic, a colegilor, a profesorilor 

și a atmosferei din clasa. 

Pentru a avea rezultate pozitive cu elevii trebuie să fim motivați să proiectăm și să desfășurăm 

activități-suport pentru învățarea din mediul online, să dăm dovadă de creativitate pedagogică, să nu 

ne abatem de la programa școlară și să adaptăm proiectarea la particularitățile de vârstă ale elevilor.  

Ar trebui să profităm că elevii din zilele noastre sunt tot mai mult interesați  și atrași de gadgeturi 

şi să le demonstrăm că tehnologia nu este doar pentru filme și jocuri, ci şi că ea poate fi un mijloc 

important pentru învățare, să îi îndemnăm și să îi provocăm să dorească să cunoască, să 
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experimenteze, să descopere, să inventeze, să găsească o cale de mijloc între joc și învățare. Iar toate 

acestea să le putem face și în școală, într-un cadru egal pentru toți când viața va reveni la normal.   

Acest experiment cu școala online, început ca o necesitate la un moment dat, ar trebui să devină  

o oportunitate de învățare, perfecționare menită să aducă un real progres sistemului de învățământ 

românesc. 

 

Bibliografie:  

 

1 https:// www.didactic.ro  

2. https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-

vital- 

3..htm 3.https://www.mediafax.ro/cultura-media/sunt-elevii-gata-pentru-scoala-viitorului-

cum-s-au-descurcat-copiiiborn-digital-cu-lectiile-online-19131739 

4.https://www. scoalaintuitext. ro/blog/scoala-online/ 
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ȘCOALA DE ACASĂ - AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 

Prof. înv. presc: ILIE IOANA                                                                                                   

-GPN. DELURENI, VALEA MARE 
  

           

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,  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 aceasta perioada 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.  

 

Concluziile privind avantajele invaţarii online la care am ajuns la finalul evenimentului sunt 

urmatoarele: 

 

- Nu se mai consuma timp si bani pentru drumul spre gradiniţa, copiii nu mai fac efort fizic 

indelungat si riscant (mai ales in cazul copiilor din mediul rural, din comunitaţi mici, unde se merge 

la mare distanţa la gradiniţa ,adesea pe jos. 

- Copiii se obisnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai 

interactiv(anterior prescolarii erau obisnuiţi cu jocurile pe tabletă mai puţin cu programele si chiar 

utilizarea laptopului). 

- Se pune mai puţin accent pe teorie si mai mult pe practică. 

- Există o varietate de programe prin care se pot realiza activitaţile cu cei mici, mult mai 

atractive, indragite de ei prin care se realizează evaluarea mult mai usor. 

- Părinţii pot supraveghea activitatea preşcolarilor, ii pot monitoriza mai uşor. 

 

Dezavantaje ale invatarii online 

 

Este impersonala spre deosebire de educaţia in clasă in care exista o interacţiune faţa in faţa 

reala intre educatoare si prescolar. Invatarea online ofera un tip intens de invaţare, in timp ce educaţia 
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in clasa vine cu interactiunea umana. Prin interactiunile faţa in faţa profesorii pot ajuta elevii sa-si 

construiască respectul de sine, increderea si maturitatea emotională. 

-Utilizarea internetului si a altor instrumente digitale au adaugat noi cerinţe in viaţa profesorilor 

şi au crescut dramatic gama de conţinut si abilitaţi pe care aceştia trebuie sa le cunoasca,astfel e 

crescut si volumul lor de munca 

-Calitatea informaţiilor si resurselor pe care elevii le gasesc poate să nu fie de calitate. 

-Exista de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de invaţare online. 

-Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 

-Autenticitatea muncii.Oricine poate realiza un proiect si nu elevul propriu –zis. 

-Evaluarile au tendinţa de a fi bazate doar pe cunostinţe si nu neapărat pe partea practică. 

– 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 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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Creativitatea – premisă a performanţei şcolare 

 

 

Profesor învățământ primar Ilie Mihaela 

Școala Gimnazială ,,Zaharia Stancu” 

Roșiori de Vede, Teleorman 

 

 
“Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există găsirea 

oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane la întregul 

ei potenţial.” (Pera Novacovici) 

 

Viaţa modernă, cu schimbările socioeconomice şi micşorarea depozitului de resurse 

convenţionale, impune dezvoltarea creativităţii şi punerea ei în slujba progresului uman şi bunăstarea 

materială şi spirituală a omenirii. Rolul cel mai important în depistarea, stimularea şi finalizarea 

creativităţii îl ocupă şcoala. Astfel şcoala contemporană trebuie să fie centrată pe elev, oferindu-i 

posibilitatea de dezvoltare la maxim a capacităţilor şi aptitudinilor creatoare prin procesul învăţării, 

fie cî acesta se realizează față în față, fie ca se realizează online. E clar – tehnologia e parte din viața 

noastră, ba chiar e parte din viața școlii. Predăm online, învățăm online și facem chiar și teme online. 

Însă la un moment dat devine plictisitor să primim poze cu temele scrise pe caiet și simțim nevoia de 

ceva mai interactiv, mai incitant, care poate motiva elevii mai mult. Bineînțeles, și ceva care îi poate 

atrage mai mult spre învățare, în special din moment ce mulți dintre ei sunt nativi digitali sau sunt 

captivați de tehnologie. 

Câteva platforme pe care le pot folosi elevii pentru a face teme – de la prezentări video la poze, 

la afișe, desene, construcții cu Lego (nu sunt doar pentru cei mici!) și explorarea Pământului în 3D: 

- Adobe Spark este un program pentru prezentări video, 100% gratis. Se pot folosi imagini, 

clipuri video, audio, text, care pot fi selectate din biblioteca Adobe sau din arhiva personală. 

Programul funcționează cel mai bine cu videoclipuri de maximum 30 de secunde per diapozitiv. Se 

pot face chiar și înregistrări audio care să fie integrate cu videoclipurile. În plus, se pot selecta anumite 

teme din biblioteca Adobe, care să facă automat tranzițiile între scene, să le mute și care să modifice 

aspectul diapozitivelor. Prezentările pot fi descărcate în calculator, se poate obține link către ele sau 

pot fi postate direct pe rețelele de socializare sau pe YouTube. 

- PowToon este o resursă ce poate fi folosită pe gratis. Se pretează mai ales pentru videoclipuri 

animate, de aceea e bun pentru copii. Se folosește funcția de tip drag-and-drop pentru selectarea 

clipurilor video, audio sau pozelor pentru a ajunge la un videoclip care durează până la 3 minute. De 

asemenea, utilizatorii pot folosi șabloane pentru videoclipuri/prezentări din biblioteca PowToon, care 

pot fi editate după bunul plac. Programul are diapozitive ca Powerpoint, care pot fi considerate scene 

din videoclip, iar fiecare scenă  poate dura 20 de secunde. Videoclipul se încarcă la sfârșit pe 

YouTube, de unde poate fi downloadat în format mp4.  

-Cu ajutorul Desygner pot fi folosite modele pe gratis pentru a face afișe, flyere, invitații, 

prezentări, chiar și coperți de cărți, logo-uri, calendare și diplome. Toate sunt editabile, se pot alege 

culorile, fonturile, mărimile, se poate adăuga sau șterge text. Desygner are o interfață ușor de folosit, 

mai ales pentru că toate modelele sunt împărțite pe categorii. Pentru a folosi acest site web este nevoie 

de un cont.  

-BeFunky e un site web 3 în 1, pentru că se pot edita poze, se pot face design-uri grafice și 

colaje. Fiecare utilizator își poate face design-ul de la zero sau poate edita unul din bibliotecă, aceasta 

fiind împărțită pe categorii – broșuri, postere, felicitări, invitații. Se poate adăuga sau șterge text, 

schimba culori, adăugat obiecte. Editarea pozelor implică modificarea gradului de luminozitate, 

adăugarea de efecte, rame și adăugarea text. Imaginile pot fi salvate în Dropbox sau pe Google Drive.  
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-Mai tehnologizat decât clasicul Paint, în Microsoft Paint  3D se poate desena normal folosind 

instrumentele clasice puse la dispoziție (mai multe tipuri de creioane și pensule). După apăsarea 

butonului „obiect 3D”, desenul se umflă și apare în format 3D. De asemenea, se pot încărca anumite 

elemente din biblioteca Paint, adică imagini cu oameni și animale. Se poate colora în întregime forma 

respectivă, poate fi făcută mai strălucitoare sau mai mată, se poate selecta modul în care să cadă 

lumina pe ea. Dacă aveți posibilitatea, imaginile se pot chiar printa la o imprimantă 3D. 

-Mecabricks este o platformă unde pot fi făcute construcții digitale în Lego 3D d. Astfel, sunt 

disponibile toate piesele create vreodată de compania Lego, iar fiecare utilizator are o masă de lucru 

unde poate construi. Se pot selecta modele de construcții făcute de alți utilizatori și se pot folosi pentru 

propria creație sau se poate lua totul de la zero. Copiii mai mari și mai mici pot construi direct pe site, 

pe gratis, iar construcțiile pot fi vizualizate și de alții, inclusiv de cei care nu au cont pe site, printr-

un simplu link. Este o resursă perfectă pentru orele care au tematică tehnică sau inginerească. 

-Copiii pot explora lumea în 3D și pot face chiar prezentări folosind Google Earth. Ei pot 

adăuga imagini sau videoclipuri lângă anumite obiective turistice pentru a oferi mai multe informații 

contextuale într-o prezentare și pot desena pe hartă, marcând trasee. Suplimentar, se poate face 

trecerea de la modul 3D la Street View. Copiii pot să aibă parte chiar și de tururi ghidate în jurul 

lumii, urmărind prezentările și îndeplinind misiunile lansate de Google Earth – există o mică serie 

făcută special pentru copii, unde o super-hoață fuge în jurul lumii și trebuie prinsă, iar căutând-o, 

copiii „vizitează” cele mai importante orașe din lume. 

Copiii pot explora lumea în 3D și pot face chiar prezentări folosind Google Earth. Ei pot adăuga 

imagini sau videoclipuri lângă anumite obiective turistice pentru a oferi mai multe informații 

contextuale într-o prezentare și pot desena pe hartă, marcând trasee. Suplimentar, se poate face 

trecerea de la modul 3D la Street View. Copiii pot să aibă parte chiar și de tururi ghidate în jurul 

lumii, urmărind prezentările și îndeplinind misiunile lansate de Google Earth – există o mică serie 

făcută special pentru copii, unde o super-hoață fuge în jurul lumii și trebuie prinsă, iar căutând-o, 

copiii „vizitează” cele mai importante orașe din lume. 

Așadar, resursele digitale ne pot sări mereu în ajutor, chiar și când e vorba de teme. Cu siguranță 

că elevii vor fi încântați să iasă din rutină și să își lase imaginația să zburde folosind programele 

digitale.  

,,Legea creativităţii. Orice progres începe cu o idee în mintea cuiva. Tot ceea ce mintea noastră 

poate concepe şi crede cu adevărat, poate să şi obţină”. (Peter Arnold) 

  

 

Bibliografie: 

 

Sălăvăstru, D.,2004, Psihologia educaţiei, Iași,Editura Polirom 

Jiga,I., Negruţ, I., 1999, Învăţarea eficientă, București, Editura Editis,  

Amabile,T., 1997,Creativitatea ca mod de viaţă, Ghid pentru părinţi şi profesori,1997, 

București, Editura Ştiinţă şi Tehnică 

www. https://scoaladevalori.ro 

  

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

880

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Peter+Arnold


 

 

Educație fără frontiere 

 

Prof. Ilie - Achim Aneta                                                                                                      

Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea, județul Călărași 

 
 

Pandemia COVID-19 a provocat  în sistemele educaționale un șoc fără precedent în istorie, 

perturbând viețile aproape a 1,6 miliarde de elevi și studenți în peste 190 de țări de pe toate 

continentele. Închiderea școlii și alte locuri cu profil educativ a bulversat 94% din populația educată 

global și până la 99% în țările cu nivel scăzut venituri și venituri medii inferioare.  

Timpul de învățare pierdut nu este numai prejudiciul generației actuale dar ar putea distruge 

decenii de progres, în special în ceea ce privește accesul pentru fete și femei tinere la educația și 

perseverența lor academică. De asemenea, șocul sistemelor educaționale a avut și va continua să aibă, 

efecte importante dincolo de sfera educațională. Închiderea unităților de învățământ  împiedică 

furnizarea de servicii de bază copiilor și populației, în special accesul la alimente nutritive, 

oportunitatea multor părinți să poată lucra în mod normal și expunerea femeilor și fetelor la un  risc 

mai mare de violență. În același timp, criza a stimulat inovarea în sectorul educației.  

Am văzut nașterea unor inițiative inovatoare, care au permis continuarea activităților de 

educație și formare. Au fost dezvoltate formule pentru educația la distanță datorită intervenției rapide 

a statelor și a partenerilor din întreaga lume, hotărâți să asigure continuitatea pedagogică, în special 

Coaliția mondială pentru educație înființată de UNESCO. Criza ne-a amintit, de asemenea, de rolul 

crucial al profesorilor și că Statele și alți parteneri ar trebui să se asigure în permanență de sănătatea 

și bunăstarea personalului educațional. 

Pentru a preveni criza educațională care degenerează într-un dezastru pentru o întreagă 

generație, toate părțile interesate trebuie să acționeze împreună cât mai repede posibil. Educația nu 

este doar un drept fundamental al omului. Este un drept a cărui realizare influențează direct 

exercitarea tuturor altor drepturi.  

Binele comun global contribuie la implementarea corectă a obiectivelor dezvoltării durabile și 

la fundamentarea unor societăți pașnice, drepte și egale.Când sistemele de învățământ se prăbușesc, 

pacea, prosperitatea și funcționarea societăților nu mai sunt garantate. Pentru a atenua consecințele 

potențial devastatoare ale pandemiei COVID19, statele și părțile interesate sunt încurajate să 

întreprindă următoarele acțiuni: oprirea transmiterii virusului și pregătirea cu minuțiozitate a 

deschiderii noului școlar, protejarea finanțării educației și corelarea acesteia cu niște obiective 

eficiente, construirea unor sisteme educaționale reziliente care servesc o dezvoltare justă și durabilă, 

reinventarea educației și accelerarea modificărilor modului de lucru în predare și învățare. Prin 

consolidarea rezistenței sistemelor educative, țările pot rezolva dificultăți de redeschidere a tuturor 

școlilor în condiții sigure și vor fi mai în măsură pentru a face față următoarelor crize. Se pot lua în 

considerare în acest sens următoarele măsuri: promovarea echității și incluziunii; consolidarea 

capacităților de management al riscurilor, la toate nivelurile sistemului; asigurarea unei conduceri și 

coordonări puternice; îmbunătățirea mecanismelor de consultare și comunicare.  

Eforturile considerabile depuse într-un timp foarte scurt în fața șocului suferit de sistemele de 

educație ne arată că sunt posibile modificări. Noi trebuie să profităm de această ocazie pentru a găsi 

noi modalități de a face față crizei educaționale și  să fim interesați de soluții care ieri erau încă 

considerate dificile sau imposibil de implementat. În această  perspectivă, este mai presus de toate 

necesar să stabilim următoarele obiective: să luptăm pentru a aduce elevii la un anume nivel și să 
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prevenim abandonul școlar, în special în cadrul grupurilor marginalizate;  să dezvoltăm abilități 

propice integrării profesionale; să susținem profesorii în a se prefecționa continuu; să redefinim 

dreptul la educație pentru a include problema conexității;  să înlăturăm obstacolele în calea 

conexității;  să consolidăm datele și monitorizarea învăţării; să întărim fluiditatea dintre diferitele 

niveluri și tipuri de educație și formare.  

În cele mai fragile sisteme de educație, întreruperea anului școlar are deja efecte deosebit de 

dăunătoare asupra celor mai vulnerabili elevi, cei a căror locuință nu oferă un cadru propice urmăririi 

învățării. Prezența lor acasă poate crea și dificultăți cât privesc resursele financiare ale părinților, care 

trebuie să găsească soluții pentru îngrijirea și responsabilizarea cu mesele pe care ei le serveau la 

școală. În educația și formarea profesională și tehnică, criza a evidențiat o serie de vulnerabilități, în 

special digitizarea redusă și slăbiciunile structurale de lungă durată.  

Dezorganizarea economiei a făcut dificilă continuarea stagiilor în companii și alte opțiuni de 

învățare în mediul profesional - elemente esențiale în învățământul tehnic și vocațional, suficient de 

robust și atent la nevoile pieței. Atunci când nu au acces la un conținut pe care să îl înțeleagă, 

condițiile de viață, stresul economic și nivelul scăzut de educație al părinților, stăpânirea scăzută a 

instrumentelor digitale, din păcate, mulți copii nu beneficiază de cadrul stabil și de sprijinul 

educațional la care trebuie să se adapteze, la noile modalități de predare.  

Asigurarea continuității pedagogice în timpul închiderii școlilor a devenit o prioritate pentru 

toată planeta. Aceasta, fiind orientată digital, a forțat profesorii să-și adapteze lecțiile le mediul on-

line. În zonele în care accesul la internet este limitat, statele au apelat mai mult la mijloace tradiționale 

de predare la distanță, combinând adesea difuzarea programelor educaționale de televiziune și radio 

cu distribuția de materiale tipărite. De la începutul pandemiei, profesorii au avut sarcina de a organiza 

activități de educație la distanță, adesea fără a fi ghidați sau instruiți și fără a avea resurse suficiente. 

Reuniunile de clasă pe platforme și aplicațiile online, instrumentele de mesagerie au devenit esențiale 

pentru profesori și le-a permis să dezvolte noi forme de comunicare cu elevii și colegii lor.  

Prevenirea crizei educaționale și riscul de a se transforma într-o catastrofă pentru o întreagă 

generație trebuie să fie principala prioritate a liderilor lumii și a tuturor celor implicați în educație. 

Este cel mai bun mod nu numai de a proteja drepturile a milioane de preșcolari/elevi/studenți dar și  

de a promova progresul economic și dezvoltarea durabilă în contextul  asigurării durabilității păcii. 
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ȘCOALA ON-LINE – ALTERNATIVĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Prof. înv. primar ILIEȘ CĂLIN 

 

 

MOTTO: ,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății.”(George Washington Carver) 

 

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. 

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). 

Totodată, 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 poate fi  închis. 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.  

Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue, să reprezinte 

pentru copii o resursă de siguranță și de continuitate.  

Există avantaje, dar și limite ale școlii on-line. 

Printre avantaje putem aminti: 

- 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 materiale virtuale 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 – Existând 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 în mod individual. 

Limitele școlii on-line pot fi: 

- Dificultăți în utilizarea tehnologiei – Tehnologia avansează repede 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 direct 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 multe probleme din sistemul 

de educație. 
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Educație fără frontiere 

 

 

Prof. Înv. Primar ILIESCU AURORA 

Liceul Preda Buzescu – Berbesti 

 
 

 

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 

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

885



 

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 

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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Sistemul educațional finlandez 

 

Prof. Iliescu Daniela 

Liceul Preda Buzescu, Berbești, Vâlcea 

 

 
 

La examenele Programului de Evaluare Internațională a Studenților (PISA), la matematică, 

citire și științe, poate fi o surpriză pentru mulți. Finlanda, o națiune mică de 5,5 milioane de oameni, 

asigură în mod consecvent primele 5 locuri la fiecare categorie, devenind astfel vârful educațional 

din Europa și unul dintre cele mai puternice din lume. (Singapore, Japonia și Coreea de Sud sunt, de 

asemenea, concurenți puternici, iar China nu și-a consolidat rezultatele la cel mai recent test).  

Această performanță puternică a determinat mulți educatori să examineze școlile din Finlanda 

pentru a încerca să discearnă „ingredientul secret”. Iată primele zece motive pentru care sistemul 

școlar finlandez produce rezultate excelente. 

1. Unul dintre motivele pentru care școlile finlandeze sunt capabile de rezultate atât de bune 

este faptul că în Finlanda copiii vin la școală cu o bază solidă. Guvernul finlandez are numeroase 

programe de sprijin pentru familii, începând cu faimoasa „baby box”, oferită gratuit tuturor femeilor 

însărcinate din Finlanda, care conține haine, cărți și alte bunuri utile pentru bebeluși în primul an. 

Programul preșcolar de zi este gratuit și de înaltă calitate și este utilizat de majoritatea părinților 

finlandezi, ceea ce înseamnă că atunci când copiii încep școala la vârsta de 7 ani ei vin cu o bază 

solidă  

2. Având o forță de predare compusă din cei mai buni și cei mai străluciți, educați pe scară largă 

pentru rolurile lor, este mai ușor pentru guvernul finlandez (și pentru societate) să acorde profesorilor 

o mai mare autonomie în sălile de clasă.  

Profesorii au o libertate mare în a testa abordările inovatoare ale instruirii, cum ar fi dezvoltarea 

unui curriculum de „matematică în aer liber” sau parteneriatul cu alți profesori pentru a angaja o 

structură didactică bazată pe echipă.În comparație cu profesorii din alte țări, cum ar fi Statele Unite, 

profesorii finlandezi petrec, în general, mai puțin timp în clasă decât colegii lor străini. În timp ce un 

profesor de învățământ secundar din SUA petrece 1.080 ore de predare pe parcursul unui an școlar 

de 180 de zile, un profesor finlandez de învățământ secundar petrece aproximativ 600 ore de predare 

în aceeași perioadă.  

Acest timp suplimentar oferă profesorilor finlandezi mai mult timp pentru a dezvolta noi 

strategii de predare, de a evalua în mod individual, și de a răspunde nevoilor de învățare ale elevilor 

lor. Majoritatea deciziilor curriculare se fac pe plan local, de către profesori și directori, iar profesorii 

și elevii sunt evaluați în mod holistic, de către colegii și directorii lor. În general, profesorii finlandezi 

primesc mai multă libertate decât majoritatea profesorilor din întreaga lume, în ceea ce privește 

conținutul lor de instruire și modul în care aceasta este livrată.  

3. În Finlanda, ocupația de profesor este privită ca fiind o carieră de dorit; profesorii sunt 

considerați a fi la egalitate cu alți profesioniști, cum ar fi avocații și medicii. O diplomă de masterat 

bazată pe cercetare (pe deplin plătită de guvernul finlandez) este o condiție prealabilă pentru o poziție 

didactică, iar competiția pentru acceptarea în programele de top de predare poate fi acerbă. Un 

profesor raportează că, în 2012, Universitatea din Helsinki a primit peste 2.300 de cereri pentru cele 

120 de locuri din programul său de formare a personalului didactic primar. Cerința pentru o diplomă 

de master este aceea că profesorii finlandezi au, în general, între 5 și 7,5 ani de pregătire educațională 

pentru rolurile lor înainte de a fi responsabili pentru conducerea propriei săli de clasă. Deoarece 
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cadrele didactice s-au angajat într-o pregătire intensă pentru rolurile lor, acestea sunt mai predispuse 

să considere învățământul ca fiind o profesie pe viață, iar societatea finlandeză acordă profesorilor o 

poziție de respect și de prestigiu, lucru care le permite să-și facă treaba mai eficient. 

4. Unii critici ai aplicabilității largi a strategiilor educaționale din Finlanda indică către 

populația relativ omogenă din Finlanda și către lipsa altor probleme cu care elevii să se confrunte la 

școală. În unele privințe au dreptate; rețeaua de siguranță generoasă a Finlandei înseamnă că nici cei 

mai săraci copii din Finlanda nu sunt supuși anumitor constrângeri ale sărăciei -  aproape toți copiii 

finlandezi au acces la alimente, locuințe și îngrijiri medicale adecvate. Cu toate acestea, populația 

Finlandei este din ce în ce mai diversă (4% născuți în străinătate începând din 2011), cu unele școli 

la care mai mult de 50% dintre copii sunt imigranți și școlile finlandeze au performanțe mai bune 

decât vecinele nordice cu valori demografice similare. 

Unul dintre factorii care ajută școlile finlandeze să funcționeze atât de bine este accentul pus la 

nivel național în ceea ce privește egalitatea atât între școli, cât și în rândul elevilor. Când elevii se 

străduiesc, statul este rapid în a le oferi resurse pentru a-i ajuta să recupereze, un obiectiv pe care și 

profesorii îl adoptă Aproape 30% din copiii finlandezi primesc un fel de ajutor suplimentar înainte de 

liceu 

5. În ciuda faptului că, în Finlanda, copiii obțin în mod obișnuit cele mai bune scoruri la testele 

internaționale de matematică și citire, testările standardizate nu fac parte din sistemul educațional 

finlandez. Singurul test standardizat mandatat pentru elevii finlandezi se face la sfârșitul 

liceului.  Înainte de acesta, pot exista teste la nivel regional, dar rezultatele nu sunt făcute publice și 

nu sunt subliniate de către profesori, școli, părinți sau mass-media.    

6. Acesta poate părea contraintuitiv - cum poate mai puțină școală să producă rezultate 

educaționale mai bune? Finlanda demonstrează că este posibil - copiii din Finlanda nu încep școala 

până la vârsta de 7 ani (deși, la nivel aproape global, educația școlară trebuie începută la vârsta de 6 

ani).  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. 

7. Fiecare școală finlandeză are o echipă de bunăstare dedicată promovării fericirii copiilor în 

școală. Pe lângă orele standard de limbă, matematică și știință, copiii frecventează o gamă largă de 

ore suplimentare ca limba a doua, educație fizică, arte și meserii, etică și muzică. Între ore, copiii sunt 

trimiși afară pentru 15 minute de joc liber, de câte patru ori pe zi, indiferent de vreme. Cadrele 

didactice și părinții finlandezi consideră aceste plimbări neorganizate ca fiind o parte necesară a 

procesului de învățare. Accentul pe bucurie se extinde dincolo de sala de clasă. În timp, volumul 

temelor variază în funcție de profesor, copiii finlandezi au, în general, mai puține teme decât colegii 

lor din alte țări dezvoltate, ceea ce le oferă mai mult timp pentru joacă și bucurie, acasă și la școală. 

8. Unul dintre cele mai neobișnuite și, s-ar putea spune, unul dintre cele mai uitate aspecte ale 

sistemului școlar finlandez, este frecventarea aproape unanimă a școlilor publice. Există foarte puține 

școli independente în Finlanda - chiar și acestea sunt finanțate din fonduri publice - și sunt interzise 

taxele de școlarizare. În Finlanda, toată lumea este investită în succesul și calitatea școlilor publice 

ale națiunii. Ceva care funcționează bine la o școală este rapid împărțit cu ceilalți, astfel încât cele 

mai bune practici să ajungă la fiecare student, deoarece școlile nu se consideră a fi în competiție 

pentru elevi sau scoruri de testare.  

9. 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. 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 
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absolvenții vocaționali). 66% din finlandezi își continuă învățământul superior, una dintre cele mai 

mari rate din UE. 

10. Așa cum a arătat această listă de motive, conceptul de egalitate, important de multă vreme 

în cultura finlandeză, este unul dintre motivele principale pentru care școlile au succes atât de mare. 

Dar ideea de egalitate în cadrul sistemului școlar finlandez merge cu mult dincolo de faptul că toți 

copiii au un început bun în viață și lucrează în mod energic pentru a ajuta elevii mai slabi să 

recupereze. Asta înseamnă nu numai minimizarea diferențelor dintre elevi, ci și minimizarea 

diferențelor dintre școli, asigurându-se că toate școlile din Finlanda sunt la fel de puternice. 
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ACTIVITĂȚILE ONLINE 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

 

Prof. înv. preșcolar Daniela Ilievici 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 Iași 

 

 
Anul școlar 2019-2020 a adus noi provocări învățământului românesc, printre care și mutarea 

procesului de predare-învățare-evaluare în mediul online. Utilizarea tehnologiilor moderne în 

educaţia preşcolarilor permite 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 Classroom, Kinderpedia sau Zoom 

etc. Lecţiile 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. 

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.  

Activitățile desfășurate de educatoare în contextul învățământului online și care fac parte din 

norma didactică sunt următoarele:  

• Menține legătura cu copiii preșcolari din grupa pe care o conduce, 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.);  

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 împart atribuțiile privind 

identificarea resurselor, elaborarea planificării, distribuirea sarcinilor de 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 se poate 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. 
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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 online oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici, spre 

mulțumirea părinților:  

• 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 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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CARTEA SAU CALCULATORUL?                                                                                        

Bibliotecar - documentarist 

 

Ing. Adriana Iliuţă                                                                                                                   

Şcoala gimnazială ,,Dragoş Marin,,                                                                                  

Comuna Ştefan cel Mare, Jud. Calărăşi 

 

Răsfoind o carte, lecturând-o, fiind desigur încântaţi de conţinutul si grafica sa, ne punem în 

mod firesc o seamă de întrebări: cum s-a realizat aceasta, cum s-a tipărit, de când se tipăresc cărţi, cât 

este tehnică şi cât este artă, cât este hârtie şi cerneală, dar nu în ultimul rând cât este minte, suflet şi 

lumină? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, consider că este necesar sa amintesc că   scrisul, una din 

marile invenţii ale omenirii, este cel care a făcut posibilă existenţa cărţilor de astăzi. Scrisul, constând 

din reprezentarea prin semne convenţionale a gândirii umane, a apărut treptat, în mai multe focare de 

civilizaţie, sub forme variate în timp şi în spaţiu, ca urmare a necesităţii de comunicare între grupurile 

umane.  

Cele mai vechi cărţi pot fi socotite tăbliţele cuneiforme din argilă arsă din Mesopotamia şi 

sulurile de papirus din Egipt. Tăbliţele erau în general dreptunghiulare, de dimensiuni variate până în 

37 cm lungime. Când a apărut necesitatea scrierii şi pe a doua tăbliţă a apărut şi cartea. 

Cartea antichităţii, în forma ei clasică, era scrisă pe piele de animale sau papirus şi avea forma 

de rulou sau de sul; se numea volumen (volumen, inis = înfăşurare, încolăcire, mişcare circulară), iar 

băţul de lemn, os, fildeş etc., în jurul căruia era înfăşurată banda de papirus se numea şi ,,ombilic". 

Încă din antichitate oamenii au fost preocupaţi de scrierea manuscriselor frumoase si rare, a 

textelor originale ale unor scriitori consacraţi, ceea ce a dus la apariţia bibliotecilor în centrele 

culturale importante. Biblioteca din Alexandria a fost cea mai vestită bibliotecă antică, în anul 300 

î.H. existau acolo aproape 1 million de volume (papirusuri). 

În Evul Mediu, forma generală a cărţii este codexul (lat. codex, cis = scoarţă, trunchi de copac), 

având ca model tablele romane legate cu balamale. Prin înlocuirea tablelor cu foi de pergament 

codexul era mai uşor de mânuit şi se putea scrie pe ambele feţe ale pergamentului sau hârtiei. 

Principalele centre de copiere erau in Evul Mediu mânăstirile, unde scribii  

- călugări care învăţau să citească şi să scrie- copiau cărţile şi le decorau. Aceste cărţi făcute 

manual necesitau mult timp şi multă muncă, astfel că doar bogaţii şi bisericile şi le permiteau.  

Dar în secolul al XV-lea, prin inventarea tiparului, germanul Johann Guttenberg, devine 

deschizătorul unei noi ere în istoria omenirii, în care cartea, ca miljloc de informare, devine 

acccesibilă unui public din ce în ce mai larg.  

Cartea – ca manieră specială de a trăi – a constituit de la apariţia ei un mediu optim de 

comunicare între oameni, o cale puternică de transmitere de la un timp la altul, de la o societate la 

alta, de la un popor la altul, a valorilor culturale, ştiinţifice, artistice, zămislite în fiecare colţ din lume. 

Cartea a fost, este şi va fi un liant ce creează, dezvoltă şi menţine multitudinea şi  varietatea relaţiilor 

interumane, pe care se sprijină existenţa socială. 
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Cel mai sigur prieten, şi cel mai bun, e cartea. Dacă vrei te încântă cu descoperirile ei, îţi dă o 

mai largă vedere, te întăreşte cu vorbe şi îţi dă ajutor dacă vrei. Unde să mai găseşti atâtea foloase, o 

fire mai lăudabilă, o veselie mai neschimbătoare atât de tăcută când e vorba de bârfă, cu atât de 

frumoasă rostire, atât de grăbită să te răsplătească, cu atât de neînsemnate dorinţe?". 

Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărţile vorbesc despre viaţa celorlalţi oameni şi despre noi 

înşine. Citindu-le observăm cum ne şlefuiesc mintea cu vorbe înţelepte, cum ne modelează sufletul 

cu sentimente pilduitoare. Altfel spus, volumele tipărite sunt poticniri în calea destinului nostru 

muritor sau, potrivit lui Sadoveanu, numai în preajma cărţilor "creşte lumina cea fără de amurg a unei 

umanităţi în care muritorii îmblânziţi vor birui tristeţea trecerii prin viaţă. 

Relaţia omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura o fost, este şi va rămâne o activitate 

de îmbelşugare cognitivă şi spirituală specifică cititorului care va aprecia pe deplin un text literar, 

când va renunţa pentru o clipă la prejudecăţile sale culturale, la diversele problemele subiective în 

favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. Lectura nefiind 

un act gratuit, produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o modalitate nouă de receptare a 

lumii interioare şi exterioare. În concluzie cititul este o hrana care te metamorfozează şi scoate din 

tine tot ceea ce te reprezintă. 

Un lucru important este şi calitatea cărţilor de a nu face zgomot, în schimb, îndemnându-te cu 

tainic cântec de sirenă, să le răsfoieşti, să le redeschizi, produc seisme culturale şi ştiintifice, dând 

naştere unor neaşteptate vibraţii spirituale. 

Fără îndoială, cărtile rămân personajele principale ale universului nostru cultural, continuând 

să modeleze mentalităţi şi să-şi manifeste eficienţa, contribuind la îndestularea culturală a umanităţii. 

În ciuda tuturor acestor foloase pe care le aduc cărţile, în zilele noastre, când elevii se dezlipesc 

cu greu de calculator, când referatele se descarcă de pe Internet, când activitatea creatoare se reduce 

la copiat, părinţii şi profesorii trebuie să depună un efort îndoit pentru a-i convinge pe elevi să mai 

lase calculatorul din când în când în favoarea lecturării unei cărţi. 

Dar cartea nu înseamnă doar foaia de hârtie pe care a fost publicată, ci conţinutul, informaţia; 

pentru că cititorul ştie că ceea ce dă identitate cărţii este experienţa intimă a lecturii, universul pe care 

i-l deschide acest izvor de cunoştinţe, şi nu aspectul ei, obiectul fizic. Acelaşi conţinut poate fi 

publicat atât pe hârtie, cât şi în format electronic. Mediul electronic, apariţia calculatoarelor au adus 

totodată cartea într-o altă înfăţişare - cartea electronică.  

Ajunşi în acest punct, se cuvine să răspundem la întrebarea: ce este de fapt calculatorul si de ce 

are un rol atât de important în vieţile noastre? 

Suntem în era informaţiei. În zilele noastre, mai mult ca oricând, este o cerere incredibilă de 

informaţii. Oamenilor le place să găsească şi să citească informaţii care să le îmbogăţească 

cunoştinţele, să le facă viaţa mai uşoară sau numai ca să se distreze sau să-şi petreacă în mod plăcut 

timpul liber. Omul are nevoie de informare, omul de afaceri are nevoie de informare, rapidă, scurtă 

şi la obiect. Aşa a apărut calculatorul şi reţelele de comunicaţii. Aşa a aparut internet-ul, dintr-o nevoie 

de comunicare rapidă, uşoară si fără griji. Ochii noştri au inceput să fie mult mai atenţi în faţa unui 

calculator, în faţa unui ecran de sticlă pe care ni se desfăşoară o imagine, decât în faţa unui ziar, sau 

a unei cărţi, sau a unei reviste. 

Cunoaşterea lumii înconjurătoare cu ajutorul  calculatorului a devenit o realitate, datorită 

volumului mare de informaţii ce ne este pus la dispoziţie. În acelaşi timp, imaginile dinamice, culorile 

vii şi efectele sonore, transformă acest proces într-un joc captivant. 

Pentru mulţi copii, tineri si utilizatori casnici, calculatorul este un mijloc de divertisment folosit 

pentru jocuri, muzică, filme şi navigare pe Internet. Pentru adulţii care lucrează la firme, bănci şi 

supermagazine, calculatorul poate fi considerat un instrument de calcul, iar pentru programatori şi 

oamenii de stiinţă, o maşină care poate fi programată. Având în vedere că un calculator e capabil să 

memoreze volume mari de date (cărţi electronice, jocuri, muzică, filme) se poate spune că acesta este 

o "memorie uriaşă". 
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În societatea de azi şi mai ales în cea viitoare în care calculatorul se afirmă ca un instrument 

indispensabil, fiinţele umane care nu posedă o anumită pricepere în mânuirea computerelor, se vor 

afla în postura celui care ar dori să consulte o lucrare sau colecţie într-o bibliotecă de mărimea celei 

a Congresului american (cea mai mare bibliotecă din lume, dispunând de peste 72 milioane de piese), 

dar fără a putea apela la vreun sistem de clasificare a cărţilor sau la vreun catalog de fişe şi care n-ar 

avea nici şansa de a întâlni un bibliotecar amabil în măsură să-i furnizeze informaţii utile. 

Apariţia cărţilor, bibliotecilor şi a librăriilor electronice aduce astăzi omenirea în faţa unei 

dileme: ce va aduce viitorul, cine va învinge? Oare hârtia, ca suport, va deveni o amintire, aidoma 

pergamentului sau a altor materiale? Oricare ar fi răspunsul la această întrebare, adică indiferent de 

suportul cărţilor, putem spune împreună cu Miron Costin că "nu este alta, şi mai frumoasă şi mai de 

folos în toată viaţa omului, decât cititul cărţilor". 
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EMOȚIILE ȘI ȘCOALA ONLINE 

 

Prof. înv. prim. Illes Gabriela                                                                                                              

C. N. ,,O. Goga” Marghita 

 
„Profesor în online” este o sintagmă vehiculată foarte mult în ultima perioadă pe fiecare canal 

de informare. Zilnic, îmbunătățim competențele digitale prin prezentarea interesului semnificativ 

pentru cursurile, conferințele online si webinarii. 

Timpul a devenit atât de prețios astfel încât formarea accelerată a devenit o necesitate. Teama 

de a nu deveni lipsit de creativitate digitală a devenit un factor separator în desfășurarea actului 

educațional. Tehnologia, în perioada actuală, este puntea de legătura în transmiterea cunoștințelor.  

Sunt profesor și îmi place să cred că ceea ce ne caracterizează pe noi, ca generație este 

adaptabilitatea la "era digitalului", eră care nu va dispare odată cu încetarea pandemiei, din contră 

cred că este în plină desfășurare.  

Este perioada în care ne descoperim latura comunicării și a afecțiunii prin distanțare, prin 

integrarea în grupuri online de specialitate, prin socializarea cu persoane mai puțin cunoscute dar, cu 

un punct comun și anume dezvoltarea calității actului educațional în cadrul desfășurării orelor online.  

Cu toate acestea ne adresăm multe întrebări în gând. Aducem energie si creativitate în cadrul 

orelor online? Elevii, în timp, își pierd interesul privind participarea la orele online?  

Aceasta pandemie a adus un plus-valoare profesorului?  

Am putea enumera o parte din avantajele școlii online: libertatea navigării pe internet, ușurința 

de a creea 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, siguranta 

păstrării sănătății în perioada pandemiei.  

Dezavantajele sunt si ele prezente, alături de avantaje, astfel amintim: lipsa mișcării care 

produce efecte asupra condiției fizice si psihice totodată, lipsa interacțiunii cu semenii, limitarea 

exprimării și a observării emoțiilor.  

Sunt un om al emoțiilor și cred foarte mult în adevărata conexiune profesor-elev, care se 

realizează prin sentimente pozitive. Este extrem de greu să produci și să captezi toate emoțiile în 

mediul online.  

Cred în atingerea obiectivelor, mai exact, în captarea esenței lecției online, în transmiterea si 

dobândirea de noi cunoștințe care, în timp, se vor sedimenta cu amintiri frumoase în coneceptia 

elevului aflat în spatele ecranului.  

În concluzie, echilibrarea situației actuale se realizează prin vizibilitatea procesului educativ, a 

dezvoltării dorintei de creativitate a elevului, astfel metodele de predare să fie centrate pe elev.  

Elevul, în această conjunctură, devine soarele în jurul căruia se rotește actul educativ, fapt 

decisiv în, alegerea mea, a profesiei de dascăl.  

 

 

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

895



 

 

EDUCAŢIA FĂRĂ FRONTIERE                                                                                     

PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR EUROPENE 

 

Prof. înv. preşc. Macamete Adela                                                                                      

Prof. înv. preşc. Imbrea Nicoleta                                                                                

Grădinița cu Program Prelungit „Floarea-Soarelui” Reșița 

 

 

Ritmul accelerat al schimbărilor economice şi sociale, avansul tehnologic şi procesul continuu 

de cooperare şi integrare europeană are repercusiuni considerabile asupra sistemului de formare şi 

asupra educaţiei din ţările europene, care trebuie să facă faţă întrebării: putem avea un învăţământ 

calitativ? Fenomenul schimbării nu este caracteristic doar ţării noastre, ci este valabil pentru întreaga 

Europă. 

O educaţie modernă ar trebui să se organizeze pornind de la o serie de obiective ce răspund la 

chemarea societăţii sau se concretizează în aspecte precum: dreptul la educaţie, profesionalismul 

cadrelor didactice, respect între profesori şi elevi etc. 

Proiectelor europene le revine un rol important, pentru că au drept scop consolidarea educaţiei 

în spiritul de cetăţenie europeană, sprijinindu-se pe averea culturală a fiecărei ţări, pe o bună 

cunoaştere a limbilor de circulaţie care vor contribui la o cooperare între centrele de învăţământ 

folosindu-se de posibilităţile lor intelectuale şi pedagogice, la o bună mobilitate a elevilor şi 

profesorilor pentru a facilita crearea unui spaţiu european, deschis cooperării educaţionale, 

schimburilor informaţionale şi de experienţă în vederea unor stimulări reciproce.  

Proiectele Erasmus răspund necesităţii imperioase de a regândi procesul educativ privit din 

perspectiva acţiunilor extracurriculare desfăşurat de comunitatea şcolară în afara procesului 

curricular. 

Fiecare fiinţă umană învaţă în cele mai diferite contexte - la şcoală, acasă, în grupul de prieteni, 

prin joc, la locul de muncă, prin interacţiunea cu ceilalţi etc. Altfel spus, putem învăţa în orice context, 

în orice situaţie, în orice moment activ, formal sau non-formal. 

În vara anului 2018,  cinci profesori pentru învăţământ preşcolar au reprezent România și, 

totodată, Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floarea-Soarelui” Reşiţa, au învăţat inedit, non-formal 

despre tradiţiile, obiceiurile, metodele, tehnicile de predare-învăţare, sistemele de învăţământ  ale 

câtorva ţări europene: Italia, Spania, Portugalia, Letonia, prin participarea la cursul de formare 

„Applying non-formal education in schools and adult education organizations”, desfăşurat la 

Bologna, în cadrul proiectului cu finanţare Erasmus +  nr. 2017-1-RO01-KA101-036273 - ,,Non-

formal la grădiniţă”. 

Participanţii la curs au aflat, la rândul lor, într-un cadru non-formal, informaţii despre România, 

despre români şi despre grădiniţa reșițeană. 

Fiecare cursant s-a prezentat pe sine, ţara de provenienţă şi unitatea de învăţământ  într-un mod 

non-formal. Cei mai mulţi au ales să realizeze descrierea prin desen, unii au cântat, alţii au dansat, 

doar o persoană a ales să le vorbească celorlalţi, motivând că este o persoană formală, nutrind speranţa 

învăţării de noi tehnici şi metode non-formale, atractive pentru elevi, care să o ajute în activitatea pe 

care o va desfăşura în viitor. 

Prin jocuri de cunoaştere am aflat informaţii despre sărbătorile şi tradiţiile specifice ţărilor 

participante, despre preferinţele culinare, modalităţi de petrecere a timpului liber, obiective turistice 

importante, dar şi despre personalitatea indivizilor. 

În cadrul învăţării non-formale sunt incluse competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în 

echipă, încrederea în sine, responsabilitatea, capacitatea de a rezolva probleme practice etc. Aceste 
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competenţe au relevanţă crescută în dezvoltarea personală a individului şi sunt complementare celor 

achiziţionate prin educaţia formală.  

Educaţia non-formală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, 

tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin: 

•valorificarea timpului liber al copiilor, din punct de vedere educaţional; 

•oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale copiilor, prin cadrul mai flexibil şi 

mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene; 

•participare voluntară, individuală sau colectivă; 

•modalităţi flexibile de a răspunde intereselor copiilor -gama largă de activităţi pe care  

le propune şi posibilitatea fiecărui preșcolar/elev de a decide la ce activităţi să participe; 

•dezvoltarea competenţelor pentru viaţă; pe lângă informaţiile şi competenţele specifice 

anumitor domenii de activitate în care se încadrează activităţile non-formale, copiii îşi dezvoltă şi 

capacităţi organizatorice, capacităţi de autogospodărire, de gândire critică, de adoptare a unor decizii 

sau rezolvare de probleme; 

•un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de 

manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură etc. 

Învăţarea prin acţiune reprezintă unul dintre accentele puse de către educaţia non-formală. 

Astfel, tururile pietonale şi vizitele ne-au lărgit orizontul despre universul cultural şi social al Italiei 

şi, cel mai important, ne-au inchegat grupul multinaţional, prin experimentarea efectelor metodelor 

non-formale şi descoperirea valorilor şi beneficiilor educaţiei outdoor, într-o atmosferă relaxantă şi 

prietenoasă. 

Fiecare cursant a învăţat de la fiecare participant, mult mai multe lucruri decât şi-a propus 

iniţial, din sfere diferite de cunoaştere, fiecare zi a cursului, pe lângă informaţiile transmise, ne-a 

dăruit şi o lecţie despre prietenie, încredere în sine şi în ceilalţi, cooperare şi  responsabilitate, într-o 

manieră non-formală, interactivă şi creativă. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC                                                                                                        

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL VS. ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN 

 

Prof. Imbrescu Ana                                                                                                               

Grădinița ”Floare de Colț” Băile - Herculane 

 

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. 
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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. 

 impune puncte de vedere proprii; 

 se consideră singurul ,,expert’’într-o problemă. 

  deţine adevărul (absolut); 

 ştie ce este adevărat sau fals, corect sau incorect, ceea ce trebuie să înveţe elevul (ceea ce 

este ,,bun’’ pentru el). 
 

 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. 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. 

 

Bibliografie: 

• Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008),București 

• Cucoș, C., Psdihopedagogie, Editura Polirom, Iași,1998 
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Învățământul on-line și traditional 

 

Profesor în înv. primar Imets Erzsebet Katalin 

 

Învățământul tradițional avea o paradigmă de tip liniar. Informația, cunoștințele se transmit de 

la profesor la elev de regulă unidirecțional, profesorul, monopolul organizării cursului și aplicațiilor 

standard. Învățământul contemporan axat pe tehnologia digitală este direcționat în ambele sensuri. 

Apare o nouă paradigmă de învățare prin care elevul sau studentul nu mai este un spectator pasiv, un 

receptor care asimilează informația nerealizând un feed-back corespunzător, aceasta reprezentând, de 

fapt baza unui proces educațional eficent.   

Astăzi, prin intermediul noilor tehnologii, există o diversificare a mijloacelor de acces la 

informație. În educație realitatea formulelor de învățământ este mult mai pregnantă și este 

caracterizată de utilizarea sistemelor multimedia atât la nivel general cât și specializat. Dezvoltarea 

și implementarea noilor tehnologii digitale generează o metamorfoză a procesului comunicațional în 

educația de masă.  

Autorul susține o schimbare de funcții deținute de profesor, acesta devine un moderator al 

procesului de învățământ, un coordonator al instrucției celor cărora li se adresează. Așadar, susținem 

că rețelele societății digitale, internetul și 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 vieții sociale. Sistemele de educație contemporană dezvoltă 

sarcina unei formări continue a omului.  

Dezvoltarea competențelor specializate este o problemă de actualitate, curricula educațională 

direcționează procesul de instrucție și educație în realizarea unei formări de calitate, proprie unuei 

societăți cu caracter informațional. În situația actuală ne confruntam cu o sumedenie de neintelegeiri 

atat pe parte didactica cat sip e partea nationala deoarece nimeni nu se astepta la un astfel de moment 

în care cursurile (face to face) de pe bancile școlilor din țara noastra sa devina online.  

Este o provocare atat in randul profesorilor cat si in randul elevilor, ei fiind nevoiti sa participle 

la aceste procese de dezvoltare si formare educational si in final de formare profesionala. Astfel, noile 

tehnolgii didactice au evoluat de la creta pana la tabala inteligenta si ajungand la inlocuirea 

instrumentului creat de Petrache P. la mouse, webcam si multe proiecte de realizat deoarece 

verificarea elevilor trebuie sa fie continua si corecta iar astfel ea se va putea areaaliza.                                                                                          

Chiar dacă majoritatea studenților și elevilor au acces la tehnologie există zone în care 

tehnologia este inexistență. Apare ,astfel, riscul creșterii abandonului școlar mai ales in contextul în 

care foarte mulți elevi nu au condiții minime de trai ca de exemplu apa curentă, curent electric sau un 

acoperi deasupra capului deoarece sunt unii care vor sa invete si sa se uremeze cursurile scolior dar 

din pacate din cauza acestor acestor condiții renunță. Este de apreciat ca atât profesorii cât și elevii 

sunt implicați și deschiși la această schimbare întrucât aceste cadre didactice au înțeles pericolul unui 

potențial colaps al sistemul de invatamant, mobilizandu-se in acest sens. Acest impas a fost, defapt, 

în mare masură o forțare a evoluției învățării în era digitală și fructificând fiecare resurasă atât 

economică cât și psihologică a fiecaruia dintre noi.                                                                                                                                   

Totuși chiar dacă există multiple diferențe între predarea la clasă și învățarea de la distanță, 

vorbim astfel despre interacțiunile sociale si medierea dintre profesori și elevi, există anumite 

provocari, motiv pentru care elevii profită de oportunitățile oferite de digitalizarea orelor de curs.In 

acest context al digitalizarii se dezvoltă principiul creativității, fiecare profesor fiind responsabil în 

îndeplinirea creării și formării elevilor și a studenților. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

Profesor înv. preș.: Incze Adriana Iulia,                                                                    

Gradinița cu P.P. “Arlechino” 

Loc. Dej, Județ Cluj 

 

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.  

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 reprezintă o formă de învățare la distanță, destinată celor care nu au 

posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”  sau adecvată unor 

contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 

învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare 

este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Școala chiar și poziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru copii o 

resursă de siguranță și de continuitate.  

 

Voi prezenta câteva avantaje și dezavantaje 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, videocliuri, 

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. 

 

• Dezavantaje: 

 

-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! 
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Școala online în procesul educational 

 

Autor: IOANA GABI Prof. înv. primar                                                                            

Şcoala Gimnazială Oboga, jud. Olt 

 

 

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. 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.  

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 
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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 trebuie să includă 

implicarea mai largă a părinților, a membrilor comunității, în calitate de parteneri 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. 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. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai 

potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda preferată. Competența digitală este una 

dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele și planurile 

de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai 

utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și 

intereselor copiilor.  

Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă 

toate cele 45 de minute. În 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. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ -                                                                              

PARTENERIAT ÎNTRE EDUCATOARE ȘI FAMILIE 

 

Profesor pentru învățământul preșcolar Iobăgel Olivia Mihaela                              

Grădinița cu Program Prelungit „Zâna Zorilor”, Cluj-Napoca 

 
Mă numesc Iobăgel Olivia Mihaela și sunt profesor pentru învățământul preșcolar. La fel ca și 

toate cadrele didactice, în aceste vremuri tulburi, am încercat să îmi desfășor activitatea astfel încât 

copiii să nu aibe lacune în procesul lor de dezvoltare, de dobîndire de cunoștințe, priceperi și 

deprinderi. 

În anul școlar 2019-2020 am avut grupa mare, iar închiderea grădiniței ne-a luat pe toți prin 

surprindere, părinți, copiii și cadre didactice deopotrivă. În acea perioadă am ținut legătura cu copiii 

și părinții prin intermediul grupurilor de pe WhatsApp și Facebook. Le trimiteam părinților sâmbăta 

planificarea activităților pentru săptămâna viitoare și în fiecare dimineață, de luni până vineri, le 

trimiteam propunerile de activități cu detaliile de rigoare, fișe, filmulețe etc. Părinții trimiteau poze 

sau filmulețe cu realizările copiilor.  

Țineam legătura strănsă cu părinții, le ofeream consiliere la nevoie, iar faptul că ne știam de doi 

ani și aveam o relație foarte bună, bazată pe încredere și sinceritate, a contat enorm în realizarea cu 

succes acestui parteneriat inedit, constrâns de împrejurări. 

Au existat și probleme, bineînțeles. Ca părinte, la rândul meu, am văzut dificultatea de a 

coordona toate activitățile de grădiniță, pe lângă cele casnice. Dar per total, feedbackul primit a fost 

unul foarte bun. 

În acest an școlar am grupa mică. În consecință părinți și copii noi. Am lucrat pentru început pe 

aceleași aplicații, ca la scurt timp să trecem pe Classroom. Modalitatea de transmitere a temelor a fost 

aceeași, zilnic, plus aveam o întâlnire online pe săptâmănă pentru a desfășura activități sincron. Am 

realizat filmulețe cu mine sau materiale video cu vocea mea, astfel încât să beneficieze de materiale 

cât mai familiare și unitare. 

Feedbackul primit a fost unul bun, dar s-a simțit mult faptul că nu ne cunoșteam foarte bine, 

educatoare-părinți, faptul că sunt grupa mică și părinții au considerat că cei mici vor avea timp să 

recupereze pe parcursul grădiniței ceea ce s-a făcut în online. 

Se știe foarte bine faptul că predarea online a avut mai multe minusuri, iar preșcolarii, în deosebi 

cei mici, au simțit asta din plin. Revenirea la grădiniță a fost ca un nou început, o nouă reacomodare 

cu grădinița, cu programul și regulile ei, atât cele vechi cât și cele impuse de pandemie. 

Cu toate acestea sunt conștientă că mă pot numi o educatoare fericită, care a avut și am copii 

cu acces la internet și la mijloacele moderne de comunicare astfel încât informația mea a ajuns la ei 

și nu s-a pierdut mult la nivelul cunoștințelor. Marea pierdere a fost la capitolul socio-emoțional, 

aspect foarte important în dezvoltarea lor de viitor școlari. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

 
Prof. Iojă Ancuța - Emanuela 

Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani 

Com. Balcani, Jud. Bacău 
 

 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, 

este învăţământul electronic „e-learning”. 

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. 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.  

Învăţarea electronică nu semnifică doar portaluri educaţionale, ea presupune învăţarea pe tot 

parcursul vieţii - cunoscutul „life long learning”. 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 

permite dobândirea de noi cunoştinţe fără stresul de zi cu zi. 

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. 

Avantaje ale învățării online: 

1. distribuirea rapidă a materialelor didactice; 

2. elevii/ studenții intră in posesia materialelor printr-o simplă accesare; 

3. existența conținuturilor multimedia; 

4. conținuturile pot și șterse, corectate sau actualizate cu usurință; 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor; 

6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedbackului. 

Dezavantaje ale învățării online: 

1. dificultăți în utilizarea tehnologiei; 
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2. lipsa comunicării reale/ fizice. 

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. 
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SCOALA DE ACASA - AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 

Prof. înv. presc.: Ion Cristina                                                                                         

Scoala Gimnaziala Balesti/G. P. N. Balesti, jud. Vrancea 

 

Peste tot in lume, sistemul de invatamant actual,pare sa fie invechit. Asa ca, este normal sa ne 

gandim si la alte optiuni sis a le punem in balanta. 

Odata ajuns in clasa, copilul este nevoit sa se detaseze de individualitatea sa sis a devina unul 

dintre elevi. La orice materie se cer aceleasi raspunsuri, aceleasi idei,uneori, chiar si aceleasi haine. 

Scoala de acasa este o alta metoda de predare si de invatare. Scoala de acasa supranumita si 

“homeschooling-ul” reprezinta o alternativa la “banda rulanta” pe care sunt invatati copiii. Aceasta 

metoda de invatare nu este una utopica, asa cum s-ar crede. Hai sa ne convingem,privind avantajele 

si dezavantajele scolii de acasa: 
 

AVANTAJE: 

Educatia de acasa implica cu certitudine anumite libertati. Copiii pot allege ce vor sa invete, cat 

vor sa invete sau cand sa invete. Notiunile de baza sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o anumita 

varsta, ci atunci cand se simte pregatit. Familia isi poate educa copilul conform propriilor convingeri 

si valori, intr-un mediu in care nu intra in contradictie cu acestea. 

O alta libertate este libertatea fizica. Putem spune ca 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.  In acest fel, nu numai ca cei mici vor 

avea parte de o experienta noua de invatare, ci aceste abateri de la rutina zilnica vor imbunatati sio 

calitatea vietii de familie. 

Si daca tot vorbim de libertatea fizica, putem aborda foarte usor si problema trezitului de 

dimineata. Nimanui nu-i place sa se trezeasca de dimineata, cu atat mai putin copiilor. 

Homeschooling-ul le permite sa doarma relaxat, fara frica zilei de maine, fara teama ca din minut in 

minut alarma de la ceas va suna din nou. 

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 punct de vedere al timpului, este destul de complicat sa inveti in afa scolii traditionle. 

In primul rand, trebuie sa stii care este programa scolara, ce anume li se cere elevilor sa invete? 

Trebuie sa iti faci loc in programul tau pentru a invata sit u, la randul tau. 
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In al doilea rand, parintii sunt plecati de dimineata 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. Sau daca alegi sa nu apelezi la un meditator, pe perioada homeschooling-ului tot va 

trebui ca un parinte sa renunte la serviciu. 

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 va fi cea a socializarii. Ai putea sa ma contrazici- 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 s ail retii acasa deoarece, in 

viitor, ii va fi greu sa se integreze in vreo colectivitate. 

In concluzie, cel putin in ceea ce priveste invatamantul prescolar, nivel de invatamant in care 

activez, scoala de acasa nu a dus la indeplinirea obiectivelor propuse, intrucat nu au putut fi realizate 

toate activitatile de invatare, copiii nu s-au conectat constant, acestia depinzand total de sprijinul si 

prezenta parintilor. 
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Educație fară frontiere! 

 

ION DANIELA MARIANA                                                                                           

SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BUZAU 

 

“Apa” este un Proiectul tematic transdisciplinar. Acesta are la baza Teoria Inteligentelor 

Multiple  a lui Gardner si fost gandit ca o modalitate de evaluare a orelor de Stiinte ale naturii dedicate 

Apei, (Apa, aer, sol, Surse de apa-tipuri, utilizari, Miscarea apei la suprafata Pamantului, Schimbari 

ale starii de agregare a apei, Circuitul apei in natura, Fenomene ale naturii; ploaia, ninsoarea, Poluarea 

apei). 

Tinand cont de tipurile de inteligenta: lingvistica, logico-matematica, vizual-spatiala, 

kinestezica, muzicala, interpersonala, intrapersonala, naturalista si chiar inteligenta existentiala, am 

propus elevilor sarcini la alegere.  

Temele au fost prezentate, explicate, am stabilit termen de lucru o saptamana,  am orientat elevii 

si am adus materiale ajutatoare acolo unde a fost cazul.  

Activitatea s a desfasurat in perioada in care scoala se afla in cod galben, astfel jumatate de 

clasa a fost prezenta fizic, cealalta online.  

Sarcinile au fost urmatoarele 

• Citeste poezia ‘’Lacul” de Mihai Eminescu. Care sunt simturile la care a apelat poetul? Alege 

câte trei adjective și trei verbe potrivite pentru substantivul „LACUL”, pe care să le folosești 

apoi în enunțuri diferite.  

• Compară poezia „LACUL”,  cu un text informativ despre apă. Ce ai descoperit? 

• Compune un scurt text in care sa apelezi laa simturi pentru a descrie un cadru natural 

din jurul unei ape. Ajuta te de verbe si adjective specific fiecarui simt. 

 

• Dă trei exemple de trei invenții de-a lungul timpului cu ajutorul cărora oamenii au 

reușit să folosească mai bine apa. Când au fost ele descoperite? 

• Defineste capacitatea. Precizeaza unitatea de masura principala, dar si multiplii si submultiplii 

ai acesteia.  

• Realizeaza un sondaj in familia ta pentru a afla cate personae stiu care este data la care se 

sarbatoreste Ziua Mondiala a Apei. Cati considera ca aceasta zi este importanta? 

• Investigheaza cate personae nu au acces la apa potabila in intreaga lume. Poti calcula ce 

procent reprezinta din totalul populatiei lumii? 

• Câți litri de apă folosește familia ta într-o zi? Dar într-o săptămână? Dar într-un an? 

• Crează un filtru de apă.  

 

• Folosește harta fizică a lumii pentru a identifica  mările și oceanele planetei. 

• Realizează un poster în care să subliniezi importanța apei. Folosește ca inspirație 

temele Zilei Mondiale a Apei din ultimii ani. Argumentează-ți alegerea. 

• Enumera ccinci opera de arta ale unor artisti celebri inspirate de mare, lac sau apa 

curgatoare. Care este preferata ta? Argumenteaza! 

• Realizează un tablou inspirat de mare, un lac, un râu sau poate un fluviu folosind 

tehnica acuarelei. Cum influențează apa îmbinarea și distribuirea culorilor? Ce altceva ai 

mai putea folosi pentru a face pictura mai interesantă? 
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• Imaginează-ți că ești un om de știință la o conferință despre importanța protejării apei. 

Găsește-ți o costumație potrivită și prezintă discursul colegilor sau familiei tale. 

• Realizeaza o machete inspirata din mediul de viata acvatic. 

• Realizeaza un experiment care sa implice folosirea  apei. 

 

• De-a lungul timpului au fost compuse mai multe piese muzicale inspirate de Dunăre. 

Care este preferata ta? Argumentează. 

 

• Discută cu un membru al familiei despre ce ai face dacă nu ai avea apă la robinet 

timp de o săptămână? 

 

• Investighează viața și munca celebrului JACQues-Yves CoustEAU. Scrie o pagină din 

jurnalul acestuia. 

 

Rezultatele au fost surprinzatoare, intregul colectiv al clasei implicandu-se. Acestia si 

au prezentat lucrarile si experimentele, au facut schimb de informatii, au urmarit filmuletele 

colegilor, si au implicat membrii familiei in realizarea sarcinilor de lucru. 
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JOCURILE COPILĂRIEI NOASTRE 

 

Prof. înv. preșcolar: Ion Gabriela Sanda                                                                       

Grădinița cu P. P. Nr. 3 Tulcea 

 

,,Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai”. – Henry Ward Beecher 

Într-o perioadă în care televizorul nu funcţiona mai mult de două ore pe zi, iar programe 

dedicate celor mici erau câteva minute înaintea jurnalului, distracţia copiilor născuţi înainte de 

Revoluţia din 1989 se baza exclusiv pe inspiraţia de moment şi pe câteva jocuri care nu implicau prea 

multă recuzită. 

Generația copilăriei noastre era mai simplă: fără tabletă, fără laptop, fără telefoane, fără 

computer, fără playstation și alte jocuri video. Nu aveam retele de socializare online. “Rețeaua” 

noastră de socializare era “AFARĂ”. Jucăriile noastre nu erau atât de sofisticate. Nu aveam nevoie 

de baterii. Le împărțeam parcă mai ușor: minge, coarda, creta, elasticul, batista etc.  

Fetele săreau coarda, elasticul, șotronul, ori împleteau ațe încurcate. Băieții jucau fotbal de 

picior, hoții și vardiștii, bâza. Alergatul pe străzi cu câte o anvelopă ruptă învârtită pe un băț era de 

asemenea una din plăcerile băieților. 

Desenau cu creta pe asfalt, adunau pietre sau cărămizi și le puneau unele peste altele, apoi le 

dărâmau cu o minge.  Erau și jocuri cântate… țăranul e pe câmp! un elefant se legăna pe o pânză de 

păianjen! Ursul doarme și visează!  

Copiii colecționau timbre ori puneau plantele în ierbare, alcătuiau insectare, ultimele două  fiind 

de multe ori teme pentru vacanță. 

Nu erau supravegheați de părinți. Jocurile în aer liber durau ore întregi, uneori intrau în casă să 

mănânce și fugeau apoi la joacă. Confecționau avioane de hârtie, praștia cu scoave, înălțau zmee din 

hârtie și bețe. Copiii culegeau  fructe din pomii aflați în curțile oamenilor și furau mere, cireșe, 

corcodușe, pere.  

Pentru unele jocuri se foloseau bețe, pietricele de forme și culori felurite, hârtie, castronele 

vechi și ruginite, dopuri, sticle goale, păpuși făcute din cârpe, cretă, flori și frunze. Joaca de-a doctorul 

implica uneori punerea unui ghips din pastă de dinți. 

Copiii mergeau pe trotinete, triciclete și uneori pe bicicletele, care erau scumpe și rare. Pe câte 

una, primită de un copil cadou, se urcau mai mulți.  

Tehnologie și jocuri supravegheate de adulți 

Anii ’90 au deschis porțile României către lume. Viața a devenit mai trepidantă, s-a aglomerat 

traficul, s-au înmulțit mașinile, terenurile din jurul blocurilor s-au transformat în parcări, spațiile verzi 

au devenit interzise pentru joacă. Au apărut rolele, s-au înmulțit bicicletele, copiii își mai puneau câte 

o păturică și jucau liniștiți, jocuri de cărți, Monopoly. Activitățile în aer liber au devenit din ce în ce 

mai puține.  

Băieții au început să joace baschet, fotbal, tenis din ce în ce mai organizat, în cluburi și săli. 

Activitățile în aer liber au fost înlocuite cu săli de fitnes. Au apărut apoi telefoanele mobile, jocurile 

pe calculator, tablete, Internetul. Simulatoarele, consolele de jocuri electronice au înlocuit bețele și 

mingea. 

Jocurile copiilor de azi sunt supravegheate de adulți, ori chiar îi implică și pe aceștia. Cei mici 

se joacă azi la grădinițe, în parcuri, la întâlniri stabilite. 

Sunt și jocuri de societate precum Twister, Activity, Saboteur. La Twister învinge cel care nu 

cade. Activity se joacă pe echipe, se desenează, se mimează, se caută definițiile cuvintelor. În 

Saboteur, goana după aur este întreruptă de piticii, ori de geologii care caută pietrele prețioase. 
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Kendama este acum o jucărie la modă, confecționată din lemn sau plastic, dezvoltă îndemânarea și 

coordonarea. 
 

Jocurile de altădată: 
 

Tuberman, baba oarba, lapte gros, de-a v-ați ascunselea, rațele și vânătorii, șotron, țările, 1-2-3 

la perete stai, flori – fete  – filme sau băieți, țară – țară vrem ostași, atinsea, călcatea, urechi, omul 

negru, castel/cărămizi, elasticul, șotron, telefonul fără fir, fazan, mijita, rațele și vânătorii, roaba, 

telefonul fără fir, mima, călărețul/țurca, bâzâita, scrânciobul. 

Elasticul, cu siguranţă cel mai popular joc al fetiţelor în anii 80, a devenit pentru copiii de astăzi 

o ciudăţenie greu de înţeles, cu reguli mult prea complicate pentru a putea fi admis pe lista must-have. 

Pentru acest joc era nevoie de un elastic lung de cel puţin trei metri care se înoda la capete. Se putea 

juca în minimum trei parteneri. Doi ţineau elasticul cu picioarele, iar cel de-al treilea executa 

mişcările.  

Executantul îşi pierdea rândul la cea mai mică greşeală: dacă scăpa elasticul de sub talpă, dacă 

atingea accidental elasticul în timpul săriturilor sau dacă sărea „pe lângă”. Pentru a câştiga un tur, 

trebuiau executate zece sărituri diferite aferente fiecărei cifre de la zero la zece. Jocul avea nouă tururi 

pentru jucătorii experimentaţi: elasticul ţinut în dreptul gleznei cu picioarele depărtate, cu picioarele 

apropiate, într-un picior, apoi era ridicat în dreptul genunchilor şi se repeta poziţia picioarelor şi apoi 

la coapsă. Cine reuşea să termine cele nouă tururi fără a greşi era desemnat campionul absolut şi era 

tratat ca atare. 

Miuţa, este tot un joc al băieţilor, un fel de minifotbal care se juca la o singură poartă. Era 

nevoie de un număr impar de jucători, dintre care unul era portar. Acesta, teoretic, era imparţial. Se 

aşeza cu faţa spre poartă şi arunca mingea cu mâinile spre spate de unde era preluată de jucători. 

Ambele echipe trebuia să înscrie în aceeaşi poartă. Câştiga echipa care reuşea să adune prima numărul 

maxim de goluri dinainte stabilit. De asemenea regulile difereau de la un oraş la altul.  

Şotronul, un joc din zona de interes a fetelor este probabil singura modalitate de distracţie 

optzecistă care a supravieţuit şi în prezent. Şotronul, ca semn grafic, îl întâlnim destul de des pe 

mochetele din camerele copiilor, dar puţini sunt cei care se şi joacă şi asta pentru că regulile s-au 

pierdut, iar covorul nu este o suprafaţă ideală pentru a plimba o piatră cu piciorul. Şi aici regulile sunt 

variate de la o zonă la alta a ţării, dar baza este aceeaşi.  

Pe asfalt se desenează un careu care se împarte în şase sau în opt părţi egale sau - vairanta 

clasică – se desenează şase careuri poziţionate în formă de cruce, iar în vârful acesteia se află un cerc 

mai mare. Fiecare dintre aceste careuri se numerotează cu cifre de la 1 la 6 sau la 8, în funcţie de cât 

părţi are şotronul. Ca recuzită este nevoie doar de o piatră mică. Acesta se aruncă în fiecare dintre 

cele opt căsuţe, iar jucătorul va trebui să sară într-un picior în fiecare careu fără să atingă marginile. 

Este una dintre variantele de joc şi cea mai simplă. Mai complicat este atunci când piatra trebuie 

împinsă cu vârful piciorului, în fiecare dintre cele opt căsuţe.  

Jucătorul este eliminat dacă nu reuşeşte să mute piatra în altă căsuţă dintr-o singură mişcare sau 

dacă a călcat cu talpa pe una dintre margini. Acestea sunt, probabil, patru dintre cele mai populare 

jocuri în România anilor `80, când copiii intrau în casă doar pentru a bea apă sau să fure un colţ de 

pâine. Rare erau cartierele unde curţile din faţa blocurilor să nu fie asediate de zeci de copii care 

transformau bara de bătut covoare în poartă de fotbal sau în “paralelele” Nadiei, iar strada era toată 

un teren de sport. 

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.”  
 

BIBLIOGRAFIE:  

1. https://www.cotidianul.ro/jocurile-copilariei-de-a-lungul-timpului/ 

2. Şchiopu, U., Psihologia Copilului, Educaţia Didactică și pedagogică 1967 

3. https://adevarul.ro/locale/ploiesti/jocuri-deodinioara-distrau-copiii-tableta-internetul-

nuerau-inventate-1_583da45d5ab6550cb8f6d13d/index.html 
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ŞCOALA ONLINE 

 

 

GINA HERŢIG, ION HERŢIG 

 

Educaţia este o activitate complexă realizată în cooperare (şcoală-familie), cu scopul dezvoltării 

personalităţii elevului şi sădirii unei mentalităţi pozitiv-contructiviste. De aceea în această perioadă, 

cadrele didactice regândesc situaţiile de învăţare prin implicarea elevilor, prin lecţii dinamice, fişe de 

lucru colorate şi jocuri didactice.  

 

De asemenea, în perioada învăţării online, trebuie avut grijă la proiectarea atentă a tipurilor de 

învăţare şi trebuie adaptat particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor. 

 

Totodată părinţii, trebuie să se adapteze acestei situaţii şi să creeze spaţii de lucru pentru copii, 

spaţii dedicate învăţării, iar copilul trebuie să înţeleagă că ziua începe când se aşează în spaţiul 

dedicate învăţării pentru a duce la bun sfârşit sarcinile din ziua respectivă. 

 

Avantajele învăţării online: distribuirea rapidă a materialelor didactice; Elevii 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. 

 

Dezavantajele învăţării oline: dificultăți în utilizarea tehnologiei; lipsa comunicării reale/fizice; 

situații limită (nu au acces la internet, nu au calculator/telefon etc.). 

 

Concluzii: 

Învăţare în clasă îi ajută pe elevi să se cunoască mai bine, să-şi împărtăşească în mod direct 

opiniile, există interacţiune permanentă între elevi şi profesor, iar elevii sunt motivaţi să înveţe şi să 

obţină note mari. 

 

Bibliografie: 

 

Agabrian, Mircea, Scoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iasi, 2006; 

Sfaturi pentru şcoala online, Blog DPH, 19 nov. 2020; 

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

and-online-learning 
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ A COPILULUI PREȘCOLAR 

 

PROF. ION SIMONA 

 
 

Studiile făcute în acest domeniu sugerează că „emoțiile ne controlează comportamentul și 

starea fiziologică”. Emoțiile se manifestă diferit în fiecare organism; cu alte cuvinte, nu toată lumea 

simte fluturi în stomac atunci când e anxios. Însă emoțiile joacă un rol important în sistemul nostru 

nervos, conducând la manifestări fizice diferite. 

Copiii mici nu știu întotdeauna ce simt și rareori știu cum să facă față acestor emoții. Mai mult, 

ei nu vor învăța să facă diferența între emoții dacă nu sunt învățați. Își dau seama că simt ceva, dar nu 

știu despre ce anume e vorba. Emoțiile sunt peste tot, așa că e ușor să găsești momentul să vorbești 

cu copilul despre asta. 

Indiferent cât de mult ne-am dori și am încerca, nu vom reuși niciodată să ne ferim copilul de 

emoțiile negative. Nu le putem garanta că drumul lor în viață va fi neted și nici nu ar trebui să facem 

asta. Copilul trebuie să știe că emoțiile sunt normale și că pot fi gestionate atunci când ai instrumentele 

necesare. 

Învățând copilul să-și gestioneze singur emoțiile, îi oferim acestuia posibilitatea să găsească 

resursele necesare atunci când va fi pus în situații dificile. Unul dintre instrumente implică ajutarea 

copilului în identificarea reacției potrivite la emoțiile puternice. Asta îl poate calma și totodată poate 

reduce furia, stresul și anxietatea. 

Atunci când există transparență în luarea deciziilor legate de creșterea copilului, el va ști că-i 

ești mereu alături și atunci îi va fi mult mai ușor să vină la tine când are probleme. Când micuțul știe 

că părerea lui contează și că emoțiile lui nu vor fi minimalizate, e mult mai verosimil să-și exprime 

gândurile. În cele mai multe cazuri, copilul nu spune niciodată deschis ce-l deranjează, mai ales dacă 

mai e încă sub influența unei emoții. 

Întărirea inteligenței emoționale a unui copil înseamnă și că e bine să-l înveți să ia decizii, după 

care trebuie să te dai la o parte ca să se poată descurca singur. Multe studii garantează că dacă-i oferi 

de timpuriu independența, învață să găsească mai repede soluții la anumite probleme și-i crește 

încrederea în sine. 

Ajutându-ți copilul să exploreze reacții sau soluții la diferite probleme îi dezvoltă capacitatea 

de a găsi singur soluții, crescându-i încrederea în sine. De exemplu, spunându-i că întotdeauna există 

mai multe soluții la aceeași problemă, îl ajuți să reflecteze la posibile reacții, chiar și în lipsa ta. 

Se spune că pescarii care dau prea mult la pește în același loc nu vor mai prinde nimic, deoarece 

peștele s-a învățat cu momeala aceea și nu mai mușcă. În cele din urmă, pescarul trebuie să caute un 

alt loc. 

Morala acestei povești este că, uneori, este mai bine să renunți dacă problema pe care o ai îi 

cauzează stres și anxietate. Deși unele situații sunt inevitabile, sunt și multe care pot fi evitate. Știind 

că poate evita o anumită situație, copilul poate reduce efectul unor emoții negative. 

Odată ce-i cultivi copilului inteligența emoțională, îl vei ajuta să aibă o viață mai bună și să se 

simtă împlinit. 

În preșcolaritate, se conturează clar sentimente morale, cum ar fi: rușinea, mulțumirea, prietenia 

și dragostea. Acțiunea de a imita se accentuează și dă naștere unor stări afective noi. Treptat, se 

dezvoltă memoria afectivă și capacitatea de a-și stăpâni reacțiile (spre exemplu: se abține să nu plângă 

atunci când se lovește). Prin acțiunile zilnice, copiii își dezvoltă competențele socio-emoționale. Ei 

învață să lege prietenii, să-și înțeleagă emoțiile proprii, dar și pe ale celorlalți, să definească o 

problemă și să caute soluții adecvate. 

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

916



 

Între 3 și 6 ani, copiii înțeleg cauzele emoțiilor și comportamentelor celorlalți. Preșcolarii pot 

înțelege emoțiile exprimate de copiii de aceeași vârstă cu care interacționează, iar această capacitate 

îi ajută să-și rezolve eficient eventualele conflicte. 

Copiii încep să vorbească despre propriile emoții la vârsta de 3-4 ani, când identifică și 

diferențiază emoțiile de bază, precum: furie, tristețe, frică și bucurie. Acum apar accesele violente de 

furie și teama de separare. La 5-6 ani, copiii cunosc rușinea, vinovăția sau jena. 

Dezvoltarea socială și emoțională a copilului mic este esențială pentru modul în care va crește 

și va evolua. Dacă abilitățile motorii și creșterea se dezvoltă natural, dezvoltarea socio-emoțională 

necesită ajutorul părinților. Ei sunt principalii responsabili de formarea copilului ca individ, mai ales 

la vârste foarte fragede. 

Părinții, dar și educatorii sunt cei care contribuie la dezvoltarea emoțională a copiilor prin 

socializarea emoțiilor. Această socializare se realizează prin reacțiile avute la emoțiile exprimate de 

copil, prin discuțiile despre emoții sau prin exprimarea propriilor emoții. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
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Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor educaţionale on-line pentru 

activitatea de învățare și  evaluare la matematică 

 

 

prof. Ionasc Nela Daniela 

Scoala Gimnaziala „Principele Radu” Adjud 

 

 
O platformă educaţională on-line 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 on-line, 

platformele educaţionale au o serie de avantaje, 

precum: 

 Este confortabil: doar având un laptop / 

laptop și conexiune la Internet, putem începe să 

învățăm online despre subiect sau domeniul de 

studiu pe care îl dorim, indiferent unde suntem în 

lume sau când o facem. Așa că distanța a încetat să 

mai fie o problemă pentru a învăța atât din punct 

de vedere academic, cât și din punct de vedere 

profesional. Acest lucru a eliminat problemele 

legate de numărul de elevi pe o clasă a metodei 

tradiționale, deoarece, prin învățarea online, 

capacitatea numărului de studenți este nelimitată, 

ceea ce este benefic atât pentru studenți, cât și 

pentru organizațiile de formare. 

 Este flexibil deoarece nu trebuie să ne mutăm în niciun centru și să ne stăpânim în nici 

un moment de intrare sau ieșire, învățarea devine mai ușoară și mai ușoară pentru persoana care o 

folosește. Acest lucru face posibilă învățarea autonomă după ritmul nostru și în momentele care ne 

sunt cele mai potrivite, combinându-l cu succes cu viețile noastre personale și profesionale din 

locurile pe care le dorim. În prezent, acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care oamenii 

care au dorit întotdeauna să studieze, dar care nu au fost capabili să o facă față în față datorită situației 

familiale și profesionale, au optat pentru acest tip de învățare. 

 Este profitabil ca și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, am economisit și bani cu 

acest tip de învățare. Datorită instruirii online, nu trebuie să ne mișcăm de la domiciliu pentru a merge 

la centrele de studiu, astfel încât să putem economisi bani de la călătorii și chiar de mâncare. Pe de 

altă parte, nu este necesar să spunem nu unui curs pe care ne-ar plăcea să-l facem pentru lipsa de bani 

pentru cazarea într-un alt oraș. Dacă acest curs are posibilitatea de a face acest lucru online, vom 

economisi și acești bani. În plus, nu mai este nevoie să imprimați așa cum am făcut înainte de notele 

subiecților, dacă nu doriți, deoarece conținutul utilizat este reutilizabil. 

 Se adaptează nevoilor: 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. Prin urmare, au o gamă largă de materiale cu formate diferite, 

pentru acei studenți care întâmpină dificultăți în înțelegerea informațiilor la care se lucrează în format 

scris, pot face acest lucru și prin videoclipuri sau podcast-uri, printre altele. Indiferent de metoda pe 

care elevul o învață mai bine prin viziune, acustică sau kinestezică; 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. 
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 Este imediată. Au dispărut acele zile de suferință pe care elevii le-au suferit atunci 

când doreau să cunoască nota pe care au obținut-o într-un examen. Această metodă de predare nu 

numai că oferă o învățare imediată a conținutului, ci oferă și posibilitatea de a vedea rezultatele 

imediate și diferite ale activităților și examenelor. Astfel, elevii pot avea un feedback constructiv 

despre activitățile și testele pe care le desfășoară pe parcursul cursului. În plus, de asemenea, dacă 

aveți nevoie să extindeți informațiile pe un anumit subiect, doar făcând clic pe materialele 

multimedia, puteți rezolva întrebările dvs. în timp record. 

 Ofera forme de comunicare și interacțiune. În cadrul formării tradiționale, singura 

modalitate prin care trebuia să ne pregătim sau să comunicăm cu profesorul nostru să răspundem la 

întrebări a fost prin cuvântul, adică frecventarea clasei și întrebarea personală în același timp. Datorită 

încorporării de noi tehnologii în mediul educațional, este posibil să se utilizeze instrumente precum: 

videoconferințe, chat-uri, e-mail, printre altele; atât pentru a rezolva îndoielile, cât și pentru a colabora 

cu colegii și profesorii. 

 Nu are restricții. Datorită învățării on-line, putem studia din orice parte a lumii. Prin 

urmare, nu numai că a eliminat barierele de învățare care au existat cu ani în urmă, dar și cele ale 

culturii și naționalității. Nu mai este ciudat să vedem cum, în timp ce faci un curs la distanță, există 

posibilitatea de a traduce materialul într-o altă limbă sau chiar de a da clic pe un buton pentru a apărea 

în acest fel. Acest lucru înseamnă că persoanele care anterior nu au acces la o educație de calitate sau 

pur și simplu la aceasta pot face acest lucru. 

 Actualizări imediate: dacă ceva diferă de învățământul tradițional, este viteza de 

actualizare a acestuia, având în vedere formatul în care lucrați, ceea ce se schimbă și se îmbunătățește 

continuu, facilitând procesul de învățare, datorită gamei largi de aplicații și instrumente care apar. 

 Contactați cu profesorii în timp real. Dacă există ceva care face învățarea online 

diferită de celelalte, vă permite să vă rezolvați îndoielile în timp real cu profesorii în timpul zilei 

datorită mesageriei lor instantanee, cum ar fi camerele de chat. Pe de altă parte, dacă preferați, puteți 

face și videoconferințe sau puteți pune întrebările dvs. pe forumurile disponibile pentru a efectua 

activitatea sau chiar pentru a le face prin poștă; Nu numai că sunteți în contact cu facultatea, dar și cu 

colegii de clasă, care le puteți rezolva și în orice moment. 

 Învățarea personalizată permite învățarea într-un mod personalizat, deoarece se 

adaptează la nevoile elevilor si a profesorilor. Pe de altă parte, profesorul sprijina în timpul învățării 

în mod individual, oferind feedback cu privire la activități și chiar rezolvând îndoielile care pot apărea 

în timpul antrenamentului. Acest lucru elimină imediat rușinea sau teama care există în învățătura 

tradițională prin punerea de întrebări în fața colegilor de clasă sau chiar a profesorului în persoană.  

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

 Formarea profesionala a 

profesorilor: deși are nenumărate 

avantaje, este adevărat că învățarea 

online este ceva care se face singur. 

Acest lucru afectează motivația 

profesorilor care decid să urmeze un 

curs în această modalitate.  

 Poate fi impersonal: sunt 

elevi care nu agreaza acest tip de 

învățare, deoarece este prea impersonal 

și, de fapt, poate fi corect. În măsura în 

care încercăm să nu, studiem și 

învățăm folosind un computer. 

 Excesul de timp în fața 

ecranului unui computer. Unul dintre 

marile dezavantaje ale învățării on-line 

este numărul de ore pe care trebuie să le cheltuiți în fața calculatorului pentru a învăța. Acest exercițiu, 
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dacă este efectuat în mod continuu, poate duce la probleme de sănătate vizuale sau fizice sau 

musculare.  

 Este necesară auto-disciplina. În învățământul tradițional, numai cu participarea la 

curs, se pare că deja îndeplinim această cerință, totuși în acest tip de modul de învățare nu trebuie să 

te ridici pentru a merge la clasă. Asta înseamnă că nu exista nimic sau nimeni care să motiveze și să 

"forțeze" să se realizeze conectarea în acest sens. Prin urmare, tu ești cel care trebuie să o facă și 

trebuie să te obligi să stai în fața calculatorului dacă vrei să termini ceea ce ai început. 

 Posibilă lipsă de control. Există, de asemenea, posibilitatea ca elevii să nu scoată jocul 

care ar trebui dus la platformă și la instrumentele sale. În multe ocazii, profesorii publică o mulțime 

de materiale și chiar multe instrumente pe care le considerăm utile pentru studenții noștri în rezolvarea 

îndoielilor sau extinderea informațiilor. Cu toate acestea, ei nu fac niciodată clic pe acestea, pentru 

că în schimb trec. De obicei, acest lucru se întâmplă foarte mult în mediile de predare virtuale. 

 Eșecuri posibile la nivel tehnic pot fi transferate de la complicații cu laptopul nostru 

sau cu conexiunea la Internet, la eșecuri în platforma însăși sau în conținutul pe care facultatea la 

încărcat. Nu se întâmplă foarte des, dar pot împiedica învățarea noastră enormă, deoarece uneori este 

nevoie de mult timp și efort pentru a le rezolva în mod eficient. 

 Necesită instrumente sau programe asociate. Se poate întâmpla ca pentru a accesa tot 

conținutul unei lectii, sa avem nevoie de programe specifice care nu sunt încorporate în laptop. Acest 

lucru poate fi o problemă serioasă, deoarece atunci când încercăm să găsim un astfel de program, 

poate că este plătit sau pur și simplu nu putem face acest lucru pentru că nu îl vând sau pentru că 

există o incompatibilitate cu echipa noastră. 

 Necesită conexiune la internet. Există încă unele țări care nu au conexiune la internet 

în toate locurile sau chiar persoane care nu au internet la domiciliu, indiferent de motiv. Pe de altă 

parte, se poate întâmpla, la un moment dat, ca laptopul nostru să nu mai funcționeze sau că are o 

problemă cu conexiunea la internet care ne împiedică să accesăm cursul nostru. 

 Probleme de feedback și de înțelegere. Cu această metodologie de învățare nu avem 

profesorul fizic să ne zâmbească. În cazul instruirii la distanță, este posibil să nu ne simțim la fel de 

bine atunci când profesorul nostru ne trimite un e-mail și ne felicită, deoarece aceasta poate întârzia 

sau pur și simplu nu văd că nu are același efect asupra noastră. Pe de altă parte, unele subiecte pot fi 

extrem de complicate pentru a face față și pentru a înțelege online atât profesorii, cât și elevii. Acest 

lucru poate fi rezolvat prin explicații prin intermediul videoconferinței, deși adesea nu este făcută. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că 

utilizarea platformelor educaţionale on-line este o oportunitate pentru realizarea de activități didactice 

eficiente. 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 cu platforme on-line pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 

elevilor.  

 

Bibliografie: 
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Învățarea de acasă, supravegherea copilului de vârstă preșcolară -                               

rolul părintelui 

 

 

Prof. Înv. Preşc. Ionaşcu Eleny Cristina 

Grădiniţa “101 Dalmaţieni” Bucureşti, Sector 4 
 

 

 

Am încercat să promovez echilibrul, pentru ca tableta, telefonul, calculatorul să nu fie folosite 

în exces de către copil.  

Consider că privitul la aceste ecrane inhibă imaginația, nu contribuie la dezvoltarea- exersarea 

construcției vocabularului. Dar ca să le mențin atenția, am folosit aplicații cu jocuri, puzzle-uri 

interactive, chiar cu jocuri de mișcare. 

Le-am propus diferite activități gospodărești ca să creeze o atmosferă plăcută în familie (salată 

de fructe la tema ,,Fructe ,rol și importanță,,; aranjarea jucăriilor; confecționarea de jucării; 

confecționarea de instrumente muzicale din obiecte din casă ( pahare, etc.). I-am provocat pe copii 

prin mici experimente.  

Am trimis înregistrări cu povești, poezii citite de mine. Le-am oferit materiale documentare 

simple, prezentări, filme accesibile vârstei. 

Zilnic am desfășurat activități online, atât în mod sincron, cât și asincron, în funcție de 

diponibilitatea, programul părinților și cipiilor.  Aceste activități au avut o durată de timp specifică 

nivelului de vârstă al preșcolarilor, grupă mijlocie, aceștia fiind prezenți și participând activ la  

jocurile și activitățile propuse.   

Am încercat să îmbin metodele tradiționale cu cele moderne, punându-le la dispoziție copiilor 

jocuri interactive, puzzle-uri de rezolvat online, dar și fizic în funcție de ce dispuneau acasă, cântece, 

prezentări powerpoint pentru cunoașterea mediului, exemplificarea jocurilor matematice și de 

educarea limbajului, audiobook-uri pentru povești și ghicitori,etc. 

În activitatea instructiv- educativă din mediul online am încercat să adaptez activitățile apelând  

la creativitate, structurând  planificarea activităților ținând cont de accesibilitatea transmiterii 

conținutului, de materialele de care dispun copiii acasă și de posibilitatea părinților de a-i ajuta în 

realizarea sarcinilor, pe baza indicațiilor primite de la mine. 

La începutul activităților sincron am încercat să avem o scurtă discuție despre ce-au mai făcut, 

cu ce jucării s-au mai jucat, ce carte le-a mai citit mama sau tata, ce-au văzut interesant pe geam 

uitându-se afară, cu ce sunt îmbrăcați, ce clămuțe au în păr ș.a. Întrebări și discuții pe care le aveam 

și când veneau la grădiniță.  

De fiecare dată închideam activitățile sincron cu un joc de mișcare pe care-l așteptau cu mare 

entuziasm, dacă aveau nevoie de obiecte ajutătoare, cum ar fi mingii sau jucării pentru realizarea 

mișcări, le găseau imediat și reveneau. Nu era suficient să dau indicații copiilor, întâi le arătam, apoi 

îi lăsam pe cei mici să repete.  

Mișcarea este foarte importantă, este esențială la această vârstă și este un criteriu important în 

planificarea activității.  

Am încercat să transmit emoție prin gesturi, prin voce, chiar dacă nu puteam fi prezentă fizic 

lângă ei.  

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

921



 

                        

Responsabili cu Educația. Cum își educă alte state copiii 

 

IONASCU MIRELA 

 

Sunt ţări în această lume care au înţeles că 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. Fiecare ţară are o etichetă legată inclusiv 

de educaţie. Germania este faimoasă pentru şcolile profesionale, grecii au materia stufoasă, spaniolii 

au o rată înaltă de promovare la Bac, iar bulgarii au manuale alese de profesori. 

În cele ce urmează voi detalia cum se desfăşoară actul didactic în cel mai bune sisteme de 

învăţământ de pe planetă, adică în Finlanda, Coreea de Sud, Marea Britanie şi Statele Unite ale 

Americii. 

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. 
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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 școla. 

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. 

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. 

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. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!:                                                                              

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. înv. primar: IONESCU ANASTASIA- GEORGIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ CANDIANO POPESCU” PLOIEȘTI 
 

 

Societatea în care trăim se afla intr-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 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.  

 

Învățământul on-line: 

 

✓ 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; 

✓ 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;  

✓ Această 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. 

Învățământul tradițională (față în față):  

✓ Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 

dezvoltarea globală a acestuia. 

✓ 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. 

✓ Lipsa satisfacerii 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. 

Învățarea on-line poate fi privită ca o completare a educației traditionale, având ca argumente 

următoarele idei: 

• Părinții urmăresc progresul copilului, testarea şi evaluarea activităților, preferințele celui mic 

din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 
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• Se utilizează des: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de antrenare a 

Inteligenței Emoționale.  

  

• Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă 

asupra materiei repetate sau activităților intreprinse.  

• Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul 

computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. 

• Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real copilul își poate da seama ce greșește 

sau ce a realizat corect! Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative 

şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

 

https://ibn.idsi.md/  

http://www.ccdcluj.ro/  

https://www.scoalaintuitext.ro/  

 

 

  

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

925

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/tag/inteligenta-emotionala/
http://www.scoalaintuitext.ro/blog/tag/inteligenta-emotionala/
https://ibn.idsi.md/
http://www.ccdcluj.ro/
https://www.scoalaintuitext.ro/


 

 

Învăţământul on-line – o provocare pentru toţi 

 

 

Autor: prof. înv. primar Ionescu Carmen - Roxana 

Școala Gimnazială “Rareş – Vodă” Ploieşti 

 

 
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.  

Unii specialiști vorbesc despre învățămâtul on-line, alții – despre învățământul la distanță. Nu 

este unul și același lucru. Studierea de la distanță presupune că pedagogul și elevul (studentul) 

interacționează de la distanță, folosind tehnologiile informaționale, dar elevii studiază de sine stătător 

conform unul program elaborat, și se consultă cu profesorul în chat, expediindu-i periodic lucrările 

spre verificare.  

Studierea on-line este considerată o continuare logică a celei de la distanță. Dar ea are loc în 

regimul ”aici și acum”: elevii vizionează înregistrarea video a lecțiilor sau transmisiunea lor în direct, 

în paralel cu profesorii fac schimb de fișiere, participă la seminare, comunică cu colegii, cum ar face 

la o lecție obișnuită, reală. Specialiștii declară că o asemenea studiere permite o mai mare aprofundare 

în mediul de studii și o studiere mai reușită. Azi nu putem vorbi despre un sistem de educație sau 

altul, în formă pură. Este o combinație, care ține de circumstanțele de forță majoră, în care pe 

nepregătite s-a impus ieșirea din clase și studierea în fața computerului personal.  

Am sumarizat câteva moduri în care tehnologia susține procesul de învățare: 

-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 professor; 

- 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. 

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, 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 programme suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul 
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insuficient al competențelor digitale, lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart, lipsa unui program 

bine structurat, determinând sincope în învățare, lipsa controlului și monitorizării constante a 

activității lor, acces limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților. 

În concluzie, activitatea în mediul online are atât avantaje evidente, cât şi limite în ceea ce 

priveşte relaționarea cadru didactic - elev. Aceste limite au impact negativ asupra învățării eficiente, 

deoarece o importantă latură a activității didactice față în față nu se poate face virtual. Chiar dacă 

profesorul își cunoaște 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. Interacțiunea 

personalizată cu unii elevi este greu de realizat, în contextul în care contactul nu este direct, cadrul 

didactic este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită într-o oarecare măsură atenția.  

 

 

Bibliografie: 

www.vr-school.eu 

Evoluția tehnologiei în educație - VR@School 

GHIDUL PROFESORULUI ÎN UTILIZAREA REALITĂȚII VIRTUALE ÎN EDUCAȚIE 

Sparknews.ro, ,,Școala de acasă” 
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Evaluarea elevilor din învăţământul primar din Finlanda 

 

Prof. înv. primar Ionescu Daniela 

ȘcoalaGimnazală nr. 79 
 

 

 

În Finlanda educaţia este responsabilitatea Ministerului Educaţiei şi Culturii. Consiliul Naţional 

Finlandez al Educaţei (FNBE) funcţionează alături de Minister pentru a dezvolta obiectivelel 

educaţionale, conţinuturi şi metodele pentru primar, secundar şi educaţia adulţilor. În plus, fiecare din 

cele şase provincii finlandeze are un Departament de Educaţie şi Cultură care se ocupă cu aceste 

probleme. 

În conformitate cu Legea Educaţiei de bază, evaluarea elevilor are ca scop să orienteze şi să 

încurajeze şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare ale elevilor. 

Legislaţia care reglementează învăţământul primar şi secundar a fost reformată la 1 ianuarie 

1999. 

Lipsa ierarhiilor între şcoli şi faptul că evaluarea se face cu scopul dezvoltării unei imagini 

pozitive a copilului despre sine coroborată cu faptul că, până la 14 ani, copilul nu este niciodată pus 

să se compare cu alţii, redau imaginea unei strategii educaţionale foarte bine fundamentată. 

Progresul elevului, aptitudinile şi comportamentul sunt evaluate în raport cu obietivele din 

curriculum. 

Orientările naţionale şi principiile de evaluare a elevilor sunt prezentate în programa de bază. 

În curriculum, evaluarea este împărţită în: evaluare pe parcursul studiilor, evaluarea finală. 

Aceste două tipuri de evaluare au roluri diferite. Pe parursul studiilor, rolul evaluării este de a 

îndruma şi de a încuraja studierea şi de a ajuta elevii în procesul lor de învăţare. 

În Finlanda se pune mare accent pe autoevaluare, elevii fiind puşi în situaţia de a-şi da el însuşi 

calificative. 

Feedbackul continuu din partea profesorului este foarte important. Ar trebui să sprijine şi să 

îndrume elevii într-o manieră pozitivă . 

Cu ajutorul evaluării şi feedbackului, profesorii îi ghiează pe elevi în a deveni conştienţi de 

gândirea şi acţiunile lor şi îi ajută să înţeleagă ceea ce au învăţat. 

Certificatele şi rapoartele sunt o modalitate de a oferi feedback. 

Elevilor le sunt prezentate rapoartele de la sfârşitul fiecărui an. 

În plus, elevii pot primi unul sau mai multe rapoarte intermediare. 

În primele 7 clase de şcoală generală, rapoartele de evaluare pot fi date fie verbal, fie numeric 

sau într-o combinaţie a celor două. 

Mai târziu, evaluarea trebuie să fie realizată numeric, dar poate fi completată verbal. 

În primele clase nu se dau note, ci se fac doar evaluări verbale, rămânând la decizia locală anul 

de studiu de la care este introdus şi sistemul de notare. 

În rapoartele de evaluare verbală, profesorul poate descrie, de asemenea, progresul elevului la 

învăţătură în zone diferite ale disciplinei. 

Evaluarea numerică, pe o scară de la 4 la 10, descrie numai nivelul de performanţă în raport cu 

obiectivele din programă. Evaluarea prezentă în rapoarte trebuie să se bazeze pe o diversitate de 

dovezi, numai pe exemple. 

Curriculum-ul naţional de bază include, de asemenea, descrieri de performanţă bună (clasa 

”bun” sau 8), pentru toate disciplinele comune.  Acestea reprezintă pentru profesor un instrument şi 

suport. 
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A doua sarcină a ealuării elevului este evaluarea finală a eduaţiei de bază, pe bază de care elevii 

vor fi selectaţi pentru studii suplimentare, atunci când pregătesc şcoala de bază. Această evaluare 

trebuie să fie ompatibilă la nivel naţional şi trebuie să trateze în mod egal elevii. 

Evaluarea finală se bazează pe obiectivele educaţiei de bază. În scopul evaluării finale, criteriile 

de evaluare au fost pregătite pentru clasa ”bun” (8), la toate disciplinele comune. 

Scara de notare numerică utilizată în toate rapoartele şi certificatele este cea de la 4 la 10, unde 

5 este adecvat, 6 moderat, 7 satisfăcător, 8 bun, 9 foarte bine, iar 10 arată excelenţe, conştiinţe şi 

abilităţi. Gradul 4 reprezintă eşuare în performanţe. 

Evaluarea este efectuată de către profesorul fiecărei discipline. Conduita şi învăţarea sunt 

evaluate de către profesorul de la clasă sau, în cazul în care un elev are mai puţini profesori, în comun 

de către toate aceste cadre didactice. 

Singura sarcină a educaţiei de bază este de a dezvolta capacitatea elevului de autoevaluare. 

Sopul este de a sprijini dezvoltarea cunoaşterii de sine şi a abilităţilor de studii, pentru a ajuta elevul 

să înveţe să fie conştient de progresul său în procesul de învăţare. 

Un elev promovează dacă obţine cel puţin 5, la toate evaluările. 

Promovarea şi, în cele din urmă, atribuirea certificatului de absolvire sunt stabilite de către 

profesorii elevului.  

Elevul ar putea fi promovat la gradul următor, chiar şi atunci când a lipsit mai mult de la şcoală, 

în cazul în care se consideră a fi în măsură să efectueze în anul viitor la nivel accesibil. Acesta poate 

fi păstrat într-un grad în cazul în care a avut o performanţă doar de 4, la una sau mai multe discipline.  

Cu toate acestea, trebuie să i se dea elevului posibilitatea de a demonstra că a atins un nivel 

aceptabil de cunoştinţe şi competenţe. 

Un elev ale cărui performanţe au fost acceptate la toate evaluările pe discipline trec la gradul 

următor.  

Promovarea şi, în final, atribuirea certificatului de absolvirea sunt stabilite în principal în 

cooperare cu profesorii elevului. 

În cazul în care o decizie cu privire la promovarea unui elev este evident eronată, Oficiul 

Provincial de Stat poate cere ca profesorul sau profesorii să efectueze o nouă apreciere sau decide cu 

privire la promovarea elevului. 

Elevii sunt evaluaţi prin intermediul unui raport, la sfârşitul fiecărui an şcolar. Următoarele 

rapoarte sunt utilizate în educaţia de bază: 

Raportul şcolar anual este dat la sfârşitul fiecărui an şcolar. 

Raportul intermediar poate fi administrat în timpul anului şcolar. 

Dacă elevul nu a reuşit să acumuleze suficiente cunoştinţe, acesta susţine o nouă examinare la 

sfârşitul verii, iar dacă nu reuşeşte să treacă nici acest examen poate repeta anul, însă aceste cazuri 

sunt foarte rare, iar decizia de a repeta anul este luată de către profesori împreună cu directorul şcolii, 

numai după ce are loc un interviu cu elevul şi părinţii acestuia. 

Sunt utilizate următoarele certificate în educaţia de bază: 

Certificat de absolvire primit de fiecare elev la sfârşitul fiecărui an de studiu; 

Certificat de educaţie de bază dat unui elev care a parcurs complet întreaga programă şcolară-

finlandeză: perusokoulu, suedeză:grundskola; 

Certificatul privind completarea programei suplimentare acordat unui elev care a finalizat cu 

succes întreaga programă de învăţământ suplimentar (clasa a X-a). 

Certificatul de abandon dat unui elev care a abandonat şcoala în timpul anului şcolar şi unui 

elev care a abandonat şcoala fără a fi finalizat programa educaţiei de bază în timpul anilor săi de 

învăţământ obligatoriu; 

Certificat pentru completarea programei de învăţământ de bază sau o programă de disciplină 

dat unui elev la învăţământul de bază sau la orice altă persoană care a finalizat întreaga programă a 

educaţiei de bază sau întreaga programa a unei discipline sau o programă a unei discipline de o 

anumită clasă cu un examen (fără participare şcoală). 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 

 

Autor: IONESCU GEORGIANA 

Prof. pt. înv. preșcolar la Școala Gimnazială Sticlăria – G.P.N Sticlăria, Iași 
   

 

„Omul se descoperă pe el însuşi când se măsoară cu obstacolul.” (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

Începând cu luna martie a anului 2020, datorită pandemiei de coronavirus, sistemul de 

învățământ a fost nevoit să se reorienteze către noi practici de comunicare prin care să se asigure 

continuarea învățării. Grădinișa/Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: preșcolari/elevi, profesori, autorități 

și părinți, au încearcat să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul 

educațional a  continuat în mediul online. 

Învățarea la distanță a fost o provocare și pentru cadrele didactice de la Grădinița cu Program 

Normal din satul Sticlăria, comuna Scobinți, județul Iași, unde îmi desfășor activitatea. Acestea  au 

reușit să se adapteze în scurt timp la cerințele actuale și au planificat, organizat și desfășurat activități 

educative, folosindu-se de mijloace moderne de predare. În desfășurarea activităților la distanță am 

tinut cont de câteva aspect esențiale vârstei preșcolare: 

• limitarea timpului de expunere a copiilor în fața diferitelor mijloace tehnologice; 

• alternarea activităților de tip sincron cu cele asincron; 

• comunicarea eficientă cu părinții și evitarea încărcării nejustificate a sarcinilor acestora în 

familie;  

Pentru activitățile on-line am creat pe facebook, grupul închis al clasei, pentru a comunica 

preșcolarilor și părinților acestora  tema de studiu a săptămânii în curs, sugestii de activități, de 

experimente, fișe de lucru și materialele informaționale pe tema de studiu. Selecția materialelor, a 

resurselor prezentate și propuse preșcolarilor 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 (având in grupă și astfel de copii). Activitățile propuse au fost 

însoțite de explicații detaliate, folosindu-se imagini sugestive, filmulețe proprii, care au fost oferie 

părinților drept model de activitate. 

Pentru facilitarea învățării on-line și susținerea grădiniței de acasă, am utilizat câteva 

instrumente digitale, ținând cont de valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de 

comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.), precum: Zoom 

(având întâlniri săptămânale scurte cu prescolarii), JINGSAWPLANET (puzzle on-line) și 

WORLDWALL (jocuri interactive). 

Grădinița fiind în mediul rural, nu toți preșcolarii care fregventează unitatea noastră au avut 

mijloacele tehnologice necesare învățării on-line. Pentru aceștia am întocmit pachete educaționale 

săptămânale care au fost înmânate părinților, comunicânduli-se zilnic prin telefon sarcinile de lucru, 

oferindu-le explicațiile necesare realizării acestora. 

Feedback-ul activităților desfășurate de preșcolari acasă, s-a realizat sub formă de poze și 

filmulețe făcute de părinți, pe care le-au postat pe grupul închis al clasei. Cadrele didactice au acordat 

fiecărei poze/ filmuleț postat de părinți feedback (aprecieri, emoticoane, etc). Pentru preșcolarii cu 

pachete educaționale feedback-ul a constat în verificarea acestuia și recompensarea cu diferite 

stimulente (bulinuțe, emoticoane, ștampile, etc.). Acest mod de a comunica i-a încântat mult pe 

preşcolari, ei fiind la vârsta când iau totul ca pe o joacă frumoasă. 

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. 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 
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posibilităţilor, în realizarea a măcar o parte din activităţile sugerate, alături de copii. 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 cadrelor didactice. 

Din punctul meu de vedere, tehnologia oferă mult suport informaţional, dar, la vârsta preșcolară, 

desfășurarea activităților față în față au caracter prioritat, conducând la dezvoltarea autonomiei și 

independenței copilului, favorizând dezvoltarea globală a acestuia. 

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

931

https://academiaabc.ro/wp-content/uploads/2020/09/Scoala-online-%E2%80%93-intre-necesitate-si-progres.pdf
https://academiaabc.ro/wp-content/uploads/2020/09/Scoala-online-%E2%80%93-intre-necesitate-si-progres.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-care-64_ro
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-care-64_ro
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2019-2020/preuniversitaria%20online/Creativitate/6_Jitariu%20Codruta_Predarea%20online%20si%20traditionala.pdf
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2019-2020/preuniversitaria%20online/Creativitate/6_Jitariu%20Codruta_Predarea%20online%20si%20traditionala.pdf
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2019-2020/preuniversitaria%20online/Creativitate/6_Jitariu%20Codruta_Predarea%20online%20si%20traditionala.pdf


 
ȘCOALA ONLINE – O NECESITATE SAU UN PROGRES? 

 

 

Prof. IONESCU GHEORGHE 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede 
 

 

 

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 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. 

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 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 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 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.  
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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 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. 

• 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; 

• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe 

nevoile de sistem ale educației. 

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. 

Cu toate că învățarea online este necesară și înclinată spre progres, există niște dezavantaje, în 

sensul că o parte din activitatea uzuală face-to-face nu se poate face la distanță, având astfel un impact 

negativ asupra învățării temeinice. 

Sprijinul pe care în mod tradițional îl ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de 

învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. Consider că 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. 
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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 

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. 
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Arta de acasă 

O realitate trăită împreună 

 

 

Prof. Educație Vizuală Ionescu Irina Raluca 

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”,                                                                         

Colegiul Național „Cantemir-Vodă”, București 

 
 

Deoarece apreciez că afirmaţia ,,Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămână un 

artist şi după ce va creşte”, (Pablo Picasso) este relevantă pentru conexiunea dintre pedagog şi 

discipol, mă străduiesc, pe linie practică, să centrez activitatea didactică pe care o desfăşor pe nevoile 

fiecărui elev. Din experienţa acumulată, din cercetările psiho-pedagogice, elevul ca personalitate 

complexă, trebuie motivat şi stimulat.  

În învăţământul teoretic, domeniul educaţiei vizuale nu are o pondere importantă, de aceea 

apropierea de artă a tinerilor ţine în mare parte de personalitatea profesorului cu rol motivaţional 

extrinsec, dar şi de voinţa elevului, ca factor intrinsec. Pentru a putea orienta tânăra generaţie spre 

universul artei, este nevioe de o educaţie adaptată timpurilor de astăzi. În periada în care cu toții am 

învățat online, am continuat dezvoltatea competențelor vizuale ale elevilor. Rolul dascălilor este de a  

îmbogății  universul vizual al elevilor, creativittea, ca predispoziţii umane, și aptitudinile estetice ce 

se nasc după parcurgerea traseul educativ al unei dezvoltări armonioase. De aceea, în aceste timpuri,  

construirea şi experimentarea noilor metode - ,,căi de acces” spre sufletele copiilor ne sunt atât de 

necesare.  

Arta vizuală, centrată pe studiul și producerea imaginii, nu se percepe numai cu ajutorul 

simțului vizual. În timpurile moderne, oamenii sunt îndrumați/educați formal sau informal să poată 

atinge anumite competențe de percepție ale imaginii cu ajutorul tuturor simțurilor și anume imaginea 

percepută poli senzorial.  

Fiecare om are o imagine proprie despre lume, un model personal ce influențează puternic 

sentimentele, gândurile, afectivitatea, trăirile lăuntrice. O persoana vizuală va exclama: ,,Văd ceea ce 

vrei să spui!”.  

Comunicarea verbală are la bază verbul ce construiește experiența redată, cea vizuală îi aparține 

aceluia care va spune: ,,Văd clar!” sau ,,Îmi imaginez aceasta!”, fapt ce demonstrează că peroana ce 

comunică vizual își concepe o imagine de ansamblu din experiența vizuală internă într-o modalitate 

senzorială vizuală – orizontul vizual despre care învață elevii. Este cunoscut faptul că pentru a 

cunoaște lumea și pentru a reuși să intri în contact cu ea trebuie folosite cele cinci sisteme ale 

percepției și reprezentării corespunzătoare celor cinci simțuri: văz, auz, tactil-chinestezic, gust și 

miros.  

În comunicarea verbal-auditivă este folosit auzul, dar în situațiile cele mai frecvente, 

comunicarea se bazează și pe imagine.  
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Educaţia vizuală, în şcoala românească, este astăzi un domeniu fragil. Susţinerea minimă, lipa 

de fonduri şi importanţa scăzută pe piaţa muncii sunt ameninţări reale. Trebuie tras un semnal de 

alarmă! Astăzi şi întotdeauna, elevul are nevoie de un sprijin permanent, o orientare spre lumea artei, 

a frumosului dar şi spre autoînvăţare. 

Expoziția virtuală a fost instrumentul potrivit de evaluare a muncii din această perioadă, scopul 

atins a fost acela de a-i motiva pe elevi. Militez spre atingerea celui de-al patrulea pilon al educaţiei, 

,,A învăţa să înveţi” ce se poate atinge prin exercițiul artistic și prin intermediul proiectelor şcolare şi 

extraşcolare. Metodologia postmodermă se fundamentează pe această capacitate a omului, puterea de 

a se autoconstrui. Educaţia prin artă, ,,alfabetizarea vizuală” sunt esenţiale în cultura unui popor. 

Fiecare om este îndrumat prin educaţie să cunoască şi să iubească frumosul. Atributele omului 

contemporan sunt respectul faţă de artă, valorile estetice, autentice, morale, eliminarea 

superficialităţii prezente în kitsch-ul din viața noastră. Elevul are șansa să își formeze competențele 

artistice prin studiul operelor de artă, înțelegerea importanței frumosului în lumea sa. 

Orele de educaţie plastică au cuprins ateliere online, situații interactive de învățare, toate 

realizate prin intermediul aplicațiilor online. Educația vizuală comunică prin intermediul imaginilor, 

cuvântul trece pe locul doi. Realizarea unei expoziții virtuale a costituit marea provocare. Lucrările 

de artă ce au compus expoziția digitală au fost realizate de către elevi în orele online.   

În perioada încheiată acum o lună, în care cu toții am abordat noi modalități de învățare în 

școala digitală, elevii au fost puși în situația de a concepe imagini pornind de la diferite teme, tehnici 

de lucru și abordări plastice. Însă, pe lângă suportul teoretic, aceste  opere de artă ne transmit un mesaj 

ce sună ca o invitație în lumea copilăriei.  

Lucrările sunt parcă însuflețite, ne insuflă să ne depășim condiția de adult spectator pentru a 

deveni, virtual, intimul și confindentul micului artist, elev, pictor, grafician, fotograf. Conceputul 

acestei expuneri diferă, fără îndoială, de cel cunoscut de noi toți, clasica și tradiționala expunere. 

Imaginile valorifică munca acestori mici artiști. Știm cu toții că o lucrare de artă, fie ea și o schiță în 

cărbune, are menirea să emoționeze privitorul, să-i provoace sentimente deosebite, să-l încânte, să-i 

transmită o trăire sufletească deosebită. Frumusețea lucrărilor, se pare că, a fost obținută prin  

expresivitatea compozițională, a desenului, prin armonizarea culorilor, prin organizarea echilibrată a 

formelor în spațiul plastic. Expoziția se concepe ca o unitate, colecție-rezultat palpabil/impalpabil, 

mai degrabă, ce reușește să se reconceapă prin armonia naturală a lucrurilor. 

Obiectivul principal a fost ca la sfârșitul acestei perioade diferite de ceea ce am trăit până acum, 

elevii și profesorii, aflați în centrul vieții de zi cu zi, în procesul viu de cunoaștere, să învățe ,,să vadă” 

frumusețea lumii. Astfel să apreciem toate lucrurile bune ce ne dezoltă, să ne apreciem creația în tot 

ceea ce înseamnă ea mai profund. , 

„Arta nu este reproducere a realității, ci „creare de lucruri pe care nu le cunoști”, înțelegem aici 

că arta nu are timp și spațiu, comunică printr-un limbaj universal. ,,Arta este altceva decât crearea 

vieții, transfigurarea ei”, arta moare când are la bază o formulă, când se naște după o teorie falsa.  

De aceea, noi profesorii le suntem datori cu sfaturi și sprijin permanent astfel încât generații de 

tineri de astăzi și de mâine să poată cunoaște minunata lume a artei, iar datoria noastră nu se temină 

aici... Vă vom călăuzi pașii spre lumea nouă atăt cât mai avem timp, nu ne dorim sa-l irosim în zadar 

și nici sa-l redimensionăm.  

În urma interacţiunii directe cu elevii, pot exclama: elevului vede, cunoaşte, creează, iubeşte! 

Ajunge la bucuria de a trăi creativ. Totul este imagine şi emoţie, cuvintele nu îşi mai au rostul... 

Frumosul este în fiecare dintre noi, iar arta ne va salva sufletele de ororile vieții! 
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Scoala de acasa – avantaje si dezavantaje 

 

Prof. inv. primar - Ionita Corina 

Scoala Gimn. ”Ctin Stancesc” Rasuceni, Jud Giurgiu 

 
 

Școala de acasă este activitatea de educare a copilului de către părinți sau tutori profesioniști 

(meditatori), în locul unei educații standard în școală. 

Scoala de acasă se face după o anumită structură (un program educațional structurat, chiar dacă 

nu în stilul programei școlare obișnuite), un tip de educație de regulă realizat prin înscrierea la o 

școală-umbrelă, care certifică, în final, anumite competențe ale copilului.  Rolul părinților în formarea 

copilului este vital, pentru că ei îl ajută să descopere, îi pot stimula curiozitatea, îi pot observa 

pasiunile și înclinațiile și îl pot îndruma.  

Țări precum cele aparținând Comunității Națiunilor au permis în mod legal această formă de 

educație. În anul 2016, în SUA existau peste 2,3 milioane de copii care fac cursuri la domiciliu.În 

majoritatea statelor europene există legi care obligă părinții să își înscrie copiii la școală.    

În România legea este ambiguă, învățământul general fiind obligatoriu, iar retragerea 

nejustificată a copilului de la acest învățământ se pedepsește cu închisoare sau amendă. Legea nu 

menționează nimic referitor la ce semnifică „justificat” în asemenea cazuri, în condițiile în care există 

abandon școlar de 19-20% în învățământul obligatoriu.  

Dincolo de aspectele legale, pe baza cercetărilor de specialitate, aș sfătui părinții să nu recurgă 

la această soluție. Școala oferă nu numai conținuturi cognitive, ci și competențe socio-emoționale, 

esențiale pentru succesul în viață și care se pot forma doar în colectivitatea școlară. E greu să 

dobândești abilități de comunicare, sau de leadership, sau de rezolvare a conflictelor, sau de lucru în 

echipă – competențe extrem de apreciate de angajatori, studiind doar acasă. 

In tara noastra, exista aproximativ 200 de familii, majoritatea din Transilvania, care au ales sa-

si educe copiii la domiciliu. Argumentul lor suprem a fost situatia deplorabila in care se afla 

invatamantul de stat: de la lipsa materialelor didactice, pana la programa scolara depasita si lipsa 

formarii practice.Sistemul actual de educatie in masa nu le da libertatea copiilor de a invata ce isi 

doresc, ci le impune o programa, un orar strict si o multime de teste si teme pentru acasa care ii 

demotiveaza pe copii.Invatamantul de masa, spun acestia, este caracterizat prin centralism, 

uniformizare si restrange libertatea individuala. 

Din punctul meu de vedere scoala de acasa prezinta foarte multe dezavantaje.In primul rand 

parintele nu are pregatirea necesara ,astfel incat sa –i predea copilului cunostinte in toate domeniile. 

Scoala de acasa priveaza copilul de socializare,acesta devine anxios in timp,dependent de 

parinti,si va dezvolta probleme  de adaptare.Scoala de acasa nu reprezinta un atu pentru copiii 

timizi.Acestia vor dezvolta fobii si angoaase 

Totodata, copilul va avea mari carente in educatie,scoala traditional urmand o programa bine 

stabilita. 

Bineinteles ca scoala de acasa nu reprezinta doar dezavantaje.  

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. 
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Avantajele şi dezavantajele şcolii online 

 

IONIȚĂ DĂNUȚ – COSTINEL                                                                                

LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" CARACAL 

 

Anul trecut, în instituţiile de învățământ au fost suspendate cursurile, aşa că majoritatea 

dascălilor au căutat soluţii ca să-şi ţină în continuare orele și legătura cu elevii. Cursurile s-au mutat 

în online.  În cele trei luni de şcoală online, profesorii și elevii au lucrat pe platforme şi aplicaţii 

precum Whatsapp, Zoom, Google Classroom, WebEx şi Skype. Ceilalţi, fără acces la Internet, au fost 

obligaţi să se rupă complet de şcoală. 

În rândurile următoare voi evidenția câteva din avantajele și dezavantajele școlii online sesizate 

atât de mine cât și de colegii mei de breaslă. 

Avantaje ale sistemului de învățământ online: 

Copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și riscant, mai ales în cazul elevilor cu vârste mici, din 

mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță la școală, adesea pe jos, nu se mai 

face naveta în interiorul localităților, trafic mai redus în orașele aglomerate. 

Se evită bullyingul (cel puțin fizic, acesta se poate muta în mediul online), o problemă tot mai 

intensă în școli și licee.  

Se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi, o problemă în unele școli urbane în 

special. În unele săli de clasă din România sunt peste 30 de elevi, prin urmare, este foarte dificil ca 

toți să aibă șansa să participe activ la fiecare oră. Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, 

mai ales în pauze.  

Pentru elevii introvertiți e un adevărat consum de energie să petreci 6 ore într-o încăpere cu alte 

30 de persoane cu care ești nevoit să socializezi. Școala online poate fi benefică pentru aceștia. Astfel, 

ei își scrie și învăța lecțiile urcate de profesori pe diverse platforme în liniștea și confortul casei 

proprii. 

Copiii și adolescenții se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este 

mai interactiv (anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe 

smartphone și pe tabletă, mai puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a 

computerului desktop); 

Dacă se folosesc resurse adecvate, dacă se realizează programe și alte resurse digitale 

interactive, avizate de sistemul educațional, acestea pot uniformiza modul de predare, totul se poate 

face mai simplu, completând de exemplu în programe care permit chiar evaluarea instant. Școala 

online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – învățare – 

verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În funcție de disciplină pot fi utilizate cu succes 

materiale audio-video, link-uri educaționale, diverse aplicații. 

Elevii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil. 

Unii elevi nu se pot concentra bine dimineața, dar învață foarte bine după-amiaza. 

Se pot utiliza variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic, 

adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii. 

Dezavantaje ale învățământului online:  

Lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme, deficit de dispozitive, dar și conexiuni 

suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor. Dispozitivele de acest gen sunt însă 

destul de sensibile mai ales la utilizarea îndelungată de către copii, iar service-ul / înlocuirea va fi o 

problemă care va afecta procesul cursiv de educație în mediile defavorizate (să nu uităm că există și 

gospodării fără curent electric în mediul rural). 
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Lipsa posibilității evaluării și notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există 

acces la toate resursele, online și offline, pentru copiat.  

Mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online, 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 elevilor de vârstă mică, care trebuie să-și ajute copiii și 

la partea de tehnologie, și la partea efectivă de realizat teme.  

Se interacționează mai greu între elev și profesor, mai ales dacă copilul are dificultăți în a 

înțelege. Copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 

aptitudinile de socializare; copiii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de 

mediul online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

Cu avantajele și dezavantajele sale școala online a reușit să țină elevii conectați la materie și să 

păstreze legătura dintre aceștia și profesorii lor. Pe viitor poate constitui cu succes un suport pentru 

învățarea clasică la școală. 
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Dezvoltarea competenţelor IT 

 

Prof. Ioniţă Ionela Tatiana                                                                                              

Şcoala Gimnazială nr. 308, Bucureşti 

 

 

Pentru a ajunge la discuția despre dezvoltarea unor competențe, fie ele și IT, în context 

european, trebuie mai întâi să trecem în revistă ideea de educație modernă, în comparație cu cea 

tradițională. Asemănările și diferențele dinte educaţia tradiţională și educaţia modernă ar trebui să 

constituie teme de reflecție pentru toate persoanele care au un rol în instruirea şi educarea copiilor, 

începând cu educatoarele și ajungând la profesorii universitari. 

Cu toții trebuie să cunoaștem tendinţele şi orientările noilor educaţii şi, în acelaşi timp, să 

depășim cadrul tradiţional al conceperii activităţilor, să-l implicăm și să îl cointeresăm pe copil, elev 

sau student în propria formare şi educare.  

Educaţia modernă, prin diferitele sale posibilităţi materiale, oferă intensificarea învăţării pe 

toate planurile, astfel că şcoala trebuie să fie prima instituţie care trebuie să-şi schimbe abordarea faţă 

de desfăşurarea învăţării şi să utilizeze metode noi, interactive  care să conducă la o învăţare 

superioară şi într-un ritm  accelerat potrivit tendnţelor societăţii actuale, de asemenea trebuie să 

abordeze noi strategii de realizare optimă a învăţării și să-şi lărgească domeniul de cunoaştere 

ajutându-l pe individ să se adapteze mai uşor la societatea în continuă schimbare.  

Întelegem prin această schimbare aderarea la sau folosirea unor metode de predare-învățare-

evaluare puse la dispoziție pe o scară largă și care circulă în spațiul UE din care facem parte. Este 

cunoscut faptul că societatea este în continua evoluție și educația trebuie să țină pasul cu aceasta. 

Tocmai de aceea consider că atât țara noastră cât și celelalte țări, prin reprezentanții săi educaționali, 

au multe exemple de oferit. 

Educația online, formarea online sau schimburile de experiență care se realizează prin 

intermediul noilor tehnologii reprezintă, în contextul actual – mai ales că ne confruntăm cu o situație 

nouă, nemaiîntâlnită până acum – o oportunitate de a ne perfecționa în primul rând pe noi înșine, de 

a ne autodepăși, apoi mobilizează părinții în cele mai multe cazuri spre colaborare cu copiii și cadrele 

didactice în realizarea de activități și mai ales îi ajută pe copii să își formeze competențe, deprinderi, 

priceperi legate în mod special de tehnologia informatică, dar și să continue învățarea într-un mod 

mai relaxat, mai atractiv, mai interactiv, contribuind eficient la dezvoltarea lor intelectuală. 

Trebuie menționat faptul că în societatea contemporană, tehnologia IT ocupă un rol destul de 

important în toate domeniile de activitate, mai ales în sistemul educațional unde elevii pot desfășura 

cu ușurință diferite activități, fără a fi nevoiți să se mobilizeze într-un anumit spațiu. Se poate realiza 

învățare, o consultare între elevi, colaborare, comunicare, conspectare online, prin diferite mijloace 

de socializare care sunt constructive și eficiente. 

De asemenea, mediul online le oferă acestora o bogată resursă educațională la orice oră și în 

orice loc. Deși tehnologia IT se dorește a deveni o modalitate practică și eficientă care să împrospăteze 
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procesul instructiv-educativ, nu trebuie uitat nici faptul că nu toți copiii dispun de aceasta, ceea ce le 

limitează accesul la ”cascada virtuală de informații”. 

Întrucât în situația de față învățământul în țara noastră își desfășoară activitatea online, aș dori 

să menționez următoarele observații: 

• Predarea online realizată de cadrele didactice din învățământul preșcolar a avut drept 

consecința mobilizarea imediată a unora dintre părinți, a altora mai greu, dar și deloc; 

• Se observă o diferență între implicarea părinților în educația copiilor de până acum-realizată 

în instituția publică- și cea de acum-realizată online-, unii dintre ei devenind mai implicați; 

• Se observă o creștere a timpului acordat copiilor de către părinți, ceea ce este un lucru 

îmbucurător; 

• Copilul este acum în prim plan în familie și acest lucru contribuie la dezvoltarea sa, deoarece 

este cunoscut faptul ca întotdeauna s-a pus accent pe relația familie-școală, relație care era necesară 

pentru întărirea și continuarea și acasă a acțiunii educaționale asupra copilului. 

• Timpul în care copilul realizează o sarcină acasă, spre deosebire de cel de la grădiniță, este 

mai permisiv, mai larg, copilul poate lucra mai bine în ritmul său pentru a obține un rezultat deosebit. 

• Deși se reduce socializarea între copii-ma refer la activitățile lor de joc în grup, de povestit- 

dispar și anumite inhibiții pe care le au copiii mai rezervați, de exemplu atunci când spun o poezie 

sau un cântecel. Unii copii reacționează mai bine în ceea ce privește comunicarea în mediul familial 

decât la grădiniță, atunci când părinții învață cu ei poezii sau cântece. 

În concluzie, dezvoltare competențelor IT este un punct forte pentru fiecare individ în parte, 

indiferent de domeniul sau zona în care acesta activează, întrucât trăim într-o societate cu tendințe 

puternice către tehnologizare. Tehnologia IT ne deschide porți largi către cunoaștere dar și către 

afirmare. 

 

Bibliografie: 

1. Cojocaru Venera Mihaela, (2003) – „Educaţia pentru schimbare şi creativitate”, Bucureşti, 

Editura Didactică şi Pedagogică. 
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1 Iunie - Ziua Copilului ... Ziua Inocenței 

 

 
Prof. IONIȚĂ SIMONA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPLACA, JUDEȚUL SIBIU 

Secțiunea: învățământ primar 
 

 
În prima zi de vară sărbătorim cu toții Ziua Internaţională a Copilului, prilej de a evoca cea mai 

frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria. Este ziua în care încercăm încă o dată să 

conştientizăm că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar şi că toţi copiii au nevoie de 

sprijinul şi atenţia noastră zi de zi. 

Această zi a fost sărbătorită pentru prima dată la nivel naţional în Turcia în data de 23 aprilie 

1920. Ziua Internaţională a Copilului - 1 Iunie, a intrat în istorie, ca având începuturile în anul 1925, 

an în care la Geneva s-a ţinut Conferinţa Mondială pentru bunăstarea copiilor. ONU, în noiembrie 

1959, a susţinut această iniţiativă şi a proclamat protecţia drepturilor, vieţii şi a sănătăţii copiilor drept 

una dintre priorităţile sale de activitate. Această declarație din 1959 a fost baza adoptării, 30 de ani 

mai târziu, pe 20 noiembrie 1989, a Convenției cu privire la Drepturile Copilului care a intrat în 

vigoare la 2 septembrie 1990. 

Ziua copilului, numită și Ziua Internațională a Copilului, este în multe țări sărbătorită la date 

diferite. În foarte multe țări, este celebrată la 20 noiembrie, ziua în care s-a adoptat Declarația 

Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. În fosta URSS și în țările din fostul lagăr socialist,, data 

este 1 iunie, prima zi de vară în Emisfera Nordică. O parte din restul țărilor adoptă alte date. 

În România este sărbătorită în data de 1 iunie. 

În școala noastră, an de an, această zi este prilej de bucurie, de voie bună, în care, pentru fiecare 

elev este sărbătoare. Se desfășoară tot felul de activități: activităţi interactive, vizionare filme, 

dezbateri, concursuri tematice, activități artistico-literare, întreceri sportive, drumeții, etc. Anul 

acesta, din cauza situației pandemice generate de SARS-COV 2, aceste activități au fost mai limitate, 

desfâșurându-se doar la nivelul ciclului primar. 

Clasa pregătitoare, clasa ”Albinuțelor istețe” de la Școala Gimnazială Poplaca, a așteptat cu 

nerăbdare această dată. Vremea nu a fost prea prietenoasă cu noi, dar acest fapt nu ne-a scăzut 

entuziasmul, dimpotrivă, ne-am adaptat planul de activități condițiilor și am reușit să petrecem 

împreună o zi minunată. 

Mai întâi, am avut Atelierul de pictură: ”Pădurea de mesteceni” – colaj, și pictură pe pietre, 

”Verde crud”. Am plantat în ghivece flori. 
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Apoi, păstrând cromatica zilei, verde, am făcut o delicioasă salată din ingrediente, desigur, toate 

verzi: salată, ceapă verde, avocavo, lime, castraveți. 

Iată și ”rețeta”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi, ne-am bucurat de diplomele obținute pentru activitatea extrașcolară desfășurată în cadrul 

Atelierului de creație ”Zâmbet de copil”, parte din Proiectul Educațional Internațional ”Educația fără 

frontiere”. 

 

  

A fost cu adevărat o zi minunată, colorată, a zâmbetului, a bucuriei, a inocenței! 

 

 

 

 

       

 

 

 

Ziua verde! Ziua verde! 

Nici nu îți vine a crede 

Cu ce m-am gândit să-nceapă: 

Am tocat mărunt o ceapă. 

Pun și frunze de salată, 

Am și-un avocado, iată! 

(Să mă mai uit prin retețe...) 

A! Curăț iute-un castravete. 

Lime-ul e tăiat rondele, 

Presar sare peste ele, 

Amestec cu puțin ulei, 

(Mai poți pune-un pic, de vrei...) 

Gust puțin... E delicioasă! 

Haideți și poftiți la masă, 

Căci e foarte sănătoasă! 

Plină e de vitamine 

Necesare pentru tine! 
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INTELIGENȚELE MULTIPLE,                                                                                       

NOI TEORII ÎN EDUCAŢIE PENTRU UN ÎNVĂȚĂMÂNT INOVATIV 

 

 

Prof. înv. preșcolar IONIȚĂ ȘTEFANIA GEORGIANA                                   

GRĂDINIȚA “ALICE” 

                                                                       

 

“Unii copii sunt ca nişte roabe: trebuie să fie împinşi. 

Unii sunt precum bărcuţele: trebuie să fie vâslite. 

Unii sunt precum zmeele: dacă nu le ţii strâns de sfoară vor zbura departe, sus.  

Unii sunt precum pisicuţele: tare mulţumite când sunt mângâiate. 

Unii sunt ca nişte remorci: folositoare doar când sunt trase. 

Unii sunt precum baloanele: tare uşor de vătămat de nu le mânuieşti cu grijă. 

Unii sunt de nădejde şi gata mereu să te  ajute.”  
 

Învățământul românesc actual reprezintă o adevărată provocare pentru cadrele didactice, mai 

ales dacă se vrea a fi și calitativ. Strategiile didactice trebuiesc, evident a fi adaptate, diversificate în 

funcție de nevoile educative și de schimbările survenite ca urmare a impactului major al tehnologiei 

pe toate palierele și sub toate aspectele educației. Strategiile didactice trebuiesc astfel adaptate pentru 

a fi inovative, tocmai la aceste schimbări majore și rapide, permanente. Totul în învățământul actual 

trebuie sincronizat și maiestruos îmbinat, pentru a deveni și eficient. Pe lângă metodele moderne și 

lucrul diferențiat, adaptarea strategiilor în funcție de elevi, un aspect important îl reprezintă noile 

teorii în educație. 

Fiecare copil este unic şi nu poate fi comparat decât cu sine însuşi. Şi totuşi, câteva lucruri 

esenţiale îi fac pe toţi să fie asemenea: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi de 

exerciţiu. Toţi simt nevoia de recunoaştere şi acceptare.  Toţi caută un sprijin în adult şi chiar au 

nevoie de un anumit control din partea acestuia, pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi 

dobândesc propria experienţă.  

Aşadar, copiii, nu sunt în mod egal deştepţi sau proşti în toate circumstanţele, mai degrabă ei 

prezintă inteligenţe diferite care pot fi preţuite sau ignorate diferit în circumstanţe diferite. Aceştia îşi 

dezvoltă treptat capacităţile de informare – procesare numite inteligente, care le permit să soluţioneze 

sau să creeze probleme. 

Conform teoriei inteligenţelor multiple, există şapte tipuri de inteligenţă: lingvistică, muzicală, 

spaţială, logico-matematică, kinestezică, interpersonală şi intrapersonală. Noile teorii în educaţie 

combat ideea adânc înrădăcinată la nivelul mentalităţii colective conform căreia succesul şcolar, este 

reprezentat doar de performanţele lingvistice şi logico-matematice, determinând nivelul de inteligenţă 

al individului. Cele două inteligenţe sânt într-adevăr importante, dar ele nu sunt singurele care pot 

reprezinta cheia succesului în viaţă.   

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

944



S-a constat că o evaluare doar a capacităţilor lingvistice sau matematice poate stigmatiza copiii 

care dovedesc cunoştinţe insuficiente în aceste domenii, iar această etichetare îi va însoţi pe tot 

parcursul şcolar şi poate fi generatoare, pe lângă insuccesul şcolar şi de eşec social. 

Sarcina noastră rămâne aceea de a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte propriile capacităţi, acele 

inteligenţe de care vorbeam, respectând interesele spontane ale acestora şi modurile fireşti de învăţare. 

Prin urmare, nu se va pune accent cu precădere pe  instruirea academică, ci în aceeaşi măsură pe 

latura artistică şi socială a personalităţii copiilor. 

La această vârstă copiii sunt mânaţi de o motivaţie firească să-şi dezvolte corpul, simţurile, le 

place să deseneze, să cânte, să interpreteze roluri. Se doreşte să se urmărească în primul rând 

bunăstarea emoţională a copiilor, dreptul lor la copilărie, asigurarea experienţelor de care au nevoie 

pentru a se dezvolta. Noua programă urmăreşte dezvoltarea imaginaţiei şi dexterităţii manuale, a 

creativităţii, a capacităţilor de comunicare, de exprimare a sentimentelor, a trăirilor emoţionale, 

autocunoaşterea, facilitarea spontaneităţii şi, nu în ultimul rând, creşterea stimei şi a respectului de 

sine.  

Această manieră integrată de predare presupune abordarea realităţii printr-un demers didactic 

globalizat, în care limitele dintre categoriile şi tipurile de activităţi dispar într-un scenariu unitar, în 

cadrul căruia tema se lasă investigată cu toate mijloacele ştiinţei. Copiilor li se oferă posibilitatea să-

şi exprime sentimentele, trăirile,  nevoile, părerile, curiozităţile, opiniile. Noua programă antrenează 

munca în grup, ajută participanţii să se cunoască pe ei şi între ei, facilitează lucrul în echipă, le 

dezvoltă abilităţile creative, motrice, le dezvoltă strategii de rezolvare a conflictelor şi a problemelor 

din cadrul grupei, antrenează imaginaţia şi atenţia distributivă.  

Ca educatori vom încerca, aşadar, să punem accent pe activităţile de dezvoltare personală care 

să acopere nevoile de bază ale copiilor. Învăţ să spun NU fără să îi deranjez pe cei din jur.  Cum salut? 

Cum spun mulţumesc? Cum cer iertare? Cum mă împac cu prietenul meu? În cine pot avea încredere? 

Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face! Cum să îmi fac prieteni? Dacă tu eşti bine şi eu sunt bine! Cinci 

minute eu, cinci minute tu! Am şi eu o opinie, te rog să o asculţi! Fără violenţă! sunt doar câteva 

dintre reperele care ne vor ghida activitatea cu copiii în acest an şcolar. 

Pentru a reuşi să realizăm, însă, aceste obiective, este necesar în primul rând să dezvoltăm 

copiilor stima şi respectul de sine. 

Problema eficientizării procesului instructiv-educativ presupune, pe de o parte, perfecţionarea 

metodelor  tradiţionale şi, pe  de  altă parte, introducerea unor metode, procedee şi tehnici educative 

noi care să răspundă mai  bine nevoilor actuale de formare a indivizilor. Toate aceste mutaţii apărute 

în metodologia acţiunii instructiv-educative  determină schimbări de prim ordin în ceea ce priveşte 

rolul  şi funcţiile educatorului. 

În principal, are loc o modificare a poziţiei educatorului în raport cu obiectul şi subiectul 

educaţiei, în  sensul structurării unei noi funcţii, aceea de îndrumător, de animator, de descoperitor şi 

de stimulator al efortului  propriu al copiilor. 

Învăţarea activă dezvoltă copiilor gândirea critică, creativă, ambiţia şi responsabilitatea. Cadrul 

necesar învăţării active  trebuie să fie stimulativ, bazat pe încredere şi respect între educator şi educat. 

Trebuie acceptată diversitatea de idei, promovată munca în grup şi stimulată implicarea activă a 

tuturor copiilor. 

În procesul predării interactive, rolul educatorului se schimbă. Acesta formulează probleme, 

ascultă părerile copiilor, sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copiii, corectează greşelile 

acestora, dar niciodată nu  impune un punct de vedere. Cu alte cuvinte, educatoarea este organizatorul 

şi conducătorul acţiunii, devine consilier, dar şi  coechipier al copiilor cu care lucrează. 
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Imperativ al învăţământului modern, tratarea diferenţiată reprezintă o necesitate a 

învăţământului preşcolar, un principiu de organizare, constând în egalizarea şanselor de instruire a 

preşcolarilor în vederea integrării lor în clasa I.  

Educatoarea are datoria de a fructifica în permanenţă noile modalităţi de realizare a activităţilor 

cu copiii, găsind forme şi mijloace cât mai originale pe care să le adapteze nevoilor acestora, sporindu-

le în acest fel capacitatea  de a aplica cele învăţate în situaţii noi.  

 

 

 

Bibliografie: 

              M.E.C.T. Curriculum pentru învãţãmântul preşcolar - (3-6/7 ani), 2008; 
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POVEȘTILE DIGITALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. IONIȚĂ TATIANA                                                                     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COM. ION CREANGĂ, JUD. NEAMȚ 

 

Introducere 

Poveștile digitale pot fi folosite pentru a introduce sau reactualiza cunoștințe din diferite 

domenii, principalul rol fiind acela de a facilita discuțiile la clasa/ grupă, încurajând ascultarea activă 

și comunicarea. Astfel, poveștile digitale pot deveni o parte integrantă a oricărei activităţi online 

sincron sau asincron derulate cu preşcolarii. Această metodă permite dezvoltarea imaginației, a 

creativității, a inovației, a competențelor digitale și a responsabilității față de propria creație. 

Preşcolarii pot participa individual sau în grup și își pot crea propriile povești digitale cu ajutorul 

cadrului didactic. Poveștile digitale permit preşcolarilor să însuflețească o serie liniară de evenimente, 

transformându-le într-o experiență multidimensională. 

În era digitalizării putem vorbi despre o reinterpretare a conceptului de poveste/ storytelling, 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 din multe 

domenii. 

Poveștile digitale facilitează procesul de învățare putând fi vizionate de pe mai multe 

dispozitive – laptop-uri, smartphone-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). 

Povestirea Digitală este tehnica de a folosi instrumente bazate pe calculator pentru a spune 

poveşti. Ca şi în povestirile tradiţionale, cele mai multe povești digitale se concentrează pe un anumit 

subiect şi conţin un anumit punct devedere. Cu toate acestea, după cum sugerează şi numele, 

povestirile digitale conţin un amestec de mai multe ”ingrediente”: calculator, imagini / fotografii, 

text, naraţiune înregistrate audio, clipuri video şi / sau de muzică. 

Această formă nouă de povestiri a apărut odată cu apariţia de tehnici accesibile de producţie 

mass-media. Aceste noi tehnologii permit persoanelor să împărtăşească poveştile lor pe Internet, pe 

diferite site-uri: YouTube, Vimeo, e-mail etc. dar și prin intermediul discurilor compacte, podcast-

uri şi alte sisteme electronice de distribuţie. 

Specificul dezvoltării emoționale la vârsta preşcolară 
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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 dim mediul apropiat să le satisfacă nevoile (zâmbesc sau plâng când doresc să atragă atenția 

asupra lor). (Boca, C., 2008). 

În decursul copilăriei mici se produc achiziții și transformări importante în plan afectiv și 

emoțional, momente ce necesită o atenție deosebită. Astfel se parcurg o serie de etape în procesul de 

dezvoltare emoțională (Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale copiilor, fete şi băieţi 

cu vârsta până în 7 ani, Ghid pentru cadrele didactice din Învăţământul preşcolar. UNICEF, 2007). 

Din povești, copiii află care sunt consecințele defectelor și calităților umane, care sunt efectele 

faptelor bune și rele. Antitezele atotprezente în basme îi ajută să facă diferența între bine și rău, între 

minciună și adevăr, între lașitate și curaj, îi invață care sunt calitățile pozitive și care sunt defectele 

cele mai comune ale oamenilor. Trăind alături de personajul preferat întâmplările basmului, copilul 

învată despre lumea din jur, fără să fie el însuși pus în situații periculoase sau dificile. 

Un alt avantaj major al poveștilor este acela că stimulează imaginația și fantezia copilului. 

Povestitorul folosește cuvinte pentru a descrie imagini pe care copilul nu le vede. De aici începe să 

funcționeze imaginația celui mic care este nevoit să construiască în minte peisaje, chipuri, situații. În 

afara de imaginație, poveștile stimulează intelectul copiilor care se străduiesc să rețină cât mai multe 

detalii ale poveștii, să memoreze cuvintele folosite de părinte pentru a fi capabil să le reproducă. Nu 

trebuie să uităm nici de rolul benefic pe care poveștile îl au asupra afectivității unui copil. Frica, 

bucuria, iubirea sunt trăite de copil la intensitate maximă, fără ca el să fie pus în situații periculoase 

sau dificile. 

Exista părinți care iși fac griji în legătură cu emoțiile prea puternice provocate de personajele 

negative. Copiii mai sensibili poate ar fi bine să beneficieze de o variantă puțin “îndulcită” a poveștii, 

însă în rest, nu avem de ce să ne temem. Să nu uităm că la un moment dat copilul va trebui să țină 

piept lumii care nu este întotdeauna atât de frumoasă pe cât ne-am dori. Poveștile îl pregătesc pentru 

momentul în care se va confrunta cu situații neplăcute. Oricum, conţinutul poveştii îi transmite 

copilului că totul se va termina cu bine, la un moment dat, iar la această vârstă este bine să trăiască 
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cu acest idee. Pe lângă efectul benefic asupra copilului, să nu uităm de rolul poveștilor în relația 

părinți – copil. 

Lipsa timpului îi face pe mulți dintre noi să își abandoneze copiii în fața televizorului, la desene 

animate, sau în fața calculatorului, la jocuri. Câte o poveste spusă măcar o dată la câteva zile, crează 

între părinți și copil acea legătură specială dintre doi oameni care trăiesc aceleași senzații, au aceleași 

sentimente și își imaginează aceleași scenarii. Complicitatea creată și limbajul comun construit de 

părinte și copil îmbunatățește mult relația dintre cei doi. Momentul poveștii este unul special și poate 

să se păstreze peste ani, când nu va mai fi nevoie de povești, dar va fi nevoie de discuții ca între 

prieteni. 

Poveștile digitale sunt o modalitate eficientă de a ajuta copiii în diversele probleme cu care se 

confruntă. Copiii, ca și adulții, experimentează situații dificile însoțite de sentimente ce pot fi confuze, 

jignitoare și greu se suportat la un moment dat. Spre deosebire de adulți însă, copiii nu au abilități 

sofisticate pe care le pot folosi pentru a depăși aceste sentimente dificile. Când un copil nu știe să își 

exprime emoțiile corespunzător pot apărea consecințe precum: agresiune, hiperactivitate, probleme 

de învățare, anxietate, obsesii etc. Poveștile pot pătrunde în inima problemei printr-un dialog bazat 

pe culoare, imagini, acțiune, fantezie, metafore, într-o manieră ce nu este amenințătoare. Importanța 

poveștilor digitale și a povestitului în pandemie au fost bine primate atât de preşcolari cât şi de părinţi. 

Este recunoscută puterea vindecătoare a poveștilor, descriindu-le ca pe un ”medicament”. 

”Poveștile au calitatea de a ne ajunge la suflet, la inimă, ele  pot influența,  pot mișca,  pot vindeca” 

(Estes, C. P. (1992). 

Poveștile digitale terapeutice au avut un rol important în activitatea online cu preşcolarii , mai 

ales atunci când eu nu aveau capacitatea de a înţelege de ce trebuie să nu mai meargă la grădiniţă, de 

ce nu se mai poate întâlni cu colegii sau prietenii sau de ce nu s epot atinge când se salută sau 

îmbrăţişează. Aceste poveşti digitale pot fi concepute pornind de la probleme specifice cu care se 

confruntă copilul. Ele permit copilului să vadă, să audă și să simtă conflictul, zbuciumul pe care îl 

experimentează, aducând speranța și făcându-l să se simtă înțeles. 

Rolul poveştilor digitale în rândul preşcolarilor 

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 informează - poveștile sunt parte integrantă din procesul de implicare a copiilor în 

înțelegerea informațiilor: “Departe de sala de gupă și de planşele expuse de doamna educatoare, copiii 

participă cu entuziasm la acţiunile firului narativ, și le oferă oportunitatea de a rămâne implicați în 

povești magice, cu zâne, în jocuri de rol antrentante și amuzante. 

Poveștile transmit valori - în povești se poate vorbi fie despre beneficiile respectării normelor 

și valorilor morale, sănătoase, fie despre urmările negative ale încâlcarii lor.  

Poveștile disciplinează – în legătură cu această funcție există controverse. Dacă unii părinți își 

disciplinează copiii folosind povești cu fantome, unii sunt de părere că acestea sunt abuzive și 

nesănătoase pentru psihicul copilului. Această situație, dincolo de dilema etică pe care o conține, 

ilustrează doua aspecte: - există moduri diferite în care poveștile sunt folosite în culturi diferite; - 

poveștile au o mare putere de control asupra comportamentului, iar acest aspect este foarte relevant 

pentru funcția lor terapeutică.  

Poveștile îmbogățesc experiența - Unul dintre aspectele ce diferențiază copiii de adulți este 

acela al experienței de viață limitate. Poveștile oferă copiilor posibilitatea de a-și îmbogăți experiența. 

Ne putem folosi de povești pentru a-i ajuta pe copii să facă față unei situații dureroase prin care în 

acel moment trec (respingerea, abandonul, furia, virusul) sau îi pregătesc pentru a înfrunta situații 
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negative viitoare (decesul unui membru al familiei, plecarea părinților, sau separarea de colegi etc.), 

situaţii cu care copilul nu s-a mai confruntat.  

Explorând aceste situații în manieră securizantă pe care o oferă poveștile, pe de o parte copiii 

pot învăța să își accepte sentimentele de tristețe sau supărare, să și le conștientizeze și, pe de altă parte 

pot învăţa că și în aceste întâmplări dramatice există posibilitatea supraviețuirii.  Poveștile facilitează 

rezolvarea de probleme - Elaine Atkinson spune: “Copiii care pot gândi simbolic sau metaforic sunt 

cei mai buni în a rezolva probleme.” Dezvoltând copilului abilitatea de a gândi metaforic, facilităm 

dezvoltarea capacităților de gestionare a problemelor.  

Poveștile vindecă – metafora are puterea de a comunica preşcolarilor lucruri pe care altfel nu 

le-ar accepta. Ea creează o punte de legătură între experiențe diferite, momente dificile din viață, 

împrumută din înțelepciunea ei și din speranța pe care uneori o conține. Metafora conține capacitatea 

de transformare a fiecăruia dintre noi și însăși dorința de a schimba lucrurile au de a le vedea din altă 

perspectivă.  

Metafora, povestea vindecă deoarece amândouă ne pun în contact cu nevoile, dorințele noastre 

profunde, cu resursele și cu obstacolele pe care credem că trebuie să le depășim. Poveștile digitale 

ajută copiii să înțeleagă sentimente abstracte în moduri concrete. Poveștile digitale îi pot ajuta pe 

copii și în problemele sociale, îi pot învăța cum să își controleze emoțiile, cum să se comporte pozitiv, 

cum să organizeze evenimentele dureroase cu care iau contact. (Martha Johnson, 2007) 

 

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; 

https://plato.stanford.edu/entries/emotion/ 

http://www.therapeuticstories.co.za/ 

  

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

950

https://plato.stanford.edu/entries/emotion/
http://www.therapeuticstories.co.za/


 

Metoda Montessori – o provocare în educație 

 

 
Prof. Ioo Cipriana Ioana 

Grădinița cu P. P. ”Prichindelul Isteț”, Turda, jud. Cluj, România 
 

 

Inițiată de către medicul Maria Montessori, metoda care îi poartă numele este rezultatul unor 

ani buni de muncă și de observații în mediul preșcolar și școlar, care au condus la crearea unei filosofii 

educaționale sensibil diferite de cea tradițională. Metoda Montessori se caracterizează, în linii mari, 

ca o metodă prin care copiii sunt percepuți ca ceea ce sunt de fapt și prin care li se creează un mediu 

propice dezvoltării potențialului lor spiritual, emoțional, fizic și intelectual, ca membri ai unei familii, 

ai comunității, ai Universului. 

Câți dintre noi nu se plîng adesea, ca părinți, de faptul că nu reușesc să facă față nevoilor de 

cunoaștere ale copiilor? Cîți dintre noi nu dau vina pe sistemul de învățămînt tradițional care, de altfel, 

are numeroase deficiențe? Există totuși o alternativă la aceste probleme? Metoda Montessori pare să 

fie una dintre alternativele posibile la sistemul educațional tradițional, bazat pe anumite principii care 

se perpetuează de la o epocă la alta, indiferent de schimbările care au loc în sistem. 

Maria Montessori s-a născut în 1870 și a fost prima femeie care a practicat medicina în Italia. 

A lucrat în domenii precum psihiatrie, educație și antropologie și a dovedit un interes deosebit pentru 

educația copiilor. Maria Montessori considera că fiecare copil se naște cu un potențial unic, care 

trebuie să fie revelat. Cele mai importante contribuții ale sale în domeniul educației copiilor au vizat 

pregătirea unui mediu natural de învățare pentru copii, observarea copiilor în acest mediu, adaptarea 

continuă a mediului educativ la nevoile copilului, pentru a-l ajuta să își dezvolte la maxim potențialul 

fizic, mental, emoțional și spiritual. Dr. Montessori a studiat comportamentul copiilor de diferite rase 

și culturi, ajungînd la concluzia că legile după care evoluează ființa umană sunt valabile oriunde. 

Prima instituție deschisa de Maria Montessori, în 1907, pentru educația copiilor, se afla într-un cartier 

sărac din Roma. 

  

Principii 

psihologice  
  

Nu face pentru copil 

ceea ce poate face 

singur 

Ajută-mă să fac singur! 

Tot ceea ce un copil poate face 

singur - el va face! 

Ajutorul adultului trebuie să fie 

minim. 

• încrederea în propriile forțe 

• independență 

• hotărîre 

• asimilarea mai intensă a diferitor abilități 

• formarea respectului de sine 

• satisfacerea necesității de maturizare 

Lipsa estimării 

adultului 

Nu oferă evaluări periodice ale 

copilului și activităților sale 

Manifestarea atitudinii prin prisma 

propriilor sentimente 

Invață copilul singur să evalueze 

adecvat propriile activități 

• independența față de evaluarea altcuiva 

• crearea unei imagini pozitive "EU" 

• încrederea în sine 

• capacitatea de a se evalua obiectiv pe sine, 

acțiunile și munca sa 

Copilul lucrează cu materialele doar pentru 

că el este într-adevăr interesat, dar nu din 
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cauza fricii de pedeapsă sau dorința de o 

evaluare pozitivă. 

Lipsa concurenței  

Nu se compară un copil cu altul! 

Stimularea dezvoltării la nivelul și 

calitatea obținută de sine însuși: " 

Eu-ieri " și "Eu-astăzi", decât      

"Eu în comparație cu alții". 

• formarea de stimă de sine pozitivă, o 

imagine favorabilă" EU" 

• independență 

• încrederea în sine 

Toate principiile au propriile lor mecanisme pentru realizarea sarcinilor propuse și toate sunt 

strâns legate între ele. Doar respectîndu-le putem realiza un veritabil sistem Montessori. 

Învățămîntul de tip Montessori este într-o dinamică permanentă, generată de faptul că fiecare 

copil are nevoi specifice și, prin urmare, necesită un tratament diferit. Satisfacerea nevoilor fizice, 

mentale, spirituale și emoționale ale copiilor are ca rezultat faptul că aceștia se joacă și muncesc cu 

plăcere, învață și creează cu entuziasm. De asemenea, prin această metodă se stimulează dorința 

copiillor de a-i învăța și ajuta pe alții, tendința de a le păsa de cei din jur și de mediul în care trăiesc. 

Reușita sistemului Montessori ține de faptul că metodele utilizate vin în sprijinul copiilor, modelîndu-

le nevoile mentale și abilitățile fizice într-un mod natural, mediul în care copiii învață fiind foarte 

apropiat de modelul societății în care vor trăi ca adulți. 

Sistemul Montessori este răspîndit în întreaga lume, fiind aplicat atît în școli publice, cît și în 

școli private. Programul este, de asemenea, aplicat și în școli în care învață copii cu dizabilități. De 

asemenea, mulți părinți aplică descoperirile Mariei Montessori acasă, în educația zilnică a propriilor 

copii. 

În viziunea Mariei Montessori, profesorul este mai mult un ghid care îi îndrumă pe copii, 

lăsîndu-le libertatea de a învăța singuri. Rolul său este de a stimula activitatea acestora, arătîndu-le 

cum să folosească obiectele. În timpul lecțiilor, cuvintele și gesturile excesive sunt evitate, accentul 

fiind pus pe înțelegerea a ceea ce se prezintă. Lecțiile care sunt predate sunt alese în funcție de nevoile 

copiilor și ele se pot schimba pe parcurs în funcție de evoluția acestora. Profesorul nu intervine în 

activitatea unui elev, decît atunci cînd acesta are nevoie de ajutor sau îi deranjează pe ceilalți. Dacă 

un copil greșește, nu este corectat, ci este pus să reia ceea ce lucrează dupa un anumit timp, 

considerîndu-se că mai are nevoie de timp pentru a asimila conceptul respectiv. Educatorul nu trebuie 

să îl domine pe copil, ci trebuie să încerce să îi pătrundă în suflet și să îl direcționeze delicat spre 

lucrurile pe care trebuie să le învețe. 

Dr. Montessori a observat că un copil evoluează mai bine dacă i se asigură un mediu propice 

nevoilor lui. Auto-disciplina intervine prin concentrarea la o activitate continuă și care nu a fost 

impusă, ci liber aleasă. De aceea, mediul exterior trebuie să fie proiectat astfel încît să asigure 

dezvoltarea nevoilor copilului. Materialele de lucru trebuie să fie expuse pe rafturi de înălțime 

potrivită înălțimii copiilor, astfel încît să aibă acces la ele. Mobilierul trebuie să fie adaptat 

dimensiunilor copiilor și să fie flexibil.  

Copilul trebuie să aibă libertatea să stea acolo unde dorește. Clasa Montessori conține mai multe 

zone, în funcție de amplasarea materialelor folosite la o disciplină sau alta. Fiecare material didactic 

definește un anume concept. De exemplu, un turn roz alcătuit din zece cuburi de dimensiuni 

descrescătoare, ilustrează conceptul de dimensiune. Prin felul în care sunt așezate obiectele, prin felul 

în care copiii sunt lăsați să le mînuiască, metoda Montessori se axează pe ideea că un copil trebuie să 

învețe să rezolve probleme independent, dezvoltîndu-și astfel încrederea în sine. Fiți cu noi pe 

facebook: 
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Sensul metodei dezvoltate de Montessori este de a încuraja copilul spre auto-educație, auto-

învățare și auto-dezvoltare. Misiunea adultului – să-l ajute să își organizeze activitățile, să-și urmeze 

drumul și natura sa! 

 

  

 
 

“COPILARIE FERICITA” 

Prof. Ioo Cipriana Ioana 

Grădinița cu P. P. ”Prichindelul Isteț”, Turda, jud. Cluj, România 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI                                                                                         

ÎN DOMENIUL SERVICIILOR EDUCAȚIONALE                                                                                                     

OFERITE COPIILOR CU NEVOI SPECIALE 

 

 

Iordache Alina-Teodora 
 

 

În cazul copiilor care prezintă diferite diagnostice (precum: epilepsia, dizabilitatea intelectuală, 

Tulburarea de Spectru Autist, dizabilitatea vizuală, Sindromul Down, dizabilitatea auditivă, respectiv 

dizabilitatea locomotorie), sunt necesare servicii educaționale care să fie focusate pe integrarea 

socială și să furnizeze materiale și metode didactice adaptate nevoilor acestora.  

Un prim exemplu de bună practică îl reprezintă înființarea unei școli și a unei asociații pentru 

copiii cu epilepsie în Liban (Braga, Mifsud, D’Souza, Clarke, Honein, Tovuudorj, & Pfafflin, 2019). 

Scopul asociației constă în promovarea dezvoltării personale și a abilităților de învățare, având în 

vedere integrarea socială, educațională și profesională. Școala urmărește reintegrarea elevilor în 

școala de masă, precum și integrarea socio-profesională a adolescenților. În acest mod, atât școala, 

cât și asociația au în vedere educația specială și terapia, precum și susținerea unor ateliere 

profesionale.  

Alt exemplu de bună practică constă în susținerea unor proiecte pilot (în Africa de Sud, 

Zimbabwe, Mauritius, Eswatini, Zambia și Kenya) care au fost focusate pe creșterea nivelului de 

conștientizare și pe educația în privința epilepsiei, cu precădere în școlile primare și gimnaziale. De 

asemenea, aceste proiecte au avut în vedere reducerea concepțiilor greșite, a stigmatizării și 

discriminării persoanelor cu epilepsie și a familiilor acestora. În acest sens, au fost susținute mai multe 

sondaje și grupuri consultative în cadrul cărora au fost împărtășite experiențele personale, existând 

posibilitatea de a fi adresate și întrebări (Braga, et al., 2019).  

Lewis et al. (1990, 1991, apud Braga et al., 2019) a scos în evidență faptul că intervenția 

educațională aduce beneficii în cazul copiilor cu epilepsie. Intervenția a fost structurată în sesiuni cu 

durata de o oră jumătate și cu desfășurare în fiecare săptămână, iar copiii au primit serviciile 

educaționale în grupuri mici. În acest mod, cunoștințele copiilor despre epilepsie s-au îmbunătățit, 

precum și abilitățile lor de a face față crizelor și de a interacționa la nivel social.   

Jangira, & Ahuja (1993) descriu ,,Proiectul pentru Educația Integrată a Elevilor cu Dizabilități” 

inițiat de Consiliul Național de Educație, Cercetare și Pregătire, reprezentativ pentru un al patrulea 

exemplu de bună practică. Acesta a avut în vedere dezvoltarea unor modele referitoare la educația 

copiilor cu cerințe educaționale speciale în școlile de masă. În această situație, proiectul și-a propus 

accentuarea metodelor de predare adecvate pentru clasele de elevi care prezintă o gamă variată de 

abilități, profesorii fiind pregătiți în acest sens (prin intermediul unui program de pregătire cu trei 

nivele).  

Nivelul întâi a constat în faptul că profesorii au beneficiat de un curs (pe durata unei săptămâni) 

la care au fost abordate următoarele teme: nevoile speciale și oportunitățile egale în educație; 

adaptarea curriculumului și a stilurilor de predare; ajutoare speciale pentru îmbunătățirea accesului la 

curriculum în cazul elevilor cu nevoi speciale; managementul clasei și adaptarea procedurilor de 

evaluare (Jangira, & Ahuja, 1993).  

Conform autorilor menționați anterior, instruirea de șase săptămâni pentru aproximativ 10% 

dintre profesori este reprezentativă pentru cel de-al doilea nivel și a avut în vedere: citit-scrisul în 

Braille; abilitățile zilnice de viață; dezvoltarea limbajului și a comunicării; orientarea și mobilitatea; 

precum și alte teme.  

Al treilea nivel se referă la un curs de un an care a avut în vedere o gamă variată de nevoi 

educaționale speciale și care s-a adresat unui grup de zece profesori. Ulterior, aceștia au oferit suport 

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

954



pentru o serie de școli primare și au ajutat elevii cu nevoi speciale în procesul de învățare a abilităților 

extracurriculare (Jangira, & Ahuja, 1993). 

Printre rezultatele ,,Proiectului pentru Educația Integrată a Elevilor cu Dizabilități” se regăsește 

faptul că a crescut nivelul de încredere a profesorilor în privința educării copiilor cu nevoi 

educaționale speciale în școlile de masă. De asemenea, atitudinea acestora referitoare la activitățile 

desfășurate alături de copii cu dizabilități, a devenit mai pozitivă (Jaangiraand Srinivasan, 1992, apud 

Jangira, & Ahuja, 1993). În plus, au fost dezvoltate materiale adapatate pentru nevoile speciale ale 

copiilor, iar nivelul de conștientizare și sprijinul din partea comunității au crescut, în urma 

demonstrării practicii din domeniul educației speciale.   

Exemplele de bune practici prezentate anterior reprezintă o sursă de motivație referitoare la 

dezvoltarea mai multor proiecte care să vizeze oferirea de servicii educaționale adaptate (în termeni 

de metode și mijloace didactice) nevoilor prezente la copiii cu diferite diagnostice, precum și creșterea 

integării sociale a acestora, alături de manifestarea unor atitudini pozitive din partea comunității în 

privința copiilor cu nevoi speciale.  
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EXPERIENȚE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

 

PROF. INV. PREȘC. IORDACHE ANTONETA-RODICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILVA MARE, B-N 

GRĂDINIȚA P. N. NR. 1 
 

 
Într-o accepţie generală, educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea 

personalităţii umane, în acelaşi timp, este un fenomen social, un atribut al societăţii, o condiţie a 

perpetuării şi progresului. Prin urmare se raportează, în acelaşi timp, la individ şi la societate, însă 

întreg sistemul de învățământ este angajat în profunde transformări educaționale și organizaționale. 

“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) 

Concluzionând părerile filozofului Jean Jacques Rousseau, omul acumulează abilități și 

deprinderi necesare vieții, precum și modalități de a conviețui, de la semeni, natură sau lucruri. Avem 

acces la informația necesară integrării în societate prin explorarea realității, a naturii, a oamenilor, a 

lucrurilor. Dacă suntem uniți într-un grup, aceste lucruri se pot face mai usor. 

Educația la rândul ei, are un impact mult mai puternic dacă se realizează în grup deoarece 

copilul/ elevul are acces la informație, poate fi instruit și educat sub supraveghere atentă a 

educatorului, poate beneficia de exemple de bună practică comportamentală, este stimulat permanent 

să gândească, să simtă, să trăiască, poate să fie parte dintr-o clasă și să își facă prieteni. 

Dată fiind situația pandemică actuală și dorința de a ne proteja de boli, școala online a devenit 

atât o obligativitate, o oportunitate cât și un progres. Școala online este punctul de plecare spre o nouă 

evoluție, adaptându-ne din mers tehnologiei și operând ca o trebuință cu aceste mijloace. Copiii au 

fost condiționați să acceseze mediul online, situație care a dus și la o acomodare, devenind în scurt 

timp o necesitate, un acces la educație, dar și o siguranță în propriul cămin. 

Practicarea școlii online presupune și dezavantaje pentru acele familii care nu au acces la 

internet și mijloace tehnologice moderne, fiind un inconvenient, o greutate, o dificultate la educația 

formală. 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. În mediul online, jocul nu este la fel cu cel din pauzele petrecute în curtea școlii.  

Dacă este să fie pusă în discuție situația supravegherii copiilor, acolo unde părinții lor lucrează, 

procesul instructiv-educativ desfășurat în mediul online nu beneficiază de atenta supraveghere a unui 

adult, sau dacă este vorba despre preșcolari, ei 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, filmulețul, jocul, să citească povestea, să pună întrebările legate 

de poveste, etc.). 

Cadrele didactice care au dobândit toată experiența și priceperea într-un mediu fizic, în perioada 

online, au avut nevoie de o pregătire riguroasă pentru a obține performanța dorită. 

În contextul societăţii actuale, a experienței la nivel mondial, situația inedită în care sistemul de 

învățământ a trebuit să se adapteze, tinde din ce în ce mai mult spre o educaţie fără frontiere, fiind 

puntea deschiderii către valori multiple, venind astfel în întâmpinarea fenomenului de globalizare a 

lumii contemporane. 

O educație de calitate reprezintă o bază solidă pe care copiii vor putea construi mai departe.  
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Educație fără frontiere 

 

Inst. Iordache Claudia                                                                                                      

Școala Gimnazială „Ion Luca”,                                                                                  

structură a Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” 

 
Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l face sociabil pe copil. De fapt, educația are 

un caracter cu multe dimensiuni și o definiție potrivită trebuie să ia în considerare ambele dimensiuni, 

astfel încât să poată îndrepta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor individului, cât și 

celor ale societății pentru care îl formăm. 

Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă din viața unui individ. Fiecare copil este unic, 

iar acest reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate în privința lui, cu scopul de a-l ajuta să 

se dezvolte.  

Cu cât suntem mai apropiați de copil cu atât îl putem înțelege mai bine, cu atât îl putem ajuta 

mai bine și putem să-l învățăm și să-l corectăm acolo unde greșește. Succesul educației se bazează pe 

efortul depus pe adaptarea individului la nevoile lui. 

Școala reprezintă a doua familie, un spațiu unde se practică educația, locul unde se asigură un 

volum important de cunoștințe, se formează și caractere deschise moderne. 

Educația adună acțiunile intenționate sau neintenționate, sistematice sau nesistematice, 

explicite sau implicite de modelarea și formarea omului din perspectiva unor finalități unită la 

reperele sociale, economice, culturale, istorice și sociale ale locului în care trăiește. Se poate spune 

că educația este o activitate complexă realizată între educator și educat cu condiția să existe cooperare 

în vederea formării și autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalității. 

Școala ca instituție a răspuns provocării prin lărgirea sferei de activitate și a realizat parteneriate 

cu societatea civilă, cu diferite instituții, cu comunitatea locală, asta deoarece învățarea se realizează 

peste tot, nu numai în școală. 

Educația formală cât și cea nonformală (educația formală: „educația instituționalizată, 

structurată in mod ierarhic, gradată cronologic si condusă de la centru - Ministerul Învățământului), 

prin tradiție, ea a constituit centrul de interes al politicii școlare”/;   educație nonformală: „orice 

activitate organizată în mod sistematic, creată în afara sistemului formal și care oferă tipuri selectate 

de învățare subgrupelor specifice populației) au ca punct comun faptul că ambele sunt organizate de 

societate, având ca scop de a ușura și de a eficientiza procesul formării unor comportamente 

favorabile învățării continue, prin mijloace proprii, de a transfera aceste comportamente în diverse 

domenii ale cunoașterii.  

Ambele sunt instituționalizate, deosebindu-se doar prin modalitatea specifică de a acționa și 

prin cadrul lor. Se constată, că în zilele noastre se realizează o extindere a acestor forme și astfel le 

crește potențialul educativ. 

S-a considerat multă vreme că școala este singura instituție care sprijină dezvoltarea individului 

prin procesele de educație și instrucție, dar se dorește și se simte tot mai mult nevoia de a se realiza 

un parteneriat activ cu familia și cu comunitatea în care se dezvoltă copilul. 
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Relația dintre profesori și părinți implică ieșirea din matca școlii și determină o cu totul altă 

abordare. În acest moment aceste relații sunt mult mai cuprinzătoare datorită măririi conceptului de 

colaborare spre cel de comunicare prin cooperare. 

Colaborarea dintre școală – familie – comunitate presupune o comunicare eficientă atunci când 

este vorba de interesul copilului. 
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Avantajele şi dezavantajele învăţării online 

 

 

Prof. înv. primar, Iordache Laura 

Școala Gimnazială Centrală, Câmpina 

 

 

 

 
    

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.” Încă de la început, doresc să evidențiez diferența 

dintre învățarea digitală și învățarea la distanță prin mijloace audio-video. Școala online 

presupune ,,implicarea unei echipe de programatori care transformă materia în programe de 

învățare digitală și dezvoltă lecții cu pași prestabiliți, unde elevii primesc feedback în timp real".  

Trebuie ținut cont de faptul că România a fost la început de drum în acest sens, iar 

principalul scop al acestei perioade a fost păstrarea legăturilor sociale  și emoționale cu cei mici, 

aici părinții jucând un rol important. Primul rol al cadrelor didactice a fost comunicarea cu 

părinții, care, în permanență, au fost informați în legătură cu modalitățile de predare online și 

obiectivele de învățare.  Un alt rol al profesorului a fost să-i încurajeze și să-i sfătuiască pe 

părinți să asigure un spațiu de lucru bine delimitat. Chiar dacă nu au camera lor, spațiul de lucru 

personal poate ține locul băncii în școala de acasă. Psihologic, asta va ajuta elevul să ia în serios 

lucrul și să fie mai responsabil.  

Cu toate că reușim, pe parcurs, să ne experimentăm prin participarea la cursuri, prin 

practică, cel mai important lucru trebuie să rămână, conectarea socio-emoțională cu elevii, care 

au nevoie să știe că cineva îi veghează, să simtă că fac parte dintr-un colectiv. Se știe că învățarea 

în mediul online nu asigură progresul maxim la capitolul cunoștințe și abilități noi, dar contribuie 

la deprinderea zilnică a învățării de acasă, chiar și două ore pe zi, fiind cruciale pentru sănătatea 

lor mentală și păstrarea motivației pentru școală. 

Am lucrat pe mai multe platforme, cu diferite aplicații, am accesat diferite site-uri: Skype, 

Zoom, Twinkl, WhatsApp, Kinderpedia, ASQ, Facebook, Messenger, Didactic.ro., GSuite, Google 

Classroom și pot să spun că am remarcat progresul treptat, acest lucru oferindu-mi satisfactie 

profesională.  Am fost un caz fericit, deoarece, la clasa mea, toți copiii au avut acces la internet si  au 

lucrat permanent de pe telefon, tableta, PC sau laptop.    Am încercat să-mi propun obiective simple 

și realiste, pentru a câștiga claritate și mai mult echilibru în relația cu elevii.  Am fost interesată de 

calitatea relației dintre copii (interacțiunea), de calitatea relației mele cu copiii. Cu toate acestea, am 

constatat că elevii de varstă școlară mică nu se pot concentra foarte mult în fața ecranului, informatia 

transmisa neajungând optim, asa cum mi-aș dori, la toti, mai ales ca există un număr mare de elevi la 

clasă.  Scopul acestei perioade a fost/este, în primul rând, păstrarea legăturilor sociale și 

emoționale cu cei mici.  Încă de la începutul perioadei, copiii au fost foarte încântați, deoarece 

prin intermediul aplicațiilor Zoom și Meet, au putut să urmărească prezentări, filmulețe de pe 

YouTube, au relaționat cu ceilalți colegii și au participat, întru-un procent foarte mare, la 

materialele pregătite de mine (la activitățile planificate).  

Momentan, platforma pe care lucrăm, GSuite, oferă o gamă variată de aplicații, care faciliteaza 

învatarea on-line, sincron și asincron. Copiii sunt încantati de modalitatea de lucru, fiind motivați de 

feedback-urile primite la teme. Am corectat fiecare temă individual și am trimis feedback chiar și  
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pe chat sau flux. În timpul sesiunilor online pe Zoom sau Google Meet, m-am concentrat pe 

conceptele de bază, cu o durată de 40 de minute de predare-învățare online folosind, în primul 

rând, prezentări Powerpoint ca suport vizual. Am constatat că sunt și elevi care îndrăgesc acest 

mediu online de învățare, dar subliniez faptul că acest lucru înseamnă  multe sacrificii din partea 

noastră, a cadrelor didactice: este nevoie de mai multă pregătire și de o învățare rapidă a 

instrumentelor digitale. Aceste aspecte m-au făcut să simt că în acestă perioadă aș fi avut  încă 

un job. De fapt, toţi învăţăm, și profesori, şi elevi, învăţăm împreună! 

Pentru eficientizarea învățării în mediul online, este important modul în care reușim să utilizăm 

instrumente utile în realizarea unor secvenţe de predare-învățare-evaluare: 

• Google Docs 

• Google Slides 

• Google Forms 

• Jamboard 

• Forms (Microsoft) 

Cu succes am utilizat și Padlet, o aplicaţie online care a permis copiilor să-și exprime cu ușurinţă 

opiniile pe un subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Poate fi folosit pentru sesiuni de 

brainstorming, crearea de întrebări şi răspunsuri, teme şi proiecte individuale sau în echipă, 

portofoliul elevului, exerciţii de tip icebreake la începutul lecţiei, ştirile clasei, sugestii de lectură. 

Pentru integrarea cu succes a resurselor digitale trebuie avute în vedere următoarele 

aspecte: competenţa specifică, stabilirea obiectivului activităţii,alegerea resurselor 

digitale,estimarea timpului de lucru pentru elevi,oferirea feedback-ului ,evaluarea 

performanţelor elevilor.  Dar, înainte de acestea, primul pas este să realizezi o evaluare realistă 

a nivelului de pregătire în care te afli. 

Dacă ar fi să simplificăm cele expuse în lucrarea de față, am putea realiza, schematic, 

câteva idei care să evidențieze avantajele și dezavantajele acestui model de învățare: 

 

1. AVANTAJE 

• Este mai ieftin 

• Economisește timp 

• Poți învăța de oriunde 

• Este cool/modern 

2. DEZAVANTAJELE ORELOR PREDATE VIRTUAL 

• Autodisciplinarea elevului 

• Tendința de a copia și de a nu mai fi creativ. 

• Absența diversității 

• Izolarea 

„Chiar dacă la început mulţi copii s-au bucurat la auzul veştii că se închid şcolile, pe parcurs şi-

au dat seama cât de mult le lipsesc colegii şi dascălii.”  

Un lucru este cert- integrarea tehnologiei informației în educație va fi accelerată în continuare, 

iar educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației școlare. 
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Şcoala  românească – înainte  şi  după  pandemie 

 

Prof. înv. primar Iosif Elena                                                                                              

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Jegălia 

 

Perioada în  care micii şcolari  îşi formează  deprinderile de bază şi  îşi dezvoltă gândirea  critică  

este  extrem  de  importantă, mai ales într-o perioadă  în  care aceştia dau  dovadă  de un interes sporit  

faţă  de tehnologia  informaţiei  ceea ce reflectă că elevii devin  de la  o vârstă fragedă  utilizatori şi 

buni cunoscători ai aplicaţiilor  digitale. 

 

Dacă înainte  de martie 2020   nu se punea mare  accent  pe utilizarea  la  clasă  a unor platforme  

educaţionale  care să activizeze copilul, iată  că, începând cu  această perioadă , necesitatea  impusă  

de apariţia factorului   numit  ,,Coronavirus” a implicat  urmărirea  unui  scenariu  didactic  adaptat  

mediului  online. Astfel, pentru  captarea  atenţiei  elevilor, am  folosit  activităţi  specifice  spaţiului  

virtual prin  prezentarea / share  screen a  materialului  didactic  selectat  în prelabil   sau  prin  diverse  

jocuri care  să îi  activizeze în cadrul  orelor. 

 

O  altă  schimbare  care   a  intervenit  în  viaţa noastră, a  tuturor, fie că  vorbim  despre  elevi, 

părinţi  sau  cadre  didactice, o  reprezintă  gestionarea  timpului,  cu  tot ceea  ce implică  acest  

aspect: rutina  zilnică, activităţile  săptămânale ale  întregii  familii.  

 

Putem spune chiar  că inclusiv  părinţii  sunt  cooptaţi  în  procesul instructiv – educativ,  unii 

fiind  nevoiţi  să-şi  modifice  programul  de lucru  pentru a veni în  sprijinul  copilului.  De  asemenea, 

este evident  că toţi  cei  implicaţi  în demersul  didactic au  fost  nevoiţi, în mod  direct  sau  indirect, 

să  găsească  modalităţile  cele  mai potrivite  pentru  a optimiza  învăţarea.  

 

Cu  toate   că  această  pandemie  a  scos  la  iveală  faptul  că  există  şi  modalităţi  alternative 

pe  care le putem  adapta în funcţie  de  reperele  socio – economice existente,  cei  mai  mulţi  

beneficiari  ai  educaţiei  au  resimţit  această  etapă  a vieţii lor ca pe  întrerupere  a tuturor  activităţilor  

pe  care  le  desfăşurau  anterior.   

 

Am  reuşit, din punctul  meu  de  vedere,  să  învăţăm  împreună  cum  să  adaptăm metodele  şi  

modalităţile  prin  care  învăţarea  să  devină  eficientă  şi  accesibilă  tuturor  copiilor ,  chiar  dacă 

nu a fost atât  de  simplu.  

 

 Ca profesor, am încercat  să descopăr  şi  să  dezvolt potenţialul  fiecărui  elev, să  ţin cont  de  

programul  şi  de  nevoile lor astfel  încât să  pot  valorifica  achiziţiile dobândite. 
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EXCURSIA DIDACTICĂ – MIJLOC EFICIENT DE EXPLORARE                                

A NATURII, DAR ȘI DE PROTEJARE A EI 

 

 

Autor Iovănescu Cristiana 

Scoala Gimn. ,,Petre Manarcescu,, Liopvu 

 

 
Planeta Pământ reprezintă o minunată îmbinare de bogății și frumuseți, cuprinse parcă într-un 

muzeu natural, călătorind de la Polul Nord și până la Polul Sud. Călătorind prin acest muzeu natural, 

excursionistul este surprins de comorile pe care le observă și anume: plante, animale, roci, peisaje 

încântătoare, peșteri, iar printre acestea, în anumite locuri, minunății greu de imaginat. Natura a creat 

așadar opere de basm.  

La munte, ca și la câmpie, la marginea lacurilor, bălților, mării, pe crestele semețe ale munților, 

în pădure ori în peșteri peste tot natura are un farmec deosebit. Astăzi, mai mult ca oricând aceste 

bogății naturale inestimabile pentru înșăși existența naturii ori pentru știință, trebuie ocrotite atât de 

adulți cât și de elevii  încă de la cele mai fragede vârste. Protejarea naturii este o problemă de mare 

actualitate și are un profund caracter social și uman, de aceea este necesar ca întreaga populație dar 

mai ales tinerii să protejeze natura. Omul, de la apariția sa, a contribuit la distugerea echilibrului 

natural prin tăierea pădurilor, pășunatul exagerat, exploatarea nerațională a bogățiilor subterane, 

poluarea apelor, toate au provocat eroziunea solului, dispariția multor specii de plante și animal și 

chiar distrugerea totală a unor regiuni. 

O formă modernă și actuală de explorare nemijlocită a lumii vii,  oferind elevilor prilejul de a 

observa obiectele și fenomenele așa cum se prezintă ele în stare naturală, dar și să pună  în practică 

cunoștințele, priceperile și abilitățile  de biologie dobândite la clasă sau laborator și nu numai. Cu 

ajutorul excursiei se pot transmite noi cunoștințe, se pot fixa și sistematiza cunoștințele dobândite în 

cadrul orelor de biologie, se pot realiza aplicații practice, dar în același timp se și insuflă dragostea 

pentru natură precum și necesitatea ei pe viitor.  

În general,  excursiile în natură  trezesc interesul elevilor pentru studiul naturii ținutului local, 

formează și dezvoltă la elevi priceperea de a realiza observații în natură, deprinderea de a aduna și 

conserva diverse plante și animale, interesul pentru munca de cercetare și ocrotire a mediului natural 

în care trăim. Elevii, cunoscând natura, o vor îndrăgi și o vor aprecia. 

În continuare voi prezenta modul cum s-a realizat o excursie didactică de scurtă durată cu elevii 

clasei a V-a de la Școala Gimnazială ,, Petre Manarcescu,, Lipovu,, județul Dolj, știut fiind faptul că 

nu foarte departe de aceasta localiate se află rezervația Valea Rea, punct de mare importanță științifică 

și ecologică. 

 

Tema excursiei a fost ,, Cunoșterea florei spontane din pădurea  Radovan”.  

Excursia s-a dasfășurat  respectând următoarele etape: 

 1.pregătirea excursiei: 1.1 pregătirea profesorului 

                                     1.2 pregătirea elevilor 

2. Desfăşurarea excursiei 

3. Valorificarea excursiei 

1. Pregătirea excursiei:  

Data și ora efectuării excursiei au fost anunțate elevilor cu aproximativ o saptămână înainte, 

timp în care au fost efectuate deplasări în teren în scopul identificării itinerariului pentru identificarea 

celor mai interesante locuri în scopul identificarii, observarii și cercetarii florei, faunei și vegetației 
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din padurea Radovan, pădure care se află în apropierea localității. Au fost pregătite materialele și 

ustensilele necesare efectuării aplicației practice. 

În prealabil s-a făcut și o documentare bibliografică cu privire la flora, fauna și vegetația de pe 

parcursul traseului. Elevii au fost instruiți cu privire la echipamentul vestimentar pe care trebuie sa-l 

posede pentru efectuarea excursiei și au fost organizați pe grupe de cate 4 elevi: grupa botaniștilor, 

grupa zoologilor, grupa ecologilor, colectivul clasei aV-a dispunand de un număr de 12 elevi. 

Totodată au fost luate și măsuri de protecție a muncii pe parcursul excursiei, măsuri ce constau în: 

elevii vor respecta pe tot parcusul traseului indicațiile făcute de profesor: să rămană în grup organizat, 

să nu să abată de la traseu, nu se vor îmbrâci, nu se vor juca cu materialele didactice, să păstreze 

liniștea pentru a recepționa informația emisă de profesor și să meargă cu grijă pentru a nu tulbura 

liniștea animalelor.   

2. Desfășurarea propriu-zisă a excursiei        

 La data fixată, la ora 8, în curtea școlii se face adunarea elevilor,  se verifică prezența, 

echipamentul care trebuie să fie corespunzător, se repartizează materialele și ustensilele pe grupe de 

activitate. Se vor prelucra normele de protecție a muncii în scopul evitării eventualelor accidente. 

Elevii au fost împărțiți în 3 grupe: 

- grupa I este grupa botaniștilor (4 elevi) având ca sarcină observarea plantelor ierboase și 

lemnoase, să noteze aspecte legate de fenologia lor și să observe adaptări ale acestora la polenizarea 

prin vânt sau insecte și  notarea observațiilor în carnețele, realizarea de  fotografii și colectarea de 

exemplare de plante în scopul presării, uscării și identificării lor. Materiale și ustensile necesare 

efectuării sarcinilor propuse: lupă, deplantator, detrminatoare, pungi de plastic, etichete, presă pentru 

plante, hartie. 

- grupa a II-a -grupa zoologilor (4elevi) având ca sarcină observarea și colectarea insectelor, 

observarea diferitelor  adaptări la modul de locomoție și hrănire  la  animale  vertebrate ca reptile, 

păsări, mamifere întâlnite și notarea lor în carnețele, montarea câtorva căsuțe pentru păsări,  realizarea 

de fotografii cu animalele observate. Materiale și ustensile necesare realizării sarcinilor propuse: fileu 

entomologic, binoclu, lupă, pungi de plastic, cutii cu capac perforat, borcane cu vată cu eter, borcane 

cu alcool, derterminatoare, plicuri pentru fluturi. 

- grupa a III-a grupă este grupa ecologilor (4 elevi) având ca sarcină descrierea elementelor de 

biotop (poziție geografică, altitudine, vânt, temperatură, lumnozitate, sol) și biocenoză (plante 

ierboase, plante lemnoase ca arborii și arbuștii), determinarea aspectului sezonier, observarea 

intervenției omului în natură și ecologizarea acestuia. Materiale și ustensile necesare efectuării 

sarcinilor propuse: busolă, ruletă, foarfece, cuțit, lupă, saci menajeri, cutii, mănuși de plastic. 

Pană la sosirea în pădure copiii au făcut observații și asupra plantelor ruderale și segetale pe 

care le-am întâlnit pe tot parcursul drumului ca: nemțișor de camp (Consolida regalis), mac de camp 

(Papaver rhoes), urzică vie (Urtica dioica), traista ciobanului (Capsela bursa-pastoris), mușețel 

(Matricaria recutita), troscot (Poligonum aviculare), pălămidă (Cirsium arvense), piciorul cocoșului 

de arătură (Ranunculus repens), lobodă salbatică (Atiplex patula), iarbă grasă (Portulaca oleracea). 

Ajunși în fața pădurii  elevii observă arbuști precum: porumbar (Prunus spinosa), păducel 

(Crataegus monogyna) și măceș (Rosa canina) și  au început să pornească în explorarea ecosistemului 

de pădure format în mare parte din stejar pedunculat (Quercus robur) și frasinul  de câmp (Fraxinus 

angustifolia) care intră în structura orizontală a pădurii îndrumați  și  de sarcinile bine stabilite prin 

fișa de aplicație practică. Prin observație directă se va remarca temperatura și luminozitaea mai 

scăzute decat în afara pădurii, iar umiditatea aeului și a solului mai ridicate în desișul pădurii precum 

și prezența animalelor: insecte ca: rădașca, criotorul,  amfibieni: salamandra, brotăcelul, broasca roșie 

de munte, păsări, reptile: gușterul, șarpele lui Esculap, păsări: pupăza, ciocănitoarea de stejar. Se va 

surprinde aspectul sezonier care este cel vernal, propice pentru realizarea tuturor acestor activități. 

Botaniștii  observă plantele întâlnite fie ca sunt lemnoase sau ierboase,  notează fenologia lor, 

realizează fotografii și colectează plante pentru presare și identificarea celor necunoscute. Copiii vor 

observa și plantele care se polenizează cu ajutorul vantului (stejaul, frasinul) datorită prezenței 

polenului în cantitate foarte mare și plantele care se polenizează cu ajutorul insectelor au flori cu mult 
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nectar și sunt viu colorate:viorelele (Scilla biflora) sau violetele (Violeta spp.). Toate datele se vor 

trece într-un tabel. 

Zoologii vor porni și ei în observarea diverselor animale intâlnite și realizează  fotografii și 

colectează insecte ca gândaci (Coleoptere), fluturi (Lepidoptere), ploșnițe (Ortoptere), muște și țanțari 

(Diptere), albine, viespi, furnici (Himenoptere) și le introduc  în borcane cu vată îmbibată in eter și 

au observat adaptări ale acestora la polenizare, hrănire (aparatul bucal al insectelor), deplasare fie 

prin zbor, fie prin mers sau sărit. Au fost întalnite brotăcelul, gușterul, pasări ca ciocănitoarea de stejar 

și pupăza. Au fost notate observațiile în carnețele, iar la final se va întocmi un tabel cu aceste date. 

Ecologii și-au îndeplinit și ei sarcinile pe care le-au avut de îndeplinit și anume: au precizat  

poziția geografică, aspectul sezonier, au notat temperatura aerului, solului, au precizat luminozitatea, 

umiditatea și precipitațiile. De asemenea elevii au observat intervenția omului prin prezența deșurilor 

menajere chiar la intrarea în pădure și au colectat cât s-a putut în sacii de plastic pe care i-au avut la 

îndemană. S-au observat plantele așezate în mai multe straturi: ierbos, arbuști și arbori. Toate aceste 

s-au trecut în carnețelele de observații, după care se vor trece într-un tabel. 

3. Valorificarea excursiei s-a făcut într-o dată ulterioară,  în laboratorul de biologie, unde sub 

supravegherea profesorului, elevii au prelucrat, presat, conservat în vederea realizării herbarului și  

utilizării lui ca material intuitiv la orele de biologie. 

 

Concluzii ce se pot desprinde dintr-o excursie: 

- este atractivă și recreativă atât pentru profesor cât și pentru elev; 

- însușirea noilor cunoștințe se face direct în natură; 

- se formează abilități de observare a fenomenelor naturii; 

- contribuie la dezvoltarea unui comportament ecologic; 

- are o dimensiune instructiv-educativă și una educativ-estetică, 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

Prof. înv. Primar Iovănescu Simona Monica 

Școala Gimnazială „George Gârda” Mănăștiur 
 

 

 

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 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! 

 

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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MODELE DE BUNE PRACTICI                                                                                           

ÎN EVALUAREA ONLINE 

 

 

prof. Delia - Lucia Iovanovici 

Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Timișoara 

 

 
 

Calitatea şi mai ales eficienţa procesului de învăţământ sunt dependente de o proiectare 

pedagogică riguroasă, de alegerea şi de folosirea celor mai adecvate strategii de predare-învăţare şi 

de aplicarea unui sistem de evaluare corect. 

Evaluarea reprezintă un moment esenţial în demersul didactic, de ea fiind interesaţi deopotrivă 

profesorii, elevii, dar şi societatea în ansamblul ei. Fiind factor important în buna funcţionare a 

procesului de învăţământ, evaluarea merită o analiză profundă, pornind chiar de la termenul evaluare 

căruia i s-au dat diferite semnificaţii epistemice. 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în 

cadrul acestuia  fiind  reconsiderat,  mai  ales  în  ultimele  decenii,  datorită numeroaselor cercetări, 

studii, lucrări elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind   organic   

integrată   în   procesul   de   învăţământ, având   rolul   de   reglare, optimizare, eficientizare a 

activităţilor de predare-învăţare. 

În această perioadă, în care activitatea s-a desfășurat atât în mediul școlar, cât și online sau 

hibrid, evaluarea a suferit mai multe mutații, iar toate reperele didactice și metodologice cunoscute 

până acum trebuie regândite. În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative şi 

alternarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne 

(alternative/complementare) adaptate școlii online și hibrid. 

Valorificarea   evaluărilor   privind   performanţele   şcolare   constituie   o   temă   cu   largi 

posibilităţi   de   abordare   la   toate   nivelurile   sistemului   de   învăţământ.   Principalele   căi   de 

valorificare   a   evaluărilor   rezultatelor   şcolare   în   scopul   ameliorării   procesului   didactic   

sunt identificate, mai ales, la nivelul strategiei evaluării formative, dar şi la nivelul metodelor şi al 

procedeelor de evaluare a rezultatelor şcolare, precum şi la nivelul formelor de realizare a conexiunii 

inverse. 

În perioada școlii online și hibrid se recomandă includerea în acţiunile de corecţie sau de 

sprijinire a învăţării,  a   unor   platforme   educaționale,   aplicații.   Un   portal în sprijinul cadrelor 

didactice este  https://digital.educred.ro/. La scurt timp după suspendarea cursurilor școlilor a fost 

creat acest spațiu pentru toți profesorii dornici să valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare 

cu elevii, fructificând experiența și rezultatele obținute până acum în proiectul CRED (site   si   pagina   

Facebook).  Acolo   sunt   puse   la   dispoziție   și   resurse   din   surse   din   afara Proiectului CRED, 

contribuind astfel la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utilize și de a dezvolta resurse 

educaționale deschise (RED). Resurse educaționale deschise se pot regăsi și pe site-ul ISJ Timis, la 

secțiunea RED. 

Atunci   când   cadrele   didactice   se   gândesc   la   evaluare, trebuie să pornească de la 

principalele forme de evaluare. În mare parte, în literatura de specialitate formele de evaluare sunt 

structurate în: metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice și metode complementare  

(moderne):   observarea   sistematică   a   comportamentului,   referatul/eseul, proiectul, portofoliul, 

autoevaluarea etc. 

Pentru probele orale putem folosi fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau 

pur și simplu camerele web. Majoritatea unităților școlare folosesc aplicații precum Meet, Zoom sau 

Discord pentru a realiza atât activități de predare, cât și de evaluare. Aceste  platforme educațuionale  
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conțin   și   chat   și   opțiunea   comentarii,   astfel   testele,proiectele și temele pot fi corectate, 

oferindu-se feedback direct fiecărui elev. De   asemenea,   se   poate   utiliza   și   tabla   albă   

interactivă,   colaborativă   care   poate   fi accesată pe www.https://awwapp.com/. 

În cazul probelor scrise, se recomandă, evaluarea asistată de calculator, care impune regândirea   

mijloacelor   de   evaluare.   În   prezent, sunt   utilizate   cu   succes   mai   multe   softuri educaționale 

și aplicații care permit testarea educabililor.  Cu   ajutorul   calculatorului, evaluarea   este  făcută   

instantaneu, evaluatul   primind   un punctaj pe loc. Majoritatea unităților școlare au beneficiază deja 

de* un abonament G Suite for Educațion, recurgând   la   itemi   obiectivi, semiobiectivi   sau   

subiectivi.   Google   Forms   permite   realizarea testelor pornind de la tipul de întrebare: cu răspuns 

scurt, răspunsuri multiple - elevii aleg una sau mai multe variante, într-un paragraf – un răspuns mai 

lung, de exemplu un text/eseu, casete de selectare – elevii aleg mai multe variante simultan, dropdown 

– elevii aleg o variant dintr-un meniu care se deschide, încărcați fișiere, grilă cu mai multe variante – 

elevii aleg o opțiune dintr-o grilă de variante cu un număr stabilit de rânduri și coloane etc. 

Acest tip de evaluare este unul bun deoarece profesorul poate insera și o Cheie de evaluare în 

timp real, elevul putând să realizeze care au fost greșelile în cadrul evaluării, iar la finalul testului 

poate să-și vadă și nota 

Deși este o evaluare bună, totuși are și puncte slabe pentru că vine cu un feedback insuficient. 

Comunicarea notei nu oferă niciun indiciu explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. 

Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. 

O altă metodă de evaluare pe care o recomandăm este ASQ, o platformă digital gratuită, în  

limba   română, care să  ușureze  și   să  eficientizeze cu adevărat   întregul process didactic și de 

învățare și evaluare.  

Profesorii inițiatori au organizat fiecare lecție plecând de la explicarea noțiunilor de bază în 

format video și text, continuând cu exemple și exerciții pe principiul step-by-step, ce cresc gradual 

dificultatea și completând cu teste de evaluare ce măsoară nivelul cunoștințelor acumulate. Această 

platformă le oferă profesorilor posibilitatea de a urmări, verifica și corecta în timp real exercițiile și 

testele pe care elevii realizează. 

MyKoolio e o altă platformă de elearning din românia care vine în ajutorul cadrelordidactice.  

https://www.mykoolio.com/ oferă lecții interactive, exerciții rezolvate și de rezolvat,teze și teste 

recapitulative pentru limba română destinate ciclului gimnazial. TestMoz e o platformă care permite 

realizarea testelor online - https://testmoz.com/. Triventy și WorldWall sunt alte platforme   

colaborative bazată pe Quiz-uri   - https://www.triventy.com/, https://wordwall.net/ Google Jamboard 

este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate 

răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. Kahoot e o platformă recomandată în cazul autoevaluării. 

Baza pedagogică a acestei 

Nu trebuie uitată nici DigitalEdu – resurse educaționale digitale, o bază de date cu resursele   

educaționale   deschise   în format digital   create   de   cadre   didactice, organizate   pe discipline și 

ani de studiu.  

Conține linkuri la teste, fișe de lucru, jocuri didactice, filme și simulări 

https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/ 

Pe lângă cele enunțate mai sus, la momentul actual există o mulțime de instrumente online ce 

pot fi utilizate atât în activitatea de predare-învățare, cât și în cea de evaluare. 

În   perioada   școlii   online   și   nu   numai, recomandăm   metodele   de   evaluare 

complementare precum proiectul, referatul, investigația care reprezintă „o metodă complexă de 

evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor   pentru   evaluarea   sumativă.” (Cucoş, 

2008, 138). Elaborarea acestora necesită o perioadă mai mare de timp (câteva zile sau câteva 

săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 

În   utilizarea   acestor   metode   se   pot   folosi   instrumente   online   precum: 

https://bookcreator.com/, o platformă care permite crearea de ebook-uri, cărți digitale cu pagini 

mișcătoare mai ales pentru evaluarea conpetențelor de lectură, 

https://www.gocomics.com/comics/popular, care   permite   realizarea   unor   benzi   desenate,  

https://crello.com/ pentru crearea de animații, 
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Pentru   evaluarea   cunoștințelor   elevilor   de   gimnaziu, a fost   realizat   site-ul 

https://www.examenultau.ro, platformă   dezvoltată   de Intuitext   pentru pregătirea   în   vederea 

susținerii examenului de Evaluare Națională. 

O platformă similară a fost realizată și pentru ciclul liceal, https://izibac.ro,care conține și o 

aplicație pentru telefon cu ajutorul căreia elevii se pot pregăti și își pot testa cunoștințele în vederea 

susținerii examenului de Bacalaureat. 

Evaluarea online, asistată de calculator are o multitudine de avantaje deoarece este, în 

 acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă. Astfel, 

evaluatorul dezvoltă nu doar competențe teoretice, ci și practice, plasează elevul într-o situaţie de 

cercetare autentică, cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia,   

facilitează   abordările   de   tip   inter-   şi   transdisciplinar,   promovează interevaluarea/autoevaluarea 

şi inter învățarea, oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri (cunoştinţe, capacităţi, 

abilităţi) în timp real și dezvoltă capacităţii de investigative, de analiză, sinteză, comparaţie, 

generalizare şi abstractizare și facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc.. 

Printre limitele evaluării online amintim: apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile 

elaborării în grup a proiectelor), minimalizarea rolului profesorului care nu mai poatăsă îi 

supravegheze în totalitate în timpul evaluării, posibilitatea de a frauda evaluările, riscul preluării unor 

sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi, dificultăți în identificarea unor criteria 

pertinente de evaluare holistică; 

În   concluzie, feedback-ul, testarea   și   evaluarea   în   școala   online   sau   hibrid   este   o 

provocare   a   noii   realități   educaționale   pentru   toate   cadrele   didactice.   În  contextele online, 

implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană profundă 

și semnificativă.  

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi e o dovadă a progresului educațional. 
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Şcoala online sub semnul întrebării 

 

CODRIN IOVIN                                                                                                                        

Școala Gimnazială Adam Nicolae Arad 

 

Nevoită a se descurca în contextul distanţării fizice şi sociale, şcoala a trebuit să se reinventeze 

într-un timp extrem de scurt. De pe o zi pe alta s-a trecut din mediul fizic în cel virtual. Profesorii s-

au adaptat din mers. Toate activităţile desfăşurate până atunci în intimitatea clasei, implicând doar 

eleviii şi profesorii, au devenit accesibile întregii familii. Părinţi, bunici, fraţi mai mici, toată lumea 

poate vedea/ asculta lecţia predată de doamna/ domnul.   

După primul val de online, în care cadrele didactice s-au descurcat cum au putut, au apărut 

platformele educaţionale salvatoare, oferind posibilitatea structurării materialelor predate şi a video-

lecţiilor într-o oarecare siguranţă în ceea ce priveşte protecţia datelor şi securitatea pe internet. Cu 

toate acestea, online-ul a adus cu sine destule probleme: refuzul profesorilor sau al copiilor de a se 

expune în mediul virtual, neputinţa copiilor de a se concentra în atmosfera informală din propria casă, 

lipsa device-urilor care să asigure fiecărui copil posibilitatea educării de la distanţă şi altele asemenea. 

Desigur, nu au lipsit nici situaţiile hilare, în care elevi sau profesori au devenit „virali” pe internet, cu 

momente amuzante sau gafe jenante. 

Opinia generală este că şcoala online este un compromis, dacă nu chiar un eşec, în ceea ce 

priveşte eficienţa învăţării. Totuşi în această perioadă a fost singura formă de educaţie posibilă. Şi 

consider că are părţile ei bune.  

În primul rând, faptul că la nivel preşcolar şi la ciclul primar a fost nevoie de asistenţa părinţilor 

la „lecţie” a oferit păsibilitatea stabilirii unei legături mai strânse între părinte şi profesor, aceştia 

devenind colegi de muncă şi coparteneri la educaţia copiilor într-un mod cu totul nou. În acest fel, 

părintele a putut să observe „la prima mână” activitatea cadrului didactic şi chiar să constate adesea 

că a face educaţie copiilor nu este un lucru uşor. Parteneriatul şcoală-familie a fost consolidat, 

implicând părintele în mod activ.  

De asemenea, cadrul didactic a avut ocazia de a da măsura priceperii sale, atât în ceea ce priveşte 

tehnologia, cât şi organizarea şi susţinerea activităţilor. Se poate spune că aceste lecţii deschise au 

oferit ocazia cadrului didactic de a-şi promova imaginea sieşi, promovând în acelaşi timp îmaginea 

şcolii din care face parte, prin fiecare şi oricare dintre activităţile pe care le-a conceput cu dăruire şi 

interes. Atât platformele educaţionale, cât şi aplicaţiile de social-media (facebook, whatsapp) au fost 

folosite în scopul postării activităţilor cadrului didactic, dar şi a produselor activităţii elevilor sau 

preşcolarilor implicaţi, educaţia şi şcoala acaparând astfel şi aplicaţiile de divertisment. 

Activităţile concepute pentru copii au fost adaptate, fiind folosite o serie de instrumente de lucru 

online, care au înviorat activităţile obişnuite, oferind copiilor un lucru mult dorit: jocuri (educative) 

pe calculator. Astfel, am învăţat să numărăm, să povestim, să cântăm, să realizăm lucrări artistice 

folosind instrumente precum: youtube, wordwall, liveworksheets, story-jumper, learning apps şi 

multe altele, care pot fi folosite în continuare la clasă, în activităţile de la şcoală/ grădiniţă. Fără 

presiunea acestei pandemii, aceste activităţi şi aplicaţii antrenante şi distractive şi-ar fi găsit locul 

mult mai lent în activităţile şcolare, dacă şi l-ar fi găsit vreodată. 

Indiferent de evoluţia pandemiei şi a societăţii, consider că online-ul  e aici ca să stea, întrucât 

tot ce s-a realizat în acest context, în ceea ce priveşte munca şi învăţatul de la distanţă sunt lucruri 
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câştigate, cu potenţial de utilizare şi în activităţile obişnuite de la clasă. În plus, anumite activităţi 

online pot (şi ar trebui) să continue în paralel cu cele clasice.1 

În cadrul şcolii schimbările par tot mai multe şi tot mai dese. Cadrul didactic este adesea copleşt 

de rapiditatea cu care trebuie să le facă faţă. În acest context, probabil că cea mai importantă 

competenţă pe care trebuie să ne-o formăm nouă înşine este aceea de a învăţa să învăţăm,  pentru a 

reuşi să ne adaptăm şi să ne reinventăm în permanenţă. 

 

 

  

 
1 Exemplu un test conceput pentru evaluare: 

https://docs.google.com/forms/d/11zMZKO0OTgpH1YIvS521AQPaH5KZ9UCw4xHIznDIy0U/edit?usp=drive_w

eb  
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Ora de limba și literatura română                                                                                               

în școala de acasă și învățământul online 

 

 
Prof. Irimescu Alina 

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești 

 

 

Parcă nicăieri nu e mai posibil ca în sistemul de învățământ românesc să te reinventezi la tot 

pasul, să găsești soluții dintre cele mai surprinzătoare și să te ridici din nou, asemenea Păsării Phoenix 

de câte ori cazi sau ai impresia vă a devenit imposibil să o scoți la lumină. 

În timpul pandemiei care a răvășit întreaga lume, trăim în sistemul românesc de învățământ un 

paradox- cu cât lucrurile par mai greu de realizat, cu atât se găsesc soluții dintre cele mai 

surprizătoare, care ilustreză de fapt, spiritul de supraviețuitori al românilor. 

Este adevărat că sunt destule dificultăți, că ne putem plânge de reticența unor profesori de a 

preda online, de rezistența la nou a altora, dar este clar că au apărul mai ale lucruri lăudabile în 

activitatea de zi cu zi de la clasă. În ceea ce privește limba și literatura română, materia a beneficiat 

din plin de toată implicarea din mediul online. Tehnologia a influențat, considerăm, în mod pozitiv 

desfășurrea demersului didactic.  

Și alte materii beneficiază de lumina nouă în care poate pune tehnologia actul predării și al 

învățării. Există astăzi numeroase platforme care pun la dispoziție materiale audio și video, 

demonstrații științifice, lecții online sau fel de fel de posibilități de a capta și de a menține treză atenți 

elevilor, fie aceștia din ciclul gimnazial sau cel liceal, în egală măsură. 

Nu punem la îndoială faptul că există încă zone în care predarea online nu se poate desfășura 

din cauze tehnice sau determinate de sărăcie sau alte dificultăți întâmpinate, dar sunt și multe altele 

în care orele se desfășoară mai lesne așa, elevii au acces imediat la manual, fie el și în format 

electronic, la textul operei literare aflat în format pdf pe internet, la ecranizările operelor, la jocuri, 

teste, animații și alte căi prin care se pot apropia mai ușor de un subiect din aria literaturii. 

Dacă în alte țări aceste lucruri erau de la sine și erau implementate din anii anteriori, la noi se 

observă o sincronizare rapidă și oarecum nesperată cu sistemele de învățământ din țările vestice sau 

chiar de peste ocean. S-a făcut, ce e drept, și un schimb rapid de bune practici datorită posibilității de 

organizare a unor workshop-uri, webinarii, mese rotunde, în cadrul unor proiecte de la cele la nivel 

regional și local, până la cele de la nivel național și internațional. Schimbul de bune practici a dovedit 

și implicarea deosebită a tuturor, dorința de perfecționare a profesorilor. 

Lecțiile inter- și intra- și trans-curriculare au căpătat o pondere deosebită, s-au îmbinatt cu cele 

care oferă puncte de reper în psihologie, sau chiar în direcția dezvoltării personale. 

Școala de acasă nu este soluția ideală dar putem lua părțile bune, ceea ce adaugă valoare și dă 

sens actului de învătământ, ceea ce potențeză demersurile didactice ale tuturor celor implicați în 

educație. 

Se poate vorbi și de o schimbare a paradigmei în învățământul de astăzi deoarece se mută tot 

mai vizibil acceantul pe elev, pe evoluția sa conștientă și asumată, pe implicareea îm propria 

dezvoltare. 
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ON-LINE TEACHING STRATEGIES,                                                                             

EFFICIENT COMMUNICATIVE METHODS 

 

Irimia Aurora,                                                                                                                       

Școala “V. Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

 

 

On-line teaching has its high and low points: being able to share the screen is the best part-- 

that can bring us closer and connect us. Teachers can also share documents and by sending a link to 

the students, they are able to fill in with the right verb, or the right verbal tense form, or they can draw 

lines while listening to a text.                                                                                                      

I start my lessons making power point presentations which trace back in time the origins of a 

certain holiday: celebrated in December every year, if we talk about Christmas, or November, if I 

refer to the Thanksgiving Day. The students read and answer my questions on the topic. They like 

such kind of activities that give them the freedom to speak. I always encourage them to speak, to get 

them talking. SONGS are the starting point in my activities, especially with the little students in the 

2nd, or in the 3rd grade and they support everything that comes next. The students make fabulous 

Christmas cards, full of joy and color, no matter the fabric. They are also very eager to write letters 

to SANTA CLAUS, and we, the grown-ups relive our memorable moments in our past. Christmas is 

such a wonderful time of year! The teenagers also made a good impression on me when, during our 

on-line classes this year, I asked them to share the screen for us and play a famous Christmas song 

they like. I was impressed, they chose really nice and interesting songs. Some I knew, some did not, 

but it was a nice surprise and I still keep it in my heart. I came to know them better. They got high 

grades. These are great teaching strategies that work and support our efficient communicative 

methods.  

They are “forced’ to answer my every year question “What are you thankful for? Or I find 

interesting, nice quotations which I like and I hope to be a starting point for their essays. 

“Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns 

denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house 

into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today and 

creates a vision for tomorrow.” (Melody Beattie) Writing essays makes students more confident in 

their ability to use the language and develops their writing skills.                                 

Crosswords are also very funny and challenging. I often use them, too.  
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Școala online - un progres pentru învățământul românesc? 

 

Autor: Irimia Ramona Maria 

 
Sistemul de învățământ a cunoscut in ultima perioada importante transformări educaționale și 

organizaționale, de la grădiniță până la universitate, 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 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 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.  

De asemenea, profesorul 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.  

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 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. 
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Într-o societate plină de informații, educația media și informația permite elevilor 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 

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: creativitate, inovație, spirit de echipă, inovație. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Irimieș Maria - Cristina                                                                                               

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca 

 

 

DATA: CLASA: a IX-a 

DISCIPLINA: Matematică – Algebră  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Funcția de gradul I 

TITLUL LECTIEI: Semnul funcției de gradul I 

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 

DURATA: 50 min 

SCOPUL: Însușirea capacității de a determina semnul funcției de gradul I 

COMPETENȚE GENERALE:   

CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri 

matematice 

CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau 

globală a unei situaţii concrete 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

CS2. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, 

sistemelor de ecuaţii 

CS3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I sau 

din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca individuală 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Tabla, caietul, manualul, laptopul, videoproiector, 

GeoGebra 

FORME DE ORGANIZARE: Frontal şi individual 

BIBLIOGRAFIE: Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică - Manual pentru clasa a IX-a, 

TC+CD, Editura Carminis, Pitești 2004 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
 

ETAPELE 

LECŢIEI 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII 

DIDACTICE 

METODE DE 

EVALUARE 

Captarea 

atenţiei 

elevilor 

Se asigură condiţiile optime 

pentru desfăşurare a lecţiei. 

Se pregătesc cu cele 

necesare pentru 

lecţie. 

Conversaţia  
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Reactualizare

a 

cunoștințelor 

anterior 

dobândite 

Verifică temele elevilor. 

Adresează întrebări din lecția 

predată anterior. 

• Care este forma funcției 

afine? 

• Cum determinăm 

monotonia funcției afine? 

• Cum reprezentăm grafic 

o funcție afină? 

• Ce este graficul funcției 

afine? 

Colaborează la 

verificarea temei și 

rezolvă la tablă sub 

îndrumarea 

profesorului 

exercițiile 

nerezolvate acasă. 

 

Răspund întrebărilor 

adresate de către 

profesor. 

Conversaţia Tema de casă 

 

 

Evaluare 

orală 

Anunţarea 

titlului lecţiei 

şi a 

obiectivelor 

Notează titlul lecţiei pe tablă  

„Semnul funcției de gradul I” 

  şi anunţă obiectivele urmărite 

în cadrul acestei lecţii. 

Elevii ascultă cu 

atenţie, 

conştientizează 

obiectivele şi 

notează titlul în 

caiete. 

Conversaţia  

 

 

 

Prezentarea 

de material 

nou și 

dirijarea 

învățării 

Propune reprezentarea 

graficului atât cu ajutorul 

aplicației GeoGebra, cât și la 

tablă, pentru următoarele 

funcții: 

a) f: ℝ → ℝ, f(x) = 2x + 1 

b) f: ℝ → ℝ, f(x) = −2x + 1 

Explică pașii pe care îi 

parcurgem pentru a determina 

semnul funcției de gradul I. 

Fie funcția f: ℝ → ℝ, f(x) =
ax + b, a ≠ 0. 

Rezolvăm ecuația 

 f(x) = 0 ⇔ ax + b=0⇔ ax =

−b ⇒ x = −
b

a
, a ≠ 0 

Construim tabelul de semn 

x 
-∞                  −

b

a
                     

+∞ 

f(x) 

 Semn contrar    0          

semnul 

lui a                         lui a 

Concluzia 

f(x) > 0 ⇔ x ∈  … 

f(x) < 0 ⇔ x ∈  …   

Elevii ies la tablă și 

reprezintă graficul 

celor două funcții.  

 

Îndrumați de 

profesor, reprezintă 

și în aplicația 

GeoGebra graficele 

funcțiilor. În urma 

reprezentării 

graficelor funcțiilor, 

deduc semnul 

funcției de gradul I. 

 

Elevii scriu cu 

atenție și participă 

activ la lecție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munca 

individuală 

 

 

 

Descoperirea 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

Analiza 

răspunsurilor 
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f(x) = 0 ⇔ x ∈  …  

 

Fixarea 

cunoştinţelor 

Propune pentru rezolvare 

exercițiile: 

1. Stabiliți semnul funcțiilor 

f: ℝ → ℝ, în cazurile: 

a) f(x) = 2x + 4 

b) f(x) = −3x + 9 

c) f(x) = 12x − 6 

d) f(x) = 2 − x 

e) f(x) = 2x − 8 

f) f(x) = (x − 2)(2x − 1) 

g) f(x) = x(x + 1)(x − 3) 

h) f(x) =
x−2

x+1
 

i) f(x) =  
1−2x

3+x
 

j) f(x) =
x

(x−2)(x−1)
 

Rezolvă la tablă şi în 

caiete problemele 

propuse de profesor.  

 

Verifică rezultatele 

obţinute cu cele de la 

tablă. 

Exerciţiul 

 

Munca 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Analiza 

răspunsurilor 

Asigurarea 

 feed-back-

ului 

Evaluează prin aprecieri orale 

şi prin notare elevii care au 

participat la desfăşurarea 

lecţiei.  

 Conversaţia Aprecieri 

verbale 

Analiza 

activităţii 

Tema pentru 

acasă 

Anunţă tema pentru acasă. 

 

Notează tema pentru 

acasă. 

Conversaţia  
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Educația de la școală și de acasă = educația pentru viață 

 
 

Prof. Isac Elisabeta,                                                                                                              

Liceul Tehnologic Decebal, Caransebeș, Caraș-Severin 

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

măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre 

fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” (Child’s Appeal) 

 

Reforma învăţământului românesc are ca şi cheie a reuşitei atitudinea dascălilor faţă de 

diferitele dimensiuni ale schimbării. Prin profesia noastră, noi, educatorii suntem cei care dăm viaţă 

transformărilor proiectate la nivelul sistemului de învăţământ prin reformele care vizează calitatea 

educaţiei. 

Cei patru piloni ai educaţiei secolului XXI sunt: a învăţa să cunoşti/a învăţa să faci/a învăţa să 

fii/a învăţa să convieţuieşti (J.Delors,  Comoara lăuntrică ). 

Omul zilelor noastre este în principal preocupat de ideea de rentabilitate a vieţii sale concrete, 

de economic şi uită din ce în ce mai mult de „investiţiile morale şi spirituale” cele care îl fac demn 

de condiţia sa umană. Deci, este nevoie să i se amintească că gradul de civilizaţie al unei epoci se 

măsoară printr-o sumă de valori. Educatorii îşi au în acest sens rolul lor esenţial. 

Învăţarea are nu numai un caracter adaptativ la solicitările tot mai complexe ale mediului, dar 

ea constituie şi principala modalitate de împlinire umană. 

Decalajul dintre societăţi are la bază faptul că nu se învaţă cât şi cum ar trebui. În acest sens în 

locul unor tipuri de învăţare anacronice (de menţinere şi prin şoc), dinamismul fără precedent al 

timpului istoric actual impune învăţarea de tip inovator, care e definită de o trăsătură anticipativă şi 

participativă. 

Vorbind despre educatori, 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, sentimentelor. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 

intelectual, moral și 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 și respectarea identităţii sale, cu familia, prin recunoaşterea importanţei 

acesteia şi atragerea în procesul didactic  cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică 

şi le foloseşte activ.  

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza singură obiectivele educaţionale 

stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii, educaţia care desăvârşeşte fiinţa umană este educaţia 

pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi comunitate. 

Un parteneriat real, 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. 

Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru 

motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: părinţii sunt juridic 

responsabili de educaţia copiilor lor/ învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului, o bună 

parte a educaţiei se petrece în afara şcolii/cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale 

asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că 

unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala/grupurile sociale 
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implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să influenţeze gestiunea 

şcolară. 

În contextul pandemic actual, societatea, implicit școala au suferit o lovitură neașteptată, 

impunându-se astfel gestionarea situației. 

Educația fără frontiere, educația de acasă oferă fiecărui elev și profesor oportunitatea de acces 

spre o formă de învățământ modernă. Necesitatea adaptării la susținerea cursurilor online, noutatea 

situației și dificultatea, au făcut ca elevi, părinți și profesori să treacă prin multe experiențe noi, nu 

totdeauna plăcute. Școala de acasă ne-a adus pe toți împreună într-o altfel de oportunitate de învățare, 

reașezare și transformare, iar colaborarea dintre profesor, elev si părinți este una foarte importantă.                                                                                                                              

Învățământul clasic a fost nevoit să impună o serie de schimbări, printre inovațiile implementate 

numărându-se metoda învățării la distanță care utilizează diverse platforme educaționale și mijloace 

de comunicare. Această practică prezintă ca toate metodele tradiționale ori moderne, o serie de 

avantaje și dezavantaje.  

 

Dintre avantajele acestui tip de învățare se pot evidenția câteva aspecte: 

 

 •Mutarea cursurilor în on-line încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

sporește creativitatea și încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi 

autodidacți•Confort sporit la nivel de management al clasei•Accesul la cunoștințe, informații poate fi 

posibil în orice context•Materialele pot fi personalizate•Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără 

constrângeri•Elevul poate învăța în ritmul lui propriu•Elevul poate beneficia de feedback rapid și 

permanent•Adaptarea la predarea on-line încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-

și materialele și practicile pedagogice mult mai ușor•Întărește legătură afectivă dintre părinte și copil 

•Permite părinților să aibă un control mai mare asupra noțiunilor și cunoștințelor care trebuie 

asimilate de către copil,etc. 

Dintre dezavantajele învățării online, pot fi amintite:  

•Lipsa accesului la tehnologie/dispozitive/conexiuni defectuoase•Lipsa posibilității notării 

adecvate și a testării eficiente•Profesori, elevi și părinți cu abilități limitate în utilizarea platformelor 

online, derularea actului didactic devenind un proces anevoios de ambele părți•Lipsa 

spațiilor/condițiilor potrivite pentru învățat online•Lipsa concentrării  elevilor la lecții, unii preferând 

să stea ascunși în spatele camerelor web•Mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună un efort 

individual susținut,  copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți 

elevi este extrem de dificil•Surmenaj datorat expunerii prelungite la calculator și debusolare datorită 

alternării școlii online cu cea fizică, în funcție de scenariile pandemiei•Copiii pot deveni anxioși, 

dependenți de părinți•Educația online privează copilul de experiența lumii reale datorită faptului că 

lipsește interacțiunea fizică cu colegii/munca în echipă. 

Doar viitorul ne va spune dacă școala de acasă a însemnat, pentru întreg sistemul educațional, 

pe lângă noutate/provocare…și progres. Să nu uităm că părinții de azi sunt copiii de ieri și copiii de 

azi, vor fi mâine părinți…  

Concluzia o putem trage noi toți și fiecare deopotrivă, meditând la versurile lui Kahlil Gibran - 

Despre copii - 

Copiii voştri nu sunt copiii voştri. 

Ei sunt fiii şi fiicele dorului Vieţii de ea 

însăşi îndrăgostită. 

Ei vin prin voi, dar nu din voi, 

Şi, deşi sunt cu voi, ei nu sunt ai voştri. 

Puteţi să le daţi dragostea, nu şi  

gândurile voastre, 

Fiindcă ei au gândurile lor. 

Le puteţi găzdui trupul, dar nu şi sufletul, 

Fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei 
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de mâine, pe care voi n-o puteţi vizita nici 

chiar în vis. 

Puteţi năzui să fiţi ca ei, dar nu căutaţi 

să-i faceţi asemenea vouă, 

Pentru că viaţa nu merge înapoi, nici  

zăboveşte în ziua de ieri. 

Voi sunteţi arcul din care copiii voştri, ca 

nişte săgeţi vii, sunt azvârliţi. 

Pe drumul nesfârşirii, Arcaşul vede ţinta 

şi cu puterea Lui vă încordează, astfel ca 

săgeţile-I să poată zbura iute şi departe. 

Şi puterea voastră, prin mâna Arcaşului, 

să vă aducă bucurie, 

Căci, precum El iubeşte săgeata călătoare, 

tot la fel iubeşte şi arcul cel statornic. 
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Educația religioasă în școală 

 

Profesor Isăroiu Aurelia 

Școala Gimnazială Mihai Eminescu – Pitești 

 
       

Povestim, glumim, explicăm, ne jucăm, ne facem prieteni sau dușmani. Fiecare se comportă 

diferit cu cei din jur, în funcție de cultura pe care o are, de educația pe care a primit-o de-a lungul 

timpului. 

Copilul este darul lui Dumnezeu, este bucuria fiecarei familii. El este dorit, aşteptat şi învățat  

cu multă dragoste și dăruire. Dar totul se realizează în timp îndelungat şi cu multă răbdare. Rezultatele 

se văd mai târziu și reprezintă roadele muncii mai multor factori implicați. Familia și școala au un rol 

esențial în formarea comportamentului, a ținutei morale, sociale, culturale și intelectuale. 

Nu degeaba se spune că ar trebui să avem …cei șapte ani de acasă. Acum, mai nou ar trebui să 

avem cei șase ani de acasă deoarece școala începe să se implice puțin mai devreme în viața fiecăruia  

și să își pună amprenta pe tânara generație.  

Mai există un alt proverb care spune despre atitudinile necivilizate ale unora și anume că….nu 

prea este dus la Biserică. Într-adevăr religia are o mare contribuție în realizarea unor caractere morale 

și mai puțin conflictuale. Dar….nu toți cred în Dumnezeu. 

In Biblie se află deja cuvintele: ”Zis-a cel nebun  în inima sa: nu este Dumnezeu”. Suntem liberi 

să-l negăm pe Dumnezeu. El nu ne constrânge să- l recunoaştem. Conform definiţiei clasice şi 

consacrate a Sfântului Pavel ,credinţa este” dovedirea lucrurilor nevăzute.”(Evrei 11,1) 

Cunoaşterea  deci, este o demonstrare a lucrurilor văzute, a lumii naturale şi văzibile. Efortul 

spiritului,disciplina gândirii sunt de ajuns pentru a o cunoaşte. 

Revelaţia, descoperirea lui  Dumnezeu este posibilă pentru că omul este nu numai o creatură 

naturală, dar şi  una spirituală. Dumnezeu se descoperă dar  se şi ascunde în acelaşi timp. 

Credinţa este stăină de noţiunea de dovadă. Ceea ce poate fi dovedit nu are nevoie de credinţă. 

Credinţa nu demonstrează. Credinţa presupune o transfigurare  a intelectului în spirit. Credinţa 

înseamnă intrarea într-o altă ordine, o ordine supranaturală şi spirituală. 

Lumea ne constrânge din toate părţile, Dumnezeu nu ne constrânge cu nimic. Doar credinţa 

înţeleasă ca act de libertate spirituală ne eliberează. Credinţa înseamnă ieşirea dintr-o lume  psihică 

naturală închisă în ea însăşi şi intrarea omului în uniune a lumii spirituale, într-o  colectivitate 

religioasă, adică în Biserică 

În organismul spiritual al Bisericii nu mai e deja separaţie şi ostilitate. În el totul devine legat 

şi unit prin dragoste. 

În credinţă  omul nu mai este singur în faţa lumii invizibile,în faţa lui Dumnezeu,ci sunt  

împreună cu toţi fraţii în credinţă,împreună cu întreaga Biserică. 

În credinţă se împlineşte iluminarea naturii umane şi se deschide posibilitatea întrezăririi lumii 

sfinte, pentru că harul divin acţionează asupra omului. Harul lui Hristos  este libertatea noastră 

definitivă, luminată şi transfigurată. Prin Iisus Hristos şi în Iisus Hristos noi ne apropiem în mod liber 

de Dumnezeu şi răspundem chemării Lui. 

Oamenii de ştiinţă au constatat că există un raport direct proportional între ştiinţă şi religie şi 

acest lucru ar trebui să le apropie cât mai mult pe ambele, ”fiindcă dacă puţină ştiinţă îndepărtează de 

Dumnezeu, multă ştiinţă apropie de El”-spunea încă de mult creatorul noii metodologii în ştiinţă, 

Francis Bacon. 
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Filozofii erau adesea şi teologi ,oameni de ştiinţă şi de credinţă cum au fost Platon şi Aristotel, 

Descartes şi Leibniz. Unde încetează raţiunea  începe credinţa. Ştiinţa îşi are criteriul siguranţei  în 

sine,religia îl deţine prin autoritate şi credinţă. De autoritate şi credinţă uzează şi abuzează şi ştiinţa. 

Câţi au măsurat distanţele dintre corpurile cereşti şi totuşi le cred, câţi au văzut atomii şi totuşi îi 

acceptă.Câţi  am verificat prin noi atâtea dintre ipotezele pe care ştiinţa ni le oferă ca să le credem? 

Ştiinţa oferă siguranţa pe care religia nu o dă. Caracterul ştiinţei este însă relativitatea. Aşa 

afirmă cei mai străluciţi reprezentanţi ai ei.Ştiinţa este un şir de ipoteze controlabile sau 

necontrolabile, dar mereu supuse schimbărilor. 

Odată cu introducerea acestei discipline școlare în învățământul de stat, oamenii-elevi, părinți 

și bunici au avut mai ușor acces la legea moral-religioasă. Nu toți pot ajunge la Biserică dar copiii 

sunt ajutați la teme cam de toată familia.Lecțiile predate sunt  bazate pe iubirea și întrajutorarea 

semenilor,pe iertare și bună înțelegere. 

Credința reprezintă și o susținere morală a fiecăruia, un sprijin de nădejde în clipele mai grele 

ale vieții. Ea ne ajută să trecem mai ușor peste încercările și problemele apărute și să  vedem lumea 

într-o lumină mai favorabilă. 

Conflict între ştiinţă şi religie nu poate fi ,dacă fiecare îşi păstrează domeniul şi scopurile sale.  

Aşa au crezut marii creatori ai ştiinţei ,pentru care ştiinţa nu a fost o piedică pentru credinţa lor,ci, 

dimpotrivă ,un motiv în plus pentru afirmarea divinităţii. 
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Opționalul de istorie locală ”Călător prin istoria orașului Oradea”                                     

- exemplu de bune practici 

 

prof. Iștoc - Zembrea Ramona, grad didactic I 

Liceul Teologic Baptist ”Emanuel” Oradea 
 

 

 

Așa cum spunea și marele istoric, Nicolae Iorga, ”fiecare loc de pe pământ are o istorie a lui, 

dar trebuie să tragi cu urechea ca s-o auzi şi trebuie şi un dram de iubire s-o înţelegi”, consider că 

istoria locală poate furniza un bogat izvor de cunoștințe, o mai bună înțelegere a istoriei omenirii, 

pornind de la particular spre general. 

Istoria locală este o realitate a școlii din zilele noastre, este de actualitate, dar este și o necesitate. 

Orice localitate își are istoria ei, vechimea ei, o întindere în timp și spațiu, are personalitățile ei, are 

oameni, locuri, fapte cu care se poate mândri. Profesorul de istorie are menirea de a le descoperi, de 

a le pune în valoare, de a-i conștientiza pe elevi cu privire la însemnătatea și necesitatea cunoașterii 

istoriei locale, pentru o mai bună cunoaștere a propriei persoane.2 

Cu sprijinul financiar al Primăriei municipiului Oradea, un grup de profesori de istorie bihoreni, 

sub îndrumarea dnei prof. dr. Elisaveta Roșu (fost inspector de specialitate în cadrul ISJ Bihor), în 

strânsă colaborare cu profesori universitari, din cadrul Facultății de Istorie din Oradea, în anul 

premergător sărbătoririi Centenarului Marii Uniri am demarat un proiect ambițios, încheiat în 2018 

cu realizarea unei programe şcolare pentru disciplina opţională "Călător prin istoria orașului Oradea" 

(curriculum la decizia școlii pentru clasa a VII-a), însoțită de un manual și un caiet pentru elevi. 

Programa disciplinei opționale "Călător prin istoria orașului Oradea" își propune implicarea 

tinerei generații în cercetarea istoriei comunității căreia îi aparține, constituindu-se într-un model de 

"bună practică" pentru oricare localitate din țară. Totodată, aceasta prezintă fapte și personalități care 

au individualizat Oradea pe parcursul evoluției sale istorice, facilitează abordarea interdisciplinară a 

aspectelor de cultură din spațiul istoric studiat și susţine o abordare flexibilă a timpului istoric prin 

aprofundarea şi interpretarea trecutului în locul memorării unor serii cronologice şi al istoriei de tip 

narativ şi enciclopedic. 3 

Prin structura sa, cursul opțional asigură o relație optimă între educația formală, informală și 

non formală, între achiziții de cunoștințe, deprinderi de muncă intelectuală și atitudini civice. 

Competenţele generale sunt competenţele dezvoltate prin studierea istoriei pe parcursul 

întregului ciclu de învăţământ gimnazial, iar cele specifice au fost selectate din programa școlară 

pentru disciplina Istorie, clasa a VII-a, aprobată în 2017 dar intrată în vigoare începând cu anul școlar 

2019-2020. 

Prin conținuturile și studiile de caz propuse, acest optional de istorie locală se constituie într-o 

valoroasă resursă materială în predarea orelor de istorie, având în vedere că manualul oferă o serie de 

surse istorice, utile în aplicarea unor metode didactice precum învățarea prin descoperire, investigația, 

comparația iar caietul elevului conține o multitudine de aplicații care facilitează procesul de predare-

învățare-evaluare, punând accent pe latura formativ-aplicativă. 

 
2 Prepeliță Corneliu, Curriculum la disciplina opţională „Istorie şi cultură locală”, clasa VIII – IX,  

Ministerul Educației al Republicii Moldova, p.3 

 
3 Roșu Elisaveta, Programă şcolară pentru disciplina opţională "Călător prin istoria orașului 

Oradea", curriculum la decizia școlii pentru clasa a VII-a, Oradea, 2018. 
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De exemplu, pentru clasa a V-a, profesorul de istorie poate utiliza conținuturile aferente unității 

de învățare De la ”loc în parohia fortăreței Bihor” la  ”Oradea, mănăstire fortificată” pentru a-i ajuta 

pe elevi să creioneze mai ușor tabloul vieții cotidiene în Evul Mediu, atât în cadrul cetăților fortificate 

precum și în afară, având totodată posibilitatea să exemplifice relațiile dintre diferitele clase sociale, 

dintre stat și biserică etc. Din caietul elevului, de la pag.17-18, elevii pot rezolva aplicațiile realizate 

pe baza hărții Oradiei la începutul sec. al XIV-lea, precum și a imaginilor date, în vederea exersării 

competențelor specifice 2.1. Folosirea surselor istorice în vederea descoperirii elementelor de 

continuitate şi schimbare în procesele istorice și 2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea 

instrumentelor specifice gândirii critice.  

De asemenea, profesorul poate organiza o vizită de studiu la cetatea Oradea, în urma căreia 

elevii să realizeze un proiect de grup, care să evidențieze evoluția cetății, elemente de continuitate și 

de noutate în arhitectura cetății, însoțite de o machetă care să reproducă cetatea într-o etapă a evoluției 

sale. Astfel, prin activități independente pe grupe, dar și prin activități extrașcolare, prin elemente 

surpriză, dascălul poate valorifica mărturii ale istoriei locale, stimulând motivația intrinsecă a 

învățării, curiozitatea elevilor de a afla mai multe detalii despre conținuturile studiate.4 

Rostul predării istoriei nu este doar cunoașterea trecutului ci și orientarea elevilor  în 

problemele actuale ale societății, prin dezvăluirea legăturilor profunde dintre trecut și prezent. Acest 

lucru este posibil dacă elevii învață să cunoască și să înțeleagă dezvoltarea societății omenești de-a 

lungul timpului.5 

La clasa a VII-a, în cadrul unității de învățare ”Lumea la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 

începutul secolului al XX-lea”, profesorul poate dezvolta sentimentele patriotice ale elevilor, 

evidențiind importanța Declarației de la Oradea, în cadrul procesului de unificare al Transilvaniei, 

Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, folosind sursele istorice puse la dispoziție în 

opționalul de istorie locală, precum și studiile de caz despre mari personalități locale implicate în 

acest proces, precum Aurel Lazăr și Roman Ciorogariu.  

Pentru exersarea și evaluarea competențelor specifice 2.1. Folosirea surselor istorice în vederea 

descoperirii elementelor de continuitate şi schimbare în procesele istorice și 4.1. Realizarea unor 

proiecte individuale sau de grup prin utilizarea resurselor multimedia, profesorul poate organiza o 

vizită la Muzeul memorial ”Aurel Lazăr”, în urma căreia să propună un joc de rol prin care să 

”reconstituie” ședința Comitetului executiv al Partidului Național Român din Ardeal și Ungaria, din 

12 octombrie 1918, în care s-a adoptat Declarația de la Oradea. De asemenea, valorificând 

informațiile din lecție și cele cuprinse în site-urile oferite în caietul elevului, pag. 65, elevii pot realiza 

portofolii cu diverse teme, de exemplu ”Rolul lui Aurel Lazăr în făurirea României Mari”.6  

Astfel, profesorul are la dispoziție noi mijloace pentru formarea unor deprinderi şi aptitudini 

active ale elevilor în raport cu valorile locale şi comunitare, prin oferirea unui material intuitiv 

concret, nu abstract, rupt de locuri şi oameni. 

  

 
4 Păun Ștefan, Didactica Istoriei, Editura Corint, București, 2007, p.74-76 
5 Adăscăliței Felicia și colaboratorii, Elemente de didactică a Istoriei, Editura Nomina, București, 

ediția a II-a, 2010-2013, p.11-14. 
6 Iștoc Ramona, Marian Cristina-Elena, Roșu Elisaveta, Silaghi Antonia, ”Călător prin istoria 

orașului Oradea”, opțional de istorie locală pentru clasa a VII-a, caietul elevului, Editura Treira, 

Oradea, 2018, p.59-65 
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PREDAREA ONLINE                                                                                                                                                                          

AVANTAJE - DEZAVANTAJE 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ISTRATE DORINA                                                 

GRĂDINIȚA NR. 209, SECTOR 6 BUCUREȘTI 

 

Anul școlar 2019-2020 s-a încheiat pe fugă și în condiții speciale din cauza pandemiei care a 

lovit România iar majoritatea profesorilor au fost nevoiți să se adpteze din mers. 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. 

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: 

▪ 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. 
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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: 

 

- Nechita, G., 2010, ,,100 de Idei Gratuite de Articole pe Care Le-ai Putea Scrie’’, http:// 

www.nechitagabriel.ro/100-idei-articole-gratuite, accesat la 01.11.2011 
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Școala online și provocările ei 

 

Istrate Margareta Camelia 

 

Educația este o parte integrantă din viața individului, care poate fi esențială pentru succesul 

copiilor pe parcursul vieții. Fiecare copil are dreptul la educație, la o educație de calitate aș dori să 

adaug eu. Pandemia scos în evidență unele limite ale școlii actuale și a forțat profesorii, familia, copii 

la adaptare. S-a produs o presiune majoră, asupra sistemului de învățământ și a societății în ansamblul 

ei, prin utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face educație. Acesta a 

fost doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu posedă suficiente informații și competențe 

specifice instruirii asistate de calculator, curriculumul permițând doar într-o oarecare măsură 

transpunerea în activități la distanță. 

Activitățile online necesită o pregătire prealabilă, competențe de utilizare a dispozitivelor 

inteligente, un scenariu didactic care să permită utilizarea funcțiilor platformelor de lucru,  conturând 

astfel  o lecție familiară copiilor prin asemanarea cu lecțiile desfășurate fizic. Din păcate, sistemul 

nostru de învățământ a provocat confuzie obligând profesorii să iasă din rutina școlii tradiționale și 

să adopte metode și tehnici moderne de lucru. Totodată, părinții au fost și ei nepregătiți pentru acest 

tip de învățare, preluând din sarcinile cadrelor didactice și a școlii. 

Profesorul digital și școala online sunt sintagme încă noi din punctul de vedere al practicii 

educaționale dar și din punctul de vedere al teoriei și al pedagogiei specifice acestor activități. Toate 

acestea pot să fie văzute fie ca bariere fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părinții și 

beneficiarii educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar. Activitatea online are limite 

în relaționarea cadru didactic – elev. Unele au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o 

importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 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. 

Educația online are și multe părți bune daca ea este realizată în mod creativ și cu multă 

pricepere. Ea ne facilitează învățarea cu ajutorul mentorilor și profesorilor din lumea întreagă, prin 

resursele care au fost create să vină în ajutorul elevilor. Educația online ajută individul să învețe în 

ritmul lui, învătarea fiind realizată aproape în orice loc, atâta timp cât are la dispoziție un aparat 

electronic (laptop, telefon, tabletă) conectat la internet. Majoritatea cursurilor sunt interactive și 

dezvoltă elevilor abilități și deprinderi noi. 

Educația online are și unele dezavantaje pe termen lung asupra beneficiarilor educației. 

Folosirea îndelungată a calculatorului poate să cauzeze probleme de vedere sau poate să pună în 

pericol dezvoltarea fizică. Învățarea online e destul de complicată, unii dintre elevi ar putea fi mai 

greu de motitvat pentru acesta sau poate să ducă la plagiat, aceștia având acces la atatea resurse, 

renunță la o gândire personală urmând o cale mai simpla în rezolvarea problemelor. Cursurile online 

te decontează de interacțiunea cu colegii și profesorii creând o problema de socializare. Educația 

online are atat părți bune cât și dezavantaje, dar este o  metoda excelentă pentru creșterea performanței 

elevilor.  

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

989



Putem spune că mai avem de trecut peste câteva obstacole în ceea ce privește educația online 

dar, având în vedere situația în care ne aflăm, importanța acesteia a crescut considerabil. Este nevoie 

de o revoluție în educație care să aducă inovație și performanță. 
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Învățarea online – un impact pozitiv                                                                                

asupra modului de asimilare a cunoștiințelor de către copii 

 

 

profesor Elena Istrătescu 

 

 

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un copil copleșit de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către printer 

informașii greu de înțeles și asimilat. 

Pasionați de gadgeturi smart încă de la cele mai fragede vârste, aplicații interesante sau jocuri 

online spectaculoase, copiii rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, 

dezvoltarea tehnologiei a presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect  

Copiii învață cu plăcere folosind platformele online pentru că: 

➢ 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. 

➢ Deși vine în completarea învățării clasice, învățarea online are câteva beneficii indubitabile. 

În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, copiii putând accesa acest produs 

educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este 

nevoie.  

Avantaje și dezavantaje ale învățării online 

Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita 

investitia? ... Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje.  

Avantaje 

1. distribuirea rapida 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 întalni fizic și 

nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile rămân online. 

2. copiii intra în posesia materialelor print-o simplă accesare 

Orice persoană din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

3. existența conținuturilor multimedia 

Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale 

care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

4. continuturile pot șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 
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Daca distribuitorul își dă seama că a transmis o informatie greșit sau poate dorește să o 

actualizeze, el poate face acest lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat 

și reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultăți. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 

Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în același timp în mod 

individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să și comunice. 

6. folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului 

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De 

asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la 

colegi. Astfel există și interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală. 

Limite și dificultăți / Dezavantaje 

1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 

Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea de multe 

ori sunt întampinate 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 rezolvata 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! 

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 întamplă să piardă 

o anumită informație care ii era utilă în acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste 

situații de criză chiar nu pot fi controlate. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL                                                                        

VERSUS ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN 

 

Prof. Istrate - Tilincă Ileana -Tatiana                                                                      

Gradinita P. P. Ostroveni 2, Rm. Vâlcea 

 

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). 

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.  

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. 

 impune puncte de vedere proprii; 

 se consideră singurul ,,expert’’într-o problemă. 

  deţine adevărul (absolut); 
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 ştie ce este adevărat sau fals, corect sau incorect, ceea ce trebuie să înveţe elevul (ceea ce 

este ,,bun’’ pentru el). 

 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. 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. 

 

Bibliografie: 

• Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008),București 

• Cucoș, C., Psdihopedagogie, Editura Polirom, Iași,1998 
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Proiectul ”Educația interculturală – o prioritate a momentului”                                                                 

Un exemplu de bună practică 

 

Prof. dr. Ion IUGA                                                                                                        

PALATUL COPIILOR BAIA MARE 

 

Palatul Copiilor Baia Mare, organizează numeroase activități la nivel local, județean, national 

și internațional. Maramureșul este o regiune multietnică și multiculturală, motiv pentru care una din 

preocupările Palatului Copiilor Baia Mare este promovarea educației interculturale în rândul copiilor 

și tinerilor.   

Unul din proiectele derulate de Palatul Copiilor Baia Mare este ”Educația interculturală – o 

prioritate a momentului”. 

Educaţia în perspectiva deschiderii către valori multiple reprezintă un demers pe deplin 

justificat, întrucât vizează mai buna inserţie a individului într-o lume spirituală polimorfă şi dinamică. 

Acest demers formativ vine în întâmpinarea atât a dezideratelor individualităţii, prin valorizarea unor 

trăsături particulare, unice, ce merită a fi recunoscute sau amplificate, cât şi în profitul societăţii, 

asigurându-i un anumit grad de coerenţă, solidaritate şi funcţionalitate.  

O cultură este mare nu numai prin ea însăşi, prin propriile mecanisme autoreproductive sau 

autocontemplative, ci şi prin "metabolismul" creşterii şi transformării ei, prin felul în care permite 

deschideri spre reverberaţii din exterior. Se concretizează cu acest prilej o dinamică specifică dintre 

închidere şi deschidere, o relaţie pulsatorie care generează sporirea culturală. 

Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentru a percepe, 

accepta, respecta şi a experimenta alteritatea. Scopul îl reprezintă netezirea terenului întâlnirii cu 

celălalt. A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educaţional să se realizeze într-

un mediu interacţional, prin punerea alături, faţă în faţă, a purtătorilor unor expresii culturale diferite.  

Alteritatea trebuie să devină un motiv de bucurie, o ocazie de întărire a sentimentului vieţuirii 

laolaltă, o dorinţă a unei  împreună simţiri şi binevenite conlucrări. Altul este un prilej de descoperire 

şi conştientizare a realei identităţi. Căci, în căutarea celuilalt, ne descoperim pe noi înşine, ne dăm 

seama de ceea ce suntem, sperăm, merităm. Frumuseţea existenţială ne este dată de celălalt, de 

miracolul ieşirii din sine, de proiectarea în altul, de iubirea celui apropiat - ca şi a celui îndepărtat! 
 

Proiectul cuprinde 2 activități importante: 

I.  Seminarul interetnic și intercultural ”Unitate în diversitate”; 

II. Tabără națională de pictura ”Diversitatea etnică și culturală – forme și culori”;   

I. Seminarul interetnic și intercultural ”Unitate în diversitate” 

1. Localitatea în care se derulează proiectul: Localitatea Baia Mare, Sighetu Marmației, Județul 

Maramureș 

2. Oportunitatea proiectului în raport cu priorităţile comunităţii:  

O etnie se manifestă și se diferențiază de alte etnii prin valorile pe care le promovează, le 

păstrează în filele istoriei sale, prin cultura sa, bogația și diversitatea culturală și lingvistică.  

Promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în 

rândul tinerilor se va realiza în cele 3 zile de seminar, când tinerii aparținând etniei maghiare, 
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ucrainiene, germane alături de tinerii români vor dezbate prin activități nonformale aspecte legate de 

indentitatea și valorile culturale specifice fiecărei etnii în parte.    

Împreună cu reprezentanți ai comunității locale, ai unităților de învățământ din localitate vor 

elabora o strategie de colaborare în rândul tinerilor având ca scop Promovarea iniţiativelor care 

vizează educaţia civică şi participarea tinerilor la viaţa comunităţii: civism - drepturile şi obligaţiile 

tinerilor, leadership, dialogul intercultural, combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul 

tinerilor 

Având în vedere că tinerii de astăzi nu cunosc cultura etniilor conlocuitoare considerăm că este 

necesarpă realizarea ”Seminarului interetnic și intercultural ”Unitate în diversitate””, Maramureșul 

istoric în general și Municipiul Baia Mare în special.  

3. Beneficiari 

a) Beneficiarii:  sunt 40 de tineri de diferite etnii rezidenţi în zona rurală și urbană a județului 

Maramureș care vor fi informații de strategia propusă de tinerii participanți la seminar prin 

distribuirea unei reviste tradusă în limbile minorităților participante, respectiv maghiară, ucraineană, 

germană și română;                                                    

b) Grupul-ţintă: 40 de tineri, respectiv: 10 tineri de etnie maghiară, 10 tineri de etnie ucraineană, 

10 tineri de etnie germană și 10 tineri de etnie română; 

- vârsta medie – 16 ani; 

- numărul de persoane - 40; 

- modalităţile de selecţionare a beneficiarilor: unitățile de învățământ cu predare în limba 

minorităților naționale dar și cele care au clase cu predare în limba minorităților vor desemna 10 tineri 

cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani din localități diferite. 
 

4. Durata în timp: 

a) În cazul programelor:________________ 

b) În cazul proiectelor:   ________________ Baia Mare, Sighetu Marmației 

5. Descrierea Seminarului interetnic și intercultural ”Unitate în diversitate” 
 

Scopul Seminarului interetnic și intercultural ”Unitate în diversitate” constă  în  Promovarea 

dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor pentru 

dezvoltarea durabilă a Maramureșului și a României în general. 

Seminarul interetnic și intercultural ”Unitate în diversitate” este o activitate care presupune 

susținerea unor materiale de prezentare a  tradițiilor și a obiceiurilor  fiecarei etnii. 

II.  Tabără națională de pictura ”Diversitatea etnică și culturală – forme și culori”;   

1. Tabăra națională de pictură ”Diversitatea etnică și culturală – forme și culori”, a avut loc în 

perioada 22 – 26 iulie 2019. 

2. Localitatea în care se derulează proiectul:  

Baia Mare, Sighetu Marmației, Județul Maramureș 

3. Oportunitatea proiectului în raport cu priorităţile comunităţii:  

Argument justificare, context:  

Datorită cerului deosebit de albastru, ce doar în Baia Mare era de găsit, în 1896 a fost îndeplinită 

prima condiţie pentru instituirea unei şcoli de pictură, care a fost, în realitate, o mişcare artistică.    
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Pentru început, grupul de artişti, conduşi de pictorul Hollosy Simon, venit din München la Baia 

Mare şi elevii lui, aveau la dispoziţie un mic atelier, ridicat în 1896, un şopron din lemn, cu trei 

ferestre largi, situat în zona Parcului Széchényi (Regina Maria de azi). Acesta a devenit curând 

insuficient în raport cu numărul, valoarea şi renumele pictorilor sosiţi din diferite ţări la Baia Mare. 

Astfel, în 26 martie 1898, consiliul hotărăşte în unanimitate construirea unor ateliere pentru 

artiştii veniţi de pe diferite meleaguri. Anul acesta marchează  începutul Coloniei permanente de 

pictură din Baia Mare. 

Colonia băimăreană funcţiona   prin atragerea unui grup consistent de artişti care lucrau vara 

în Baia Mare şi iarna la München, sub conducerea pictorului Hollosy Simon. 

Astfel, Tabără națională de pictura ”Diversitatea etnică și culturală – forme și culori”, are în 

vedere atragerea şi unirea copiilor de pe teritoriul României, pentru a se familialza cu tradiţia picturii 

băimărene şi a da dovadă tentului lor, în domeniul acesta, precum au făcut artiştii cei mari, care au 

înfiinţat Şcoala de Pictură din Baia Mare.   

Catedra de arte vizuale din cadrul Palatului Copiilor din Baia Mare desfăşoară o bogată şi 

variată paletă de activităţi a căror încununare este expoziţia concursului “ALBASTRU 

CERULEUM”, fapt care îi motivează şi îi încurajează pe aceia dintre elevii noştri înclinaţi către 

performanţa în domeniu. Dorim să oferim aceeaşi şansă tuturor copiilor cu înclinaţii artistice din 

România. 

Scopul proiectului:  

- Stimularea implicării tinerilor în activități de promovare a artelor plastice; 

- Să ofere un cadru adecvat nevoii de manifestare artistic – plastic a copiilor;  

- să identifice pe baza lucrărilor din concurs adevăratele talente din rândurile elevilor 

participanţi la activităţile cercurilor de artă din ţară;  

- să popularizeze performanţele acestora prin expoziţii, concursuri, documente editate în mediul 

on line şi tipărite;  
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

- cultivarea apetenţei pentru artă, dezvoltarea bunului gust şi formarea în rândul elevilor a unor 

competenţe reale de evaluare şi autoevaluare a operelor de artă cu care intră în contact; 

- creşterea spiritului de competitivitate şi de autodepăşire prin muncă susţinută, dezvoltarea 

creativităţii prin îmbogăţirea continuă a tehnicilor folosite;  

- stimularea imaginaţiei şi fanteziei creatoare prin tema plastică propusă; 
 

4. Beneficiari 

a) Beneficiarii: sunt peste 50 de tinerii, care vor participa la expoziția de lucrări care au fost 

realizate de participanții la tabără;                                                    

b) Grupul-ţintă: 50 de tineri, din care 25 de tineri din țară; 

- vârsta medie – 16 ani; 

- numărul de persoane - 50; 

- modalităţile de selecţionare a beneficiarilor: selecția va fi făcută pe baza unui portofoliul care 

va fi prezentat de fiecare candidat la tabăra de pictură. 

Consider ca o datorie de onoare pentru noi, cadrele didactice de azi, mai mult ca oricând, să ne 

aplecăm asupra studierii educației interculturale, din zonele unde s-au mai păstrat nealterate aceste 

„comori” spirituale, în mijlocul cărora ne-am născut şi trăim, şi să le transmitem mai departe 

generaţiilor următoare, pentru ca ele să cunoască, să îndrăgească și să preţuiască tezaur de neegalat 

al culturii etniilor din Maramureș. 
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Activități de bună practică                                                                                         

desfășurate în cadrul proiectului european  Erasmus+                                                        

“The Unifiyng Power of Arts” 

 

Profesor: Ivan Adina                                                                                                      

Colegiul National Dinicu Golescu, Câmpulung, jud. Argeş 

 

Proiectele de mobilitate implicǎ realizarea de activitǎţi cu parteneri din mai multe ţǎri iar 

programul lor diferă de la un domeniu la altul şi poate cuprinde cursuri de formare, schimburi 

culturale între tineri, dialoguri interculturale care vizează optimizarea procesului instructiv-educativ. 

La un astfel de proiect participǎ Colegiul Naţional Dinicu Golescu din Câmpulung, judeţul Argeş, 

începând din luna septembrie 2018 :“The Unifiyng Power of Arts”. A doua mobilitate din cadrul 

proiectului la care am luat parte ca profesor coordonator s-a desfǎşurat în perioada 11.02.2019 – 

25.02.2019 în Skopje, capitala Macedoniei de Nord, organizația de primire fiind SEPUGS Vasil 

Antevski Dren, iar tema mobilității a fost Jocurile tradiționale ale copiilor.  

După deschiderea oficiala a proiectului au urmat discursuri dna. Sonja Paneva (coordonator 

proiect) si domnul director Aleksandar Kanurkov. Elevii şi profesorii au primit informații despre 

Republica Macedonia de Nord, despre orașul Skopje şi despre școala coordonatoare. Festivitatea a 

fost încheiata cu un scurt program artistic de cântece în limba ţǎrilor participante şi dansuri 

tradiționale, piesa de teatru pusǎ în scenǎ de elevii şcolii. A fost prezentatǎ agenda mobilității. 

Echipele participante şi-au prezentat materialele Power Point prin care au prezentat studiul în 

baza chestionarelor aplicate pe un eșantion de 30 elevi de vârste diferite, şi-au făcut cunoscute 

personalitățile istorice din ţǎrile respective (Macedonia, Croația, Lituania şi Romania).  Elevii si 

profesorii participanți au vizitat școala şi au făcut cunoștințǎ cu alți elevi şi cu cadrele didactice. 

Activitatea ‘ La pas prin Skopje’ 

 

Turul orașului. Vizitarea Bazarului Vechi, cunoscut si sub denumirea de Carshia Vjeter. 

Majoritatea construcțiilor în stil arhitectural turcesc şi care datează din secolul al XII-lea, atunci când 

Skopje a început sǎ se dezvolte din punct de vedere industrial şi comercial. 

Vizita la Ministerul Educației pentru o întrevedere cu Ministrul Educației, Petar Atanasov,  pe 

tema ‘Beneficiile proiectelor Erasmus+ cu finanțare europeanǎ în școlile si comunitatea ţǎrilor UE” . 

Ȋn acest interval elevii participanți la proiect au avut o sesiune de prezentare a jocurilor tradiționale 

şi demonstrarea lor prin implicarea elevilor din ţǎrile partenere si familiarizarea acestora cu jocurile 

copilăriei ale propriei ţǎri. Profesorii participanți au evaluat activitățile anterioare şi cele în curs 

punând accentul pe oportunitatea unor schimburi şi dialoguri culturale iar apoi beneficiile acestora în 

depăşirea barierelor date de diferenţele de ordin cultural, religios, economic dintre popoarele Uniunii 

Europene. 

Elevii participanți din România au prezentat jocurile tradiționale : Țǎrile, Împărate luminate, 

Cetatea, Țarǎ, ţarǎ, vrem ostași si Omul negru. 

Vizita la Ministerul Culturii al Republicii Macedonia de Nord pentru o întrevedere cu Ministrul 

Culturii Vladimir Lazovski. Profesorii participanți la mobilitate au avut posibilitatea sǎ-şi exprime 

părerea cu privire la importanta schimbului cultural intre statele UE. 

Vizita la Primăria Municipiului Skopje pentru o întrevedere cu primarul municipiului PETRE 

SHILEGOV. Schimbul de cadouri a fost urmat de o discuție pe tema impresiilor  rǎmase  în urma 

vizitării capitalei Skopje de către întregul grup de participanți. 
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Vizita la sediul consulului onorific,  Marjan Stojmenov, al Lituaniei în Republica Macedonia 

de Nord. Profesorii participanți la mobilitate au avut posibilitatea sǎ-şi împǎrtǎşeascǎ experiența 

schimbului intercultural în prezenţa consulului onorific al Lituaniei în Republica Macedonia de Nord 

şi sǎ afle despre rolul consulatului în reprezentarea unei ţǎri. 

Toate activitățile derulate în cadrul acestui proiect au un impact extraordinar atât pentru elevi 

cât şi pentru profesori. Astfel putem vorbi despre beneficiile dobândite la nivel de competenţe.  

Competenţa de comunicare în limba englezǎ. Elevii au demonstrat cunoștințe ferme de limba 

englezǎ (vocabular, gramaticǎ funcționalǎ, interacțiune verbalǎ şi diferite registre ale limbii). Şi-au 

consolidat abilitatea de a înțelege mesaje orale, de a susține conversații, de a produce texte scrise pe 

diferite teme.  

Competenţa digitalǎ. Elevii şi-au dovedit creativitatea în realizarea unor prezentări digitale, 

dovedind cǎ utilizează cu succes programe de redactare, de editare şi montare de film, cu ajutorul 

cărora au realizat 5 filme demonstrative scurte (3 minute)  despre jocurile tradiționale românești, un 

material Power Point de prezentare a marilor personalitǎţi istorice românesti. Astfel, au demonstrat 

abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informația, folosind-o într-o manierǎ criticǎ si sistematicǎ. Au 

avut permanent o atitudine criticǎ şi reflexivǎ faţǎ de informația deținutǎ, au dovedit responsabilitate 

în folosirea mijloacelor interactive, interes pentru implicarea în comunitǎţi si rețele in scopuri 

culturale. 

Competenţe sociale şi civice. Elevii au deprins abilitatea de a comunica constructiv în diferite 

medii pentru a se manifesta tolerant, şi-au exprimat diferite puncte de vedere, au dovedit încredere în 

forțele lor si au manifestat empatie. Au experimentat colaborarea şi asertivitatea, au valorizat 

diversitatea şi respectul faţǎ de celǎlalt, au găsit deschiderea către altǎ culturǎ, faţǎ de care au dovedit 

respect, curiozitate, dorința de cunoaștere, eliminând prejudecǎţile si adaptându-se la necunoscut. S-

au adaptat comportamental si comunicativ în familiile în care au fost repartizați si au legat relații de 

prietenie cu tinerii pe care i-au cunoscut, astfel încât au fost capabili sǎ ducǎ la capǎt obiectivele 

comune ale mobilității, prin munca în echipǎ. Ȋn ceea ce privește competenţele civice, elevii au 

dovedit respect pentru drepturile omului, pentru egalitate, ca fundament al democrației, au apreciat şi 

înțeles diferențele dintre sistemele de valori ale diferitelor grupuri etnice şi sociale. Cu aceastǎ ocazie, 

au aprofundat sensul apartenenţei la propria comunitate, ţarǎ, UE şi lume, în general, lucrând alături 

de tineri din alte 4 ţǎri.  

Competenţa de sensibilizare si exprimare culturalǎ. Lucrând la prezentările despre Câmpulung 

si Romania, elevii au conștientizat moștenirea cultural locala, dar şi naționalǎ, făcând observații 

despre locul patrimoniului românesc în Europa şi în lume. Alături de ceilalți tineri şi vizitând orașul 

Skopje şi regiuni apropiate de acesta, au apreciat diversitatea culturalǎ şi lingvisticǎ, importanţa 

factorilor estetici în viața de zi cu zi. S-au deprins sǎ aprecieze critic şi estetic arhitectura, arta, 

tradițiile locale şi şi-au raportat impresiile la opiniile celorlalți. Cu aceasta ocazie, au înteles 

importanţa propriei culturi si sensul identitǎtii, ca bazǎ a respectului faţǎ de diversitatea culturalǎ.  
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Învățământ on-line și traditional 

 

Ivan Elena 

 
 

Societatea în care trăim se afla 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. 

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 două grupuri: pro și contra. 

 

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 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 

 

Educația digitală:  

 

• Completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare a Inteligenței 

Emoționale, etc.;  

• 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 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 clasică 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. 
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Metodele interactive sunt acele modalităţi prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, 

deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra mediului înconjurător, de a folosi roadele 

cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi 

personalitatea.  

Accentul este pus pe formarea de competenţe şi nu pe transmiterea cunoştinţelor, astfel elevul 

este transformat într-o fiinţă raţională ce conştientizează importanţa dezvoltării personalităţii 

individuale, el nemaifiind o „maşină de reprodus informaţie”. 

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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Adaptarea copilului la programul 

școlar în condițiile mediului online 

 

Prof. Inv. Preșcolar: Ivan Gabriela Elena                                                                  

Grădinița Dumbrava Minunilor, sector 6, București 

 
 

În contextul pandemiei COVID-19, tranziția bruscă și forțată de la educația tradițională la 

educația online a avut efecte negative asupra pregătirii copiilor. Aceste efecte sunt generate de 

problemele legate de accesul la tehnologie și rețelele de internet cât și de calitatea actului educațional. 

Izolarea a făcut situația educației din România foarte incertă și inconfortabilă, lipsa unor măsuri clare, 

coerente și specifice pentru continuarea activităților instructiv-educative a creat stres și anxietate 

pentru majoritatea personalului didactic, copiilor dar și părinților.  

Învățarea on-line are totuși și avantaje incontestabile, fiind văzută de mulți copii, dascăli, dar 

mai ales părinți, drept o oportunitate pentru situația de criză din această perioadă.  

Indiscutabil avantajele învățării on-line derivă din faptul că activitățile on-line pot fi accesate 

oricând si oriunde, copiii pot alege domeniile de interes , le pot accesa în ritm individual. Timpul nu 

este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge 

în mod independent materialul propus în ritm propriu.  

Învățarea on-line permite atât copiilor cât și cadrelor didactice să interacționeze într-o 

comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Pe de altǎ parte, dezavantajele învățării 

on-line sunt legate de faptul că relațiile interumane între copii și cadrele didactice, dar și între copii, 

sunt constrânse de respectarea cu precădere a tuturor măsurilor de igienă și distanțare, ceea ce au pus 

o amprentă deosebit de mare asupra prșcolarilor și școlarilor mici. Acest tip de instruire poate fi un 

impediment deoarece conţinuturile expuse în mediul on-line sunt mai greu de asimilat, necesitând un 

grad ridicat de autodisciplină, de automotivare și acordarea a mai mult timp din partea părinților.  

Beneficiile organizării eficiente pentru activitățile online presupun predictibilitatea activităților, 

copiii și părinții știu din timp cum se vor desfășura lecțiile și se pot pregăti adecvat; astfel, învățarea 

la distanță poate fi o activitate confortabilă, lipsită de stres, un bun management al timpului – atât 

pentru copil, cât și pentru cadrul didactic sau părinte, evidența activităților , astfel, este mai ușor de 

gestionat pentru copii programul orelor, poate să-și organizeze propriul program, să urmărească 

progresul, iar pentru cadrul didactic să raporteze activitatea la finalul semestrului.  

Dat fiind contextul actual dar și tendința inevitabilă de digitalizare, este esențial ca noi cadrele 

didactice implicate în procesul de educație trebuie să luam în considerare crearea de noi contexte de 

învățare pentru copii care să le permită acestora explorarea, dezbaterea, formularea și deprinderea 

principiilor de folosire siguă și utilă a internetului. 

Adaptarea și dezvoltarea preșcolarului este influențată în foarte mare măsură de desfășurarea 

activităților online, deoarece au nevoie în primul rând de socializare, sunt dependenți de părinți pentru 

a putea participa la activitățile online, fapt ce i-a făcut să nu poată fi prezenți mereu la activități. Acest 

lucru atrage după sine scăderea bruscă a rezultatelor obținute de preșcolari în urma evaluărilor. 

Majoritatea copiilor au fost împiedicați să se obișnuiască cu noul mediu de învățare deoarece 

în primul rând, trebuie să stea distanțați față de colegi, ceea ce pe unii i-a făcut să nu se acomodeze 

încă cu noul mediu de învățare pentru că fiecare copil trebuie să stea la minim 1 metru față de colegii 

de grupă, învățarea acasă a fost dificilă, nu au putut merge la grădiniță aproape  întreg anul școlar și 

au stat departe de colegi și de doamnele educatoare. În viața copilului, învățarea ocupă un rol major. 

Efectele învățării și importanța acesteia determină copilul să își dezvolte potențialul. 

Întrucât copiii socializează în afara mediului familiei , se joacă și își comunică propriile nevoi, 

sunt în dezvoltare comportamentele socio-afective, cognitive, de comunicare și de limbaj iar crearea 
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experiențelor de învățare se poate realiza și cu ajutorul tehnologiei informatice. Frecventa cu care am 

participat la activitati sincron cu preșcolarii a fost de 2-3 sesiuni a cate 15-30 de minute saptămânal.  

Zilnic am încărcat pe platfoma digitală Kinderpedia diferite resurse educaționale, resurse 

educaționale pe care copiii le-au putut realiza în afara spațiului digital.  

O altă modalitate de lucru a fost înregistrarea audio/ audio-video a unost secvențe didactice care 

au reprezentat modele educaționale – aria artelor vizuale, a abilităților practice, muzică și mișcare etc 

menite să motiveze copiii să exerseze munca independentă, fără a-i fixa în spațiul online și  a prelungi 

inutil timpul de ecran. De asemenea în activitățile sincron am dedicat scurte secvențe de timp pentru 

socializare colegială la începutul activității. 

Școala modernă trebuie să fie locul în care copiii 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 acestora și să susțină dezvoltarea competențelor cheie de bază precum comunicarea, 

colaborarea, creativitatea, gândirea critică și nu în ultimul rând socializarea, care joacă un rol esențial 

în procesul de adaptare al școlarului mic la noul mediul de învățare, respectiv trecerea de la grădiniță 

în clasa pregătitoare.  

La această vârstă, copiii au nevoie de mai multă atenție pentru a putea avea un parcurs frumos 

în noua etapă a vieții, iar acest lucru este posibil doar prin comunicarea eficientă între părinți și cadrul 

didactic. 
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Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de creaţie                                                                    

la ora de limba și literatura română 

 

prof. Loredana Ivan,                                                                                                           

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Ploieşti 
 

  

Profesorul creativ, asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează 

oportunităţi pentru autoînvăţare, încurajează gândirea divergentă. Aceasta înseamnă că el stimulează 

pe elevi să caute noi conexiuni între fenomene, să imagineze noi soluţii pentru probleme care se 

rezolvă în manieră rutinieră, să asocieze imagini şi idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, neuzuale, 

să emită idei şi să dezvolte ideile altora.  

Profesorul creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări. Profesorii creativi determină dezvoltarea 

creativităţii elevilor. Explicaţia ar putea fi transferul setului de valori propice creativităţii de la 

profesori la elevi, fenomen urmat de automodelarea copilului în funcţie de atitudinile şi convingerile 

interiorizate.  

Instrumentarul profesorului, înţelegând prin acesta ansamblul de metode şi procede didactice 

pe care le utilizează în procesul de predare-învăţare, are un rol deosebit de important în realizarea 

învăţării creative.  

Există o multitudine de mijloace prin care se stimulează şi se dezvoltă în cadrul şcolii 

creativitatea şcolarului mic: ghicitori, jocuri de isteţime şi perspicacitate, construcţii de probleme, 

jocuri pentru căutarea de cuvinte care încep sau se sfârşesc cu o anumită literă/silabă, alcătuirea de 

propoziţii, jocuri de echipă, activităţi practice.  

Evaluarea, în accepţiunea sa tradiţională, de control şi de măsură a învăţării, a „terorizat 

“generaţii de elevi, le-a înnăbuşit spontaneitatea şi creativitatea şi le-a încurajat conformismul, 

singurul în măsură să garanteze conformarea la standarde şi baremuri. A avut în mod evident efecte 

nefaste asupra creativităţii. Pentru a stimula învăţarea creativă, evaluarea trebuie nuanţată, trebuie să 

devină o resursă care să favorizeze dezvoltarea instrumentelor intelectuale de autoevaluare, acesta 

fiind rolul evaluării formative. De asemenea, metodele alternative de evaluare (portofoliul, proiectul 

etc.) solicită din partea elevilor o activitate independentă de explorare, de articulare a informaţiilor, 

de construcţie personalizată. Nu sunt de neglijat nici formele de evaluare neconvenţională, de 

exemplu prin intermediul metaforei, analogiei sau dramatizării, care permit transgresarea 

cunoştinţelor şi orientarea dinspre aparenţă către esenţa fenomenelor şi a relaţiilor dintre ele.  

Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală se află în strânsă legătură cu 

formarea şi dezvoltarea capacităţilor de creaţie. Limba, produs complex al dezvoltării istorice şi 

sociale a speciei umane, care evoluează şi se îmbogăţeşte odată cu aceasta, rămâne nu numai cel mai 

folosit, dar şi cel mai important mijloc de comunicare şi de creaţie, principalul instrument al gândirii 

umane. De aceea este necesar ca în studiul integrat al limbii române în şcoală să-şi găsească loc şi 

exerciţii exprese pentru dezvoltarea creativităţii verbale la elevi, paralel cu demersurile tradiţionale 

pentru învăţarea teoretică a ştiinţei despre limbă sau pentru însuşirea aspectului normal al limbii.  

Activitatea creatoare reprezintă într-o mare măsură multe abilităţi învăţate anterior. În 

majoritatea cazurilor de intervenţie în vederea stimulării creativităţii, este evidentă componenta 

imaginativă. 
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Aplicarea în practica şcolară a unui sistem informaţional integrat, subordonat unor scopuri bine 

precizate şi operaţionalizate, „impune elaborarea unei tenologii didactice, care să vizeze atât 

restructurarea cât şi reorganizarea modului de învăţare, a metodelor şi mijloacelor de învăţare, cât şi 

a formelor de organizare adecvate învăţământului integrat.  

Interdisciplinaritatea, apare sub aspect practic din necesitatea depăşirii limitelor create de 

cunoaştere, care a generat graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează 

pentru interdisciplinaritatea constă în faptul că ne oferă o imagine integrală a lucrurilor care sunt 

analizate. Interdisciplinaritatea constituie unul dintre cele mai actuale principii metodologice ale 

învăţământului, care condiţionează soluţionarea adecvată a problemelor cunoaşterii şi aplicării 

rezultatelor în praxisul social.  

Interdisciplinaritatea are mai multe avantaje: asigură un anumit grad de integrare între diferite 

domenii de cunoaştere, permite schimburi de ordin conceptual şi metodologic, precum şi utilizarea 

unui limbaj comun. Evident se are în vedere „calitatea interdisciplinarităţii de a fi operaţională, 

realizându-se cu adevărat numai prin spiritul de echipă, având nevoie de diversitate şi coordonare.”  

În raport cu conţinutul şi cu obiectivele pedagogice cadrul didactic stabileşte tipul şi structura 

lecţiei, strategiile de predare-învăţare, metodele şi procedeele de învăţământ, formele de activitate cu 

elevii (frontală, pe grupe, individuală, combinată), precum şi instrumentele de evaluare de deprinderi 

şi de creativitate, întrebări pentru fixarea cunoştinţelor, lucrări de control, fişe de evaluare, experienţe 

didactice, rezolvări de exerciţii şi probleme.  

Transferul cunoştinţelor presupune circulaţia informaţiilor, fixarea lor dintr-un domeniu sau 

altul, extinderea câmpului de aplicare a celor învăţate iniţial spre alte domenii adecvate. De exemplu 

la citire, numeroase cunoştinţe rezultate din analiza unor texte cu conţinut istoric pot fi utilizate în 

procesul formulării unor reprezentări, noţiuni şi teze istorice fundamentale. De asemenea, 

cunoştinţele de gramatică îşi pot găsi transfer, deci câmp de aplicare, în practica exprimării corecte.  

În învăţământ, interdisciplinaritatea implică stabilirea şi exploatarea unor conexiuni între 

limbaje explicative sau operaţii, în scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de 

învăţământ clasice. 

 

Bibliografie: 

1. Ionescu, Miron, Instrucţie şi educaţie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003. 

2. Stoica, A. „Creativitatea elevilor – Posibilităţi de cunoaştere şi educare “, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti, 1983., p. 6  
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Dreptul la copilărie 

 

Prof. înv. preșc. Ivan Steliana                                                                                              

G. P. P. nr. 45 Constanța 

 
 

„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă; de aceea pe 

lângă viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i.” Aristotel 

Modelele educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de dezvoltare 

şi în acest scop participă numeroşi factori, dintre care cei cu importanţă semnificativă sunt şcoala, 

grădiniţa şi familia. Important pentru dezvoltarea armonioasă a copilului este colaborarea eficientă 

între aceşti factori educogeni. Comunicarea şi deschiderea de ambele părţi, pentru a sprijini 

dezvoltarea şi bună educaţie a copilului, aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalităţii 

acestuia.  

Necesitatea colaborării grădiniţă-familie rezidă din obiectivul comun pe care îl au cei doi factori 

educaţionali: asigurarea unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi educare a preşcolarului. Nu vor 

exista rezultate pozitive ale actului educaţional dacă nu există corelare perfectă între influenţele 

educative. Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi 

familiei în favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi dimensiunea relaţiei grădiniţă - 

familie.  

Relaţia copil - părinte este direct influienţată de pretenţiile manifestate faţă de copil: acestea nu 

trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte putine situaţii de a se 

desfăşura liber, activ, opţional, cu iniţiative proprii.  

Atribuţiile influienţează pozitiv personalitatea umană, numai atunci când ele oferă posibilitaţi 

reale de afirmare, când angajează originalitatea şi individualitatea acestuia. Dimensiunea relaţiei 

grădiniţă – familie, se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele directe ale părinţilor cu 

cadrele didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre cadrele didactice şi asociaţiile 

părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor cu privire la diferite conţinuturi şi metode şcolare. 

Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, 

fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. 

Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în 

cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu care va lucra.  

În concluzie, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la aceasta vârstă depinde în mare masură 

şi de cadrele didactice, dar şi de părinti şi de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat educaţional 

în favoarea unei educaţii de bună calitate.  

 

BIBLIOGRAFIE: 
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• Dumitrana, Magdalena, Cum creşte un pui de om, Editura Compania, Bucureşti, (2011), 

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

1006



 

ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

Profesor învățământ preșcolar – Ivancu Elena,                                                                

G. P. N.  Tina, Com. Livezi, 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 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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Școala de acasa sau homeschooling in Romania 

 

Prof. Ivanescu Amelia – Maria                                                                                          

Liceul Tehnologic "Danubius", Corabia 

 

 

Termenul de homeschooling este relativ nou pentru parintii din Romania, conform datelor 

furnizate de Asociatia de Homeschooling din Romania, peste 600 de familii din Romania au aderat 

la acest sistem de educatie pana in prezent.  

Tot mai multi parinti sunt nemultumitit de invatamantul romanesc in care accentul se pune mai 

mult pe acumularea de cunostinte si mai putin pe punerea lor in practica. Un sistem educational in 

care orginalitatea nu este mai deloc incurajata si in care copiii nu sunt apreciati in functie de abilitati, 

ci in functie de cat de multe informatii pot acumula. 

Prin urmare părintii cauta solutii de tip educatia de acasa sau peste hotare. Care ar fi avantajele 

acestui sistem de invatamant? Am putea enumera cateva: 

- Parintii pot alege curricula, manualele si softurile necesare educarii copiilor lor.  

- Copiii invata in confortul casei lor, singuri si in ritmul propriu, avand libertatea de a stabili 

programul de invatare in functie de preferintele personale. 

- Copiii sunt mai bine monitorizati si mai putin expusi unor riscuri si influente negative, de 

exemplu un anturaj negativ, consum de tutun, droguri etc. 

- Invatarea personalizata, copiii invata ceea ce le place avand un program flexibil, 

- Evitarea cliseelor si a bullying-ului adesea prezent in scoli. 

- Invatarea de acasa presupune evitarea acelor constrangeri, calificative,competitii impuse. 

Exista insa si o serie de dezavantaje care trebuie luate in considerare cand alegem acest tip de 

educatie: 

- Homeschooling-ul afecteaza socializarea copilului si abilitatile sale de comunicare. 

- Timpul liber al parintilor scade considerabil, acestia au nevoie de un bagaj de cunostinte vast, 

acces la resurse. 

- Pot aparea probleme de disciplina, este nevoie de o comunicare eficienta parinte-copil. 

Cat de   legala este „Scoala de acasa” in Romania? Legea invatamantului, art.16 spune ca 

invatamantul general obligatoriu este de 10 clase si cuprinde invatamantul primar si cel gimnazial. 

Nu precizeaza nimic despre homeschooling dar lasa o portita precizand in paragrafele (2) si (3) de la 

articolul 21: 

(2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat si particular se pot transfera la alte unitati de 

invatamant de stat sau particular, cu acordul unitatii primitoare. 

(3) Statul garanteaza dreptul la educatie diferentiata, pe baza pluralismului educational, in acord 

cu particularitatile de varsta si individuale. 

Cum scolile romanesti, la nivel preuniversitar nu au si optiunea de invatamant la distanta, 

parintele poate opta pentru scolile din straintate care au licenta internationala pentru invatamant la 

distanta, online si prin corespondenta.  

Asa numitele „scoli-umbrela” accepta si copii romani si acorda – din punct de vedere legal si 

academic – foaie matricola si diplome la final de ciclu de invatamant.  
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Parintele este astfel „acoperit”, iar copilul beneficiaza de documente oficiale de absolvire. 

In concluzie, scoala de acasa ramane o alternativa sistemului de invatamant, care presupune in 

primul rand  o mare raspundere din partea parintilor precum si schimbarea stilului de viata si adaptarea 

la acest sistem. 
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DENUMIREA PROIECTULUI                                                                                     

,,Podul de flori peste Prut’’ 

 

profesor Ivanov Victorița                                                                                              

Școala Gimnazială Jurilovca 

 

 

MOTTO: 

,,Ceea ce este cultura pentru umanitate este olimpismul pentru sport” Pierre de Coubertin 

 

Proiectul educativ internațional ,,Podul de flori peste Prut,, este  o colaborare între școli din  

Republica Moldova și România, implicate prin cadrele didactice ,elevi și părinți în vederea 

consolidării  relațiilor de prietenie  și schimb de bune practici, prin promovarea colaborării curriculare  

și transcurriculare,  abordărilor inovatoare de predare- învățare-evaluare,  a cooperării cu părțile 

interesate din comunitățile locale și transfrontaliere.  

Având în vedere accentul deosebit ce se pune pe activitățile formale și nonformale în mediul 

online, proiectul îşi propune să întărească relaţia între cele două țări transfrontaliere, în scopul  

învățării practice fără a ține cont de frontiere, a modelării personalităţii elevilor şi eficienitizării 

procesului instructiv-educativ. 

Prin varietatea domeniilor de activitate, proiectul urmărește implicarea elevilor în acțiuni 

atractive care să-i motiveze în dobândirea de noi cunoştinţe și deprinderi.  Prin participarea la acest 

proiect, cadrele didactice, elevii și părinții vor dobândi cunoştinţe din domeniul educației fizice și 

sportului, moral –civic, consiliere școlară, cultural-artistic, toate acestea ducând la dezvoltarea 

comunicării între școli dintre cele două țări tranfrontaliere.   

Prin activitățile desfășurate, li se creează condiții de a deveni comunicativi, motivați, încrezător 

și stima de sine, pentru a dezvolta abilități mai eficiente de învățare, pentru a fi mai bine pregătiți 

pentru nivelurile educaționale viitoare, pentru a-și stabili scopuri realiste, pentru a trăi participând 

activ la viața școlară și socială.   

Activităţile practice din domeniu sportiv, urmăresc creşterea numărului de copii care introduc 

în programul zilnic exerciţiului fizic care practicat sistematic, reprezintă factorul primordial în 

menținerea, întreţinerea şi întărirea sănătăţii, fortificarea musculaturii şi a sistemului nervos, 

menţinerea la nivel superior a marilor funcţii vegetative. 

,,Menssana in corpore sano,, ideal de viaţă al unor înţelepţi antici, trebuie să devină percept de 

viaţă al omului modern. 

Activităţile cultural-artistice atât de  îndrăgite de copii, cântecul  și dansul  specific fiecărei şcoli 

participante sunt prezente prin spectacolele organizate împreună. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOP 

Schimb de bune practici, idei profesionale, activități sportive, promovarea valorilor culturale 

locale în conştienitizarea importanţei sportului în viaţa de zi cu zi. 
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OBIECTIVE 

-Existența  unui  potențial  al activităților educative formale ca modalitate complementară de 

schimburi metodologice dintre cadre didactice; 

-Dezvoltarea unui complex de valori si atitudini moral-civice adecvate societății contemporane 

cum ar fi patriotismul, civismul, responsabilitatea și moralitatea; 

-Dezvoltarea spiritului de echipă în competiţie prin activităţile sportive organizate cu 

participarea celor două şcoli implicate; 

-Promovarea cooperării tuturor factorilor interesați, pe platforma educațională din Europa -

eTwinning; 

-Stimularea interesului elevilor    prin activităţi sportive, cultural-artistice online; 

-Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi interrelaţional între elevii din cele două școli; 

- Îmbogățirea capacității de a intra în relații cu cei din jur; 

-Relații de colaborare, întrajutorare, respect reciproc; 

-Stimularea capacității de a aplica cunoștințele însușite anterior, formarea personalității 

autonome si creative; Vă prezentăm două rapoarte în platforme diferite. 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/95340156  

https://www.canva.com/design/DAERQKXDZJQ/ndV6niUj6VJEAgiOj8Qthw/view?presenta

tion&fbclid=IwAR297_cZAYUaHsmkoSAIlMRxxmxIcqtp2PieOFZ0jiOO4Spt_eZjSu86JSI#7  
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL FINLANDEZ 

 

Prof. Ivaşcu Elena - Gabriela                                                                                             

Şc. Gimn. „Radu Tudoran“ Brăila 

 
Învăţământul finlandez pleacă de la un crez simplu: toţi copiii sunt îndreptăţiţi la o educaţie 

egală, nu sunt trataţi diferit şi nu sunt etichetaţi. Scopul final este dezvoltarea abilităţii de a învăţa şi 

păstrarea bucuriei descoperirii de noi cunoştinţe pe parcursul întregii vieţi. S-a urmărit simplificarea 

la maxim şi implementarea unei viziuni clare şi consecvente asupra educaţiei. 

Câteva dintre obiectivele cheie în cadrul reformei finlandeze presupun: dezvoltarea şcolilor 

drept comunităţi de învăţare, promovarea bucuriei de a învăţa, a unei atmosfere de colaborare, precum 

şi promovarea autonomiei elevilor în asumarea responsabilităţii şi în viaţa şcolară. 

Reforma se axeazǎ pe substituirea sarcinilor de lucru care dezvoltǎ competenţe bazate pe 

memorare şi reproducere cu acele sarcini practic - aplicative, care activeazǎ procesele cognitive 

superioare: gândirea, împreunǎ cu operaţiile specifice acesteia (analiza, sinteza, comparaţia, 

abstractizarea, concretizarea, generalizarea, individualizarea), imaginaţia, memoria, rezolvarea de 

probleme.  

Cu scopul de a răspunde provocărilor viitorului, curriculumul finlandez va pune accent pe 

competenţele transversale (generice) şi pe proiectele de colaborare transdisciplinară. Cu toate acestea, 

disciplinele şcolare joacă încă un rol important în procesul de predare şi învăţare. Subiectele care sunt 

comune pentru toţi elevii din învăţământul de bază au fost prevăzute în Actul de Bază al Educaţiei. 

Potrivit reformei, elevii finlandezi nu vor mai studia materii, ci subiecte (teme). Nu vor mai 

avea ore de matematică, fizică, finlandeză, limbi străine, geografie, ci vor aborda integrat lecţii din 

toate materiile atunci când vor învăţa la clasă despre un subiect anume. De pildă, un curs despre 

Uniunea Europeană va cuprinde informaţii de istorie, geografie, economie şi limbi străine. Un curs 

vocaţional, urmat la o clasă care pune accentul pe formarea practică, aşa cum ar fi cursul de ospătărie, 

va învăţa elevii matematică, tehnici de comunicare, dar şi limbi străine.  

Consiliul Educaţiei finlandez a informat că materiile clasice nu vor dispărea cu totul în anul 

şcolar viitor, dar se vor introduce ample proiecte interdisciplinare. Copiii vor lucra în grupuri, iar în 

clasă vor fi simultan mai mulţi profesori, de diferite materii. 

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 înţelegerea materiilor 

primesc educaţie specială.  

Şcolile au alocat un profesor pentru educaţie specială ce ajută copiii să-şi identifice nevoile şi 

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 şi faptul că 

niciun elev nu va rămâne în urmă. 

Deci putem afirma că Finlanda se bazează pe o cultură cu stres minim, care agreează o largă 

paletă de experienţe educative. Sistemul de valori al finlandezilor are la bază educația nu acumularea 

de bunuri. Este un sistem de valori format în familie, consolidat în școală, pus apoi în slujba țării. 
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În concluzie, putem afirma că sistemul educaţional finlandez este unul egalitarist, oferind şanse 

egale pentru oricine, indiferent de mediul socio-economic din care provin, sau de zona în care 

locuiesc, au același potențial de a învăța și trebuie să aibă aceleași șanse la o educație de calitate. 

 

 

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. Ministerul Educaţiei şi Culturii “Sistemul de învăţământ finlandez. Trecut şi prezent”, 

Bucureşti, 2013; 

3. www.finland.ro 
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PARALELĂ ÎNTRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE                                                                         

ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 

 

Profesor înv. preșcolar IZBAȘA-FRENȚ STANA                                              

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT OȚELU-ROȘU 
 

 

,,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) 

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 on-line, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat.  

Amintim aici lipsa unui mijloc de comunicare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la 

internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. Astfel, prin 

realizarea unei analize, de când predarea și învățarea s-au mutat în școala de acasă putem trage câteva 
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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 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 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.  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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Importanţa activităţilor educative în grădiniţă, împreună cu părinţii 

 

 

Jarcu Floarea-Elena,                                                                                                                                                        

Şcoala Gimnazială Dalboşeţ (Grădiniţa PN Dalboşeţ) 

 

 
,,A-ţi învăţa copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moştenirea cea mai preţioasă’’ Mantegazza 

 

După John Dewey, ,,educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că 

şcoala trebuie să reprezinte viaţa actuală, viaţa tot aşa de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe 

care o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.’’ 

Şcoala are un rol primordial în educaţia copiilor, alături de familie, dar şi de întreaga societate, 

deoarece educaţia permanentă presupune o învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Şcoala nu-şi poate realiza pe deplin sarcinile, dacă nu cunoaşte condiţiile familiale de muncă şi 

viaţă ale copiilor. Dar şi familia trebuie să cunoască o serie de aspecte ale comportamentului copilului: 

absenţe, disciplină, mod de reuşită la învăţătură.  

Activitatea de acasă este o continuitate a activităţii pedagogice şi invers. Întregul proces de 

educaţie şi mai ales de instrucţie se realizează atât la şcoală, cât şi acasă. După cum spunea Maria 

Montessori ,,Copilul care se naşte nu intră într-o ambianţă naturală, ci într-o civilizaţie.’’ 

La şedinţe sau consilierea cu părinţii, vorbim despre modul cum aceştia îşi pot ajuta copiii la 

lecţii, de controlul temelor; părinţii trebuie să cunoască dacă are copilul lui o comportare adecvată 

faţă de învăţător, colegi etc. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii 

cu aceasta (lectorate, şedinţe, serbări etc.). Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator şi 

când predarea are loc on-line, nu doar faţă în faţă. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă şi ar fi păcat ca prin acţiunea noastră 

să uniformizăm aceste individualităţi. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi pentru 

părinţii copiilor. Micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a le 

aplica prin cântece, recitând o poezie, interpretând un rol dintr-o scenetă, perfecţionându-şi astfel 

deprinderile artistice.  

 

Desfăşurarea unei serbări cuprinde mai multe momente: 

 

-perioada de pregătire, dorinţa de succes (face copilul să trăiască clipe de bucurie sufletească); 

-desfăşurarea programului (fiecare copil este conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 

serbării); 

 

Serbarea evaluează munca, talentul şi priceperea grupei în a lucra împreună şi a culege roadele 

bucuriei.Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea pentru reuşita ei există 

preocupări susţinute:împodobirea sălii de grupă, audierea colindelor, împodobirea bradului.  

Copiii interpretează cu plăcere roluri ca: Zâna Iarnă, steluţe, îngeraşi, oameni de zăpadă.  

Toate aceste experienţe ne oferă satisfacţii uriaşe şi contribuie într-o mare măsură la realizarea 

unei atmosfere relaxante între grădiniţă, familie, comunitate, ceea ce determină ca şi copiii să vină cu 

plăcere la grădiniţă şi să se manifeste fără timidităţi.  

Ei observă ce mult înseamnă dragostea, căldura sufletească, înţelegerea, respectul şi toleranţa. 

Serbările şi alte activităţi educative susţinute în parteneriat cu părinţii, oglindesc dinamica 

grădiniţei, implicarea ei în comunitate şi nu în ultimul rând ceea ce se învaţă în instituţia respectivă.  
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Acum se conturează personalitatea, dezvoltarea şi progresul copilului, de aceea trebuie acordată 

o atenţie prioritară copilului la această vârstă de către familie, cât şi de către grădiniţa, şcoală. 

Personalitatea micuţului şcolar este în formare, deoarece este rezultatul unei evoluţii lungi, care 

are loc în primul rând în condiţiile interacţiunii cu mediul social. 

 

 

Bibliografie:  

 

Caragea, Ancuţa, Academia.edu 

Tribuna învăţământului    
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ȘCOALA, GRĂDINIȚA ȘI FAMILIA ÎN VREMEA PANDEMIEI                      

ASPECTE POZITIVE ȘI NEGATIVE 

 

Autor: Jecan - Ilieș Delia Crăciunița                                                                              

Profesor pentru învățământul primar și preșcolar,                                                      

Grădinița cu P. P. ”Universul copiilor”- Cluj - Napoca 

 

Odată cu declanșarea stării de urgență, din cauza pandemiei și  suspendarea cursurilor față în 

față, în unitățile de învățământ a fost adoptată ”școala de acasă”- o alternativa la educația formală, 

astfel, cursurile și activitățile copiilor au continuat on line în mediul familial. Ce am vrut să realizăm, 

ce am reușit și ce nu, ne putem da seama ascultând opinii ale copiilor, părinților sau analizând 

rezultatele predării/învățării din această perioadă. Cu certitudine putem afirma că această alternativă 

educațională-munca online, a avut puncte tari dar și puncte slabe și neajunsuri; eram cu toții 

nepregătiți pentru ceea ce ne aștepta, dar ne-am adaptat din mers. Astfel, voi încerca să enumăr pe 

scurt, aspectele caracteristice, din punctul meu de vedere, ale aceste perioade pe care am traversat-o 

cu toții: copii, părinți, cadre didactice.  

Conexiunea părinte-copil, în această perioadă, consider că a fost mult mai bună și mai eficientă, 

înainte de pandemie timpul petrecut de părinți cu copiii lor era mai limitat și uneori ineficient, din 

cauza programului încărcat al acestora. Odată cu anunțarea stării de urgență, părinții și-au continuat 

munca de acasă, fiind astfel mult mai atenți la copii, și mult mai prezenți în viața lor, urmărindu-le 

astfel ritmul propriu de învățare, evoluție, dezvoltare.  

Un alt aspect important care a îmbunătățit relația copil-părinte a fost aprofundarea, 

îmbunătățirea  valorilor spirituale, religioase, care în mediul familial sunt aceleași; în mediul școlar, 

se pune accent mai puțin pe aceste aspecte din cauza existenței unor convingeri religioase diverse în 

rândul copiilor din clasă/grupă. Un alt aspect pozitiv important al ”școlii de acasă” este stabilirea unui 

program flexibil de învățare; unii copii învață, rețin idei/ noțiuni cu mai multă ușurință în prima parte 

a zilei, pe când alții, în special preșcolarii, se trezesc mai târziu, și astfel, le este mai ușor să-și 

însușească noțiuni în a doua parte a zilei. Acest aspect este posibil în situația în care activitate se 

desfășoară asincron și  găsesc materialele postate pe platformă de către educatoare. Siguranța fizică 

și emoțională a copiilor este un alt aspect pozitiv al ”învățării de acasă”, astfel copiii nu sunt expuși 

diferitelor forme de bullyng existente, din păcate, în unele  școli.  

Latura emoțională are însă de suferit din cauza lipsei de socializare cu copiii, prietenii ceea ce 

poate duce la o readaptare dificilă a copiilor în grupul de colegi în momentul reînceperii 

școlii/grădiniței, în format fizic. Nu sunt rare situațiile în care copiii manifestă lipsă de comunicare, 

reținere în participarea la activități de grup ce presupun implicare directă a acestora. Acesta putem 

spune că este un aspect negativ al școlii desfășurată doar acasă o perioadă destul de lungă de timp.  

Mai putem vorbi și despre alte aspecte negative ale acestei perioade de” izolare” asupra copiilor 

precum și asupra familiilor acestora cum ar fi ajutorul, susținerea oferită copiilor, în special 

preșcolarilor și școlarilor mici, care in această perioadă a revenit în mare măsură părinților. Astfel, 

putem afirma că părinții au luat locul dascălilor în pregătirea temelor, desfășurarea activităților 

copiilor, aspect care nu putem spune ca este pe deplin mulțumitor și eficient deoarece nu toți părinții 

au pregătirea pedagogică și de specialitate pentru a înțelege și desfășura activități în mod metodic.  

Nu toți părinții au răbdarea necesară, tact pedagogic pentru reușita activităților desfășurate 

acasă. Un alt aspect negativ al acestei perioade este, în unele cazuri, nesiguranța zilei de mâine sau 
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chiar pierderea locului de muncă de către unii părinți, datorită faptului că au fost nevoiți să rămână 

acasă o perioadă destul de lungă pentru a-și îngriji copiii preșcolari sau școlari mici; ceea ce poate 

duce la degradarea afectivă a relației părinte- copil-activități școlare.  

Pentru a face față cu succes unor astfel de situații este necesară o colaborare valoroasă și 

eficientă a părinților cu cadrele  didactice care sunt mereu și necondiționat dispuse să ofere ajutor, 

susținere și consiliere atât copiilor cât și părinților. 
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CANVA - O PLATFORMĂ DIGITALĂ                                                                         

UTILĂ ÎN ACTIVITATEA DIN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. înv. preșc. Jianu Adelina Ionela                                                                                   

Prof. înv. preșc. Berindeiu Florina                                                                                 

Liceul Teoretic” David Voniga”, Giroc / Grădinița P. P. Giroc 

 

 

Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale tradiționale. 

Astăzi este recomandat să uităm de metodele pe care le foloseam acum 10 ani și trebuie să 

gândim la abordarea altor tehnici de predare și învățare bazate pe instrumente și tehnologii digitale. 

De la cele mai mici vârste, copiii sunt atrași de învățarea prin intermediul calculatorului și rolul nostru, 

al educatorilor este să selectăm informația de calitate și să le facilităm accesul la cunoștințe. 

Pandemia de coronavirus a creat o criză mondială pe toate planurile. Bineînțeles că domeniul 

educației a fost foarte afectat, deoarece ne-a obligat sa schimbăm strategii de predare-învățare, să ne 

adaptăm și să învățăm să corelăm conținuturile cu predarea on-line.  

Dacă la început am crezut că este o perioadă de tranziție, trecătoare și am încercat să mergem 

mai mult pe aprofundarea cunoștintelor, timpul ne-a demonstrat ca pandemia nu trece așa repede și a 

trebuit să învățăm metode noi pentru a transmite preșcolarilor cunoștințele.  

Până acum știam că triunghiul educator-copil-părinte este foarte important în evoluția copilului. 

Învățarea on-line nu există fără cei trei factori. Indiferent dacă predarea se face sincron sau asincron, 

preșcolarul nu se descurcă în fața device-ului fără intervenția părintelui. 

La începutul pandemiei am fost stângaci și ne-a fost destul de greu să ne depășim limitele să ne 

filmăm și să vorbim în fața camerei. Mai târziu am înțeles că doar așa putem ajunge la sufletul 

copiilor, putem păstra legătura cu ei și activitățile trebuie să fie cat mai animate ca să le captăm 

atenția. 

La început nu am știut foarte multe lucruri, dar am învățat și am participat la cursuri ca sa știm 

să folosim programe, aplicații și platforme.  

La grupă folosim destul de mult platforma Canva. Ea ofera o gamă largă de șabloane pentru 

redactarea conținutului vizual. Canva este o platformă de design grafic utilizată pentru a crea 

prezentări, postere, documente, video și alt conținut vizual. 

Aplicația include deja șabloane pe care le putem modifica și folosi. Platforma este gratuită, dar 

oferă și abonamente cu plată pentru funcționalități mai complexe.  

Ce putem crea cu ajutorul platformei Canva? 

✔ Ecusoane 

Prin înlocuirea elementelor din șablonul dat, putem obține ecusoane pentru grupă. 

✔ Diplome 

Canva oferă multe șabloane pentru diplome, care se realizează foarte ușor prin înlocuirea 

elementelor.  

✔ Colaje 
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 Colajele realizate în platforma Canva pot ajuta la explicarea pașilor în realizarea unor activități 

în modul on-line 

✔ Prezentări 

 

De foarte multe ori, la domeniul știinte, nu găsim cele mai bune explicații pe internet și atunci 

a fost nevoie să le realizăm noi, respectănd particularitățile de vârstă, conținutul și toate 

caracterieticile, astfel încât să trimitem copiilor un material de calitate.  

Canva are prezentări predefinite, în care noi putem modifica sau adauga imagini, elemente 

decorative și scris. 

Anul trecut serbarea tradițională de Crăciun nu s-a organizat și am realizat o serbare on line, 

asincron. Am rugat părinții să ne trimită o filmare cu o poezie recitată de copil și am realizat un film  

specific Crăciunului cu ajutorul platformei Canva. 

Un punct foarte important în predarea on-line este colaborarea. Atunci când lucrăm împreună, 

când facem schimb de materiale, informații și idei trecem mai ușor peste această perioadă de 

incertitudine și izolare. 

Grădinița, cu toți factorii implicați: preșcolari, educatoare, părinți, încearcă să se adapteze la 

noua realitate, a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue. 

 

Bibliografie: 

 

1) N. Gavrilenco, V. Ciobanu, ”Utilizarea platformei de design grafic în educația preșcolară”, 

2020 

2) www. wikipedia.org 
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Online sau despre cum modernul devine tradițional 

 
Prof. Jianu Liliana                                                                                                           

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

 

 

În vreme ce cu toții, de la învățători la profesori, ne luptam cu nevoia imperioasă de a ne 

sincroniza cu ceea ce presupune didactica modernă, am constatat că, pentru a integra schimbarea în 

atitudinea de dascăl e nevoie de doar câteva momente.  

Privită din perspectiva dinamicii procesului de învățământ, situația este una favorabilă, doar că, 

la fel ca în literatura din perioada interbelică, trecerea s-a făcut sărind mai multe etape.  

Una dintre acestea este cea care vizează formarea asiduă a cadrelor didactice, formare care s-a 

făcut în contratimp, după ce fiecare dintre cei implicați în procesul de predare-învățare-evaluare a 

fost nevoit să se descurce cu propriile resurse, părinți, elevi și profesori deopotrivă.  

Adaptarea la noua formă de desfășurare a acestui proces a fost mai ușoară pentru cei mai mulți 

dintre elevii noștri și mai puțin facilă pentru noi înșine.  

Și iată-ne ajunși astfel în rolul de învățăcei ai învățăceilor proprii, o situație trăită în mod cert 

de fiecare dintre noi! 

Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Skype fac acum parte din vocabularul 

fundamental al limbii române. Sunt platforme concepute special pentru a susține învățământul de 

pretutindeni în situații de criză.  

Deși au multe neajunsuri (nu mai multe decât cei care, la un an de la intrarea lor în viața noastră 

nu le-am descoperit încă toată „puterea”), aceste platforme permit utilizarea celor mai noi, interactive, 

atractive aplicații, care au fascinat copiii și care le-au permis, poate mai mult ca de obicei, să își 

dezvolte imaginația, să scape de teama de eșec și să încerce să rezolve sarcini de care până acum 

fugeau, să asiste la experimente care se derulează sub ochii lor și care îi apropie atât de mult de 

realitate, chiar și virtuală.   

Inconvenientul acestui tip de derulare a activității îl reprezintă lipsa accesului la internet a 

copiilor și dascălilor din zonele defavorizate sau greu accesibile, a elevilor care provin din familii cu 

venituri care nu le permit să le asigure copiilor conexiunea la internet sau dispozitivul de pe care să 

se conecteze la aceste platforme educaționale.  

În plus, lipsa interacțiunii directe dintre elevi, pe de o parte și elevi și profesori, pe de altă parte, 

constituie o situație nedorită, cu impact pe termen lung. 

Așadar, într-un moment de echilibru, analizând pragmatic situația întreagă, se poate constata că 

o variantă la îndemână pentru eficientizarea procesului educativ ar putea-o reprezenta fuziunea dintre 

cartea tipărită și suportul virtual oferit de platformele amintite mai sus, dintre modernul devenit între 

timp tradițional și modernul reprezentat de mediul online și aplicațiile la care avem cu toții acces cu 

ușurință, generând astfel situații noi de învățare pentru elevi, mult mai atractive și mai diversificate. 
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Educație fără frontiere 

 

 
Prof. înv. preșcolar, Jianu Maria 

GR cu PP și PN “CASTELUL FERMECAT”, Breaza, PH 

15.06.2021 
 

 

 

“Depindem atât de mult unii de ceilalți încât nimic nu-i aparține pe deplin fiecăruia din noi, 

orice bucurie ne este comună, ca și orice durere.” (J. Green) 

 

Orice copil este unic. 

În cadrul dezvoltării si formării personalității copiilor am ținut seama de context. 

Am dat atenție la egalitatea de șanse, mediul familial, educațional, financiar, concepții 

religioase, mediul geografic. 

Din păcate există inegalitatea de șanse care constituie o bariera pe care trebuie să o desfințăm 

prin metode și practici educaționale. 

 

Am avut la grupă copil cu tată musulman și mamă româncă, ortodoxă. Tatăl nu era de acord cu 

anumite datini, tradiții și obiceiuri din România, pentru că le considera religioase, iar pe copil îl învăța 

rugăciunea musulmana. I-am explicat ca acest copil v-a merge la școală unde colegii vor afla la lecția 

de istorie, despre biserici că sunt fostele cetăți de apărare împotriva cotropitorilor, că nu-l obligă 

nimeni să se închine. 

La serbări i-am oferit alternativa de a recita o poezie despre iarnă sau omul de zapadă, nu despre 

Moș Crăciun. 

 

În cadrul procesului educativ am ținut seama de nevoile culturale și sociale. 

 

Cunoscând cultura propriului popor în rândul căruia trăiesc, copiii vor putea înțelege și cultura 

altor popoare în condițiile în care libera circulație este garantată in cadrul Uniunii Europene. 

 

Când vorbim despre cultură, ne referim in primul rând la educație si gradul de educabilitate 

care pot fi raportate la un popor, la o comunitate, la un grup, la un individ. Acest grad de educabilitate 

este influențat de factori de mediu cum ar fi contactul socio-cultural, economic, politic, ca factori 

externi, dar și de factori interni, capacitatea de gândire, abilități fizice și psihice. 

 

Pentru ca să creeze un colectiv omogen în desfășurarea activităților, cadrul didactic trebuie să 

empatizeze cu toți copiii și situațiile lor. 

Educatoarea educă toleranța, respectul reciproc între copii, fără manifestări discriminatorii, fără 

lezarea personalității colegului cu dificultăți de învățare sau de altă natură, etnică, religioasa, culoare. 

 

  

Bibliografie: 

 

“Empatia in educație” Maria Robu- colecția New School. 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ȘCOLII ONLINE 

 

Prof. înv. primar JIARCA FLORINA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HIDIȘELU DE SUS 
 

 

Motto:  

„Educația este ceea ce supraviețuiește după tot ce a fost învățat a fost uitat.” Burrhus Frederic Skinner 

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 învățătorilor. Cu toate acestea perioada 

prin care trecem reprezintă pentru noi, mai mult decât o provocare.  

Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurale, coordonate și etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și softuri educaționale on-line, care abundă în 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 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 învățare este impus acum pe 

perioada dramatică pe care o traversăm. 

Școala on-line îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică „predare-

învățare-evaluare” poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o multitudine 

de videoclipuri cu activități predate diferit față de cum eram obișnuită, ajutându-mă să privesc 

subiectele predate la școală dintr-o altă perspectivă. 

Avantaje ale școlii on-line 

Distribuirea rapidă a materialelor didactice. Profesorii pot transmite foarte repede, oriunde și 

oricând, dar și oricui informațiile pe care le doresc. 

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 materiale virtuale, care pot eficientiza învățarea. 

Stimulează creativitatea: 

- Elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrați; 

- Elevii lucrează în ritm propriu; 

- Se obține un feed-back instantaneu 

Dezavantaje ale școlii on-line. 

- Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă, în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor; 

- Există de asemenea, problema gradului de securitate a programelor/softurilor de învățare 

online; 
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- Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice; 

- Lipsa motivării elevilor în rezolvarea temelor; 

- Mulți părinți nu sunt de acord cu folosirea pentru mult timp a calculatorului și a internetului; 

- Este greu de oferit sprijin de către profesor elevilor cu cerințe educaționale speciale de 

învățare. 

Evaluările au tendința 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, deoarece acolo are loc educația. 

Poate necesita mult timp, dar în final, tehnologia în educație poate deschide uși către noi 

experiențe, descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă nu 

poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 

Oportunități: 

- Dezvoltarea unei mai bune colaborări familie-școală și școală –comunitate locală. 

- Creearea unor direcții noi pentru învățarea permanentă. 

- Realizarea unei relații mai strânse între părinți și copii. 

- Necesitatea unor cursuri de perfecționare cu aplicabilitate practică. 

 

Bibliografie: 
 

1. „Școala online – Elemente pentru inovarea educației”. Raport de cercetare evaluativă, 

Editura Universității din București, Mai, 2020; 

2. „Abilități psihologice”. Ghid pentru profesor și student. http://www.eed.usv.ro 

3. „Profesorul excelent” Programul Gordon pentru îmbunătățirea relației cu elevii. Burch Noel 

& Gordon Thomas, trad. Ioan Sava, București, Editura Trei, 2011. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ITALIAN PREUNIVERSITAR 
 

 

Învățător Jigalov Pali 

Școala Gimnazială Denta 
 

 
În Italia, învățământul este obligatoriu pentru toți copiii cu vârste între 6 și 16 ani, are o durată 

de 10 ani și cuprinde cei opt ani din primul ciclu școlar și primii doi ani din al doilea ciclu. După 

încheierea primului ciclu școlar, ultimii doi ani obligatorii (segmentul de vârstă 14-16 ani) pot fi 

urmați în școlile secundare de competență statală ori în cadrul unităților de formare profesională de 

competență regională. Tinerii cu vârsta de 15 ani pot parcurge ultimul an de obligativitate școlară 

într-un context de lucru, pe baza unui contract de ucenicie, cu condiția unei înțelegeri prealabile între 

Regiune, Ministerul Muncii, Ministerul Educației și părțile sociale. 

Educația obligatorie presupune atât înscrierea la cursuri, cât și urmarea lor în cadrul instituțiilor 

publice, private sau în regim de homeschooling; în unitățile de educație și de formare profesională de 

competență regională, ultimii doi ani obligatorii se desfășoară cu sprijinul unor agenții de formare. 

Părinții elevilor sau tutorii legali sunt responsabili de educația copiilor lor, în timp ce municipalitățile 

și directorii școlilor în care elevii sunt înscriși verifică îndeplinirea condițiilor legale. 

În cazul în care, la sfârșitul perioadei de educație obligatorie, elevii nu intenționează să continue 

parcursul școlar, acestora le va fi eliberată o declarație care va atesta absolvirea claselor până la acel 

termen și competențele dobândite. 

Odată promovat examenul de bacalaureat, elevii pot avea acces la cursurile instituțiilor de 

învățământ superior. Condițiile de admitere sunt stabilite de Ministerului Educației și de fiecare 

instituție academică în parte. 

Calificarea profesională trienală și diploma profesională cvadrienală obținute în instituțiile de 

formare profesională de competență regională permit accesul la cursurile de învățământ profesional 

de ”al doilea nivel”. Acestea pot fi accesate și de către cei care dețin o diplomă de bacalaureat. 

Structura sistemul italian de învățământ preuniversitar: 

• Nivelul preșcolar, pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani; 

• Primul ciclu școlar, cu o durată de opt ani, structurat astfel: 

o Școala primară (5 ani), pentru copiii cu vârste între 6 și 11 ani; 

o Școala gimnazială (3 ani), pentru elevii cu vârste între 11 și 14 ani; 

• Al doilea ciclu școlar, cuprinzând două tipologii de instituții: 

o Școlile secundare de competență națională (5 ani), pentru elevii cu vârste cuprinse între 14 și 

19 ani. Aparțin acestei categorii liceele, institutele tehnice și profesionale; 

o Unități de formare profesională (3 / 4 ani), de competență regională, destinate tinerilor care 

au terminat primul ciclu școlar. 

Înscrierea elevilor străini în instituțiile de învățământ din Italia 

Elevii străini sosiți în Italia pot continua studiile în școlile italiene, fiind înscriși în clasele 

corespunzătoare vârstelor lor. 
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Documentele necesare în vederea înscrierii unui elev în sistemul școlar italian trebuie depuse 

la instituția de învățământ aleasă. 

Pentru mai multe informații consultați secțiunea de înscrieri a site-ului Ministerului Educației 

Italian aici și intituțiile de învățământ de nivel. 

  

Recunoașterea și echivalarea titlurilor de studii străine în Italia 

 

În general, recunoașterea și echivalarea titlurilor de studii intră în competența mai multor 

autorități italiene, precum: 

• Birourile școlare din competența provinciilor – pentru echivalarea diplomelor preuniversitare; 

• Universitățile – pentru echivalarea diplomelor de studii superioare; 

• Ministerul Educației italian – pentru  echivalarea titlurilor de studii doctorale străine; 

• Ministerele de resort – pentru echivalarea titlurilor care permit practicarea unor profesii 

reglementate (ex. avocat, medic etc.). 

• Ambasadele Italiei în străinătate - pentru Declarația de Valoare 

  

 

Bibliografie: 

 

Serban Turcus, Veronica Turcus, ,,Italia-Romania. O bibliografie cat o istorie”Editura Scoala 

Ardeleană, 2020 

Lăzărescu George, ,,Italia.Cultuta e civilta”-Editura didactică și pedagogică 1980 
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Zâmbete de copii prin parteneriate transnaționale 

 

 
Jucan Adina Claudia, profesor învățământ preșcolar,                                               

Grădinița cu program prelungit ,,Voinicelul”, Satu Mare 

 
Să-i facem pe copii să zâmbească! Acest lucru are efecte benefice asupra sănătății fizice și 

psihice. Zâmbetul ajută inima să se refacă după ce a trecut prin evenimente nefericite, râsul contribuie 

la întărirea sistemului imunitar, elimină tensiunea din mușchi și îmbogățește memoria, pentru că 

zâmbetul îl ajută pe copil la greu și la bine. 

 

Adesea m-am întrebat care sunt căile cele mai eficiente pentru a-l face pe copil fericit și de a-i 

aduce zâmbetul pe buze?...răspunsul l-am găsit chiar de la copii punându-le o simplă întrebare: 

,,Ce te face fericit?”, întrebare la care am primit o mulțime de răspunsuri:  

,,iubirea, joaca, amabilitatea, sănătatea, înțelegerea, munca, prietenia, etc.”Am analizat cu 

inima și sufletul dorințele copiilor și m-am gândit că prietenia este una dintre soluții pentru a aduce 

zâmbetul pe chipul unui copil.  

 

Modalitatea de a ne găsi noi prieteni a pornit de la cuvintele Maicii Terezia: ,,Eu pot să fac ceea 

ce tu nu poți face. Împreună putem face lucruri mari. Nimeni nu poate realiza niciodată singur ceea 

ce poate realiza prin parteneriat cu alții”.  Așa s-a născut ideea de a mă implica cu copiii în cadrul 

Proiectului ,,Educație online fără hotare”/,,Ursuleții călători”-,,Primăvara prin ochi de copil”, 

organizat de Primăria orașului Chișinău pe Platforma educațională online. Partenerii noștri au fost 

copilașii grupei mari de la Grădinița nr.91,,Mugurel” din Chișinău, Republica Moldova. 

 

Am simțit bucurie atunci când ne-am găsit parteneri de la o grădiniță de peste hotare, am 

chibzuit când am ales ursulețul călător, pe LAKI, am fost creativi atunci când am pregătit mici 

surprize pentru copilașii din Chișinău, am zâmbit când ursuleții COCOLINO  și LAKI ,,au făcut 

cunoștință” pe zoom, am fost bucuroși de  fiecare întâlnire online cu partenerii noștri de la Chișinău, 

ne-am simțit bine când l-am învățat pe COCOCLINO o mulțime de lucruri interesante, pe care apoi 

le-am notat în cuvinte și poze în jurnalul ursulețului, ne-am bucurat de oportunitatea de a viziona 

lecții video din biblioteca digitală oferită de partenerii noștri, am fost încântați să cântăm, să recităm 

poezii împreună cu copiii din Chișinău, să împărtășim obiceiuri și tradiții de Paște, am simțit emoții 

pozitive atunci când îi vedeam pe colegii noștri de peste Prut,  am fost bucuroși să întâlnim copii 

deschiși și cadre didactice bine pregătite, amabile, dornice de a împărtăși propria experiență și de 

primi în sufletul lor noi prieteni.  

 

Acest parteneriat ne-a oferit o frumoasă experiență și un prețios schimb de idei, în care am 

îmbinat activitățile practice cu cele de învățare prin prisma unor modalități de lucru pe diferite 

platforme virtuale și utilizarea unei game variate de tehnici și strategii didactice în educația online și 

offline a preșcolarilor. 

 

De asemenea, am construit o frumoasă prietenie dincolo de granițele noastre, cu cadre didactice 

deosebite și copii minunați, cu vorbă dulce, cu suflet pur și o inimă bună. 
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Toate aceste aspecte au adus de fiecare dată zâmbete pe chipul copiilor, ceea ce certifică faptul 

că: fericirea unui copil se construiește în fiecare zi prin lucruri simple, aflate la îndemâna fiecăruia 

dintre noi. 

 

 

,,Oamenii spun, arată și oferă ceea ce au în suflete.” Irina Binder 
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Competența digitală - necesitate în școala online 

 

 

Prof. înv. primar Carmen – Alina Judea 

Școala Gimnazială nr. 16 ,,Take Ionescu”, Timișoara 

 

 
„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le 

citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului ») 

Pandemia de coronavirus a provocat 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 online 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 online. 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. 

Eram învățătoare la clasa a II-a în acea perioadă, iar când s-a impus situația predării online am 

crezut că nu mă voi putea adapta. 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 mă înscriu în forumuri de discuții pe teme de interes 

școlar, să accesez materiale existente pe diverse medii de stocare (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 elevii 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 profesor, foarte multe lucruri noi. Am 

încercat să iau feedback de la părinți 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 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 învățarea și să ne punem întrebarea ce este învățarea și cum se poate întâmpla atât 

în clasă, cât și în mediul de acasă. 

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.  

Cred că am devenit cu toții deschiși la tot ce presupune 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. 
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Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 

incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ.  

Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un 

învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, 

copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 50 

de minute. Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte 

mijloace didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării.  

Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte 

mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic.  

Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, 

amplificându-le valenţele constructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. 

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  ons că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un 

veritabil  onstruct, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia 

neputând fi ignorat, fiind  onstruc decât constructive. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie 
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Școala de acasă                                                                                                                                 

Online în pandemie 

 

Prof. înv. primar:  Junc Delia                                                                                                 

Școala Gimnazială ”Nicolae Popoviciu” Beiuș 

 

Se zice că frumusețea stă în ochii privitorului. La fel și fericirea noastră depinde de noi înșine. 

Nu lăsați pandemia să distrugă ce- i frumos și bun! Căutați părțile pozitive și faceți-o pentru echilibrul 

intern al fiecăruia în parte. Rămâneți sănătoși și totul va fi bine! 

La nivel de unitate școlară s-au luat măsuri pentru a putea parcurge această perioadă, măsuri de 

siguranță a cadrelor didactice și mai ales a elevilor și părinților acestora, prin utilizarea platformei 

adservio,  , unde elevii încarcă rezolvarea sarcinilor de lucru spre a fi controlate și verificate de către 

dascăli, intimitatea fiecărui elev fiind respectată deoarece doar profesorii au acces la temele acestora, 

unde pot fi notați, unde lecțiile interactive pot fi accesate ușor de către fiecare elev în parte. 

Am lucrat în pandemie din fața ecranului și nu a fost ușor. De ce spun asta? Pentru că am fost 

puși în situația de a ne adapta rapid, lucru pe care de altfel l-am făcut. Așa cum spuneam, la nivel de 

școală, s-a luat decizia de a folosi o platformă securizată, care să răspundă atât nevoilor copiilor , a 

părinților cât și a dascălilor.  

Normal că pentru acest lucru, noi dascălii am fost formați prin diverse webinarii și mai ales, 

prin multă muncă de descoperire. Noi am fost cei care i-am ghidat pe părinți sau chiar pe copii, în 

legătură cu pașii ce trebuiau urmați în vederea conectării. De ce spun copii, în condițiile în care sunt 

profesor pentru învățământul primar? Pentru că trebuie să recunoaștem că sunt unii părinți depășiți 

de tehnologie, iar în aceste cazuri, elevii sunt cei care au parcurs pașii, ghidați pas cu pas de către 

mine. După o scurtă perioadă de acomodare cu platforma, începuserăm să-i cunoaștem secretele. 

Poate veți considera că sunt cârcotașă, dar vă mărturisesc faptul că uneori pentru mine, ca dascăl, era 

frustrant să descopăr o modalitate de lucru, iar după ce-i descopeream tainele, aflam faptul că s-au 

făcut modificări în platformă, deoarece administratorii acesteia căutau în permanență să o dezvolte și 

să o perfecționeze. Nici acest lucru nu ne-a descurajat, am descoperit noutățile și le-am împărtășit 

colegilor și elevilor.  

Platforma adservio a fost soluția perfectă, din punctul meu de vedere, pentru școala mea. Aici 

susțineam lecțiile interactive în Cisco Webex sau în Zoom și continuam și acum, după ce ne-am întors 

pe băncile școlii, continuăm să lucrăm cu cei care absentează din diverse motive sau cu copiii care au 

solicitat acest lucru, din motive de sănătate. Avantajul lucrului în prima variantă, și anume Cisco 

Webex, a constat în faptul că nu eram limitată de timp. Nu înțelegeți acum faptul că i-aș fi ținut pe 

elevi în întâlniri interminabile. Spun doar că uneori ești fericit că nu se închide conferința când mai 

ai un lucru de adăugat. Ei, românul tot român e și probabil va spune: Trebuie să te integrezi în limita 

de timp! Corect! Dar cum suntem oameni și nu roboți, uneori mai e nevoie de un minut pentru o 

întărire sau o clarificare. 

”Vorba lungă, sărăcia omului” spune o vorbă din popor. Hai să precizez faptul că am fost , zic 

eu, nu doar speriată de lucrul online, dar și încântată. Îmi plac provocările. Această pandemie, această 

izolare ne-a determinat să ne adaptăm. Știți bine că principiul intuiției este unul ce stă la baza actului 
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instructiv educativ. Ajutați de tehnologie am putut aduce în fața elevilor diverse filmulețe de 

prezentare, am putut lucra cu ajutorul manualelor digitale unde sunt variate filmulețe și jocuri. Pentru 

că urmărind principiul participării conștiente și active am ținut să nu fiu un prezentator în fața 

ecranului, motiv pentru care i-am implicat pe elevi în mod frecvent în desfășurarea lecțiilor. Astfel, 

la orele de matematică pe lângă tabla interactivă Jamboard, unde elevii puteau rezolva exerciții și 

probleme folosindu-se de mouse-ul calculatorului sau de tastatură, am folosit și alte aplicații cum ar 

fi Kahoot, unde în prealabil pregăteam un test, iar copiii puteau să-l acceseze pe baza unui cod. Ne-

am ”jucat” pasându-le lor, rolul de gazdă în lecțiile interactive punându-i pe ei în situația de a partaja 

ecranul lor și de a face o prezentare. 

Am adus în captarea atenției, diferite qwizz-uri, wordwall-uri, jigsaw puzzle-uri pe teme 

diverse; matematică, limba română, geografie, științe, aflate gata făcute pe internet și prin bunăvoința 

colegilor, puse la dispoziția noastră, a tuturor, spre folosință. 

Ne-am descurcat cu ce am putut și ne-am descurcat bine. Dacă am avut copil în clasă care nu a 

avut un aparat pentru lucrul online, l-a primit. Am făcut în așa fel încât să am nevoie de un telefon 

nou și pe cel vechi , l-am dăruit.  

Un an calendaristic înfiorător, marcant din multe puncte de vedere, ne face să tragem un semnal 

de alarmă. Dacă trebuie să lucrăm în online, trebuie să punem la dispoziția copiilor cele necesare 

conectării. Nu toți au posibilități financiare. Nu stă în mâna noastră luarea deciziilor la nivel de țară. 

În mâna noastră stă adaptarea, atât a noastră a dascălilor, cât și a dumneavoastră, stimați părinți. În 

centrul atenției rămâne elevul, copilul pe care îl formăm, îl pregătim pentru viață, alături de 

dumneavoastră, părintele lui. Ceea ce sădim în sufletul lui, aceea se dezvoltă. Dacă sădim iubire, 

respect, înțelegere, apreciere, acestea se imprimă, iau amploare și odată cu ele apare starea de bine, 

de fericire.  

Haideți să fim uniți! Se făcea școală! Online! Da! Ne-am adaptăm , am învățat, am explorat, 

am căutăm metode alternative de predare-învățare-evaluare. Totul pentru a le fi bine copiilor noștri, 

pentru a nu se pierde, iar dacă pe undeva , ceva s-a pierdut, să căutăm să vedem părțile pozitive. Elevii 

noștri, au dezvoltat competențe digitale, competențe ce fac parte din ansamblul de competențe cheie 

ce trebuie formate și dezvoltate în rândul elevilor. 

Ceea ce spun e faptul că schimbarea nu trebuie să vină de sus în jos, ci de jos în sus, de la fiecare 

în parte. Dacă alegi să fii optimist, vei vedea ca : Totul va fi bine! Important este să credem. 
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PREDAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 

 
Profesor învățământ primar Jurca Geanina – Mariana 

Școala Gimnazială Nr. 2 Timișoara 
 

 

 

Este 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. 

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. 

Confortul este 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. 

Pentru a trece în mediul online profesorii trebuie să se asigure că au o conexiune la internet 

puternică, să aleagă un spațiu cu care sunt confortabili și unde nu vor putea fi deranjați, să testeze 

platforma înainte de videoconferință pentru a se asigura că imaginea și sunetul sunt cât se poate de 

clare și că vor putea folosi toate opțiunile disponibile. De asemenea, trebuie să verifice camera, 

microfonul și lumina, să exerseze utilizarea platformei alese pentru a se asigura că știu unde se află 

totul: de ex. accesarea listei de participanți, deschiderea chatului, partajarea ecranului, etc. și să 

folosescă cu încredere chatul pentru a le oferi participanților mai multe instrucțiuni, a trimite 

linkuri/imagini ori pentru a vorbi direct cu ei, a răspunde nedumeririlor, etc. 

Pentru a trece în mediul online elevii sunt rugați să descarce aplicația înainte și să se asigure că 

pot folosi tehnologia lor înainte de apel. Elevii trebuie să mențină microfoanele pe mut, în afară de 

momentele în care vorbesc - pentru a evita zgomotul de fond. 

Pe cât posibil cadrele didactice trebuie să fololosească videoul pentru a crea confort în mediul 

online. Este plăcut și de ajutor să-i vedem pe cei prezenți, să le urmărim reacțiile (în cazul în care 

conexiunea nu le permite pot închide video-ul). 

Profesorii pot alege gesturi pe care participanții să le facă pentru a eficientiza procesul și a 

scurta timpul (ex: degetul mare în sus pentru „de acord”). Cadrele didactice pot ruga să folosească 

chat-ul pentru întrebări/comentarii. 

În fiecare clasă există un mix de stiluri de învățare, iar rolul profesorului este ca aceeași 

informație să fie înțeleasă de toți participanții. 

Profesorii pot include exerciții scurte, exemple, semne și simboluri pe care elevii le pot folosi, 

rezumate, texte. De asemenea, pot folosi videoclipuri sau muzică pentru a sprijini discuțiile 

(conținutul va fi ușor de repetat). 

Pentru că este un mediu nou și pentru elevi, iar conectarea poate reprezenta o provocare, iată 

situațiile în care profesorul poate vedea dacă elevii nu sunt implicați: 

● Obțin doar câteva răspunsuri la o întrebare; 

● Adresează o întrebare și nimeni nu răspunde (cu excepția modului în care modul de formulare 

este confuz); 
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● Au o privire sau privirea oarecum fixă, ceea ce înseamnă că răspund probabil la un email, își 

verifică telefonul sau fac altceva; 

● Își opresc videoclipurile (cu excepția cazului în care acest lucru se întâmplă din cauza 

conexiunii instabile la internet). 

Dacă acest lucru se întâmplă, ceea ce este perfect normal, profesorii pot găsi soluții: 

- să adăuge o nouă metodă de predare (ex: în loc de completat/discuție folosiți un videoclip); 

- să lea dea o pauză de 3 min; 

- să- împartă în grupe de lucru sau în perechi pentru a facilita un dialog. 

Sugestii pentru organizarea clasei online: 

● Păstrați-vă timpul de prezentare la minimum și alegeți materiale cât mai diverse pentru a 

menține atenția participanților. 

● Invitați elevii să utilizeze chat-ul pentru a pune întrebări, a-și spune părerea, a-și ajuta colegii. 

● Invitați-i să lucreze în perechi pentru a exersa colaborarea (ex: pot discuta pe chat). 

 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând si oriunde. 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.  

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. Acest tip de instruire poate fi un 

impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece conţinuturile expuse în mediul online 

pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este facilitată de profesor. 

Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o anume 

pregătire în proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile informaționale. Astfel, 

pentru profesori, instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o parte, din punct de vedere tehnic, 

deoarece utilizarea acestui mediu presupune familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din punct de 

vedere al disponibilităţii, având în vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale 

zilei.  

Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, 

învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-

faţă.  

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. 

Învățarea există și în mediul online, iar pentru profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 

orizonturi către educație. 
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ÎNVĂȚAREA ON - LINE ŞI ECHILIBRUL 

ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI PREȘCOLAR 

 

 

Prof. înv. preșc. JURCA LARISA MARIA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 11 Alba Iulia 
 

 

 

Învăţământul românesc se confruntă cu probleme din ce in ce mai complexe, care necesită un 

nou mod de gândire, idei noi, informaţii noi şi bineînţeles, un nou mod de a învăţa. Analfabetul de 

mâine nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu a învăţat să înveţe” (Herbet Gerjuooy, 

apud. A. Toffler, 1973, pagina 402).  

În ultimii 3 ani, educația românească a permis pătrunderea unor instrumente noi și eficiente de 

învățare: manualele digitale, platformele educaționale și, în general, metode alternative de învățare. 

Viața ne arată zilnic fațete noi, ne provoacă în fel și chip, ne testează puterea de adaptare și capacitatea 

de a răspunde rapid în cele mai inedite contexte. Multe variabile, puține constante, totuși, unul dintre 

aspectele cu care ne confruntăm cu toții este pasiunea copiilor noștri pentru mediul on-line, insistența 

cu care cer să fie lăsați în compania gadget-ului lor preferat sau indiferența cu care resping orice 

argument din partea noastră.  

O serie de studii efectuate în ultimii ani în Marea Britanie a scos la iveală câteva date 

îngrijorătoare: unul din trei copii nu petrece nici măcar 30 de minute pe zi în aer liber, unul din zece 

copii nu a mers în natură (parc, pădure, mare) de mai bine de 12 luni; patru din cinci copii nu au o 

înțelegere corespunzătoare a mediului înconjurător. De vină ar fi teama părinților că micuții s-ar putea 

răni, programul foarte încărcat, tentația gadgeturilor sau numărul redus al spațiilor verzi la o distanță 

rezonabilă față de casă. Oricât de triste sunt aceste rezultate, toate converg spre o altă problemă a 

societății de astăzi: lipsa echilibrului.  

Mâncăm dezorganizat, dormim la întâmplare, neglijăm sănătatea, trăim anxios sub presiunea 

tuturor „task-urilor“ din viața noastră, ne umplem de lipsuri, ne golim de energie și-n general avem 

ruperi de ritm epuizante, din care ne revenim greu. Păstrând proporțiile si respectand studiile 

medicului nutriționist Mihaela Bilic, care susține că orice dietă trebuie să se bazeze pe echilibru, asta 

însemnând că putem mânca din toate, câte puțin. Explicația e simplă: a mânca sănătos nu înseamnă a 

renunța la hrana preferată, ci a cunoaște câteva principii alimentare de bază și a evita greșeli 

elementare (cum ar fi săritul peste masa de prânz și pierderea măsurii la cină).  

Păstrând analogia, echilibrul este regula de aur în orice domeniu. Încălcată, aceasta poate 

transforma până și cele mai benefice elemente în declanșatori ai unor probleme cu adevărat serioase: 

apa (băută în exces poate determina scăderea sărurilor din corp), somnul (îndelungat poate cauza 

cefalee, inapetență sau indispoziție), hrana, sportul – totul administrat altfel decât în doze moderate 

devine periculos pentru organism. Un studiu recent, realizat în România, a arătat faptul că 85% dintre 

copiii cu vârste între 5 și 16 ani petrec, în medie, 5 ore pe zi pe rețelele sociale. De asemenea, e 

cunoscut faptul că și copiii mai mici de 5 ani folosesc device-urile „smart“, în special telefonul mobil 

și tableta, fiind pasionați de jocuri on-line, desene animate sau diverse clipuri amuzante pe YouTube.  

Pentru a menține o relație echilibrată și de încredere între copii și tehnologie, oferim câteva 

soluții care pot fi adoptate de către părinți: 

- setăm opțiunea de Parental Control, si controlăm tipul de jocuri la care cei mici au acces atunci 

când butonează telefonul.  

- stabilim reguli clare în ceea ce privește programul de acces la smartphone, tabletă sau laptop.  

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

1037



- evităm exprimarea militărească a unor porunci și le explicăm copiilor motivele pentru care 

am stabilit aceste reguli: afectează vederea, îi privează de jocul în parc alături de prieteni sau nu își 

pot ajuta mama în bucătărie în timp ce aceasta prepară tarta cu prune, atât de delicioasă!  

Să-i învățăm principiul echilibrului în toate! Așa cum tot ce este necesar vieții – apă, hrană, 

somn, poate deveni dăunător în exces, la fel și jocurile on-line sunt o problemă dacă cei mici petrec 

prea mult timp în fața ecranelor.  

Noi, ca și educatoare, alegem să îmbinăm tehnologia și jocurile on-line cu educația folosind 

produse de învățare inovatoare, special create pentru noua generație digitală de copii. Plecând de la 

ideea că învățarea poate fi cu adevărat plăcută, prin joc, copiii descoperă tot felul de curiozități și 

informații inedite, ce completează de minune tot ce învață la clasă, cu ajutorul educatoarei.  
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Învățarea tradițională și învățarea online: avantaje si dezavantaje 

 

prof. înv. primar: JURCĂ RAMONA MONICA                                                           

Școala Primară Nr. 1 OȘAND, jud. BIHOR 

 
„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. 

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. 

Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescentii si tinerii. 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.  

Într-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. Întelegând 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.  

În 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. 
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Astfel, prin realizarea unei analize, după mai bine de un an 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 aceastaperioadă 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 acest an 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 favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând dezvoltarea 

globală a acestuia. 

Ceea ce am trăit în ultimul an, 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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Dacă învăţământul tradiţional a fost cea mai adecvată formă de educaţie pentru o societate 

statică, în care ocupaţiile (meseriile, profesiile, funcţiile, calificările) aveau o structură dinainte 

cunoscută, pentru societatea postindustrială cca. 75% dintre ocupaţii sunt încă necunoscute şi trebuie 

inventate. Un învăţământ în care accentul se pune pe achiziţia şi reproducerea unor capacităţi şi 

abilităţi dinainte cunoscute, prin metode prestabilite, care creează ierarhii, trebuie înlocuit cu unul 

care să asigure competenţe şi care să formeze oameni capabili să înveţe toată viaţa, apţi să răspundă 

adecvat la schimbările sociale, politice, de mediu, informaţionale, culturale şi tehnologice. 

Sistemul de învățământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere și 

dinamism față de nou, dezvoltându-se în același timp cu cerințele societății moderne în care trăim – 

cu progres economic, cultural, dar mai ales științifico-tehnic. Modernizarea învățământului vizează 

toate componentele procesului de învățământ începând cu conținutul și continuând cu metodele, 

mijloacele și formele de organizare. 

Modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe în didactica modernă, fiind fondat 

pe „triada învăţare frontală – studiul manualului – chestionarea”, pe un model de învăţare  pasiv. În 

mod tradiţional, cadrului didactic îi revine rolul major şi activ în cadrul procesului didactic (cel de 

emiţător), acela de a transmite cunoştinţele spre un receptor aproape pasiv, determinat să memoreze 

şi să reproducă informaţia. .Noul model de învăţare este un model activ şi presupune implicarea 

directă a elevului în  procesul de dezvoltare a capacităţilor de învăţare, în asimilarea cunoştinţelor şi 

dobândirea gândirii critice. 

Combinarea învățării tradiționale (așa cum o știam în sala de clasă) cu orice tip de învățare 

online, cu activități de zi cu zi facilitate de tehnologie reprezintă un subiect care trebuie să devină o 

preocupare constantă a oricărui dascăl dedicat să își pregătească elevii pentru cerințele societății 

viitorului în care aceștia vor performa ca adulți.  

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – 

elev 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.  
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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 

bandă limitată sau de trafic încărcat. 
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Managementul învăţării. Modalităţi de optimizare a învăţarii. 

 

Prof. JURUBIȚĂ MIRELA                                                                                        

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MALU SPART 

 

Managementul învăţării presupune autoreglarea de către persoană (elev, student, adult) a 

propriei învăţări. Autoreglarea învăţării cuprinde aspecte motivaţionale (cogniţii, emoţii şi 

comportamente de iniţiere, direcţionare şi menţinere a motivaţiei pentru învăţare şi de valorificare a 

oportunităţilor de învăţare şi dezvoltare) şi aspecte strategice (tehnici şi strategii utilizate pentru 

creşterea eficienţei învăţării). 

Motivaţia pentru învăţare 

Motivaţia este considerată unul din cei mai importanţi factori care stau la baza realizării unei 

sarcini. Motivaţia pentru învăţare, ca imbold spre învăţare şi implicare susţinută în realizarea 

sarcinilor, este rezultanta unui complex de factori, între care se includ factorii sociali şi culturali, 

convingerile şi valorile personale şi factorii contextuali, specifici unei situaţii de învăţare. 

Factorii sociali şi culturali acţionează la nivelul normelor, valorilor şi practicilor de învăţare ce 

se constituie în zestrea culturală a unei persoane. Diferenţele dintre culturi (să luăm spre exemplu 

doar diferenţa dintre cultura urbană şi cea rurală sau dintre cultura familiilor cu statut socio-economic 

crescut şi cea a familiilor cu statut socio-economic scăzut) se găsesc la nivelul: 

Factorii contextuali influenţează orientarea persoanei, fie spre dobândirea de competenţă în 

domeniu, fie doar spre obţinerea unei performanţe specific. 
 

Strategii de învăţare 

Orice metodă de învăţare selectată şi utilizată pentru a atinge un scop anterior stabilit poate fi 

considerată drept strategie de învăţare. Strategiile de învăţare sunt, de cele mai multe ori, specifice 

domeniului de studiu (istoria se învaţă diferit faţă de chimie). Există însă metode şi tehnici de învăţare 

care au un caracter general (pot fi folosite pentru a studia domenii diferite) şi pot fi transferate dintr-

un domeniu de studiu în altul.  
 

Strategii de elaborare asupra materialului 
 

Elaborarea constă în utilizarea cunoştinţelor anterioare pentru interpretarea şi îmbogăţirea 

materialului ce trebuie învăţat. Scopul elaborării este înţelegerea, adică relaţionarea noilor cunoştinţe 

cu cele deja stocate pentru formarea unor structuri de cunoştinţe active şi flexibile. Eficienţa elaborării 

se dovedeşte în special pe termen lung sau în cazul evaluării pe bază de eseuri şi aplicaţii practice ale 

materialului învăţat.  
 

A. Gândirea critică 

Gândirea critică reprezintă deprinderea de a interacţiona cu textul/ informaţia în mod activ, de 

a obţine, interpreta şi evalua informaţia conţinută într-un material. Când gândim critic, formulăm o 

serie de întrebări la adresa textului. 
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B. Monitorizarea învăţării 
 

Monitorizarea învăţării reprezintă deprinderea de verificare sistematică a gradului de înţelegere 

şi integrare a ideilor conţinute în text. Copiii cu performanţe superioare în învăţare utilizează de regulă 

strategii de monitorizare „cu voce tare”. Dintre acestea amintim: 

▪ trecerea în revistă sau survolarea textului – parcurgerea rapidă a textului pentru identificarea 

elementelor esenţiale: 

- titlurile şi subtitlurile secţiunilor – furnizează structura de bază a materialului 

- definiţiile şi graficele, hărţile, figurile, fotografiile 

- întrebările de la sfârşitul capitolului, sumarizarea principalelor teme 

 Această etapă creează o „hartă” pentru citirea propriu-zisă, astfel încât elevul să ştie în fiecare 

moment unde anume se găseşte în structura logică a textului. De asemenea, această etapă sprijină 

activarea cunoştinţelor relevante pentru textul ce urmează a fi parcurs. 

▪ formularea de întrebări asupra textului ce va fi parcurs – direcţionează citirea şi permite 

focalizarea pe informaţia de interes. Formularea de întrebări se realizează automat când un text 

cuprinde informaţii relaţionate cu un set de cunoştinţe anterioare sau cu domeniile de interes. 

Transformarea titlurilor şi a subtitlurilor în întrebări poate fi, de asemenea, o soluţie utilă; 

▪ citirea textului pe baza hărţii unităţilor de sens stabilită la început; după fiecare fragment astfel 

parcurs se poate face o verificare a înţelegerii respectivului freagment; 

▪ clarificarea ideilor care pun probleme de înţelegere – se poate realiza făcând apel la 

cunoştinţele prezentate anterior în text sau la cunoştinţe anterioare relaţionate cu acestea; 

▪ sumarizarea textului, pentru extragerea ideilor importante care vor constitui scheletul 

reactualizării.  

 

Indiferent de metodele si tehnicile de învățare alese, trebuie ținut cont de scopul și finalitatea 

educației dar totodata și de obiectivele ce trebuiesc atinse. 
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Utilitatea platformei PADLET în învățarea online 

 

 

Profesor învățământ preșcolar Kinda Ibolya 

Grădinița cu P. P. ”Căsuța bucuriei” nr. 11, Brașov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Padlet este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele într-un perete virtual. 

Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, 

materiale de tip text, imagini, clipuri video, documente, prezentări, legături spre diferite site-uri web. 

Pentru a viziona un Padlet este nevoie doar de crearea unui cont gratuit. 
 

 

 
 

În grădinița noastră, învățarea online în scenariul roșu s-a realizat atât sincron, cât și asincron. 

În ceea ce privește învățarea sincron, aceasta s-a desfășurat pe platforma Google meet sau pe Zoom, 

în grupuri mici pentru a putea asigura un feedback real și de calitate.  

 

Iar învățarea asincron, am ales să o realizăm cu ajutorul platformei Padlet, deoarece este simplu 

de utilizat, permite lucrul cu toate tipurile de documente și este vizibilă și atractivă pentru copii.  
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Materialele suport necesare desfășurării activităților de pe Padlet s-au pregătit de către fiecare 

educatoare și s-au predau părinților înaintea începerii proiectului tematic. 

La nivel de grădiniță am pregătit un tutorial dedicat părinților pentru a explica și exemplifica 

utilizarea platforme Padlet. Acest tutorial a fost transmis părinților de către fiecare educatoare pe 

canalele de comunicare ale grupelor (whatsapp, facebook).  

Majoritatea părinților au utilizat platforma Padlet, au adresat întrebări și au trimis poze, 

înregistrări video sau audio în coloanele dedicate special pentru acestea.  

În fiecare grupă de preșcolari s-a utilizat acest mod de lucru și la fiecare grupă am primit 

feedback din partea părinților. 
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După încheierea proiectelor tematice părinții au adus la grădiniță dosarele copiilor cu activitățile 

rezolvate. Educatoarele au putut verifica modul de realizare a acestora și au putut adapta activitățile 

următoare în funcție de acestea.  

 

 
 

Deoarece platforma PADLET a avut un real succes pe durata învățării online, și atât noi (cadrele 

didactice), precum și părinții și preșcolarii ne-am obișnuit cu utilizarea acestuia, am continuat să 

lucrăm pe această platformă și după întoarcerea la grădiniță.  

În continuare platforma PADLET ne ajută în comunicarea cu părinții și în colaborarea cu 

aceștia. 
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Învățământul on - line și tradițional 

 

 
Kisgyörgy Tünde,                                                                                                                  

G. p. p. Cimbora Baraolt 
 

 
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. A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace 

schimbări dezirabile în comportamentele copiilor.  

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. 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. 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=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQvF2It-s-

mejoFw 
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Exemple de bună practici: evaluare interactivă 

 
Jocuri cu imagini 

prof. presc. Kónya - Sebe Emőke 
 

 
Dragi copii, vă invit la un joc. Părinţii voştri să vă citească ce aveţi de făcut, iar voi să alegeţi 

imaginile care se potrivesc! (jocuri pentru evaluarea cunoştintelor) 

 

1. Cum te cheamă?  

 

2. Cȃţi ani ai? 

 

3. Pe care imaine vezi un măr? *5 p 

 
1.  
 

 
 2. 

 
3. 
 

4. Alege imaginile ȋn care este toamnă: *15  
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1.  

 
2. 

 
 3. 

 
4. 
 

5. Alege imaginile ȋn care sunt legume de toamnă: *5  

 
1.  

 
 2. 

 
3. 

 

6. Pe care imagine vezi păsări călătoare? *10  
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1.  

 
2. 

 
3. 

 
4. 
 

7. Alege imaginile cu animalele care trăiesc la noi: *5  

 
1.  

 
2. 
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3. 

 
4. 
 

8. La ce anotimp se pregătesc animalele,cȃnd se ascund? *5  

 

 
1. vara 

 
2. iarna 
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3. toamna 

 

9.Cum avem grijă de păsari iarna?ce le pregătim? *5 p 

 

 
 1. 

 
 2. 

 
 3. 

 

10.Ţi-a plăcut acest joc?  

. 

 
1.  

 
2. 
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Modalități de evaluare la disciplina istorie - între tradițional și online 

 
 

 

Prof. Kos Maria Daniela 

Liceul Tehnologic ” Mihai Viteazu” Vulcan 
 

 

 

Evaluarea  este o componenta esentială a activității de învățământ în general, a procesului 

didactic în special. De-a lungul timpului au fost date mai multe definiții procesului de evaluare. 

Evaluarea este procesul menit să măsoare și să aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de 

educțtie și învătământ sau a unei părți a acestuia, eficacitatea resurselor, a condițiilor și a strategiilor 

folosite în desfășurarea activității prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în vederea luării 

deciziilor privind ameliorarea activității în etapele urmatoare.  

Evaluarea este un proces de obținere a informatiilor asupra elevului, cadrului didactic insuși 

sau asupra programului educativ și de valorizare a acestor informații în vederea elaborarii unor 

aprecieri care, la rîndul lor, vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii. 

Evaluarea este parte integrantă a acțiunii pedagogice alături de activitățile de predare și învățare. 

Calitatea procesului de învățământ depinde de corelarea care se realizează între acestea. In vederea 

conceperii și aplicării adecvate a evaluării în activitățile școlare, trebuie să se țină cont de câteva 

mutații de accent, care au survenit în ultimul timp și care au drept consecințe o redimensionare și o 

regândire a strategiilor evaluative. 

Scopul evaluarii nu este acela de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ. 

Nu este vorba numai de a emite o judecată asupra randamentului școlar, ci de a stabili acțiuni precise 

pentru a adapta necontenit strategiile educative la particularitățile situației didactice, la 

particularitatile elevilor, la condițiile economice și instituționale existente. 

Teoria şi practica pedagogică acreditează o gamă largă de metode de evaluare. Acestea se pot 

grupa în două mari categorii: metode tradiționale de evaluare - au primit această denumire datorită 

consacrării lor în timp şi utilizării lor frecvente în practica didactică; metode complementare de 

evaluare - sunt mai recente, au un pronunțat rol formativ şi o mare capacitate de motivare a angajării 

elevilor în activitățile de învățare. 

Metode tradiționale de evaluare sunt: probele orale,  probele scrise și  probele practice 

Metode complementare de evaluare sunt:  observarea curentă,  eşantionarea activității  referatul,  

proiectul,  portofoliul. 

Metodele tradiţionale se caracterizează printr-o acumulare de experienţă pozitivă, motiv pentru 

care pot fi mereu de actualitate. Ele nu pot fi socotite ca ceva de domeniul trecutului, ci, dimpotrivă, 

ele rămân ca metodele de evaluare cele mai des folosite, cu condiţia de a se asigura calitatea 

corespunzătoare a utilizării lor, stabilind un echilibru între ele. Ca forme de evaluare a metodelor 

tradiţionale rămân probele care reprezintă un instrument de evaluare proiectat, administrat şi, în mod 

obligatoriu, corectat de propunător. 

Metodele  moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative care 

să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (ca ansamblu de 

cunoştinţe), dar mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi). În evaluarea modernă, 

creativitatea este indicatorul cel mai de preţ; ea presupune formarea unor capacităţi de cunoaştere ce 

devin fundamentale pentru procesul creator real, care permit găsirea unor soluţii, idei, metode etc., 

descoperite pe cale independentă, prin efort propriu de gândire, de către cei supuşi actului evaluării. 

În condițile actuale, când majoritatea orelor s-au desfășurat online, profesorul a trebuit să 

adapteze și metodele de evaluare. Evaluarea online a prezentat și unele aspecte pozitive. Evaluarea 

în timp util facilitată de platformele online a redus timpul de așteptare și a oferit elevilor rezultate 

instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul 
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lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online eliberează, de 

asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de 

performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de învățare.  

Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, 

ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. 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. 

Evaluarea  reprezintă,  alături  de  predare  şi învăţare,  o  componentă  operaţională 

fundamentală a procesului de învăţământ. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

Chis, V – Pedagogia contemporana. Pedagogia pentru competente, Ed. Casa Cartii de Stiinta, 

Cluj- Napoca, 2005  

Cucos, C. – Pedagogie, Ed. Polirom Iasi, 1999  

Felezeu, Călin, Didactica istoriei, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2000. 

Ionescu, M., Radu, I. – Didactica moderna, Ed. Dacia Cluj- Napoca, 2001 

AA 
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Învățământul on - line și tradițional 

 

Prof. Kovács Anca Maria                                                                                                

Palatul Copiilor Oradea 

 
Școala nu este numai despre materii și predare, ci înseamnă și socializare, dezvoltarea 

abilităților de comunicare, integrarea copiilor într-un grup. Școala este despre emoții și trăiri, iar 

formula online nu atinge aceste aspecte, cu efecte asupra copiilor. Sistemul educațional are, mai mult 

ca oricând, nevoie de oameni care să înțeleagă copilul de astăzi, să-i descopere abilitățile și să-l 

îndrume astfel încât societatea să îl poată asimila la adevarata sa valoare. Din punct de vedere al 

relaționării, este o adevarată dramă.  

Copiii devin introvertiți, anxiosi, iau mult în greutate, acuză dureri ale coloanei vertebrale. 

Faptul ca nu pot mânui calculatorul îi determină să devină furioși. Sau, dimpotrivă, unii devin 

dependenți de calculator. După cum se poate observa, beneficiile învățării online la acest nivel de 

vârstă nu există! Aceasta este perioada achizițiilor fundamentale, fără de care parcursul școlar al 

elevilor este compromis. 

Învățământul on-line aduce prejudicii pe un segment care ține de natura umană: componenta 

afectivă! Comunicarea om la om, interacțiunea fizică, jocul copiilor, trăirile intense sunt diminuate 

considerabil, ceea ce va genera carențe emoționale pe timp îndelungat. Și totuși, psihologii susțin că 

dacă perioada în care se desfășoară orele online nu este foarte mare, de ani întregi, efectele pe termen 

lung, și putem spune că termen lung înseamna peste 5-10-15 ani, sunt reversibile! Lipsa interacțiunii 

cu profesorii, educatorii și colegii poate avea efecte negative, dar cred ca pe termen scurt și mediu.  

Copiii se adaptează mai ușor decât adulții la foarte multe situații, dar acest lucru nu înseamnă 

că nu resimt lipsa întâlnirilor reale. Este mult mai greu pentru copiii foarte mici care învață prin joc 

și interacțiune, care trebuiesc ajutați, cărora le lipsesc din cauza sistemului online, toată gama de 

mesaje și de stimuli de care au nevoie pentru a se dezvolta corect. 

Învățarea ON-LINE se potrivește mai mult elevilor adolescenți, liceeni. De ce spun asta? 

Deoarece ei au deja formată baza în școala FACE TO FACE și e mult mai ușor să gestioneze situația 

asta datorată pandemiei. Voi prezenta avantajele și dezavantajele învățării ONLINE, având ca puncte 

pozitive următoarele:  

 Flexibilitatea timpului (Instruirea online oferă o oportunitate excelentă de a studia în orice 

moment al zilei, chiar și la momente neconvenționale). 

 Ușurința de acces fără deplasare 

 Gamă largă de studii (Formarea online este la ordinea zilei. Elevii au ocazia de a participa 

la cursuri de specializare atât pe plan national, cât și international)  

 Actualizarea continutului (Instruirea online permite actualizarea conținutului în orice 

moment al zilei, este un instrument ideal atât pentru elevi, cât și pentru profesori) 

 Auto-direcție și contact în timp real (Prin urmare, este un instrument care permite 

comunicarea fluentă și ajută la conectarea cu cadrele didactice imediat.) 
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 Este independent de locație (Probabil cel mai important avantaj al formării online este 

acela facilitează accesul la studiu de oriunde din lume) 

Dezavantajele învățării ONLINE: 

 

 Necesită auto-motivare și auto-disciplină 

 Poate fi impersonal (interacțiune socială limitată) 

 Eroare la nivel tehnic 

 Cerințe tehnologice 

 Dificultatea de a practica 

 Dificultăți în evaluări 

 

În concluzie, cursurile FACE TO FACE sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și 

tinerii adolescenți. Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta 

lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea 

fizică și vigilența mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze 

ca mentori și să ghideze studenții în posibilitățile lor de carieră. 

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice 

propriile întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

Înțelegând modelul de Întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, 

elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online 

generalizate, disponibile pe internet. 

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între studenți 

și profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori 

se poate întâmpla cu îndrumarea online. 

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

note mai mari. 

Bibliografie: 
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 www.ro.yestherapyhelps.com/Instruire online: 7 avantaje și 7 dezavantaje ale învățării on-

line (yestherapyhelps.com) 

 Neacsu, Ioan - Metode și tehnici de învățare eficientă, Polirom, 2015  
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Jocul de mişcare la preşcolari                                                                                                     

- Jocuri de mişcare reprezentative pentru grupa mică - 

 

Educatoare: Kovacs Bianca - Alexandra                                                                       

Gradinița cu P. P. ”Micul Prinț” nr. 22 Brașov 

 

 

În concepţia piagetiană, jocul de mişcare reprezintă punctul de start al procesului de socializare 

progresivă a copilului. Debutând pe parcursul stadiului gândirii preoperatorii, jocul de mişcare cu 

reguli facilitează depăşirea egocentrismului iniţial al copilului şi-l obişnuieşte pe acesta cu activităţile 

de grup prin respectarea unor norme comune de conduită. 

Jocul de mişcare este un exerciţiu fizic şi un mijloc principal de dezvoltare armonioasă a 

copilului de vârstă preşcolară, este o acţiune preponderent corporală, efectuată sistematic şi conştient 

în vederea perfecţionării dezvoltării fizice şi a capacităţilor motrice. Jocul este un mijloc ideal de 

educaţie şi satisface în cel mai înalt grad  nevoia de mişcare şi de acţiune. Prin joc copilul îşi satisface 

imediat, după posibilităţi, propriile dorinţe, acţionând conştient şi liber în lumea imaginară ce şi-o 

creează singur. 

La vârsta preşcolară jocul are o dublă semnificaţie. Pe de o parte, el este cadrul în care se 

manifestă, se exteriorizează întreaga viaţă psihică a copilului, în joc copilul exprimându-şi 

cunoştinţele, emoţiile, satisfăcându-şi dorinţele şi eliberându-se, descărcându-se tensional. Pe de altă 

parte, jocul constituie principalul instrument de formare şi dezvoltare a capacităţilor psihice, acestea 

neputând fi concepute şi imaginate în afara jocului. Jocul formează, dezvoltă şi restructurează întreaga 

viaţă psihică a copilului. Jucându-se cu obiecte, copilul îşi dezvoltă percepţiile de formă, mărime, 

culoare, greutate, îşi dezvoltă capacitatea de observare. Prin joc se dezvoltă activitatea voluntară, îşi 

dezvoltă însuşirile voinţei: răbdare, perseverenţă, stăpânire de sine. Tot în joc sunt modelate însuşirile 

şi trăsăturile de personalitate: respectul faţă de ceilalţi, responsabilitatea, cinstea, curajul, 

corectitudinea etc. 

O arie largă de răspândire o au la vârsta preşcolară jocurile cu reguli, al căror principal scop 

este exersarea îndemânării şi formarea deprinderilor motrice. De cele mai multe ori elementul şi 

atmosfera de joc sunt realizate prin intermediul întrecerii. Pe parcursul vârstei preşcolare, jocurile de 

mişcare evoluează atât sub aspectul complexităţii subiectului şi regulilor, cât şi a modului de 

organizare a copiilor în joc.  

Jocurile de mişcare utilizate în activitatea de educaţie fizică au conţinuturi şi orientări multiple 

şi îmbracă forme de organizare şi desfăşurare foarte variate. Numite şi dinamice, jocurile de mişcare 

se clasifică după deprinderea motrică pe care o formează: mers, alergare, săritură, aruncare şi 

prindere, echilibru, căţărare-coborâre, tracţiuni, împingeri şi transport de greutăţi. Ele au anumite 

caracteristici, cum ar fi:  

- permit manifestarea complexă şi favorizează dezvoltarea simultană a deprinderilor motrice de 

bază; 

- presupun colaborare, cooperare cu colegii de joacă, armonizarea intereselor, asumarea unor 

responsabilităţi; 

- situaţiile favorabile sau nefavorabile care apar pe parcursul jocului lasă urme adânci asupra 

personalităţii copilului; 

- emoţiile şi sentimentele, stările afective trăite şi celelalte procese psihice prezente în aceste 

împrejurări sunt proprii fiecărui copil, dar în acelaşi timp, comune grupei din care face parte; 
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- impun colectivului respectarea disciplinei, a regulilor de întrecere; 

- permit manifestarea iniţiativei, independenţei în acţiune, a spiritului de observaţie; 

- educă competitivitatea. 
 

În organizarea şi desfăşurarea jocurilor de mişcare educatoarea trebuie să respecte anumite 

cerinţe, cum ar fi: 

- selecţionarea judicioasă a jocurilor în vederea îndeplinirii întocmai a sarcinilor instructiv-

educative; 

- să corespundă particularităţilor somato-funcţionale şi psihice ale copiilor; 

- să ţină seama de condiţiile materiale şi mediul în care se desfăşoară; 

- să impună respectarea de către toţi copiii a regulilor de joc şi să stimuleze spiritul de 

colaborare între participanţi; 

- să cultive respectul faţă de adevăr; 

- să asigure echilibrul valoric al echipelor; 

- să asigure participarea activă a tuturor copiilor. 
 

Explicarea şi demonstrarea jocului 

Explicarea trebuie să fie clară, succintă, făcută pe un ton potrivit, să fie accesibilă, evitându-se 

deplasările celui care explică. Se va spune: denumirea jocului, conţinutul, pe scurt, principalele reguli, 

precizări cu privire la stabilirea învingătorului, urmărirea fiecărui participant, comenzile pentru 

începere, desfăşurare şi final. Explicaţia va fi însoţită de demonstraţie.  

În timpul explicaţiei şi demonstraţiei, grupa va fi astfel aşezată, încât să poată urmări 

demonstraţia. Pentru a vedea gradul de înţelegere a regulilor, educatoarea poate întreba câţiva copii, 

sau le poate cere să efectueze o parte din acţiuni ( jocul de probă).  

Desfăşurarea jocului 

Începe la un anumit semnal dat de educatoare, după ce aceasta s-a convins că toţi copiii sunt pe 

locurile lor şi au înţeles jocul. În continuare, educatoare va urmări desfăşurarea jocului, având grijă 

să fie respectate regulile acestuia, stimulând spiritul de iniţiativă, atenţionând pe cei care încearcă să 

încalce regulile. Respectarea regulilor şi sarcinilor de joc, a normelor de conduită faţă de adversar 

contribuie la realizarea unei atmosfere agreabile. În timpul jocului se creează o stare emoţională de 

bucurie. Arbitrajul trebuie să fie corect, nepărtinitor. Un joc bine conceput este capabil să mobilizeze 

toate forţele, să menţină treaz interesul copiilor, să atingă maximum de eficienţă.  

Terminarea jocului  

Se face prin anunţarea încheierii acestuia, prin aprecieri generale şi individuale şi  comunicând 

rezultatul întrecerii, în cazul în care jocul s-a desfăşurat sub formă de concurs. Stabilirea rezultatului 

trebuie făcută obiectiv, evitându-se aprecierile care ar putea descuraja pe cei învinşi.  

Prin marea lor varietate, jocurile de mişcare sunt mijloace eficiente de  dezvoltare a fizicului şi 

psihicului, un important mijloc de educaţie.  

Deoarece în acest an şcolar conduc grupa mică, voi descrie sumar câteva jocuri de mişcare pe 

care le-am selectat, ca fiind potrivite particularităţilor de vârstă ale copiilor de 3-4 ani. 

1. IEPURAŞUL 
 

Deprinderea motrică exersată: săritură cu desprindere de pe ambele picioare. 

Materiale: căciuliţe de iepuraş. 

Formaţie de lucru: cerc. 
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Desfăşurarea jocului: 

Mişcările care urmează să fie efectuate de copii sunt sugerate prin intermediul următoarelor 

versuri: 

Iepuraşul urecheat  

Sare, sare speriat – săritură pe loc, cu genunchii uşor îndoiţi. 

Uite-l, iute s-a ascuns! – ghemuire 

De sub tufă el priveşte, 

Dacă nimeni nu-l pândeşte. 

Când să-l prindem, hop, el sare – săritură cu deplasare înainte. 

Şi o ia din nou la vale. 

2. CINE NE-A IEŞIT ÎN DRUM 
 

Deprinderea motrică exersată: mers cu oprire la semnal. 

Materiale: jucării, reprezentând animale. 

Formaţie de lucru: coloană câte unul. 

Desfăşurarea jocului: 

Copiii se plimbă (mers obişnuit), pe fond muzical. Traseul este stabilit de educatoare. De-a 

lungul acestuia sunt aşezate, la interval de 4-5 m, jucării, de preferinţă de dimensiuni mai mari, pentru 

a putea fi mai uşor reperate de copii. La semnalul Stop, cine ne-a ieşit în drum?, copiii se opresc. Se 

recomandă asocierea comenzii cu ridicarea jucăriei întâlnite pe traseu, de către educatoare.  
 

3. MINGEA JUCĂUŞĂ 
 

Deprinderea motrică exersată: aruncare cu ambele mâini de jos. 

Materiale: mingi pentru toţi copiii, jucării suspendate. 

Formaţie de lucru: linie. 

Desfăşurarea jocului: 

Mişcările care trebuie efectuate sunt sugerate de versurile: 

Sus, sus, sus, zboară mingea sus. 

Ursuleţul de-l ţinţeşti, pe noi toţi ne-nveseleşti. SUS! 

La comanda SUS!, mingea este aruncată de toţi copiii aflaţi sub obiectele suspendate, în dreptul 

unei linii trasate în prealabil de către educatoare. După recuperarea mingilor, jocul continuă. După 

fiecare aruncare reuşită, copiii care nimeresc jucăria suspendată sunt apreciaţi, lăudaţi, recompensaţi. 
 

4. CAUTĂ STEGULEŢUL 
 

Deprinderea motrică exersată: mers spre o direcţie indicată. 

Materiale: un steguleţ. 

Formaţie de lucru: cerc, coloană câte unul. 
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Desfăşurarea jocului: 

Copiii merg în formaţie de cerc, interpretând cântecul Steagul nostru. La ridicarea steagului de 

către educatoare, copiii se deplasează în coloană câte unul, spre direcţia indicată. La reluarea jocului, 

se schimbă direcţia de deplasare. 
 

5. IEPURII LA MORCOVI 
 

Deprinderea motrică exersată: săritură liberă cu desprindere de pe ambele picioare. 

Materiale: măşti de iepuraşi, benzi din hârtie colorată, morcovi naturali, din plastic, sau 

confecţionaţi din carton. 

Formaţie de lucru: două linii trasate faţă în faţă. 

Desfăşurarea jocului: 

Linia de plecare, delimitată cu ajutorul unor benzi de hârtie colorată, cu creta sau cu bandă 

adezivă colorată reprezintă casa iepuraşilor. Aceştia trebuie să ajungă la stratul cu morcovi, situat la 

o depărtare de 2-3 m, prin săritură pe ambele picioare. 

La comanda Iepurașii la morcovi!, copiii pornesc cu aceeaşi săritură, îndreptându-se cât mai 

repede spre stratul de morcovi. Odată ajunşi la destinaţie, execută sărituri libere pe loc, imitând 

ronţăitul morcovilor. La comanda Iepurașii vin acasă!, copii revin la locurile de plecare, tot prin 

sărituri libere cu desprindere de pe ambele picioare, cu deplasare înainte. 
 

6. CLOPOŢELUL 
 

Deprinderea motrică exersată: alergare spre o direcţie indicată. 

Materiale: clopoţei, câteva panglici de 4 culori sau ecusoane colorate. 

Formaţie de lucru: cerc. 

Desfăşurarea jocului: 

Copiii se deplasează în mers, în cerc, pe versurile: 

Clopoţelul sună, sună, 

Dinga, dinga, ding, 

Şi ne-aducev oie bună, 

Dinga, dinga, ding. 

Clopoţelul îl primeşte 

Cine primu-aici soseşte. 

La comanda sugerată de ultimul vers, copiii aleargă spre direcţia din care se aude clopoţelul 

mânuit de educatoare. Copiii se grupează în funcţie de culoarea panglicilor sau ecusoanelor colorate 

pe care le poartă. La reluarea jocului, educatoarea îşi schimbă locul. 

7. TRECEM PUNTEA 
 

Deprinderea motrică exersată: mers în echilibru între două linii paralele, trasate pe sol. 

Materiale: fâşii din hârtie sau material, cretă, copaci-machetă. 

Formaţie de lucru: şir. 
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Desfăşurarea jocului: 

Copiii se deplasează prin pădure, care este sugerată cu ajutorul copacilor-machetă sau al altor 

materiale de care dispune educatoarea, căntând un cântec cunoscut. La comanda Trecem puntea!, 

aceasta fiind reprezentată de o porţiune de 2-3 m lungime, delimitată de două benzi din hârtie sau de 

linii trasate pe sol cu cretă colorată, la distanţă de 30-40 cm una de cealaltă, copiii execută mersul în 

echilibru. 
 

8. ŞARPELE ŞI VRĂBIUŢA 
 

Deprinderile motrice exersate: mers cu ocolirea unor obstacole, alergare cu păşire peste 

obstacole. 

Materiale: jucării mici, cuburi, machete de copaci, jucării de dimensiuni mai mari, scăunele, 

măsuţe. 

Formaţie de lucru: şir. 

Desfăşurarea jocului:  

Copiii sunt împărţiţi în două grupe, una reprezentând şerpii, cealaltă vrăbiuţele, aşezate pe două 

şiruri, câte unul în dreptul traseelor care urmează să fie parcurse, unul cu ocolirea obstacolelor, altul 

cu păşirea peste obstacole.  

La comandă, şirurile pornesc, fiecare urmând traseul care a fost stabilit dinainte. În timpul 

deplasării, copiii imită sâsâitul şarpelui, respectiv, ciripitul vrăbiuţei. Odată ajunse la capătul 

traseului, echipele îşi schimbă locurile şi rolurile şi jocul continuă.  
 

9. CURSA BROSCUŢELOR 
 

Deprinderi motrice exersate: săritura în lungime de pe loc şi mers cu păşire peste obstacole. 

Materiale: machete de copaci, scăunele, mese, cercuri, măşti, jucării, obstacole mici. 

Formaţie de lucru: şir. 

Desfăşurarea jocului:  

Copiii sunt dispuşi pe 4 şiruri, înapoia liniei de plecare. De la linia de plecare, pe o distanţă de 

cca3 m, se plasează obstacole mici (cu înălţimea de la 4 cm până la 30 cm) şi, în continuarea lor, câte 

3 cercuri de lemn, cu diametrul de 80-90 cm. La rostirea versurilor de către educatoare:  

Hai, broscuţelor, porniţi! 

Peste baltă să săriţi!, 

primii copii din fiecare şir pornesc în mers, păşind peste obstacole, apoi sar din cerc în cerc şi 

se întorc în alergare spre coada şirului propriu. 

10. URŞII ÎN PĂDURE 

Deprinderi motrice exersate: târâre pe genunchi şi palme şi mers cu ocolirea unor obstacole. 

Materiale: măşti pentru ursuleţi sau ecusoane, machete de copaci sau alte obiecte care sugerează 

pădurea, covor, saltea de gimnastică. 

Pentru desfăşurarea jocului se recomandă următoarele versuri:  

Mergem veseli prin pădure,                     - copiii execută mers cu ocolirea obstacolelor. 

Tufele le ocolim. 
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Vrem s-ajungem la bârlogul 

Ursului şi să-l privim. 
 

Ursul ce-a stat nemişcat                           - copiii execută târâre pe genunchi şi palme. 

Ne-a văzut şi s-a-nfuriat. 

Iute, iute noi plecăm, 

Mersul lui îl imităm. 
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LECȚIILE ÎN ONLINE 

 

Kovacs Florina                                                                                                                                          

Școala Gimnazială Livada, Comuna Livada 

 

Știm cu toții faptul că, școala online ne-a schimbat pe toți. Ne-a schimbat stilul de predare, în 

totalitate. Niciodată clasa online nu va lua locul clasei vii. În timpul școlii online mă simțeam tristă 

și nerăbdătoare: îmi doream să mă întorc în clasă. Munca online e consumatoare de timp și energie, 

iar satisfacțiile nu sunt aceleași pentru că le lipsesc sentimentele. 

Pentru că sunt prietenă cu tehnologia și obișnuiam și înainte să utilizez în activitățile mele la 

clasă, am început să caut cele mai bune alternative: platforme, instrumente, etc. Prima dată m-am 

gândit să creez un proiect eTwinning, dar, având elevi foarte mici, clasa I, am realizat că nu se vor 

putea descurca singuri, fără ajutorul unui adult. Atunci le-am dat teme pe emailul părinților sau pe 

grupul clasei : elevii aveau de citit texte scurte, aveau de transcris sau de copiat câte un text, iar la 

matematică de rezolvat exerciții și probleme în cantitate moderată, firește. De mare ajutor mi-au fost 

manualele digitale, care, deși nu sunt interactive, sunt totuși disponibile pe internet. 

La un moment dat, mi-am dat seama că e nevoie de mai mult. De un loc unde să ne vedem, să 

avem toate temele împreună, să lucrăm sincron. Așa, la o săptămână, am hotărât să creez o clasă în 

Google Classroom și acolo suntem și acum. Am norocul să profesez într-o școală cu o bază materială 

și financiară foarte bună, drept pentru care, toți dascălii am participat la un curs de perfecționare în 

ceea ce privește utilizarea diferitelor platforme educaționale. Mi-a prins tare bine! 

Utilizarea aplicațiilor care au caracter interactiv și care sunt colaborative sunt mereu plăcute de 

copii. Am creat o mulțime de resurse utilizând platforme și instrumente educaționale precum: 

learningapps.org.;wordwall.net; quizz.com; purposegames.com; liveworksheets, etc. De asemenea, 

de fiecare dată caut să găsesc metode și exerciții care să-i incite și să îi provoace. Un exemplu ar fi 

sărbătoarea Crăciunului. Școala noastră fiind în scenariul roșu, nu puteam lăsa să treacă această 

sărbătoare fără să o evidențiem. Am realizat un filmuleț pe Youtube și le-am trimis tuturor părinților 

invitație pentru a- l accesa. S-au bucurat enorm ( https://youtu.be/NlDIn6kk2Ek ). 

Resursele cuprinse în Ciclul Achizițiilor Fundamentale- Clasa I- sunt minunate! Elevii 

apreciază, mai ales, fișele și prezentările interactive deoarece pot colabora și învăța împreună. Aceste 

resurse sunt centrate pe elev, favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări, iar 

interacțiunea mea cu ei este liberă, fără constrângeri. Voi continua să utilizez Google Classroom și, 

măcar o dată pe săptămână, elevii vor primi o temă de rezolvat acolo. De asemenea, voi continua să 

creez resurse online pe care le vom folosi la ore și în proiecte și vom continua să utilizăm tabletele și 

telefoanele mobile în învățare. 

Am insistat pe comunicarea cu părinții, mai mult ca niciodată. Părinții s-au adaptat și ei la acest 

nou mod de a face școală. Mi-am dat seama că și ei aveau nevoie de suport din partea mea. Dacă 

părinții știu unde și când să se uite pentru a găsi informațiile de la mine, ei vor face o treabă mai bună 

în a-i ajuta pe copii. Am comunicat săptămânal, prin întâlniri scurte pe Google Meet sau prin mesaje 

video, scurte. Astfel, ei vor fi capabili să-și ajute mai bine copiii, dacă înțeleg cum să utilizeze 

tehnologia. 

De asemenea, am realizat că nu e ușor să fii profesor în online. Lecțiile trebuie pregătite cu 

mare atenție, materialele la fel, a da feedback constructiv este obligatoriu, deci este destul de stresant. 

Dar, pe lângă cursul mai sus amintit, am participat și la o mulțime de webinarii, întâlniri și am 

cunoscut atâția oameni interesați de binele educației și de viitorul școlii în România, încât pot spune 
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că a meritat stresul. Dacă nu aveam competențe digitale , cred că școala online ar fi fost pentru mine 

mult mai stresantă și obositoare pentru că ar fi trebuit să recuperez din mers. Și nu e ușor. Orice 

profesor, în societatea postmodernă, ar trebui să dovedească competențe digitale.  

Mi-am dezvoltat cele opt competențe- cheie, dar nu se poate învăța online fără abilități 

tehnologice, care includ: abilități informatice de bază, abilitatea de a lucra cu aplicații software, 

abilități de căutare pe internet, competențe pentru predarea asincron-sincron. 
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Învățarea online – exemple de bune practice 

 

prof. înv. primar Kováts Éva Irén,                                                                                   

Școala Gimnzială ,,Mircea Eliade” Satu Mare 

 

Pandemia a adus un ,,nou stil de viață ”în cadrul profesorilor, copiilor și familiilor 

Această nouă abordare a educației, cea online, trebuia 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 exemplu: 

-Jigsaw puzzle  

-Padlet  

-Wordart.com 

-Learningapps 

-Wordwall ,etc… 

Elevii erau atrași de noua predare online. Exista un variat material suport de desfășurare a orelor 

în această formă. Foloseam diferite programe și aplicații, toate fiind disponibile gratis. Cum am mai 

spus, pentru predarea online live foloseam Google Meet, mai târziu Kinderpedia. Dar erau și alte 

opțiuni pe care alte școli le au utilizat. Unele școli au folosit Zoom.us, Microsoft Teams sau Skype.  

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. 

Comunitatea tehnologică din domeniul educațional a avut reacții extraordinare în această 

perioadă. Multe companii au oferit acces gratuit la produsele și la materialele lor școlilor care s-au 

închis. 

Era o perioadă neobișnuită pentru toată lumea, cu nenumărate dificultăți și provocări, dar felul 

în care a răspuns comunitatea m-a impresionat profund. Profesorii se organizează online, prin rețele 

de socializare, ca să se ajute unii pe alții, să facă 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. 

Câteva exemple… 

Era necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie doar teorie. 

Teoria ar trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs. Pentru structurarea 

informațiilor care urmează să fie predate, e recomandat prezentările PowerPoint. 

De asemenea, prezentările PowerPoint trebuie să fie atractive, dar nu obositoare pentru ochi.  
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Chestionare și quiz-uri 

Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă de chestionare 

sau quiz-uri sunt metode bune și interactive de evaluare la fiecare sfârșit de oră. Pe internet există o 

mulțime de platforme care îți permit să evaluezi gradul de cunoștințe rămase în urma informațiilor 

predate. 

Proiectul 

Aceasta este o metodă complexă de evaluare, de regulă are loc la sfârșitul unui modul sau 

semestru. Această metodă pun elevii în situația de a analiza și cerceta informații pe care le-au 

descoperit singuri. 

Jocurile didactice 

Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare. 

Concluzie 

Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să fie 

centrate 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. 

Din această cauză au organizat  diferite cursuri pentru cadrele didactice . Astfel, se poate 

observa faptul că copiii, dar și majoritatea cadrelor didactice au acceptat această nouă realitate și se 

află într-un continuu proces de învățare și dobândire a competențelor digitale.  
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,,Școala de acasă și învățământul online” 

 

Profesor Înv. Prescolar:  Kovecsi Adriana                                                                

Grădinița P. N. Ghelari 

 

Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru 

între inovație și convenționalitate. Care sunt avantajele și dezavantajele acestuia? 

Avantaje ale învățării online: 

-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  

-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. 

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. 

 – calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 

 – 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. 

 

Vorbind de educație,criza provocată de Covid 19 este un moment de răscruce, poate în sens 

pozitiv, deoarece a creat oportunitatea activizării rapide a resurselor online disponibile si i-a 

determinat pe profesori să găsească soluții alternative de a comunica cu copiii și părinții acestora, de 

a planifica și a învăța altfel  On-Line. 
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REFERAT ASUPRA LUCRĂRII                                                                                                  

ROLUL BASMULUI ÎN DEZVOLTAREA VORBIRII A PREŞCOLARULUI 

 

Kuzsma Andrea - Oradea 

 

Motivul alegerii pentru prelucrarea temei „Rolul basmului în dezvoltarea vorbirii a 

preşcolarului”, era acel punct de vedere,prin urma căruia, în educarea limbajului şi dezvoltarea 

simţului frumosului al preşcolarilor un rol foarte important are basmul, respectiv prin particularităţii 

speciei devine indispensabil în viaţa de fiecare zi al copiilor, mai ales la grădiniţă. Pe lângă acestea, 

consider foarte important şi semnificaţia psiho-pedagogică al basmului, fiindcă  această specie literară 

este un astfel de joc pentru copil, care tratează viaţa. 

Copilul se identifică cu lumea basmului şi în cursul familiarizării cu această situaţie va avea 

parte de astfel de vraje, prin urma cărora pe neobservate va evolua personalitatea, vorbirea şi viaţa 

sentimentală alături de cea intelectuală.  

Părerea mea este, că această primă impresie de joc şi de basm va însoţi în continuare pe copil 

.şi numai de noi adulţi depinde cu ce vom îmbogăţi cunoştinţele copiilor, ce fel de influenţe vom 

produce în lumea lor receptivă pentru toate cele bune. 

   Lucrarea abordează o temă importantă şi actuală, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din 

punct de vedere practic-aplicativ.  După o scurtă introducere lucrarea se structurează în două capitole 

mari: fundamentarea teoretică şi prezentarea experimentului.    

Prima parte este preocupată de câteva probleme teoretice al basmului:  

-Influenţe complexe al basmelor în dezvoltarea preşcolarilor;                                                            

-Originea basmului; 

-Variantele de specii al basmelor; 

-Motivele, funcţiile basmelor; 

-Istoricul basmelor-Culegeri de basme; 

Partea a doua prezintă experimentul, ceea ce se îndreaptă spre importanţa basmului în 

dezvoltarea vorbirii al preşcolariilor. Experimentul prezentat în lucrare s-a desfăşurat  în Grădiniţa 

Szent Laszló Oradea, în cursul anului şcolar 2o17-2o18, într-o grupă mixtă. Fiind o grupă mixtă 

preşcolarii erau de diferite vârste: 1 preşcolar de grupa mică (3-4 ani), 1 preşcolar de grupa mijlocie 

(4-5 ani),6 preşcolari de grupa mare (5-6 ani) şi două preşcolari de grupa pregătitoare(5-7ani). 

Scopul cercetăriilor făcute era aprecierea importanţei şi măsurii basmului în formarea şi 

dezvoltarea vocabularului şi a vorbirii,a aptitudiniilor de formarea propoziţiilor şi pe lângă acestea 

rolul basmului în formarea valoriilor morale al copiilor. Am cercetat că, copii cum folosesc în vorbire 

noile cunoştinţe şi expresiile însuşite prin  urma activităţiilor de învăţarea noilor basme şi cum 

valorifică pe acestea în viaţa lor de fiecare zi de grădiniţă sau în timpul altor activităţi. Scopul era să 

sprijinesc acea constatare, încăt basmul este indispensabil în viaţa preşcolariilor. 

Pe baza relaţiei copiilor cu basmul am ridicat trei probleme: 

1) Pe baza presupuneriilor, cu ajutorul basmelor putem să dezvoltăm vorbirea copiilor; 
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2) Pe baza presupuneriilor ,cu ajutorul basmelor putem să dezvoltăm  vocabularul şi aptitudinea 

de formare a propoziţiilor, 

3) Basmul este un mijloc important pentru dezvoltarea intelectuală şi afectivă a copiilor, a 

formării simţurilor morale. 

    Prin urma cercetării am folosit trei metode: 

1) metoda repovestirii:ceea ce redactează că preşcolarii prin urma repovestirilor utilizez 

vocabularul cel mai bogat. 

2) metoda observării: - Cum este expresivitatea povestirii? 

- Cât de bogat este vocabularul copiilor prin urma repovestirii? 

- În ce proporţie apar în repovestire formele lingvistice al basmului prelucrat? 

- Au ţinut în minte sau nu numele personajelor prin urma basmului prelucrat? 

3) metoda teatrului de păpuşi: - Cum se dezvoltă creativitatea,gândirea,capacitatea de 

comunicare al copiilor? 

- Ce înseamnă pentru copii teatrul de păpuşi? 

- Cât de rodnic este metoda teatrului de păpuşi din punctul de vedere a dezvoltării vorbirii? 
 

Hipotezele lucrării am încercat să motivez prin prelucrarea unui basm popular (A szállást kérő 

róka) şi a unei povestiri (A három pillangó),ceea ce am prezentat în patru proiecte de  activităţi 

cuprinse în lucrarea de licenţă. Prin urma repovestirii basmului popular (A szállást kérő róka) şi a 

povestirtii (A három pillangó), se arătau în mod intensificat diferenţele între vorbirea copiilor de 

diferite vârste şi modul de povestire. 

În timpul repovestirilor copiilor de grupa mică erau caracteristice întrebăriile ajutătoare a 

educatoarei în legătură cu conţinutul operelor pe când cei din celelalte grupe – mijlocie,mare şi 

pregătitoare nu au avut nevoie de nici un fel de ajutor. Aceste deosebiri sunt sintetizate cu ajutorul 

unor tabele care sunt prezentate în lucrarea de licenţă. Vocabularul copiilor în timpul repovestirilor 

era bogat,folosind diferite expresii şi forme lingvistice din basmul popular şi povestirea prelucrată. 

În tot cursul repovestirilor copii au ţinut în minte numele personajelor şi structura operelor în 

aşa fel încât nu au schimbat ordinea evenimentelor. 

Activităţiile erau reuşite nu numai din punctul de vedere a dezvoltării vorbirii ci şi din punctul 

de vedere a dezvoltării aptitudinilor de comunicaţie, fiindcă: 

- copii erau identifice cu personajele operelor,folosind vorbirea asemănătoare cunoscută din 

povestire şi basmul popular; 

- copii au participat activ în desfăşurarea activităţiilor; 

- s-a dezvoltat creativitatea copiilor fiindcă preşcolarii trebuiau să expune ideile independent. 
 

Copii şi după terminarea activităţiilor au folosit în vorbire expresiile însuşite din operele literale 

prelucrate ceea ce dovedeşte reuşita activităţiilor prezentate în lucrare. 

Pe baza rezultatelor prezentate, după părerea mea hipotezele au fost demonstrate. 

Concluzia lucrării este că preşcolarii neapărat au nevoie de prezenţa basmelor nu numai în 

cursul timpului petrecut la grădiniţă ci şi în cercul restrâns de familie. 

Constatări finale în legătură cu importanţa basmelor: 

a) Furnizează copiilor cunoştinţe cu privire la cele mai variate aspecte de viaţă şi domenii de 

activitate, îi familiarizează cu natura înconjurătoare (lumea animală, vegetală, cea a fenomenelor 

fizice). 

b) În procesul ascultării este antrenată întreaga activitate psihică a copilului: atenţia, memoria, 

gândirea, imaginaţia. 

c) Basmele contribuie în mod substanţial la exersarea vorbirii, la educarea limbajului. 
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d) Prin folosirea cuvântului şi a imaginii artistice, îi familiarizează cu structura limbii, cu 

frumuseţea şi experienţa ei. 

e) Basmele au o deosebită valoare etică. Ele contribuie la formarea conştiinţei morale a unei 

trăsături pozitive. De exemplu basmele expuse de educatoare,scot în evidenţă calităţile eroilor 

pozitivi. 
 

Prin intermediul basmului copii desprind: 

- necesitatea unor bune deprinderi igienice şi de comportare civilizată (Şorţuleţul). 

- consecinţele neascultării (Scufiţa Roşie). 

- frumuseţea prieteniei a ajutorului reciproc şi a vieţii în colectivitate (Mănuşa, Ridichea 

uriaşă). 

- dragostea nemărginită şi grija părinţilor faţă de copii, bunătatea şi sacrificiul lor (Nuieluşa de 

alun.Inima mamei, Lebedele). 

- necesitatea de a munci, dragostea de muncă (Fata babei şi fata moşneagului, Fierarul 

năzdrăvan, Cenuşăreasa) 

f) Activitatea de povestire constituie mijloace de educaţie estetică, fiind un exemplu de 

exprimare aleasă. Ascultând povestirile educatoarei copiii îşi însuşesc expresiile frumoase, plastice 

observă  îmbinarea armonioasă a cuvintelor în propoziţie, sensul figurat al cuvintelor. 

Activitatea de povestire exercită o influenţă multilaterală asupra personalităţii preşcolarului, 

contribuind la educaţie cognitivă, etică şi estetică a acestuia. 

 „Daţi-ne poveşti, zic copiii, daţi ne aripi, ajutaţi-ne, voi, care sunteţi tari şi mari, să zburăm în 

depărtări; clădiţi-ne palate de azur, în grădini fermecate, arătaţi-ne cum se plimbă zânele sub razele 

lunii.” (Paul Hazard) 

Aceasta este sarcina educatoarelor, învăţătoarelor şi părinţilor pentru copii. 
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CREATIVITATEA ÎN CADRUL ORELOR  DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

- APLICAŢIA PRACTICĂ 

 

Prof. LACATIȘ  PLATON IOANA CARMEN                                                      

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTIȚA 

 

Motto: „Punând pe copil să lucreze, îl faci să se intereseze de munca sa, şi dai imboldul preţios 

al simţirilor plăcute care îi tovărăşesc acţiunea şi plătesc succesul silinţei”.  Alfred Binet 

Un sistem de învăţământ bazat numai pe achiziţionarea de cunoştinţe, de modele prefabricate 

nu va avea şanse de a modela indivizi bine pregătiţi care să-şi  controleze singuri gândirea şi să-şi 

folosească toate energiile de care dispun. Sistemul de învăţământ trebuie să respecte metodologia 

creativităţii astfel încât  copilulul să  prindă curaj să cerceteze necunoscutul, noutatea nemaifiind un 

obstacol, ci o provocare, creativitatea oferind posibilitatea de a comunica cu sine însuşi şi cu lumea 

întreagă. 

Consider că stimularea potenţialului creativ al elevilor reprezintă una din principalele priorităţi 

ale educaţiei în condiţiile existente la noi, că este  necesară dezvoltarea creativităţii fiecărei 

personalităţi.  Procesul dat stimulează imaginaţia şi curiozitatea, iniţiativa şi încrederea în forţele 

proprii, independenţa în găsirea variantelor soluţii-atitudini atât de solicitate în societatea 

contemporană. 

În literatură de specialitate sunt descrise diferite clasificări ale nivelului creativităţii ca produs 

al muncii creatoare: 

1. Creativitatea expresivă – este o premisă de dezvoltare a formelor superioare de creativitate. 

Produsele creative se caracterizează prin spontaneitate, fără a viza utilitatea şi valoarea socială a lor. 

Se manifestă la nivel de exerciţiu prin diferite soluţii productive. Creativitatea expresivă poate fi 

stimulată prin jocuri de creaţie, desene cu subiecte liber alese, instituirea unui climat favorabil. Nu se 

admit observaţii critice, pentru a nu bloca spontaneitatea activităţii elevilor. 

2. Creativitatea productivă – se manifestă prin realizarea unor lucruri utile pe baza anumitor 

tehnici îmbunătăţite. Produsele se deseobesc cu puţin de cele obişnuite, ele nu sunt foarte originale. 

Stimularea creativităţii productive se realizează prin învăţarea creativă, ce presupune metode de 

descoperire şi problematizare, lărgirea orizontului de cunoştinţe, acumularea experienţei. 

3. Creativitatea inovativă – este legată de cea expresivă şi cea productivă, dar în procesul ei se 

caută o soluţie nouă, o interpretare originală a unor lucruri cunoscute, prin combinarea ingenioasă a 

unor elemente. Se descoperă noi relaţii între obiecte şi fenomene, dar cu totul neobişnuite. Inovaţia 

de acest fel sporeşte simţitor productivitatea, îmbunătăţeşte procesul de predare-învăţare-evaluare. 

4. Creativitatea inventivă – reprezintă nivelul creaţiei persoanelor talentate care produc noi 

idei, soluţii, tehnologii. 

5. Creativitatea emergentă – este nivelul descoperirilor excepţionale în ştiinţă, creaţie artistică, 

tehnică, etc. Calea de la etapa expresivă la etapa de creaţie emergentă este lungă şi cere multe şi 

susţinute eforturi intelectuale pentru a educa şi forma personalităţi creatoare. 

În cadrul orelor de Educaţie tehnologică se pot realiza aplicaţii practice. Orientarea procesului 

de activitate practică a copiilor trebuie făcută spre reprezentarea propriilor sentimente, atitudini, 

găsind mijloace proprii de reprezentare, deprinderi de mânuire şi de alegere a instrumentelor şi 

materialelor necesare ( carton, hârtie, lemn, paie, polistiren, creioane simple şi colorate, cariocă, 

beţişoare arse la capăt, scobitori, beţe de chibrituri, sârme, material plastic, cauciuc, sticlă, plastelină, 
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hârtie glacee,  deşeuri textile , pânză,  material din natură, care prin diversitatea formelor şi varietatea 

coloritului, a posibilităţilor de îmbinare, oferă un cadru larg dezvoltării imaginaţiei şi gândirii 

creatoare (frunzele, seminţele, florile, diversele legume şi fructe ), etc) 

În aceste ore se poate dezvolta sensibilitatea estetică contribuind la formarea gustului artistic 

prin intermediul mijloacelor de realizare a produsului, prin modul de îmbinare şi alăturare a 

materialelor, prin modalităţile de decorare alese.  

Formarea deprinderilor de prezentare a propriilor idei, sentimente, trăiri, stări interioare prin 

intermediul culorilor, formelor, proporţiilor acestora etc. În conceperea şi realizarea unor lucrări, 

elevilor li se oferă posibilitatea de a li se  dezvolta imaginaţia, fantezia creatoare, manualitatea, simţul 

practic, spiritul de echipă, capacitatea de cooperare şi colaborare, toate acestea ducând mai târziu la 

lărgirea ariei de orientare profesională. 

Activitatea desfăşurată în cadrul activităţilor practice de la Educaţie tehnologică stimulează 

activitatea de cunoaştere a copiilor, permite aplicarea în practică a cunoştinţelor însuşite, consolidarea 

şi aprofundarea lor.  

Desfăşurarea activităţilor practice permit educarea şi dezvoltarea multor procese psihice 

(percepţia, spiritul de observaţie, reprezentările, atenţia, memoria, gâdirea, imaginaţia) şi a unor 

însuşiri de personalitate: spiritul de iniţiativă, încrederea în posibilităţile proprii, dorinţa de a lucra în 

colectiv, atitudinea creatoare faţă de frumos, simţul estetic, atitudinea justă faţă de muncă şi 

rezultatele ei, perseverenţa, sârguinţa, hărnicia. 

Pentru aceasta profesorul trebuie să ştie să aleagă activităţile propuse elevilor, acestea să aibă 

sens şi să prezinte interes, să fie legate nu numai de materia predată dar şi de  experienţa de viaţă a 

acestora, fiind capabile să stimuleze efortul personal şi să dezvolte motivaţia pentru lucru. 

Aplicație practică – clasa a VIII-a 

Tema: Etapele activităţii: 

• anunţarea temei 

• discuţia pregătitoare 

• alegerea materialelor de lucru 

• demonstrarea tehnicii de lucru 

• executarea lucrării de către elevi 

• evaluarea 
 

Realizarea unei machete pentru o moară de vânt sau de apă 
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Avantaje și dezavantaje ale învățământului online în România 

 

Educatoare: Lăcătuș Simona                                                                             

G. P. P.,,Lumea Copilăriei,,  Rm-Sărat, Buzău 

 
 

Aproximativ 38% dintre elevi au ţinut legătura cu profesorii sau învăţătorii doar pentru unele 

materii, iar 8% dintre şcolari nu au avut deloc contact cu cadrele didactice, conform spuselor părinţilor 

lor. Multe date publicate în ultima perioadă indică faptul că sistemul educațional din România nu este 

tocmai pregătit pentru o abordare online.  Pe de altă parte, există și păreri în favoarea unui astfel de sistem 

modern cu predare de la distanță. Cert este că, în această perioadă, în contextul pandemiei globale, 

învățământul online pare singura posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze 

investițiile în digitalizarea educației. În învățământul privat lucrurile stau ceva mai bine, căci acolo există 

resurse financiare mobilizate mai bine. Însă în învățământul public există numeroase probleme cu care 

se confruntă elevii, părinții și profesorii. Cu bune și cu rele, acesta este sistemul de care momentan 

depinde educația copiilor din România în  aceasta perioada.  

Avantaje ale sistemului de învățământ online: 

– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat 

și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare 

distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai 

redus în orașele aglomerate precum București);  

– se evită condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite);  

– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  

– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, 

mai puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop); 

 – se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 

 – dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 

programe care permit chiar evaluarea instant;  

– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  

– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi  

– o problemă în unele școli urbane în special; 

 – teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu 

erau dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul online;  

– dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, 

acestea pot uniformiza modul de predare;  

– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot 

fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza 

sisteme de catalog online);  
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– copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru 

nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”); – copiii nu 

mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate caietele, cărțile și 

materialele auxiliare alături de ei;  

– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format 

fizic (adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii);  

Dezavantaje evidente ale învățământului online în România: 

– lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni 

suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); 

– lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 

resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea 

descoperite și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea; 

– mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar 

„școlarizarea” acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare; 

– lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 

copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace;  

– lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 

profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc;  

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

școală, unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce 

pentru mulți elevi este extrem de dificil; 

 – presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de 

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

nu!);  

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

ceva;  

– copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 

aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 

online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

 

Bibliografie: 

 

 Cucoș, C , ( 2014) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi Roco, M., (2004),  

 Creativitate şi inteligenţă emoţională, Colecţia COLLEGIUM. Pshihologie, Editura Polirom,  
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Școala online - provocări și oportunități 

 
 

Profesor învățământ primar - Lăcătușu Ramona Ionela 

 

 
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. 

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. 

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 online 

în totalitate. 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 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, Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass. 

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. 

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. 
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⮚ 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, 
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ŞCOALĂ ÎN VIAŢĂ PRIN FIRMA DE EXERCIŢIU 

 

Prof. LAL DANIELA - EMILIA                                                                                  

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu - jud. Hunedoara 

 

 

Firma de exerciţiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin practică, un model de 

simulare a proceselor desfăşurate într-o firmă reală. Ea este concepută pentru însuşirea şi 

aprofundarea cunoştinţelor economice şi juridice, a formării aptitudinilor personale şi 

comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcţiile de baza şi până la 

cele de conducere din întreprindere. 

Modelul Firmei de exerciţiu a fost promovat prin ECO NET, început în România încă din 2001, 

proiect la care participă aproape toate sistemele educaţionale din sud - estul Europei.Factorul cheie 

în derularea proiectului l-a constituit Kulturkontakt din Austria. 

Firma de exerciţiu reprezintă un concept didactic modern de instruire care garantează succesul 

în carieră, fiind o provocare atractivă pentru elevi şi profesori. 

În firma de exerciţiu sunt aplicate toate tranzacţiile economice care există în practică, începând 

de la achiziţii trecând pe la inventarierea sarcinilor şi sfârşind cu desfacerea. Toate activităţile 

comercial-administrative vor fi îndeplinite de către elevi prin respectarea uzanţelor comerciale şi a 

prevederilor legislative. Cu toate acestea, mărfurile şi serviciile prestate precum şi banii necesari 

pentru plăţi sunt prezente numai la nivel virtual.  Se emit toate informaţiile şi documentele necesare 

pentru întreprinzător, documente care sunt supuse circulaţiei prin intermediul unor tehnologii de 

viitor.   

Firma de exerciţiu este un concept didactic, o imitaţie a unei situaţii profesionale reale, cu 

obiective educaţionale, în care elevii se comportă ca şefi sau angajaţi responsabili şi îşi educă şi 

formează spiritual de întreprinzător. 

Instruirea în firma de exerciţiu determină o probare practică şi o aprofundare a cunoştinţelor 

deja dobândite, fiind astfel continuarea firească şi necesară a instruirii de bază. 

În firma de exerciţiu se realizează sinergia interdisciplinarităţii conţinuturilor de la diverse 

discipline: economie, contabilitate, corespondenţă comercială, limbi străine, informatică, drept şi 

legislaţie, marketing, etc. 

În firma de exerciţiu sunt exersate tranzacţiile economice existente în firmele reale, fiecare 

firma de exerciţiu fiind structurată în conformitate cu situaţia din practică, în departamente: resurse 

umane, secretariat, matketing, desfacere, financiar - contabilitate, etc. 

Ca exemplu, elevul va trebui să aplice în poziţia de referent cunoştinţele economice asimilate 

pentru a realiza procesele de achiziţie în firma de exerciţiu, luând în considerare situaţia economică 

a firmei lui. În cadrul acestui proces va trebui să găsească împreună cu colaboratorii lui cea mai 

potrivită decizie pentru achiziţie, să recunoască efectul deciziei asupra firmei şi să poată susţine 

această decizie în faţa conducerii întreprinderii. 

Predarea reprezintă şi pentru profesor, în calitatea lui de coordonator al firmei de exerciţiu, o 

provocare deosebită: trecerea de la rolul de prezentator la cel de colaborator într-o echipă, de la 

instanţă superioară la consultant.  
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Metoda  "firma de exerciţiu" se caracterizează prin doua aspecte definitorii: 

•  Virtual: nu există bani şi nu există bunuri 

•  Real: se respectă uzanţele comerciale, fluxul informaţional, documentele şi circuitul 

documentelor. 

 

Simularea situaţiilor de eşec ca şi a celor de succes reprezintă pentru experienţa elevilor o 

componentă esenţială şi necesară a procesului de învăţare. Deciziile greşite, care în viaţa reală ar 

putea duce până la punerea în pericol a existenţei întreprinderii, în firma de exerciţiu nu au urmări 

economice negative datorită caracterului virtual al situaţiilor exersate.  

Formarea de priceperi, deprinderi şi abilităţi se realizează prin exersarea situaţiilor dintr-o firmă 

reală, fiind indicat ca aceasta exersare să fie multiplă ca structura şi consistenţă.  

Însuşirea competenţelor-cheie (ex. capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară, 

competenţe de comunicare, capacitatea de a lua decizii) le permite elevilor obţinerea unor abilităţi 

profesionale şi a unei flexibilităţi indicate pe piaţa de muncă precum şi totodată descoperirea afinităţii 

faţă de un anumit loc de muncă. Competenţele obţinute pot determina reducerea perioadei de 

acomodare la locul de muncă, aspect deosebit de benefic pentru viitorii angajaţi cât şi pentru 

angajator.  

Firmele de exerciţiu îşi desfăşoară activitatea într-un centru economic şi antreprenorial. Un 

astfel de centru reprezintă un spaţiu special de predare organizat ca un birou mare compus din 

departamente şi conţine în funcţie de dimensiuni 15 până la 22 locuri de muncă pentru elevi. El va fi 

dotat foarte flexibil, astfel încât să includă toate echipamentele de birotică, informatică şi 

comunicaţie, care să poată fie actualizate în viitor cu alte tehnologii. Se va pune un accent puternic 

pe telecomunicaţii. 

Din necesitatea  de a asigura elevilor de la profilul servicii  un loc modern unde să realizeze 

practica de specialitate s-a născut ideea constituirii   unei firme de exerciţiu care să ofere elevilor 

posibilitatea formării unor competenţe în ceea ce înseamnă comportament profesional, respectiv: „Să 

ştie ce să facă şi să ştie cum să facă”. 

Astfel, în cadrul laboratorului tehnologic, în trei săptămâni  pe parcursul anului şcolar, la clasa 

a -XI - a, am înfiinţat  firma de exerciţiu FE „FELICITY” SRL. Aceasta este condusă de un  elev 

manager ales de către elevi, şi are ca  obiect de activitate organizarea meselor şi evenimentelor festive. 

La început au avut loc dezbateri în cadrul clasei în vederea alegerii obiectului de activitate, 

stabilirii capitalului social (in lei) şi nominalizarii asociaţilor. Pentru înregistrarea şi autorizarea firmei 

de exerciţiu elevii au întocmit și autransmis  toate documentele aferente Centralei Coordonatoare a 

Firmelor de Exerciţiu din România – ROCT.  

După înregistrarea şi autorizarea firmei de exerciţiu au primit de la ROCT     Certificatul de 

înregistrare împreună cu toate anexele aferente.  

Din momentul dobândirii personalităţii juridice elevul manager a făcut selecţia personalului, 

acesta trebuind sa-şi depună  un Curriculum vitae şi să participe la un interviu de angajare. Personalul 

selectat a fost repartizat pe următoarele compartimente:  comercial, aprovizionare - marketing, 

personal, economic, producţie. 

După constituirea departamentelor au avut ca sarcini de lucru: 

- elaborarea  «Fişei postului» şi «Contractului  individual de muncă» 

- realizarea ofertei de produse, catalogului, listei de preţuri, fluturaşilor publicitari, reclamelor, 

broşurilor. 

- întocmirea  contractelor de vânzare, comenzilor, facturilor, chitanţelor  CEC-uri. 

- realizarea tranzacţiilor  interne şi externe. 
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Partea teoretică i-a ajutat pe copii să se joace ca în realitate, deocamdată virtual, dar sigur că 

experienţa îi va ajuta. Ne-am convins şi de această dată că acest gen de activităţi îi ajută şi îi 

stimulează să fie creativi, să-şi pună imaginaţia la treabă, să inventeze şi să realizeze în acelaşi timp. 

Credem că exerciţiul acesta mai este important prin ceva. Prin aceea că îi determină, de pe 

băncile şcolii, să cuantifice fiecare gest în bani, ideea rentabilităţii fiind pe primul plan. Virtualul 

acesta sigur va deveni o afacere reală pentru unii dintre ei. 

La fel de importantă rămâne munca în echipă, relaţia cu profesorul fiind şi ea una mai specială. 

Toţi lucrează, toţi sunt responsabili, se merge pe brain storming, se adună ideile, apoi se selectează 

cele mai bune, sau ceea ce doresc cei mai mulţi. 

E o idee care merită dezvoltată, pentru că aşa îi învăţăm pe copii să se adapteze la viaţa reală. 

Deocamdată, ei se distrează, fiindcă participă practic la un spectacol, dar sigur rămân cu mult mai 

multe informaţii, decât dacă ar sta în bancă şi ar asculta o lecţie plictisitoare despre cum se 

organizează o...... masă festivă. 

             

BIBLIOGRAFIE: 

 

www.tvet.ro 

 www.roct.ro 

http://www.econet-see.com/ro/downloads.html 
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EFECTELE EDUCAȚIEI ONLINE 

 

Prof. Religie: Lambru Petruța                                                                                       

Școala  Gimnazială Ocnița 

 

 

O bună educație se face în prima perioadă a vieții, copiii de la cea mai fragedă vârstă trebuie 

ajutați de către membrii familiei  să-și dezvolte și să-și optimizeze comportamentul, mai apoi școala  

prin  aportul cadrelor didactice în colaborare cu anumite instituții  ale  comunității. Educația nu are 

limite, ea  se  poate  face  pe  tot  parcursul  vieții. Modelul principal de comportament oferit de 

părinți, climatul socio afectiv în care se realizează  educația, reprezintă  primul nucleu social cu 

influențe asupra modului de comportare și relaționare al copiilor în societate. 

Primele deprinderi de viață ale copilului sunt  dezvoltate  în familie (alimentație sănătoasă, 

igienă, limbaj). Calitatea  vocabularului, corectitudinea cu care se exprimă, volumul vocabularului 

depind de interacțiunea dintre părinți și copii, de felul în care părinții îi solicită pe aceștia. 

Învățarea  online a  fost  o mare provocare  atât pentru  cadrele  didactice  cât și pentru copii și 

părinți. Mediul în care aceste activități s-au desfășurat este acela al locuinței proprii unde au fost 

necesare echipamentele adecvate transmiterii cunoștințelor pe această cale. Desfășurarea orelor în 

acest fel a avut și aspecte pozitive dar și negative. Elevii s-au bucurat când am început temele online 

deoarede erau dornici să-și revadă colegii și profesorii și au lucrat cu interes postând temele pe 

platformă.  Dificultăți au fost întâmpinate la procurarea materialelor necesare desfășurării unor lecții, 

la conexiunea internetului care nu era la toți copiii tocmai bună, la înțelegerea unor noțiuni care 

necesitau o explicație mai amplă și la supravegherea elevilor mai mici de către  părinți. 

Comunicarea este secretul unei bune educații, copiilor trbuie  să li se  spună cum  să se comporte 

cu colegii de joacă, într-un magazin, într-un mijloc de transport, la  spectacol sau pe stradă. 

Umanitatea se formează de la cea mai fragedă vârstă, copiii ducând mai departe tot ceea ce  învață  în 

familie, până la intrarea lor în grădiniță, mai apoi la școală unde  se continuă modelarea personalității 

lor  de către educatoare, învățătoare și profesori . De cele mai multe ori copiii țin cont de sfaturile 

primite, dar uneori greșesc și nu sunt tocmai bucuroși pentru că, cineva are grijă  să le facă observație. 

Cadrele didactice au un rol important în educația copiilor, ele sunt acelea care atrag elevii la 

școală și-i fac să participe cu interes la ore. Orele online au produs o ruptură în relația școală –copii, 

aceștia din urmă devenind mai retrași, mai anxioși din cauza restricțiilor și a temerilor referitoare la 

situația de față. S-a reluat învățământul tradițional și mulți copii au nevoie de ajutor din partea 

profesorilor încurajându-i să vorbească despre activitățile lor, despre perioada în care au stat acasă. 

Este foarte important pentru copii să te implici în viața lor, să apreciezi ceea ce fac fără a transmite 

mesaje care induc teamă.  

Învățarea față în față are mult mai multe avantaje decât cea de acasă Fiind un cadru 

instituționalizat, în care își desfășoară activitatea cadre cu studii psihopedagogice, instituția de 

învățământ este cea care trebuie să orienteze copiii în direcții cât mai potrivite în demersul educativ. 

Bibliografie:  

- Cury A (2005)Părinți străluciți. Profesori fascinanți -București .For you 

- 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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Şcoala online - oportunităţi şi ameninţări 

 

Profesor învăţământul primar Lariu – Rusu - Movilă Gheorghiţa                                    

Liceul ,,Vasile Conta” Târgu- Neamţ 

 

 

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. Într-

o perioadă scurtă de timp s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită de 

schimbări și discontinuități, astfel că cunoașterea noii paradigme educaționale este o exigență 

stringentă.  

Învățarea online este educația care are loc pe internet. Este adesea denumită elearning. Acest 

concept umbrelă învățarea online este doar un tip de învățare la distanță. Învățarea la distanță are o 

istorie lungă și există mai multe tipuri disponibile: cursuri prin corespondență, telecursuri, cursuri cd-

rom, învățare online sincron și/sau asincron, învățare mobilă cu ajutorul dispozitivelor (telefoane 

celulare, iPod-uri, playere mp3), însă de departe cea mai populară abordare este învățarea online, 

realitate atestată de numărul crescând a utilizatorilor.  

Profesorii au fost nevoiți să-și creeze sălile de clasă virtuale de la zero, ceea ce a fost dificil și 

adesea ducea la rezultate slabe. Astăzi a apărut o întreagă industrie care face acest lucru. Softurile 

sistemului de management al cursurilor este utilizat de aproape toate şcolile de astăzi. Acesta permite 

profesorilor să-și proiecteze și să-și livreze cursurile într-un cadru flexibil care include o serie de 

instrumente care permit comunicarea, învățarea și evaluarea.  

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. 

S-a demonstrat că profesorii/elevii de succes online tind să împărtășească următoarele 

caracteristici: auto-motivație, abilitate de organizare și gestionare a timpului, familiarizarea cu 

calculatoarele și internetul, nevoia de resurse, capacitatea de a genera întrebări și soluții. 

Dintre punctele slabe ale învăţământului online 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); posibilitatea de a 

utiliza e-învățarea creează dependența de tehnologie și izolarea elevului, mai degrabă decât 

amplificarea interacțiunilor cu cei implicați în proces; perioadele de timp îndelungate petrecute în 

fața monitorului provoacă daune văzului (fenomenul ochiului uscat). 

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; Dobre, 2010). 

Dintre amenințările procesului online pot fi amintite: exagerarea rolului pozitiv al tehnologiei 

(pericolul ignorării elevului – Clark & Mayer, 2008, 2011), posibilitatea producerii unei întregi 

generații de gânditori noncritici (Liebowitz & Frank, 2011), limitarea accesului la servicii, lipsa unei 
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infrastructuri adecvate (lipsa conexiunii la internet, rata de transmisie telefonică și lățimea de bandă 

foarte mică, infrastructura TIC precară); 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, cheltuieli cu serviciile 

educaționale e-learning (Dobre, 2010).  

Învățământul online reprezintă o temă pentru reflecția umanității. 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. 

 

Bibliografie: 

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2008, 2011). e-Learning and the Science of Instruction, 

Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning, Third Edition, 

Pfeiffer: San Francisco.  

Cook, D. A. (2007). Web-based learning: pros, cons and controversies. Clinical Medicine, 

Journal of the Royal College of Physicians, 7(1), 37-42.  

Dobre, I. (2010). Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning, Academia Română, 

Institutul de cercetări pentru inteligenţă artificială: Bucureşti.  

Liebowitz, J., & Frank, M. (2011). Knowledge Management and E-Learning, Taylor & 

Francis Group, U.S.A.  
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ȘCOALA ÎN PANDEMIE 

 

Prof. Lascu Simona 

Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 
 

 
În școala românească a venit timpul schimbării; fie că am vrut sau nu, fie că am fost pregătiți 

sau luați totalmente prin surprindere, pandemia ne-a obligat să ne mobilizăm mai mult ca niciodată.  

Această mobilizare s-a văzut de la modul de acțiune al instituțiilor statului, până la conduita 

personală a fiecărui cetățean. Responsabilizarea față de propriile acțiuni a devenit o constantă a 

acestei perioade, orice greșeală a unui individ generând un efect în lanț care putea avea consecințe 

negative asupra întregii comunități.  

Acum mai mult ca niciodată cadrul didactic a fost chemat să-și demonstreze vocația, spiritul de 

sacrificiu, puterea de creație și inovare. După ce fiecare elev a primit un dispozitiv pentru a se putea 

alătura comunității școlare a clasei lui, pe una dintre platformele agreate, școala a reînceput, de această 

dată în mediul virtual, fără clinchet de clopoțel, fără ieșit în curte în pauze și fără acea experiență 

educativă cu care eram obișnuiți cu toții.  

Elevi, profesori și părinți s-au trezit peste noapte într-o nouă realitate, una virtuală, pentru că 

nu doar școala s-a mutat on-line, ci și mare parte din salariații a căror muncă se desfășura în birouri 

până la apariția noului coronavirus. Astfel s-a făcut front comun în speranța că situația este una 

vremelnică. Pe măsură ce scenariile (roșu, galben, verde) s-au schimbat în funcție de rata de infectare 

a fiecărei localități, elevii și profesorii lor au continuat munca, tratând situația ca pe un lucru firesc, 

cu responsabilitate, implicare și interes.  

Din punct de vedere al copiilor care s-au revăzut după mai multe săptămâni de vacanță, o 

vacanță atipică însă, încununată de restricții de tot felul, platforma care îi chema dimineață de 

dimineață pentru o nouă zi de studiu, a devenit prin ecranul monitorului un prieten de nădejde oferind 

un moment așteptat de evadare în lumea cunoscută și dorită de fiecare dintre ei; revăzându-și colegii, 

profesorii, putând comunica în timp real, chiar scrie la tablă, cânta, picta sau face mișcare împreună, 

copiilor li s-a oferit acea felie de normalitate de care aveau atâta nevoie în situația distanțării sociale 

și a restricțiilor de deplasare.  

Cadrele didactice au avut mai mult ca niciodată rolul de părinte cu jumătate de norma pentru 

fiecare dintre elevii lor, cu atât mai mult cu cât, mai ales cei din clasele primare, rămânând de multe 

ori singuri acasă, aveau nevoie de activități stimulatoare și sigure în același timp, cu care să își umple 

ziua și care să îi abată de la cenușiul știrilor despre pandemie spre colorate meleaguri de poveste.    

Din perspectiva cadrelor didactice, perioada on-line a presupus o serie de provocări 

nemaiîntâlnite. Pornind de la dificultățile ce vizau baza materială necesară susținerii activităților on-

line și a lipsei de experiență privind utilizarea platformelor educaționale, continuând cu reticența unor 

părinți în ceea ce privește timpul investit în fața monitorului de către propriul copil și efectele negative 

ale acestei expuneri sau cu nepriceperea celor mici, rămași singuri în timpul activităților on-line, de 

a gestiona situații precum căderea semnalului, pornirea/oprirea camerei/microfonului, încărcarea 

temelor pe platformă, realizarea unor fotografii conforme a materialelor pregătite și încheind cu 

dificultățile de predare în lipsa unui feed-back real, de alegere a materialelor și resurselor 

educaționale, a site-urilor sigure, de creare a experienței de învățare cât mai apropiate de modelul 

cunoscut de cei mici.  

De asemenea, neputința alegerii unor metode care aduceau elevii împreună, fie că e vorba de 

munca pe echipe, experimente sau proiecte de grup, metode activ-participative precum metoda 
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„pălăriilor gânditoare” sau a jocurilor didactice care presupun formarea grupelor și colaborarea 

directă, nemijlocită între elevi sau dimpotrivă, limitarea interacțiunii în cazul săptămânilor cu 

prezență fizică datorate scenariului verde, toate acestea au generat stări de anxietate și disconfort în 

rândul celor mai mici, fiind traduse în cele mai diverse reacții, de la refuzul implicării în unele 

activități, până la retragerea în lumea device-urilor.  

Cadrul didactic a trebuit apoi să lupte, pe de o parte pentru a-l aduce pe elev în fața monitorului 

pentru activitățile educative zilnice, pe de alta pentru a-l îndepărta de dispozitiv pentru restul zilei.  

Un rol important în această reușită l-a avut imaginația profesorului/învățătorului, dar și felul în 

care și-a format anterior pandemiei colectivul de elevi, bazându-se mult pe valorile transmise și 

însușite de-a lungul timpului de cei mici. A fost momentul ideal pentru a readuce în scenă și a 

încorona lectura, ca activitate primordială, ca axis mundi al întregii experiențe de studiu individual, 

ca activitate sine qua non a întreg procesului educativ extins perioadei de după delogarea elevului de 

pe platforma școlii.  

Lectura a jucat un rol important în acest an școlar marcat de pandemie, pe de o parte oferind un 

spațiu de evadare într-o lume a aventurilor, a personajelor memorabile și al magiei, pe de alta 

deschizând drumul studiului individual, al învățării continue, motivând, dar în același timp fiind 

motivație pentru această generație de școlari în pandemie.  

Mai mult decât oricând, în această perioadă s-au organizat concursuri de lectură, s-au căutat cei 

mai împătimiți cititori, s-au premiat proiecte literare și s-au oferit diplome de recunoaștere a meritelor 

descoperitorilor de texte literare.  

Accesul gratuit la bibliotecile virtuale a facilitat angrenarea întregului colectiv, oferind egalitate 

de șanse elevilor cititori care din lipsa posibilităților materiale nu au acces decât la cărțile bibliotecii 

unității școlare.    

 Pasul firesc a fost (re)introducerea activităților experimentale, cărora nu le era destinat 

niciodată suficient timp, cel puțin nu din perspectiva elevilor. Astfel, de la cei mai mici, la cei mai 

mari, elevii au devenit oameni de știință, chimiști, fizicieni, iar camerele lor adevărate laboratoare 

improvizate, în care s-au aplicat rând pe rând toate cunoștințele acumulate în cadrul predării clasice 

și s-au descoperit noi taine ale lumii.  

Au urmat apoi excursiile virtuale; aceste activități au îmbinat în cel mai reușit mod nevoia de 

cunoaștere pentru diversele domenii ale științei, tehnologiei sau artei, cu nevoia de socializare în 

cadrul grupului clasei, de împărtășire de impresii în timp real, de exprimare de opinii proprii, pe 

măsura vizitării unui muzeu sau al unei galerii virtuale. Avantajul acestor activități a fost gratuitatea 

și accesibilitatea, acum fiecare elev împreună cu familia sa reușind să viziteze printr-un singur click 

marile muzee ale lumii.  

 Provocări precum seara jocurilor în familie, pregătirea unei rețete culinare, confecționarea unui 

obiect din materiale textile prin tehnici diverse, intervievarea membrilor vârstnici ai familie cu privire 

la evenimente istorice deosebite la care au luat parte, jocuri de tipul „Copiii au talent!” sau „Cu cortul 

în curtea casei!” și câte și mai câte alte provocări inițiate de cadrele didactice au deschis calea 

petrecerii unui timp de calitate, considerabil mai mult, al elevilor cu propria familie.  

Avantajul acestei perioade de pandemie trăite la intensitate maximă de întreg mapamondul, în 

ciuda tuturor restricțiilor, a fost că părinții și-au alocat mai mult timp de petrecut alături de copii, iar 

împreună cu cadrele didactice de la clasă au devenit o mare familie, o echipă unită având același 

deziderat: creșterea în cunoaștere a tuturor celor implicați.  

Cadrele didactice au participat la sesiuni și cursuri de formare pentru utilizarea diverselor 

platforme educaționale, au desfășurat activități deosebite, integrând resursele disponibile și 

împărtășite în mod gratuit de instituții de cultură și organizații cu scop educativ, dar și creând  

propriile resurse și materiale didactice necesare și compatibile specificului clasei, au petrecut mai 

mult timp alături de elevi, consacrând zile de discuții cu fiecare elev în parte, ajungând astfel să-i 

cunoască mult mai bine și să-i poată ajuta acolo unde situația se impune. S-a putut remarca facilitarea 

cunoașterii lumii interioare a fiecărui elev de către cadrul didactic, activitatea on-line oferind o altă 

abordare a acestei misiuni a dascălului.  

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

1087



Așadar, dincolo de piedicile inițiale, de la mic la mare, cu toții am avut de învățat, iar pandemia 

ne-a oferit o șansă reală de a ne opri, de a analiza, de a repara, de a exersa și de a deveni mai buni în 

meseria noastră, oferindu-ne curajul și ocazia de a pune în practică idei inedite închise în sertarul 

lipsei permanente de timp.  

Pandemia a născut magicieni, profesori capabili să țină elevul atent și dedicat în fata unui 

dispozitiv mobil, dar și elevi responsabili, care au înțeles efortul profesorilor și menirea școlii.  

  

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

1088



 

Învățarea on-line 

 

Prof. înv. primar: Lașiță Doina                                                                                    

Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva 

 

”Tehnologiaeste o unealtă, nu rezultatulînvățării” – Bill Ferriter 

Realitatea pune în evidență faptul că școala online trebuie să fie o măsură temporară ce se 

impune în această perioadă de criză sanitară și nu o măsură permanentă pentru realizarea predării–

învățării-evaluării în România. Învățarea online trebuie să fie complementară învățării față-în-față şi 

nu să devină o modalitate de organizare a sistemului de învățământ în țara noastră. Tehnologia este o 

realitate a lumii moderne, un domeniu în continuă schimbare, care poate aduce beneficii enorme în 

sistemul de educație, însă educația nu se poate face online o perioadă îndelungată, dacă se dorește și 

calitate.  

În toată această perioadă de pandemie, mi-am imaginat cum ar fi o societate preocupată doar 

de necesităţile fizice, bazată doar pe instinct şi plăceri şi mai puţin de educaţie, formare, moralitate şi 

spiritualitate. Am concluzionat repede că o societate modernă, demnă şi sănătoasă nu poate exista 

fără educaţie. Educaţia trebuie să primeze, căci altfel nu poate exista o viaţă civilizată trăită sănătos 

în comunitate. 

Această pandemie a determinat pe unii să aprecieze şcoala online ca o soluţie salvatoare a 

învăţământului românesc, ca singura modalitate de modernizare a educaţiei şi o manieră unică de 

reformare a sistemului de învăţământ. Într-adevăr, şcoala online este o soluţie salvatoare de moment, 

în această perioadă de criză economico-sanitară. Digitalizarea în sistemul de învăţământ românesc, 

însă, după părerea mea, trebuie privită ca alternativă în cazuri de criză, sau ca măsură complementară 

la şcoala faţă în faţă şi nu o permanentizare a stilului de predare şi învăţare.Tehnologia este o realitate 

a lumii moderne, un domeniu în continuă schimbare, care poate aduce beneficii enorme în sistemul 

de educație, dacă este folosită într-un mod eficient și adaptat.Ceea ce trebuie să avem în vedere, ca 

profesori, este că utilizarea unui instrument educațional sau utilizarea tehnologiei nu este un scop, 

este doar un mijloc pentru atingerea obiectivelor. 

Consider că normalitatea sistemului educaţional din România trebuie să se bazeze pe o predare-

învăţare de calitate, pe o evaluare obiectivă, pe fond şi nu pe formă, iar acest lucru se poate realiza 

prin conexiunea afectivă, faţă în faţă, dintre profesor şi elev. 

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. 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. 

O astfel de situaţie, după părerea mea, nu poate deveni o normalitate în sistemul românesc de 

învăţământ, dar, desigur, situaţia actuală o impune şi sperăm să fie doar o formă temporară de predare-

învăţare-evaluare. 
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În perioada şcolii online, au fost elevi care apăreau prezenţi pe platforma educaţională Google 

Classroom, însă ei fizic nu erau în spatele laptopului sau tabletei… Nu puteai avea control asupra 

acestor situaţii, ca profesor.Aceste schimbări ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o 

altă perspectivă. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul şcolii 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 majore ale 

paradigmei educaționale. 

Cu toţii am înţeles că trebuie să ne adaptăm la predarea-învăţarea online şi este lesne de priceput 

că trecem printr-o perioadă de criză fără precedent, dar sperăm ca aceasta să nu fie permanentizată în 

şcoli în viitor, dacă ne dorim o societate educată, sănătoasă şi nu anxioasă sau dezechilibrată. 

Decât să investim în tablete, am putea investi în spaţii lărgite în şcoli, pentru a asigura 

distanţarea fizică, în grupuri sanitare care să asigure igiena necesară fiecărui elev, în profesori care să 

asigure un învățământ de calitate şi, bineînțeles, dacă se dorește şi eficientizarea procesului didactic, 

se poate gândi diminuarea numărului de elevi dintr-o clasă de la 28-30 elevi la 15 elevi. Asta ar trebui 

să devină o normalitate şi abia după ce aceste lucruri elementare ar fi asigurate, ne-am putea orienta 

şi spre digitalizarea educației. 

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 și să nu ne îndepărtăm de esența 

umană. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

Școala de acasă – o provocare pentru elevi și profesori 

 

 

Prof. Lățea Maria Aura, Limba și literatura română 

Școala Gimnazială Ațel, Ațel, județul Sibiu 
 

 

 

În contextul actual, întrucât situația epidemiologică nu a permis desfășurarea cursurilor în 

cadrul instituțiilor școlare, cadrele didactice au fost puse în ipostaza de a susține activitățile de 

predare-învățare-evaluare într-un regim cu totul special, sistemul de învățământ fiind nevoit să 

găsească soluții alternative, care să înlocuiască învățarea tradițională. 

Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, 

în perioada suspendării cursurilor, care au fost o provocare nouă pentru elevi, fiind nevoiți să se 

adapteze schimbărilor, modului de lucru sincron și asincron, să se familiarizeze cu platformele 

educaționale, care în mod obișnuit necesită instruire. 

Pentru cadrele didactice, activitatea online a fost și o oportunitate pentru dezvoltarea personală. 

Nevoite a ține pasul cu tehnologia, profesorii au descoperit metode și instrumente moderne prin care  

și-au îmbunătățit stilul de predare și modul de a relaționa în timp util și eficient cu elevii. 

Competențele digitale dobândite în această perioadă reprezintă achiziții utile pentru activitatea 

didactică viitoare.  

În ceea ce privește actul de predare, aceștia au încercat să surprindă esențialul informației printr-

o proiectare minuțioasă, încercând să reconstituie atmosfera din sala de clasă, să îmbunătățească 

experiențele de învățare cu care elevul era familiarizat, iar sarcinile de lucru trasate să fie suficient de 

eficiente, cât mai interesante și atractive pentru a elimina monotonia. În acest scop, au fost generate 

programe de perfecționare care să vină în sprijinul cadrelor didactice, ajutându-i pe elevi să devină 

autonomi în învățare.  

Au fost utilizate resurse infinite pentru a facilita comunicarea cu elevii: platformele 

educaționale de elearning: Moodle, Google classroom, Edmodo, Zoom sau aplicații simple, 

cunoscute: Facebook messenger, WhatsApp etc. Deși învățarea virtuală devine  mai  costisitoare  

financiar  și  mai  cronofagă  din perspectiva  pregătirii  și  livrării  acesteia, profesorii sugerează că 

pregătirea lor trebuie orientată în viitor nu numai spre conținuturile de învățare, ci și spre noile 

tehnologii în perspectiva integrării acestora în procesul de învățare. În lipsa timpului necesar pentru 

înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale, consilierea  oferită  de  colegii  

mai  experimentați,  bunele  practici împărtășite de aceștia și tutorialele găsite pe internet au fost de 

real ajutor. 

Beneficiarii indirecți ai actului educațional, părinții, au avut acces la situația școlară a copilului, 

au colaborat eficient cu cadrele didactice în vederea optimizării relației școală-familie, pentru buna 

funcționare a procesului de învățământ. Aceștia s-au implicat activ, sprijinind demersurile inițiate de 

personalul didactic, conlucrând la starea emoțională a beneficiarului direct, elevul. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, și limite, firești în contextul schimbării 

radicale a modului de lucru, care au impact negativ asupra învățării eficiente. 

Din păcate, o bună parte a activității didactice desfășurate la clasă, nu se poate realiza online 

pentru unele discipline, astfel, desfășurarea orelor online a fost mai puțin favorabilă. De asemenea, s-

au înregistrat diferențe semnificative între mediul rural și cel urban, ce țin de absența unei 

infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, fără abilitare consistentă în zona 

competențelor digitale, mai ales pentru cele aflate  deja  la  apogeul  carierei,  cu  resurse  didactice  

digitale  și  multimedia precare, dar și la nivelul elevilor prin lipsa dispozitivelor tehnologice 
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conectate la internet, probleme în  stabilirea conexiunii online, probleme în activarea camerei, 

microfonului sau sunetului, dificultăți de ordin tehnic: platforme care trebuie instalate, care nu 

funcționează etc. Astfel, în cazul accesului limitat la internet și a lipsei unui computer suficient de 

performant, elevii au avut de suferit, neputând participa la activitățile de învățare, fapt ce a facilitat 

absenteismul. 

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice s-au 

confruntat cu lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, lipsa 

suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare atractive pentru toți elevii, lipsa 

instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa unui dispozitiv 

tehnologic, fiind nevoite să le folosească pe cele personale. Un alt dezavantaj remarcat de către 

profesori se referă la sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi educaționale 

speciale sau cu dificultăți de învățare, sprijin care a fost greu de oferit online, în contextul în care 

contactul nu este direct. 

Pentru elevii cu rezultate școlare bune și foarte bune, școala de acasă nu a determinat schimbări 

majore, fiind în mai mare măsură pregătiți să lucreze și să se dezvolte în spațiul online decât elevii cu 

rezultate școlare slabe, care reușesc să țină mai greu pasul, acumulând lacune, lipsa unui program 

bine structurat, determinând sincope în învățare, lucru vizibil și în rezultate obținute. 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.  

Perioada actuală relevă aspecte problematice ale sistemelor de învățământ, în care accesul 

echitabil la educație este restricționat. În ciuda impedimentelor apărute, indiferent că educația se face 

la distanță sau nu, învățarea trebuie să reprezinte pentru elev o resursă de siguranță și de continuitate 

accesibilă tuturor. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Petre Botnariuc, Constantin Cucoș, Școala online elemente pentru inovarea educației. Raport 

de cercetare evaluativă, Editura Universității din București, București, 2020. 
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Relațiile publice şi gestionarea imaginii şcolii 

 

Prof. Laura Cucoară –                                                                                                     

Liceul cu Program Sportiv,, Nicolae Rotaru” Constanța 

 

 

Relațiile publice reprezintă o funcție principală a conducerii, bazată pe o activitate continuă şi 

sistematică, cu ajutorul cărora instituțiile caută să obțină înțelegerea, simpatia şi sprijinul acelora cu 

care au relații în prezent sau vor avea în viitor” (International Public Relations Association). 

„Efortul conştient, planificat  şi susținut de realizare şi menținere a  înțelegerii reciproce 

dintre o organizație şi oamenii cu care vine în contact” ( Institutul Britanic pentru Opinia 

Publica).  

Harwood L. Childs a introdus, în 1930, o idee care abia astăzi funcționează ca un imperativ – 

funcția de baza a relațiilor publice este ,, să schimbe sau să ajusteze în interesul publicului, acele aspecte 

ale personalului nostru sau ale comportamentelor companiei noastre care au o semnificație socială” 

Aceste definiții reprezintă ,, locul” unde se pot identifica principiile de bază ale relațiilor publice. 

Strategia de comunicare şi relaţii publice a unităţii de învăţământ, ce implică acţiuni coerente 

de creare de imagine, integrând elemente de cultură organizaţională, este o certă necesitate a 

vremurilor noastre. Într-o situaţie ideală, şcoala se raportează în permanenţă la comunitatea locală, la 

elevi şi părinţi, precum şi la personalul propriu, propunându-şi să asigure condiţii optime de 

comunicare internă şi externă.  

În contextul actual, marcat de un grad sporit de descentralizare administrativă faţă de anii 

anteriori, de eficienţa în comunicare ale unităţii de învăţământ şi de modalitatea în care aceasta este 

percepută în exterior, depinde într-o măsură importantă evoluţia de ansamblu a şcolii, vizibilă în 

statisticile de bază, referitoare la populaţia şcolară, la asigurarea normelor didactice şi a finanţării de 

bază şi chiar complementare.  

În alte cuvinte, comunicarea în învăţământul actual nu mai este de multă vreme opţională, iar 

competitivitatea dintre unităţile de învăţământ generează oferte educaţionale diverse, formulate după 

toate legile marketingului.  

Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea vizibilităţii externe, sunt 

imperative pe care şcoala determinate de scăderea natalităţii. 

Strategia de comunicare şi relaţii publice a unităţii de învăţământ, ce implică acţiuni coerente 

de creare de imagine, integrând elemente de cultură organizaţională, este o certă necesitate a 

vremurilor noastre. 

Şcoala se poziţionează, indiferent de nivelul ei, pe piaţa educaţională locală prin iden-tificarea 

unor avantaje care o diferenţiază de concurenţă, chiar a unor nişe, situaţie în care orice detaliu poate 

avea un rol determinant pentru beneficiarul-consumator. 

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor 

sau blogurilor şcolare, al forumurilor, dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, al comunicatelor 

şi conferinţelor de presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor şcolare şi al 
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tuturor ieşirilor în sfera publică: participări la concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment 

care generează o imagine. pozitivă. 

Modelele campaniilor de relațiilor publice au în vedere funcțiile acestora: servesc la controlarea 

publicului,direcționând ceea ce gândesc oamenii pentru a satisfice nevoile sau dorințele unei 

organizații, răspund publicurilor, reacționând la problemele sau la inițiativele membrilor publicurilor, 

crearea unor relații mutual benefice între toate publicurile pe care le are o organizație. 

Relaţiile publice din organizaţiile şcolare sunt folosite pentru gestiona comunicarea dintre 

organizaţie şi categoriile sale de public în sensul de a capta atenţia acestora, de a stabili şi promova 

un parteneriat efectiv între organizaţii şi comunitate.  

Beneficiarii din ziua de astăzi cer răspundere, calitate, mai multe informaţii de la organizaţiile 

şcolare. Nu este însă suficient ca organizaţia să transmită doar informaţii este nevoie de angajament, 

interactivitate. Părinții doresc să participe în luarea deciziilor deoarece au început să perceapă că 

şcolile publice sunt şcolile comunităţii. 

Astfel personalul şcolii trebuie să ştie că reprezintă cel mai important ambasador al şcolii şi să 

vorbească cu voce unitară. Trebuie să îmbrățişeze provocările legate de educarea elevilor pentru tot 

restul vieții. Este important ca personalul didactic să simtă un sentiment de satisfacție şi de mândrie, 

să dispună de un cadru adecvat pentru a promova succesele şi realizările elevilor lor. 

Relațiile publice au drept scop promovarea şcolii, a calității actului educațional astfel încât 

comunitatea să dorească să se implice în educația copiilor. 

In ceea ce priveşte beneficiarii primari, educația este o prioritate pentru formarea lor ca cetățeni 

responsabili, fiecare elev trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru propria învățare prin crearea 

unei imagini de sine pozitive, prin stabilirea obiectivelor şi evaluarea progresului lui. 

Şcoala trebuie să aibă un management performant, precum şi personal cu abilități de muncă în 

echipă, care caută sprijinul comunității pentru a găsi cele mai bune soluții care să permit tuturor 

elevilor să aibă un succes emoțional, mental şi fizic în experiențele lor de învățare. Se oferã astfel o 

educație de calitate care vine în întâmpinarea nevoilor elevilor, dar şi în întămpinarea nevoilor 

părinților, comunitătii şi societății în general. 

Īn scopul de a-şi consolida imaginea, de a-şi conştientiza comunitatea, de a creşte implicarea 

acesteia în activitățile ei, şcoala adoptă diverse programe de relații publice: 

➢ promovarea pe site-ul web, cu pagini pentru educație, elevi, personal, programe, activităti 

comunitare, proiecte, rezultate, existența unei secțiuni de relații publice, 

➢ promovarea sloganului şi logo-ului în alte publicații, 

➢ cooperarea cu mass-mediei în proiecte comune, cu scopul de apromova sistemul şcolar şi de 

a spori parteneriate eficiente,   

➢ existența unei platforme dedicată părinților, unde pot găsi informații cu privire la clasele 

copiilor lor, prezența, notele/calificativele, rezultatele lor şcolare şi extraşcolare, 

➢ numirea unor purtători de cuvânt şi a unor responsabili cu imaginea şcolii, pentru a vorbi la 

nivel comunitar, 

➢ crearea unor afişe cu logo, bannere, fotografii, informații pentru utilizare în cadrul 

comunității la conferințe, întâlniri, în scopul promovării şcolii, 

➢ pregătire unui calendar al evenimentelor şi activităților şcolii, care să fie afişat pe site-ul 

şcolii, 

➢ informarea publicului prin intermediul site-ului, cu privire la reuniunile Consiliului 

Profesoral sau Consiliului de Administrație, părinții având astfel şansa prin intermediul 

reprezentanților de a se adresa Consiliului de Administrație şi de a face sugestii sau comentarii, 

➢ realizarea unor ateliere de lucru pe teme de relații publice pentru ca personalul să înțeleagă 

rolul cheie în domeniul relațiilor publice pentru şcoală. 
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➢ publicarea unei reviste şcolare, pusă la dispoziția personalului, elevilor, părinților, 

comunității. 

Relațiile publice instituționale vizează crearea unei imagini pozitive a instituţiei şi pe cât 

posibil, câştigarea unei reputaţii.  

 

Bibliografie: 

▪ Stănciugelu, Irina, Relații publice- Managementul relațiilor publice, Curs, București, 2008 • 

Stănciugelu, Irina, Relații publice - Relații publice în școli, Curs, București, 2008 

▪ https://pdfslide.tips/documents/campanie-relatii-publice 

▪ https://www.creeaza.com/didactica/comunicare-si-relatii-publice/Care-sunt-functiile-

Relatiilor717.php 
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Invăţarea kinestezică                                                                                                                 

o metodă eficientă utilizată în activităţile cu elevii cu CES 

 

 

 

Profesor: Lavinia – Loredana Hansmann 

Centru Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Păunescu” 

Recaş, judeţul Timiş 
 

 

 

„Inteligenţa este abilitatea sau setul de abilităţi care permite unei persoane să rezolve probleme 

sau să creeze produse care sînt preţuite în unul sau mai multe contexte culturale” Howard Gardner 

 

Invăţarea kinestezică este una dintre cele opt tipuri de învăţare definite în “Teoria Inteligenţelor 

Multiple” a lui Howard Gardner.  Invăţarea kinestezică se referă la abilitatea unei persoane de a 

procesa informaţia fizic, prin intermediul mişcării, controlului şi expresiei mâinilor si a corpului. 

Orice copil prezintă mişcări kinestezice, voluntare sau involuntare ( mişcă pixul, se joacă cu el, 

dă din picioare, are diferite ticuri, poate mima cu lejeritate anumite gesturi sau mişcări corporale ale 

altor persoane), manifestă o mare plăcere în a atinge obiectele, desfăşoară cu bucurie activităţi care 

necesită mişcare fizică. Copiii gândesc prin mişcări, senzaţii, dar învaţă cel mai bine când utilizează 

senzaţiile corporale, mişcările, interacţiunea cu mediul/ spaţiul înconjurător, factori care facilitează 

felul în care procesează informaţiile  

 

Caracteristici: 

Invăţarea kinestezică pune accentual pe informaţiile corporale înaintea altor forme. Mişcările 

servesc ca un ajutor al stocării informaţiilor în memorie, şi copiii îşi amintesc la fel de bine mişcările 

colegilor la fel ca pe ale lor. Ei pot căuta şi manipula obiectele atunci când învaţă despre ele. Invăţarea 

kinestezică le provoacă bucurie că pot crea cu propriile mâini, le oferă o anumită energie şi se pot 

mişca. 

Persoanele cu un stil de învăţare kinestezic predominant se implică cu bucurie în activităţi 

precum cele artistice: desen, modelaj, sculptură, redactare, dans şi ştiinţe. 

 

Cum îi ajută învăţarea kinestezică pe elevii cu CES? 

Elevii cu CES întâmpină dificultăţi de învăţare în însuşirea multor informaţii din diferite arii 

curriculare. Găsirea color mai bune metode, stiluri de a le facilita accesul la informaţie constituie o 

preocupare permenentă a dascălilor. Educarea elevilor cu CES presupune utilizarea materialelor 

concrete, intuitive, cu ajutorul cărora să folosească experienţele din viaţa reală ca material de învăţat. 

Aceştia înţeleg mai bine şi reţin mai uşor în momentul în care sunt implicaţi în totalitate într-o 

activitate. 

Invăţarea kinestezică le permite elevilor să înveţe mai bine utilizănd simţul tactil şi mişcările 

fine şi grosiere, ca şi parte integrantă în procesul de învăţăre. S-a constatat că implicarea directă, 

contacul direct cu materialul este de preferat în faţa fişelor de lucru sau a cititului din cărţi. Cu ajutorul 

stilului de învăţare kinestezic elevii înteleg şi îşi amintesc materialul, informaţiile, pe o perioadă mai 

lungă de timp, dacă au fost însuşite într-o manieră activă. 

Actul de scris îi poate, deasemenea ajuta, să reţină şi să proceseze informaţîiile despre care 

scriu. Scrierea răspunsului la o întrebare înainte de a-l verbaliza cu voce tare poate fi de valoare pentru 

ei. Interacţiunea cu un computer sau cu tastatura este de mai mare interes pentru ei decât cititul clasic. 

Poriectele care solicită elevilor să creeze diverse afişaze, să utilizeze diferite elemente de recuzită 
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(cutii cu umbre, modele, animaţii sau filme video) le pot fi de mare ajutor în înţelegerea, stocarea şi 

reactualizarea informaţiilor într-o manieră mai uşoară şi pe termen mai lung. 

Elevilor cu CES le produce o mare bucurie să mânuiască fizic obiecte, să le dezmembreze şi 

ulterior să le reasambleze, în felul acesta vor înţelege mai bine părţile component ale unui obiect dar 

şi mecanismul de funcţionare. Interpretarea subiectelor, piesele de teatru, dansurile, jocurile de rol, 

demonstraţiile, experimentele de tot felul şi munca în laborator, excursiile sunt activităţi care prezintă 

un interes deosebit în rândul lor, activităţi în care aceştia se implică cu plăcere şi oferă o multitudine 

de informaţii care pot fi transpuse din viaţă reală în activitatea didactică. 

Invăţăree kinestezică îşi pierde din eficacitate când scopurile sunt concentrate doar pe citit sau 

ascultat o lectură fără a a avea posibilitatea de a manipula sau mişca un obiect. In ceste situaţii, 

profesorul trebuie să ofere un exemplu suprot activ, pentru ca elevul, să poată realiza cel puţin,  o 

conexiune între materialul prezentat şi o acţiune fizică.  

Invăţarea kinestezică le poate oferi elevilor posibilitatea de a înţelege mai bine cu funcţionează 

lumea din jurul lor, cum se pot raporta ei la aceasta, cum se pot adapta la viaţa reală, care sunt 

posibilităţile ulterioare de a se orienta spre anumite cariere, ce tip de cariere li se potrivesc? 

Dar, pentru a găsi cee mai bune modalitățile prin care un copil procesează și asimilează 

informațiile, nu trebuie să ne raportăm doar la o metodă sau doar la un anumit stil de învăţăre. Rolul 

profesorului este de a oferi variante multiple, tehnici diverse prin care reuşeşte să transmit 

informaţiile, să le adapteze nivelului individual de dezvoltare al fiecărui elev.  

 

 

Bibliografie: 

 

1. Dr. Howard Gardner (1993) “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” 

2. Proiectul “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale –Educaţie incluzivă” 

Chișinău, 2016 

3. Ann Logsdon “Bodily Kinesthetic Learning Style and Characteristics” 

Learning Through Physical Hand and Body Movement 

 

https://www.verywellfamily.com/ 
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Grădinița în vremea pandemiei 

 

Prof. Înv. Preșc. Laza Elena                                                                                         

Grădinița P. P. Furnicuța Arad 

  

 

,,Omul se cunoaște pe el însuși când se măsoară cu obstacolul.” (Antoine de Saint-Exupery) 

 

Răspândirea virusului COVID-19 a adus multe schimbări în toată lumea și ne-a forțat să ne 

adaptăm rapid unui învățământ în mediul online. Într-un timp foarte scurt, cadrele didactice au fost 

nevoite să se adapteze noilor cerințe de predare.  

Rolul familiei a devenit foarte important în această perioadă de învățământ online. Părinții au 

transmis copiilor informațiile primite de la educatoare și, consiliați de acestea, au îndrumat copiii în 

realizarea sarcinilor. Astfel, parteneriatul grădiniță-familie a trecut la un alt nivel, părinții devenind 

parteneri în procesul de predare-învățare.  

S-au creat grupuri private unde s-au putut transmite lucrările realizate de copii existând astfel 

feedback, atât din partea copiilor cât și a cadrelor didactice. Aceste grupuri au ușurat comunicarea 

între educator și educabil prin intermediul părinților acestora. 

Atenția a rămas în continuare centrată pe copil. Cadrul didactic a aflat de la părinți ce stări și 

emoții resimte copilul și i-a îndrumat să încurajeze și să sfătuiască copilul pentru ca acesta să-și 

formeze un comportament pozitiv. 

Dificultatea a apărut din cauză că, la nivel preșcolar, copiii au nevoie să fie conectați cu colegii, 

au nevoie să socializeze. La pregătirea activităților acest lucru ne-a solicitat mai mult pentru că 

preșcolarii erau obișnuiți să își desfășoare activitățile prin joc, alături de colegii lor, în echipe de cele 

mai multe ori. Dintr-o dată am fost nevoiți să găsim modalități de a pregăti jocuri individuale sau cu 

puțini membri.  

Educatoarele au comunicat temele săptămânii în curs, sugestiile de activități, de esperimente. 

S-au selectat materiale și s-au transmis părinților. Unde a fost cazul, s-au transmis materiale didactice 

adaptate nevoilor. Activitățile propuse au fost însoțite de explicații detaliate fiind însoțite de imagini, 

filmulețe, ppt-uri preluate de pe site-uri educaționale sau realizate de cadrul didactic. 

Experiența online ne-a învățat să fim împreună altfel. Copiii au învățat să fie și mai responsabili, 

au fost îndrumați să-și exploreze autonomia.  

Atât cadrele didactice cât și părinții au pus pe primul loc copilul, au comunicat, au lucrat 

împreună și au reușit astfel să transpună învățarea, în timp real, în mediul online. 
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Timp de calitate dedicat copilului meu 

 

Lazar Camelia Georgiana, Profesor Invatamant Prescolar                                      

“Gradinita cu P. P. “Sf. Mucenic Mina”, Ploiesti 

 

 

Poate ca va intrebati ce e cu timpul de calitate petrecut alaturi de copil… in fond ce este “tipul 

de calitate”?  Din punctul meu de vedere, “tipul de calitate” reprezinta acel moment, mai scurt sau 

mai lung, dedicat exclusiv copilului; reprezinta activitati placute si relaxante.  

Cu toate ca zilele petrecute cu copilul tau par lungi si uneori te gandesti ca mai e vreme, timpul 

zboara atat de repede incat, uneori, ne trezim intrebandu-ne unde s-au dus zilele unui an, iar momentul 

pentru crearea amintirilor memorabile este ACUM! 

Majoritatea parintilor s-au plans de perioada cand gradinitele au fost inchise, eu in schimb m-

am bucurat (nu pentru ca nu imi doream sa merg la serviciu) deoarece am petrecut mai mult timp 

alaturi de fetele mele, am desfasurat diferite activitati impreuna, iar ele au evoluat semnificativ in 

multe domenii. Cateva dintre activitati le voi enumera in cele ce urmeaza, acestea pretandu-se 

indeosebi copilului prescolar, dar pot fi adapatate si scolarilor mici: 

• Implicarea copiilor in treburile casnice - Celor mici le face placere sa fie implicati in activitati 

practice si gospodaresti, creandu-le sentimentul responsabilitatii si al utilitatii. De asemenea, astfel 

de activitati dezvolta autonomia personala si independenta. Spalatul vaselor, stransul jucariilor, 

gatitul pot fi utile si amuzante atunci cand sunt realizate impreuna, sub forma de joc sau competie. 

 

• Alegerea unui joc si jucarea 

acestuia impreuna/Citirea unei povesti – 

putem crea o rutina astfel: in fiecare zi, timp 

de 10-15 minute, toti membrii familiei vor 

juca impreuna un joc/ vor citi o poveste.  

Acest lucru, dar si atmosfera din familie pot 

aduce un plus de echilibru si confort 

copiilor.  

 

 

• Petrecerea timpului in natura – Pe langa iesirile clasice din parc sau de la cumparaturi, putem 

cauta locuri in natura unde sa ne plimbam, sa vorbim, sa ne jucam cu frunze/castane, mai pe scurt, sa 

ne bucuram de iesirea in aer liber.  

• Fiti creativi impreuna -  Curiozitatea copiilor este magica! 

 

 Puteti incerca activitati creative de tip art & craft; astfel 

puteti sa construiti, sa modelati, sa creati obiecte concrete 

carora sa le gasiti utilitate (suport pentru pahare, rame foto, 

tablouri etc.) 
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• Jocuri senzoriale – acest tip de jocuri reprezinta, din punctul meu 

de vedere, numarul 1 in ceea ce priveste distractia si utilitatea.  

 

Fie ca vorbim despre stimularea tactila, olfactiva sau kinestezica, 

copiii sunt dornici sa descopere lumea, sa experimenteze senzatii noi. 

Dintre acestea putem aminti: desenat cu spuma, ghicit legume/fructe cu 

ochii inchisi, trasee cu obstacole.  Creati o astfel de lista si experimentati 

alaturi de copilul dumneavoastra.  

Dragi parinti, petreceti timp impreuna cu ai dumneavoastra copii; 

timp calitativ, nu cantitativ.  

Mai bine 15minute zilnic dedicate exclusiv copilului, decat o zi 

intreaga in care suntem prezenti fizic, dar nu si psihic. 
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POVEŞTILE COPILĂRIEI 

 

Bibliotecar Lazar Cornelia                                                                                            

C.Ş.E.I. Nr. 1 Oradea - L. T. „Constantin Brâncuşi” Oradea 

 

 

Am încercat să spunem altfel poveştile şi am folosit păpuşi. Păpuşile le-am făcut din ciorapi, 

resturi textile, aţe, fetru.  

Am folosit păpușile pentru că prin intermediul lor ajungem mai ușor la sufletul copiilor.  Cel 

mai mare avantaj al folosirii păpușilor este acela că povestea devine reală și prinde viață cu adevărat. 

Atunci când cineva introduce păpuși animate printre firele poveștii, impactul acesteia și personajele 

devin o experiență multisenzorială puternică pentru copil.  

Un alt beneficiu al utilizării păpușilor în procesul depănării de povești este îmbunătățirea 

simțurilor – tactil, vizual și auditiv. În loc să audă un adult în timp ce citește sau povestește din 

amintire, copilul are oportunitatea de a-și mobiliza mai multe șimțuri în același timp, iar mesajul 

ajunge mult mai ușor la el atunci când este întărit de acțiunile întreprinse de păpușă. 

Prezența păpușii este o experiență fizică, care întărește legătura dintre copil și poveste. 

Din ciorapi am realizat căteva păpuşi care pot fi folosite pentru a pune în scenă mai multe 

poveşti.  

Atenţia care este îndreptată spre păpuşă îi oferă povestitorului un grad de independenţă, astfel 

el este aproape invizibil, păpuşa devenind un scut.  

La apariţia unei feţe prietenoase dispar emoţiile, timiditatea şi inhibiţiile. Magia din poveşti este 

adusă de păpuşi iar păpuşarul poate introduce elemente surpriză pentru a face să te întrebi ce urmează 

să se întâmple. Păpuşile întotdeauna vor aduce bucurie şi îl ajută pe copil să-şi depăşească anumite 

frici şi sentimente.  

Păpuşa folosită în poveste ca accesoriu, îi permite păpuşarului să insereze o interpretare proprie, 

punând accente pe voce, gesture şi expresii. Ea poate îmbunătăţi simţurile: auditiv, tactil şi vizual 

pentru că copilul are oportunitatea de a-şi folosi mai multe simţuri în acelaşi timp. Dacă personajul 

din poveste, interpretat de păpuşă, îi poate cere copilului o îmbrăţişare atunci când este nefericit sau 

singur, întărind astfel legătura dintre poveste şi copil.  

Păpuşile pot ajuta copiii să creeze noi poveşti, să inventeze un final diferit, iar personajul 

principal va fi analizat altfel datorită păpuşii. Personajului îi va fi analizat limbajul, gesturile, 

exprimându-şi propriile sentimente ajutându-i să depăşească stresul învăţării cititului.  

Păpuşa a devenit rapid cea mai îndrăgită însoţitoare a copiilor fiind folosită cu succes şi în 

cabinete de pediatrie, psihologie, stomatologie şi în zone de repaus şi terapie comportamentală.  
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Educatie fară frontiere                                                                                                       

Școala de acasă 

 

Prof. înv. presc. Lazar Georgeta Lucia                                                                                      

G. P. N Milcovu din Deal 

     

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. 

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.  

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. 

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 

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. 
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- 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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Școala de acasă - provocare și oportunitate 

 

Prof. Lazăr Liviu                                                                                                                       

Șc. Gim. ,,Teodor Bălășel”- Ștefănești, Jud. Vâlcea 

  

 

Pe măsură ce indivizii și familiile din toată Europa se consideră „izolați social” sau în carantină 

acasă, mulți au fost nevoiți să se adapteze la noile moduri de lucru și de învățare de la distanță. În 

același timp, un număr mare de oferte de tip e-learning pentru copii, tineri și adulți au fost anunțate 

pe rețelele de socializare. 

Când guvernele au decis că țările ar trebui să intre în blocaj, școlile și alte instituții de educație 

au fost obligate să pună în aplicare instrumente de învățare electronică pentru elevi, universități și 

studenți din învățământ profesional, precum și pentru persoanele adulte. În cazul educației școlare, 

părinții au fost obligați să sprijine - sau chiar să acopere - școlarizarea copiilor lor prin utilizarea 

materialelor didactice furnizate de profesorii copiilor lor. În același timp, a apărut o mare varietate de 

oferte comerciale de învățare online pentru adulți, de la cursuri de yoga și coacere la cursuri pentru 

toate interesele și toate nivelurile de competență. 

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, eclectisme 

operaționale, dar și viziuni unitare. 

Putem folosi educația adulților pentru a ne îmbunătăți competențele mentale și pentru a învăța 

noi metode mai bune de îngrijire de sine. 

Este important să recunoaștem că învățarea de tip e-learning este semnificativ mai puțin 

accesibilă pentru cei aflați în situații sociale și economice vulnerabile. Cea mai mare barieră pentru 

accesibilitate într-un moment ca acesta este totuși accesibilitatea digitală: dispozitive adecvate, un 

bun acces la internet și o alfabetizare digitală adecvată. Nu toate instituțiile iau în considerare faptul 

că oamenii ar putea să nu poată accesa resursele sau programele de instruire necesare pentru a finaliza 

sarcinile de acasă. 

Pentru a face învățarea de tip e-learning un mijloc de a stopa lacunele inegalității, este vital să 

se facă eforturi pentru ca resursele să fie accesibile pentru cei care au nevoie de ele.  

Pentru cei care pot dedica timp activităților de învățare sporite, furnizarea de materiale, cursuri 

și resurse de învățare gratuite ar fi de neprețuit pentru a profita la maxim de aceste ore. 

Trebuie să recunoaștem că mulți indivizi nu vor avea ocazia să folosească această perioadă 

dificilă pentru auto-perfecționare din cauza altor responsabilități și să îi ajutăm pe acești oameni să 

se simtă susținuți în deciziile lor, indiferent dacă încearcă să învețe sau fac altceva. Învățarea și 

educația adulților, deși este un lucru imperativ pentru mulți dintre noi, ar trebui, în primul rând, să 

însemne bucurie prin incluziunea socială și dezvoltarea abilităților și capacităților noastre. 
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Aceasta ar putea ajuta comunitățile să fie mai rezistente nu numai în capacitatea noastră de a 

vedea această pandemie, dar și în dezvoltarea instrumentelor mai puternice pentru a face față 

suferinței mentale și a învăța cum să ne îngrijim sănătatea fizică atunci când sunt închise atât de multe 

căi obișnuite (săli de sport, centre de agrement, parcuri etc.).  

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite și toată lumea poate participa în condiții egale, învățarea 

de tip e-learning poate fi o sursă puternică de auto-îngrijire, incluziune socială și dezvoltare personală. 

  

 

Bibliografie: 

- Thomas Gordon, Profesorul eficient, Editura Trei, București, 2011.  
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ȘCOALA  DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON – LINE 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Lazăr Marina Andra 

Grădinița cu Program Prelungit „Elena Farago” Craiova 
 

 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 

adapteze”. (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

 

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. 
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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! 

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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Sistemul educaţional japonez 

 

Prof. Lăzărică Mitica Eugenia                                                                                        

Şcoala Gimnazială Tichileşti 

 

 

Sistemul de educație din Japonia este cotat ca fiind printre cele mai performante de pe glob.  

Incidența persoanelor care finalizează cu succes ciclul de studii (incluzându-le pe cele 

universitare) este ridicată, peste media mondială (peste 90% din populație finalizează ciclul 

obligatoriu de studiu).  

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. 

           Anul școlar 

În Japonia, sistemul de învăţământ preuniversitar, are în vedere o perioadă de 12 ani, dintre care 

doar 9 obligatorii. El prevede 6 ani de școală primară, 3 ani de gimnaziu și încă 3 de liceu. Anul școlar 

începe în aprilie și se termină în martie, bineînțeles în această perioadă fiind incluse și vacanțele, mai 

scurte comparativ cu sistemul educațional european sau american. De exemplu, vacanța de vară se 

desfășoară în Japonia în intervalul 20 iulie-25 august, deci cu 2 luni mai puțin decât în Occident. 

           Curriculum 

Clasele sunt în genere formate din 30-40 de elevi, minimul de vârstă necesar pentru înscriere 

fiind de 6 ani. Uniforma este obligatorie pentru toate ciclurile de studiu, și constă în pantaloni, cămașă 

și sacou pentru băieți și fustă și cămașă pentru fete. 

Materiile studiate sunt: japoneza, matematica, muzica, educația fizică, științele, engleza, dar de 

asemenea și caligrafia (redarea semnelor japoneze prin pensulă și cerneală), haiku (poezie japoneză) 

și abilitățile gospodărești, de tipul gătitului sau cusutului.  

Orele de curs încep de obicei în jurul orei 8:30 și se termină la ora 15:30, deci elevii japonezi 

petrec în medie 7 ore la școală, fără să avem în vedere activitățile extracurriculare. 

          Mesele și curățenia 

Copiii nu mănâncă la cantină, ci în clasă, fiind serviți de un grup de colegi care au fost 

însărcinați cu această responsabilitate. Aceștia sunt obligați să respecte normele de igienă, purtând 

mască și mănuși atunci când pregătesc masa pentru colegii lor.  

Mesele sunt asigurate de către stat și se bazează pe principii de nutriție elementare pentru 

dezvoltarea normală a copiilor. Sunt incluse supe și mâncăruri din orez și legume și deserturi 

sănătoase, precum fructele   Ca băuturi, copiii pot primi apă, lapte sau ceai.  

Meniul depinde de decizia fiecărei unitate de învățământ, dar cert este că momentului mesei de 

prânz i se acordă o importanță semnificativă, deoarece elevii primesc o pauză de masă de 45 de 

minute. 

De asemenea, dat fiind că în şcolile japoneze nu există angajați care să se ocupe de păstrarea 

curățeniei, elevii sunt învățați încă din primii ani să curețe singuri școala, fiind organizați pe grupe 

pentru a spăla holurile, clasele, curtea etc.  
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Curățenia este păstrată nu doar de disciplina elevilor și a profesorilor, ci și de faptul că elevii și 

personalul didactic încalță pantofi speciali la intrarea în școală, pe care îi dau jos atunci când ies în 

curtea școlii. 

         Cluburile 

Elevii japonezi au ocazia de a se înscrie gratuit într-unul sau mai multe cluburi extracurriculare, 

ce le oferă acces la aprofundarea de cunoștiințe. În general, cele mai comune cluburi sunt cele 

sportive, precum cele de baseball, fotbal, volei, sau cele culturale, ce acoperă domenii precum muzica, 

pictura, șahul, teatrul sau ikebana (arta aranjamentelor florale).  

Rolul acestor cluburi este de a apropia elevii, creându-le o atmosferă propice pentru socializare, 

dar și pentru îmbunătățirea performanței lor în cadrul activității respective.Un aspect interesant îl 

constituie faptul că elevii înșiși administrează evenimentele clubului, ceea ce în schimb le dezvoltă și 

spiritul organizatoric.  

Un elev poate deveni membru începând cu clasa a șaptea, când îi sunt prezentate toate ofertele 

de către colegii săi, care postează afișe pe holurile școlii și țin sesiuni speciale de informare în speranța 

de a atrage noi membri.  

Odată ce un elev își alege clubul dorit, el va participa la întruniri, ce au loc de obicei după ore, 

alteori în weekend (mai ales în cazul cluburilor sportive). Apogeul activității de club are loc în cadrul 

festivalului cultural al școlii, de obicei programat pentru toamnă. 

         Ziua sportului 

În Japonia, sănătatea ocupă un loc fruntaș, motiv pentru care discplina educației fizice este 

tratată cu foarte multă seriozitate de către autorități. Pe lângă activitățile de club, copiii au o zi a 

Sportului pe an, în cadrul căreia își pot etala abilitățile sportive. Sunt organizate întreceri individuale 

și de grup între elevi, avându-i ca spectatori pe părinți. Alături de sporturile tradiționale, mai există 

în programul acestei zile și dansuri realizate de elevi. 

      Festivalul cultural al școlii 

Japonezii pun preț nu doar pe sănătate, ci și pe dezvoltarea lor culturală. Tocmai de aceea, 

fiecare școală ține propriul bunkasai (festival cultural). La organizarea lui participă toți elevii doritori, 

dar în principal cei care sunt înscriși în cluburile de activități extracurriculare.  

Festivalul are loc de obicei în weekend, fie sămbata, fie duminica, însă nu este exclus nici să se 

întindă pe ambele zile, dacă elevii își doresc acest lucru. Fiecare școală hotărăște pe ce activități 

dorește să pună accentul: pe teatru, muzică, caligrafie sau altele. Părinții sunt invitați să privească și 

să asculte spectacolele și atelierele de creație realizate de copiii lor. Ziua festivalului coincide de 

obicei cu Ziua Națională a Culturii, care în Japonia se sărbătorește pe data de 3 noiembrie. 

         Examenele 

Pentru ca un elev să fie acceptat de către o unitate de învățământ secundar de nivel mediu (la 

vârsta de 12 ani) și de către un liceu (la vârsta de 15 ani), este necesar ca acesta să susțină un examen 

de admitere. În Japonia, un astfel de examen este atât de riguros și dificil, încât perioada de pregătire 

și de susținere a acestuia a fost denumită shiken jigoku („iadul examenelor”). 

Pentru a intra la liceu, de exemplu, elevii se pregătesc uneori și cu doi ani înainte de admitere, 

studiind la școală, acasă și în juku, școli specializate în pregătirea elevilor pentru examinare. 

Examenele pentru admiterea la facultate sunt, de asemenea, dificile, întrucât doar 56% din candidați 

reușesc să își câștige un loc la facultate din prima încercare. 

Sistemul educațional japonez are meritul de a implica elevul în activități sociale, care îi 

facilitează înțelegerea obiectelor de studiu din curricula școlară.  
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Îmbinarea dintre orele propriu-zise și cluburi, evaluarea cunoștiințelor prin examinarea 

riguroasă de la finalul fiecărui ciclu de studiu, alături de un program coerent de alimentație în școli 

fac din Japonia una dintre cele mai literate țări din lume. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – DEPAȘIREA DE LIMITE 

 

 
PROF. LĂZUREANU SIMONA 

COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA 
 

 

 

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. 

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.  

 

 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: 
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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. 

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. 

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. 

Concluzii 

 

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. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/ 
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Este învățarea online pe placul elevilor? 

 

Prof. Leahu Antonela                                                                                                        

Colegiul Național de Artă ,,George Apostu’’ Bacău 

 
 

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.  

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. 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 de gimnaziu și liceu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze 

materia la disciplinele studiate.  

Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje.  Făcând referire la avantaje, profesorii pot 

transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile pe care le doresc, astfel nu mai este 

nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni nu va pierde nimic pentru ca 

informatiile raman online. De asemenea, orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, 

oriunde si oricand. Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de 

materiale virtuale care intotdeauna au eficientizat invatarea. 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.  

Orice document sau material poate fi editat si reedidat, astfel corectarea nu mai produce 

dificultati. 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. 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 profesor sau de la colegi. Astfel exista si interactiune virtuala si nu numai 

invatare individuala. 

Totuși apar  limite, dificultăți și ezavantaje. 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 
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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. Pot fi numite situatii limita cazurile in care un elev 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. 

 

Webografie: 

1. https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje  

2. https://scoala9.ro/am-intrebat-150-de-elevi-daca-se-simt-pregatiti-pentru-evaluarea/839/  

3. https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/d3/d376f652-4ed3-43cc-8947-347265fe6e7e.pdf 

4. http://www.romania-

actualitati.ro/scoala_on_line_intre_provocari_si_schimbarea_mentalitatilor-138687 

5. https://www.scoalaintuitext.ro/blog/invatarea-online-completarea-educatiei-traditionale/ 
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EVALUAREA PRIN METODA PROIECTULUI                                                            

Studiu de specialitate 

 
Prof. LEANA IULIA                                                                                                             

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”Bacău 

 

Schimbările complexe în ceea ce priveşte utilizarea unor strategii moderne ale învăţării 

presupun şi metode de evaluare adecvate.  

Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare – învăţare şi să fie gândită 

ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu elevii la 

un moment dat.  Profesorii trebuie să folosească atât evaluarea formativă (pentru procesul de predare 

– învăţare) cât şi evaluarea sumativă (pentru „produsele” care rezultă în urma învăţării).  

În acest mod profesorii primesc feed – back de la elevi şi pot să facă schimbări în procesul de 

învăţare pentru a îmbunătăţi paşii următori. Pe de altă parte, profesorii vor evalua şi „produsul” 

învăţării, măsurând însă ceea ce elevii au realizat în raport cu obiectivele lecţiei. 

În ceea ce priveşte evaluarea sumativă, profesorii pot folosi pe lângă testele scrise sau 

examinarea orală şi alte „probe” de evaluare, care pun accentul pe „interactivitatea” dintre elev şi 

profesor.  

Deci ei trebuie să evalueze şi activitatea grupului ca un tot, dar şi felul în care fiecare elev 

lucrează în grupul respectiv. Se poate apela şi la autoevaluare; elevii trebuie încurajaţi să reflecteze 

asupra propriei activităţi şi trebuie să înveţe să-şi aprecieze (cu note!) propria învăţare.  

Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii noastre este şi acesta al exerciţiului 

interdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă complementară sau alternativă de evaluare. 

Acesta oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu, dar, mai ales, ceea ce ştiu să facă, adică să 

le pună în valoare anumite capacităţi. Realitatea practicii noastre profesionale ne învaţă că el nu se 

poate aplica nici permanent, nici pretutindeni, dar utilizarea lui dă frumuseţe şi viaţă învăţării şcolare, 

fiind şi posibilă şi necesară.  

Proiectul este un produs al imaginației elevilor, menit să permită folosirea liberă a cunoștințelor 

însușite, într-un context nou și relevant. Elevii pot decide nu numai asupra conținutului său, dar și 

asupra formei de prezentare. Proiectul pornește întotdeauna de la o temă studiată în clasă. Având o 

structură foarte flexibilă, activitatea de proiect poate fi adaptată oricărui nivel de vârstă dar și de 

studiu.  

Proiectul este un produs finit rezultat în urma activității de proiect, ceea ce creează elevului 

sentimentul utilității a ceea ce produce. Exemple de produse realizate în urma derulării unor proiecte: 

broșuri, pliante, postere, pagini de revistă sau ziar, sondaje de opinie, ghiduri, reclame, studii de caz. 

Adaptabilitatea unei astfel de activități se referă nu numai la vârsta și nivelul de cunoștințe ale 

elevilor, dar și la interesele lor, precum și la resursele materiale, de spațiu și de timp. 

 Metoda proiectului constă în parcurgerea următoarelor etape: 

1. Stimularea: Sub coordonarea profesorului elevii discută idei legate de tema unității de 

învățare. Întrebarea care va demara învățarea bazată pe proiect trebuie să fie una clară care să 

stârnească interesul elevilor pentru ca aceștia să se implice activ. Întrebarea trebuie să fie deschisă și 

să reflecte o problemă sau o situație pe care elevii o pot rezolva investigând, care să se refere la 

prezent. 
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2. Stabilirea obictivelor: Grupurile de lucru discută, analizează conținutul, forma și modul de 

prezentare a proiectului. 

3. Împărțirea sarcinilor: Fiecare membru al grupului își asumă o sarcină de lucru (profesorul 

monitorizează ca ele să fie egale ca dificultate). Pentru o bună organizare se stabilește o agendă de 

lucru, cu termene limită pentru diferite etape ale proiectului.  

4. Cercetare/ investigație: Studiul individual al unor surse bibliografice. Întrebarea centrată 

trebuie reamintită tot timpul elevilor. Ea va funcționa ca un centralizator al tuturor activităților. 

5. Procesarea materialului (individual sau în grup). Este momentul în care profesorul poate 

semnala erorile de conținut, organizare a textului sau acuratețe a limbajului.  

6. Realizarea formei finale: Discuții în grup privind unitatea de concepție, design, editare. 

7. Prezentarea proiectului: Membrii grupului decid asupra modului de prezentare. Profesorul 

monitorizează și evaluează. Pe parcursul monitorizării se oferă feedback și se apreciază progresul. Ca 

instrumente de monotorizare se pot folosi fișe și grile de monitorizare, iar criteriile de evaluare terbuie 

cunoscute de elevi de la începutul învățarii. 

8. Feed-back: de la profesor, de la colegi (apecieri, întrebări, schimb de idei). 

 

Proiectele elevilor vor fi evaluate pe cinci dimensiuni: 

1. profilul individual (capacitățile cognitive ale elevului). 

2. operarea cu concepte, deprinderi, fapte (profesorul cere elevilor să-și elaboreze proiectul pe 

baza cunoștințelor și înțelegerii dobândite anterior, elevul având ocazia să-și selecteze acele concepte 

și deprinderi pe care dorește să le includă în proiect). 

3. calitatea muncii (sunt examinate imaginația, judecata, tehnica estetică, execuția, realizarea). 

4. comunicarea (cu ceilalți colegi, cu profesorul). 

5. reflecția (capacitatea de a se distanța de propria lucrare, de a avea în vedere obiectivele 

propuse, de a evalua progresul și de a face rectificările necesare). 

Am aplicat metoda proiectului în educarea elevilor în spiritul respectării valorilor și a calității 

mediului înconjurător, în formarea unei conduite ecologice prin implicarea activă a elevilor în 

transferul de informații științifice și de competențe, în contexte integratoare care evidențiază 

dimensiunile reale ale raportului activitate școlară-viață cotidiană. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cucoș, Constantin-Pedagogie, Iași, Ed. Polirom, 1996. 

2. Drăgan, Nicoleta-Chimia mediului și a calității vieții, Ed. Crepuscul, Ploiești, 2000.  

3. Gheorghiță, Corina-Lumea pe care ne-o dorim, Ed. Spiru Haret, 2000. 
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SCOALA DE ACASA 

 

Prof. înv. preșc. LEAUA STELUTA                                                                               

GPN NICOLESTI / SCOALA GIMNAZIALA PUIESTI 

 

Pandemia izbucnită în luna martie 2020 a necesitat reconfigurări ale sistemului de învățământ, 

realitate asumată în mod diferit de cei implicați: elevi, cadre didactice, părinți. Prin consemnarea 

schimbărilor determinate de pandemie vom transmite experiențe inedite, emoții, soluții originale, 

metode și strategii neconvenționale care să definească învățarea la distantă. Fiecare cadru didactic a 

fost nevoit să se reorienteze în demersul didactic, a cunoscut provocări care au dovedit nevoia de 

inovație, creativitatea generată de izolare, puterea exemplului, importanța formării continui.  

Rolul cadrului didactic a fost nedefinit cu această ocazie, iar partenerii educaționali au 

reconsiderat importanța actului de predare. 

Educația on-line poate fi descrisă ca fiind instruire bazată pe computer, bazată pe internet, 

educație asistată pe computer la distanță bazată pe interacțiunea cadru didactic – elev și distribuirea 

materialelor de la clasă care pot fi audio, video, fișe, filmulețe, jocuri interactive, etc. Este un mediu 

variat de învățare cu mai multă flexibilitate decât o clasă tradițională, existând un număr infinit de 

moduri de a preda și învăța in afara sălilor de clasă. 

Atunci când este folosit la întregul său potențial educația on-line este foarte eficientă. Poate fi 

antrenant, distractiv și adaptat pentru a se potrivi orarului oricui. E o provocare pentru noi toți ( cadre 

didactice, elevi, părinți) să ținem pasul cu tehnologia.  

Conceptul de educație tradițională s-a schimbat radical în ultimul timp. Cum prezența cadrelor 

didactice și elevilor nu a fost posibilă în ultimul timp  în sala de curs, utilizarea internetului a devenit 

principala soluție pentru continuarea educației. Pentru a învața, a fi prezent in sala de clasă nu mai 

este astăzi singura opțiune. Putem avea acces la educație de calitate oricând și oriunde, singura 

condiție fiind existența unui computer funcțional conectat la internet.  

Implicarea profesorilor care predau on-line și maturitatea cu care elevii își însușesc noțiunile se 

vor vedea mai târziu în viață. Desigur, utilizarea tehnologiei necesită formare continuă pentru cadrele 

didactice și contituie un efort considerabil pentru a proiecta o secvență educațională. Este nevoie de 

mai mult timp de pregatire pentru ca un profesor să poată preda on-line decât față în față pentru că 

necesită punerea în practică a unui cumul de competențe care pot fi dobândite la cursurile de formare 

continuă. Asadar, profesorii trebuie să găsească metodele potrivite pentru a putea susține la același 

nivel calitatea procesului educațional.  

Orele clasice trebuie înlocuite cu lecții ,,open up’’ care permit elevilor să primească informații 

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, acesta permițându-i elevului să experimenteze, să se 

dezvolte profesional, elevul fiind mai implicat în procesul de învățare, stimulându-i gândirea critică 

si creativă, deoarece creativitatea imbină în mod ideal cunoștințele tehnice cu motivația și imaginația. 

Pentru a conduce procesul educațional in această direcție, cadru didactic trebuie să ajute copii 

să înțeleagă noțiunile prin acceptarea punctelor de vedere diferite, prin organizarea, modelarea și 

dirijarea activităților și prin promovarea învățării prin colaborare. 
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Versabilitatea cadrului didactic trebuie să se evidențieze și în ceea ce privește adoptarea 

metodelor de evaluare utilizate. În afară de cunoscutele metode clasice de evaluare există și metode 

adiacente care pot fi utilizate cu succes în modul de învățare on-line. Una dintre aceste metode este 

portofoliul, ce permite profesorului să identifice nivelul de creativitate al copilului, sarcina acestuia 

fiind de a rezolva fise, desene, activități practice, idei corelate cu subiectul discutat.  

Evaluare on-line se rezumă în general la efectuarea unei evaluări formative, avantajul imediat 

fiind obținerea rapida a unui feetback referitor la nivelul de întelegere a temelor parcurse. Profesorul 

trebuie să țină cont de faptul că evaluarea este un instrument care ajută la identificarea nivelului de 

înțelegere al elevilor permițându-i acestuia să deruleze anumite acțiuni cu scopul de a remedia 

lipsurile acolo unde este cazul. 

În concluzie, școala modernă trebuie să fie locul în care eluvii 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 de bază precum 

comunicarea, colaborarea, creativitatea și gândirea critică. 
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IMPORTANȚA ÎNVĂŢĂRII EFICIENTE                                                                     

DIN PERSPECTIVA REUŞITEI SOCIALE 

 

 

Profesor Leica Valerica 

Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia”, Galați 

 
 

,,Cei mai buni profesori sunt cei care te învaţă încotro să te uiţi, dar nu îţi spun şi ce să vezi, 

lăsând libertatea fiecărui copil de a descoperi şi cunoaşte în stilul său propriu.” 

 

Pedagogul ceh Jan Amos Comenius spunea că “scopul educației este pregătirea oamenilor 

pentru viață”. Formarea omului presupune dezvoltarea unei personalități care să anticipeze viitorul, 

să descopere şi să rezolve situațiile problematice împreună cu ceilalți. Dezvoltarea apare numai dacă 

se menţine un echilibru între “ceea ce poate, vrea, ştie” individul la un moment dat şi “ceea ce i se 

oferă”. Şcoala are drept scop să pregătească  elevii pentru viaţă, astfel  încât adultul, omul de mâine, 

să poată fi  ancorat din ce în ce mai mult într-o anumită profesie.  

Modernizarea învăţământului este privită prin prisma integrării rapide a absolventului în viaţa 

socială. De modul cum este organizat şi orientat procesul de 

învăţământ depinde dezvoltarea gândirii independente şi 

creatoare. Din acest motiv, a învăţa să înveţi este una din 

competenţele cheie necesare  pentru fiecare dintre noi.  

Definiţia oferită pentru ”a învăţa  să  înveţi” este: “abilitatea 

de a persevera în învăţare, de a-şi organiza propria învăţare, 

inclusiv prin managementul eficient al timpului şi al 

informaţiilor, atât individual, cât şi în grup”.  

Capacitatea de învățare a adulților și mai ales modificarea 

acesteia este o problemă extrem de controversată. Cu toate 

acestea, înainte de orice analiză suplimentară, trebuie menționat 

faptul că există puține studii asupra dezvoltării cognitive la adult. 

Pornind de la stadiile dezvoltării cognitive ale lui Piaget, care plasează operațiunile formale, ceea ce 

înseamnă începutul de gândire abstractă, în adolescență, cercetătorii au extins această teorie în alte 

stadii cognitive ce caracterizează vârsta adultă. Riegel introduce un al cincilea stadiu- acela al 

operațiunilor dialectice formale, ceea ce înseamnă că gândirea la adult se caracterizează prin 

acceptarea contradicției. Alții, cum ar fi Arlin, denumesc al cincilea stadiu pe cel de conștientizare și 

de rezolvare a problemelor. Există alți specialiști care găsesc mai multe stadii de dezvoltare, indiferent 

de numărul de stadii, toți sunt de acord că adulții au o capacitate mai mare de abstractizare. Mai mult 

decât atât, aceștia sunt dotați cu abilități intelectuale care să le permită să accepte diferite moduri de 

gândire și de percepere a lucrurilor, gândirea critică dar și gândirea laterală, experiența socială și 

personală îmbunătățindu-le dezvoltarea cognitivă. 

Deoarece modelul tradiţional al educaţiei, bazat pe transmiterea cunoştinţelor nu mai este 

actual, întrucât informaţiile sunt în continuă schimbare şi nu sunt valabile pentru mult timp, 

persoanele trebuie să dobândească abilităţi de învăţare permanentă, care să le permită adaptarea la o 

societate în schimbare. Cu toţii ştim că învăţământul românesc traversează, de mult timp, un proces 

de reformare.  Esenţa acestui proces este chiar sintetizarea nevoilor de învăţare ale tânărului, astfel 

încât acesta să-şi poată găsi locul eficient în nevoile profesionale ale societăţii româneşti, dar şi în 

unul mai larg, corespunzător spaţiului european, în general. Pentru aceasta tânărul, cunoscându-se pe 

sine, având o serie de abilităţi formate şi cunoscând caracteristicile  profesionale agreate, poate fi uşor 

flexibil, adaptabil, constituind el însuşi, prin potenţialul acumulat în timp, un bun câştigat pentru 

angajatorul european. 
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Consiliul şi Parlamentul Europei a adoptat un set de recomandări privind competenţele-cheie 

pentru învăţarea de-a lungul întregii sale vieţi și care sunt definite ca o combinaţie de cunoştinţe, 

abilităţi, atitudini care sunt adaptate la context şi sunt acelea de care toţi indivizii au nevoie pentru 

împlinirea şi dezvoltarea personală. Rezultatele învățării sunt exprimate prin cunoștințe, abilități și 

atitudini corelate între ele. Rezultatele învățării reflectă competențele dobândite de formabil și fac 

referire la selectarea, combinarea și utilizarea adecvată a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor, 

pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare, precum și 

pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență. Rezultatele 

învățării încurajează participarea activă a elevilor la procesul de învăţare și evaluare. 

Este unanim admisă ideea utilizării metodelor activ-participative în procesul didactic, idee sub 

a cărei influenţă s-a creat şi generalizat termenul de predare–învăţare-evaluare. Toată lumea este de 

acord că profesorul trebuie să-i înveţe pe elevi cum să înveţe, că elevii trebuie să plece de la şcoală, 

pe cât se poate, cu lecţia învăţată. Este o risipă enormă de timp ca un elev să stea 5-6 ore la şcoală 

fără să înveţe ceva precis, urmând să consume alte 5-6 ore acasă pentru pregătirea lecţiilor. 

Simptomatic este faptul că în toate scrierile de didactică modernă se vorbeşte de "dobândire", de 

"însuşire", de "participare activă", de "creativitate", de "descoperire"' și de "problematizare", dar 

despre învăţarea efectivă în clasă se vorbeşte foarte rar, ca şi cum ar fi un cuvânt tabu. Fiecare elev 

poate fi bun sau foarte bun la ceva, dar nu neapărat ca şi colegul său în acelaşi domeniu. Nu trebuie 

să-i obligăm pe toţi elevii să rezolve aceleaşi sarcini. Lecţia de învăţare în clasă are în vedere 

realizarea de performanţe de către toţi elevii, printr-o tratare diferenţiată şi fără a suprasolicita 

interesele elevilor. 

Este adevărat că există şi elevi care învaţă acasă şi învaţă foarte bine. Dar, practica arată că o 

bună parte din elevi nu învaţă acasă. În momentul în care elevii nu şi-au învăţat lecţia, nu se mai poate 

face nimic. Este necesar deci să asigurăm un minim de învăţare în clasă. Cezar Barzea afirma  că: "A  

instrui nu înseamnă a selecta şi a ierarhiza, ci a-i face pe toţi să reuşească. Aceasta este o poziţie care 

asigură un înalt randament şcolar”. Toate inovaţiile care sunt aduse conţinutului parcursului formativ 

iniţial al profesorului trebuie să urmărească consolidarea competenţelor „transversale”, cele care să-

l transforme într-un profesionist al educaţiei. Profesorul nu dă reţete de formare a personalităţilor, nu 

transcrie personalităţi ce trebuie urmate, ci îl creează pe om  aşa cum este, îi modelează personalitatea, 

îl ajută să se creeze. El poate oferi modele de comportare, fiind el însuşi un model, modele de la care 

fiecare educat preia ceea ce i se potriveşte, ceea ce îi convine, ceea ce place şi este în acord cu idealul 

societăţii din care face parte. Acest lucru nu înseamnă că cel care se ocupă de educație recurge la 

dresaj, la domesticire sau îndoctrinare, termeni care oarecum sunt corelativi educaţiei. 
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EDUCAȚIA DIGITALĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA 

 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘ. LELA CLAUDIA-DANIELA                            

GRĂDINIȚA P. P. “GRĂDINIȚA PRIETENIEI”, ARAD 

 

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 Elevii și 

studenții 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.Progresul 

înregistrat în privința integrării tehnologiei în educație continuă să fie mic. Accesul mobil la Internet 

a crescut semnificativ în ultimii ani, însă utilizarea tehnologiei în scopuri educative nu a ținut pasul 

cu aceste evoluții.  

Nu toate școlile primare și secundare dispun de conexiuni în bandă largă și nu toate cadrele 

didactice au competențele și încrederea de a utiliza instrumentele digitale în activitatea lor de predare 

–învățare -evaluare. Rezultatele la învățătură pot fi îmbunătățite, iar echitatea și eficiența cresc cu 

ajutorul inovării în sistemele de educație, înțeleasă ca fiind adoptarea de noi servicii, tehnologii, 

competențe de către organizațiile din domeniul educației. Pentru a atinge un maxim de eficiență și 

sustenabilitate, inovarea trebuie susținută de cadre didactice bine pregătite și trebuie integrată în 

obiective didactice clare. Trebuie să se depună mai multe eforturi pentru a stabili cum se pot utiliza 

cel mai bine mijloacele digitale pentru a atinge obiectivele în materie de educație. 

În ultima perioadă,s-a pus foarte mult accentual pe importanța educației digitale, având în 

vedere că trăim în era tehnologiei. Toate activitățile instructiv-educative,vor avea o eficiență mult 

mai mare, prin folosirea mijloacelor tehnologice.  

Spre exemplu, în cadrul unei ore de limba și literatura română, profesorul poate folosi 

calculatorul și videoproiectorul, pentru vizionarea unor filmulețe, de care cu siguranță elevii vor fi 

mult mai atrași, decât de cărți. De asemenea, în cadrul unei ore de muzică, profesorul poate folosi 

calculatorul, pentru ca elevii să audieze cântece,aceștia având o mai mare atracție pentru orele de 

muzică, prin intermediul tehnologiei.  

Cred că folosirea tabletelor, în școli ar avea un impact foarte mare, asupra interesului copiilor 

față de activitățile din școală,și ar reduce foarte mult absentismul. 

În continuare voi prezenta câteva beneficii în ale utilizării tehnologiei: 

1. Utilizarea tehnologiei pentru a facilita incluziunea și accesibilitatea: 

• mobilizarea strategiilor și instrumentelor digitale pentru a răspunde diferitelor nevoi și de a 

depăși barierele, selectarea și utilizarea instrumentelor digitale în urma unei analize adaptate, 

observând caracteristicile fiecărui instrument în lumina nevoilor proprii și a constrângerilor de 

accesibilitate culturală, fizică, tehnică sau economică pentru a identifica beneficiile și limitările 

instrumentelor digitale; 

 

2. Valorificarea competențelor digitale în dezvoltarea personală și profesională:  

• utilizarea tehnologiei digitale pentru a dobândi, menține și dezvolta abilități de utilizare a 

acesteia în viața profesională actuală sau viitoare; 
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• dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de autonomie, prin intermediul tehnologiei digitale;  

• angajarea tehnologiei digitale care să te ajute să te integrezi în muncă, în special promovându-

ți abilitățile către viitorii angajatori, consultând conținut digital adecvat și rețele profesionale pentru 

a fi la curent cu noile evoluții din domeniile profesionale actuale sau viitoare și pentru a satisface 

nevoile de educație continuă; 

3. Creativitatea și inovația în utilizarea tehnologiei: 

• utilizarea gândirii critice pentru a evalua conținutul digital înainte de a-l utiliza; 

• dezvoltarea deliberată a propriei judecăți critice cu privire la tehnologia digitală, bazată pe 

criterii analitice riguroase prin utilizarea și compararea resurselor digitale; 

• evaluarea atentă și sinceră a propriei utilizări a tehnologiei digitale; 

• dezvoltarea conștientizării cu privire la problemele legate de mass-media, progresele 

științifice, evoluțiile tehnologice și utilizarea tehnologiei pentru a putea adopta o poziție clară, în 

special în ceea ce privește beneficiile și limitările tehnologiei digitale. 
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„Dezvoltarea socio - emoțională la preșcolari prin poveștile terapeutice, 

în contextul învățământului tradițional și on-line” 

(Exemple de bune practici) 

 

 

Autor: prof. înv. preșc. Lele Camelia 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 

 

 
Zlate definește omul ca fiind o ființă socială, o personalitate în devenire, care nu s-ar putea 

dezvolta niciodată trăind izolat de ceilalți (Zlate, 2000).  

În acest sens, potrivit Curriculumului pentru Educație timpurie, scopul primordial al procesului 

de învățământ este acela de a le asigura copiilor un cadru propice, în vederea dezvoltării globale 

(biologice, cognitive și socio-emoționale) și dobândirea de capacități, priceperi și deprinderi care să 

le permită pregătirea pentru școală și integrarea cu succes în societate. În grădiniță, aceste contexte 

favorabile dezvoltării, iau forma diferitelor activități didactice, proiectate și desfășurate în manieră 

creativă, de către fiecare educatoare.     

Potrivit unor studii recente din domeniul psihologiei, Daniel Goleman promovează ideea că 

succesul în viață nu se datorează doar unui coeficient de inteligență ridicat (IQ), ci și inteligenței 

emoționale crescute (EQ), care face referire la conștiința propriilor emoții, controlul emoțiilor, 

empatia, motivația și conducerea relațiilor interpersonale.  

De asemenea, psihologii afirmă că dezvoltarea optimă a abilităților emoționale și sociale ale 

copiilor în perioada preșcolară reduce riscul de dezvoltare a problemelor de adaptare, a celor 

emoționale sau de comportament. Abilitățile socio-emoționale se constituie ca și predictori pentru 

capacitatea de a manifesta comportamente dezirabile social, pentru performanța și adaptarea școlară, 

deoarece ele influențează inclusiv dezvoltarea cognitivă a copiilor.  

Abilitățile socio-emoționale contribuie și la formarea și menținerea relațiilor pozitive ale 

copiilor cu persoanele din jur. Așadar, scopul activităților didactice specifice educației timpurii, pe 

lângă asimilarea cunoștințelor diverse specifice vârstei preșcolare este și de a-i ajuta pe copii să își 

dezvolte competențe și abilități socio-emoționale, care să îi ajute să devină adulți responsabili, 

afectuoși și productivi.  

În cadrul actului instructiv-educativ din grădiniță, educatoarele aleg cu grijă metodele și 

procedeele didactice pe care urmăresc să le îmbine creativ, întocmai pentru a-i ajuta pe copii să 

asimileze informații dintr-o arie cât mai vastă de domenii, să își dezvolte priceperi și deprinderi care 

să le asigure o dezvoltare armonioasă a personalității. Copiii își dezvoltă abilități și competențe socio-

emoționale, prin implicarea lor activă în activitățile didactice diverse și atractive propuse de 

educatoare, care presupun interacțiunea cu ceilalți. Cele mai atractive metode, specifice educației 

timpurii sunt jocul și povestirea. 

Povestirea asigură copiilor un mediu plăcut și motivant pentru învățare, deoarece la vârsta 

preșcolară, universul lor se învârte încă sub semnul fanteziei și ficțiunii. Povestirea prin valențele ei 

educative, pe lângă faptul că este o bogată sursă de cunoștințe, contribuie la dezvoltarea limbajului și 

comunicării, la dezvoltarea tuturor proceselor psihice (gândire, memorie, atenție, imaginație), precum 

și la formarea unor trăsături morale și de caracter. 

Povestea terapeutică este o narațiune în care se descrie viața unui personaj real sau fictiv, 

dificultățile cu care se confruntă, emoțiile pe care le trăiește, evidențiindu-se modalitățile prin care 

acesta reușește să depășească situații problematice. Specificul poveștii terapeutice este dat de faptul 

că atunci când ascultă povestea, copiii se pot identifica ușor cu personajul din text. Pe parcursul 

discuțiilor aferente poveștii terapeutice, copiii nu analizează propria lor persoană, ci discută despre 

acțiunea la care iau parte personajele și situațiile dificile în care se află. În momentul în care copiii 
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analizează situația prezentată ei reușesc să înțeleagă mesajul din text și să se identifice cu personajul 

și cu problema sa. Doar dacă acest aspect se realizează, se poate spune că povestea terapeutică și-a 

atins scopul. Povestea terapeutică este o metodă prin care se pot transmite copiilor informații, într-o 

manieră inedită, cu ajutorul „metaforelor terapeutice”.  

Pe parcursul învățării față în față, înainte de declararea situației epidemiologice în țara noastră, 

am demarat la grupa de preșcolari, un studiu de cercetare pentru a investiga rolul poveștilor 

terapeutice în dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari. În urma implementării acestui 

studiu de cercetare care a presupus expunerea copiilor la sesiuni săptămânale de povești terapeutice, 

am constatat schimbări majore în conduita lor și în interacțiunile cu ceilalți.  

Copiii au devenit mai receptivi la nevoile colegilor, mai empatici și s-au arătat mai deschiși la 

manifestarea comportamentelor de într-ajutorare. Am constatat scăderea frecvenței 

comportamentelor agresive și o creștere a numărului comportamentelor prosociale în cadrul grupului. 

Au învățat să își adreseze mai des complimente unii altora și am sesizat bucuria exprimată în acele 

momente. În contextul apariției conflictelor dintre ei, s-au străduit să își rezolve singuri divergențele, 

prin discuții lămuritoare. Au învățat să numească emoții, să le identifice în comportamentul propriu 

sau al celorlalți, să gestioneze corect emoțiile, prin învățarea tehnicilor de reglare emoțională.  

Din acest punct de vedere, al dezvoltării socio-emoționale a preșcolarilor, învățarea on-line a 

adus cu ea o provocare, datorită faptului că în acest context interacțiunile și relaționarea copiilor au 

fost foarte limitate. Astfel, a fost necesar ca fiecare educatoare să se folosească de creativitate pentru 

a gândi și a propune copiilor activități care să le permită continuarea dezvoltării competențelor socio-

emoționale și dincolo de ercane.  

Personal, mi-am propus să continui dezvoltarea socio-emoțională a copiilor prin povești 

terapeutice, adaptându-mă la digitalizarea învățământului în această perioadă. Prin urmare, am utilizat 

aplicațiile de editare video (YouCut) pentru a crea conținuturi atractive pentru copiii din grupă și care 

să susțină procesul de învățare. Pentru a le spune copiilor povești într-un cadru familiar lor și pentru 

a avea impact, am filmat clipuri în grădiniță, folosindu-mă de materiale și de decoruri specifice celor 

descrise de fiecare poveste terapeutică.  

M-am transpus „în pielea” diferitelor personaje care au manifestat reacții diferite în momentul 

confruntării lor cu diverse obstacole. În această manieră copiii au putut să înțeleagă că emoțiile sunt 

determinate de felul în care percepem situațiile cu care ne confruntăm și astfel să își însușească 

modele de comportament bazate pe o gândire rațională. Toate clipurile au fost puse împreună și le-

am editat asigurând un fundal sonor adecvat acțiunii din poveste. Am atașat imagini pentru a descrie 

emoțiile personajelor prezentate în poveste și a evidenția limbajul corporal specific fiecărei emoții. 

Pentru a asigura retenția și transferul cunoștințelor învățate, am lansat copiilor provocări sub formă 

de joc, care să le pună în valoarea gândirea și să le dezvolte capacitatea de rezolvare a problemelor. 

Aceste activități de dezvoltare socio-emoțională prin metoda poveștii terapeutice, s-au dovedit 

de a fi un real succes atât în învățământul tradițional, cât și în cel susținut de tehnologie. 

(https://youtu.be/Wy8SlfQmd7Q)          
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Parteneriat în educație - Educație fără frontiere 

 

 
Prof. Leonte Florentina 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Botoșani 
 

   
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 practicș educaţia, spaţiul unde se asigură nu numai 

un volum important de cunoştinţe, dar se formează şi mentalităţi moderne, deschise. 

Educaţia însumează acţiunile – deliberete sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice 

sau nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la 

reperele socio-economico-istorico- culturale ale arealului în care se desfăşoară. Se poate afirma că 

educaţia este activitatea complexă realizată în cooperare de educator şi educabil în vederea formării 

şi autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei mentalităţi pozitiv-

contructiviste. Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţile 

educative organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor etc., drept 

educaţie nonformală, iar influenţele spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, 

mass media etc., educaţie informală. 

Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi 

iniţierea unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. 

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 
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cele care au în mod cert, valoare educaţională şi pot influenţa comportamentele lor pozitive Cei trei 

termeni fundamentali pe care se bazează semnificatia conceptului sunt „viața―, "permanent―, 

"educație―.  

Educaţia nu se termină la sfârșitul 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 şide 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 decomunicare prin cooperare şi, mai 

nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare 

pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 

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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L’ÉCOLE MATERNELLE EN France 

 

LEPĂDATU MARIA -                                                                                               

L’ÉCOLE GYMNAZIALE ,,SFÂNTUL VASILE”, PLOIEȘTI 

 

 
 

QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE MATERNELLE?  L’école maternelle en France accueille tous 

les enfants à partir de 3 ans. Elle se situe (avant) en amont de la scolarité obligatoire qui débute à 

l’âge de 6 ans. Trois sections découpent la maternelle: - Petite section (à 3 ans) - Moyenne section (à 

4 ans) - Grande section (à 5 ans).  

A QUEL ÂGE? Si les enfants français et étrangers peuvent être accueillis à 3 ans en petite 

section de maternelle, sous certaines conditions (places disponibles, zones urbaines, rurales de 

montagne, environnements sociaux défavorisés), les enfants âgés de 2 ans au jour de la rentrée 

peuvent être admis à l’école. Ils y restent jusqu’à leur entrée à l’école élémentaire l’année civile au 

cours de laquelle ils atteignent l’âge de 6 ans.  

Les locaux des écoles appartiennent aux communes qui ont la charge de leur entretien.                                      

L’ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE La formation initiale des enseignants du premier degré 

leur permet d’enseigner dans tous les niveaux de l’école primaire (de la petite section au CM2). Leur 

enseignement est polyvalent (dans tous les domaines) L’enseignement se construit par rapport à des 

programmes définis par l’Etat (les derniers datent de 2015). Les élèves sont évalués à l’aide de deux 

outils: - Un carnet de suivi des apprentissages qui suit l’élève et vise à faciliter d’une part la 

communication avec les familles, d’autre part la prise de conscience par les élèves de leurs 

apprentissages. Il s’appuie sur un recueil d'observations régulières sur un temps suffisamment long 

pour permettre aux apprentissages de se réaliser. -La synthèse des acquis des élèves qui se présente 

sous la forme d’un livret de compétences permettant de faire le point sur la maitrise des attendus de 

fin de cycle en fin de grande section L’enseignante est aidée dans son travail quotidien avec les élèves 

par une assistante maternelle (au moins sur une partie de la journée): préparation des ateliers de 

travail, aide au passage aux toilettes des enfants, rangement du matériel, encadrement de petits 

groupes d’élèves sous l’autorité de l’enseignante, … 

L'école maternelle est une étape essentielle du parcours des élèves pour garantir leur réussite 

scolaire. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, 

affirmer et épanouir leur personnalité 

C'est une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Ils y développent 

leur langage oral et commencent à découvrir les écrits, les nombres et d'autres domaines 

d'apprentissage. Ils apprennent en jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, en 

s'exerçant, en se remémorant et en mémorisant. 

LES PROGRAMMES DE L’ÉCOLE MATERNELLE Les différents domaines : - Mobiliser le 

langage dans toutes ses dimensions; - Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique; - 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques; - Construire les premiers outils pour 

structurer sa pensée; - Explorer le monde.  

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS Domaine le plus 

important. Le mot langage désigne un ensemble d’activités mises en œuvre par un individu lorsqu’il 

parle, écoute, réfléchit, essaie de comprendre et progressivement, lit et écrit. L’école maternelle 

permet à tous les enfants de mobiliser les deux composantes du langage à savoir le langage oral et le 

langage écrit, en production et en réception. Il est prédictif du lire-écrire au cycle 2. 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE La pratique 

contribue au développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel. Tous les enfants 
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qui arrivent à l’école maternelle ne sont pas au même stade de développement: agir dans l’espace, 

dans la durée et sur les objets, adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou 

des contraintes variées, communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou 

artistique, collaborer, coopérer, s’opposer. 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES Arts 

du visuel, du son, arts du spectacle vivant: développer le gout pour les pratiques et les rencontres, les 

différentes formes d’expression, vivre des émotions, formuler des choix et les exprimer; réfléchir, 

mettre en lien des productions, des artistes, se construire une première culture sensible. 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE Découvrir les 

nombre et leurs utilisations: construire le nombre pour exprimer les quantités, stabiliser la 

connaissance des petits nombres jusque 10. Stabiliser c’est la capacité à donner, montrer , évaluer, 

composer et décomposer, trois c’est deux et encore un . Utiliser le nombre pour désigner un rang, une 

position. Le nombre permet de conserver en mémoire le rang. Les élèves apprennent à écrire les 

nombres, dénombrer… Explorer les forms 

EXPLORER LE MONDE Se repérer dans le temps et l’espace: faire l’expérience de la 

chronologie, sensibiliser à la notion de durée, représenter l’espace. Découvrir le monde du vivant, de 

la matière, des objets. 

EN CONCLUSION SUR L’ENFANT DE MATERNELLE L’enfant à l’école maternelle a 

besoin de temps: 3 ans, voire 4 ans si il intègre la Toute Petite Section à 2 ans. Il faut valoriser ses 

premières réussites, conquêtes, c’est le sens du cahier de progrès et de réussites. Le redoublement à 

l’école maternelle est proscrit et on ne peut pas parler de difficultés scolaires à l’école maternelle sauf 

situation extrême d’élève en situation de handicap. L’enfant a besoin de jouer, de vivre ses 

expériences. L’école maternelle n’est pas une école élémentaire. Elle prépare les enfants mais ne se 

substitue pas aux apprentissages fondamentaux 
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Şcoala de acasă, o provocare acceptată 

 

Dir. adj. prof. Letcanu Gabriela 

Liceul Tehnologic “Carol I” Valea Doftanei, Prahova 

 

 

 
I.  Predarea on-line, provocare acceptată 

În perioada martie –iunie 2020 cu toţii ne-am înfruntat cu o noua provocare, atât de multe în 

ultimii 30 ani. Am început uşor cu grupuri pe Whats-app, Messenger. Mai apoi am auzit de platforma 

Zoom. Am încercat-o, dar noi, ca şcoală a trebuit sa facem ceva unitar, ceva de care toţi elevii şi 

profesorii să beneficieze în mod egal. Aşa am ajuns la cumpărarea de domenii pe platforme dedicate. 

Şcoala noastra a ales Cisco Webex. Ne-am familiarizat împreuna pe această platformă, tuturor 

elevilor le-a fost alocat un cont şi aşa am început lucrul în mod profesionist. După ceva timp am aflat 

de Google Gsuite. Ne-au venit în ajutor cu cursuri de formare CCD Prahova şi multe asociaţii care 

formau profesorii pentru predarea on-line. Digital Nation a fost de un real folos, webminariile la care 

am participat specializându-ne într-adevar pentru acest tip de predare. Şi nu numai. Acum când am 

revenit oarecum la „normal”, adică predarea cu prezenţă fizică, înca mai folosim câteva metode şi 

tehnici de predare-evaluare nou invăţate: Kahoot, teste/materiale pe Google Docs/forms sau extensii 

de genul Jamboard cu care elevii s-au familiarizat şi pe care le-au îndrăgit. Mai departe o să prezint 

metoda folosita de mine cel mai des în predarea de acasă - conversaţia euristică. 

 

II. 1. Metode de ȋnvațãmânt-generalitãți        

 

Metodele de învăţământ reprezintă căile prin care profesorul pune elevii în legătură cu un 

anumit sistem de cunoştinţe şi le stimulează activitatea pentru a şi le însuşi mai uşor. Folosirea 

acestora urmăreşte realizarea obiectivelor informativ-formative stabilite în vederea pregătirii 

temeinice a elevilor şi în vederea integrării lor socio-profesionale eficiente . Noţiunea de " metodă de 

învăţământ" trebuie înţeleasă într-un sens mai larg.  

Metoda serveşte nu numai la transmiterea cunoştinţelor, ci şi la dezvoltarea capacităţilor 

creatoare, a deprinderilor practice, a însuşirilor de caracter, calităţi foarte necesare pentru integrarea 

rapidă şi socio-profesională a elevilor. Nu există metode bune sau rele, noi sau învechite, în sine. 

Valoarea lor este dată de modul în care sunt folosite sau combinate, pentru a servi cât mai bine 

obiectivele învăţămâtului.   

O metodă care duce la promovarea originalităţii şi creativităţii este o metodă modernă, chiar 

dacă este folosită de mult timp.  

 

2.  Conversația ca metodã de predare 

Conversația este o metodă verbală, activă, care constă în valorificarea didactică a întrebărilor 

și răspunsurilor.  

Specificul acestei metode este acela că activitatea instructiv-educativă se desfășoară pe baza 

unui dialog între educator și copil, pe verticală și pe orizontală. Este o metodă care cere din partea 

elevilor un efort intelectual, solicitând predominant capacități cognitive. 

Conversaţia euristică susţine dialogul bazat pe învăţare conştientă, pe logică, raţionamente, care 

să conducă la descoperirea adevărurilor.  

Conversaţia este folosită nu numai pentru descoperirea şi acumularea cunoştinţelor de către 

elevi, ci şi în alte scopuri. În funcţie de acestea, deosebim: conversaţia de comunicare, de consolidare 

a cunoştinţelor, de sistematizare şi generalizare (sinteză), de aplicare a cunoştinţelor, de evaluare. 
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III. Aplicarea metodei 

 

Am ales ca exemplu pentru acest articol, predarea la clasa a VII-a a unei lecții de fixare a 

cunoştințelor la limba engleza, şi anume Present Perfect Continuous vs.Present Perfect Simple. Am 

folosit manualul digital de limba engleza, L1, Editura Litera. 

Conversația euristicã se bazeazã pe cunoştințele anterioare ale elevilor. În cazul de fațã, m-am 

folosit de faptul cã elevii ştiau deja modul de formare ale celor 2 timpuri. De aici am pornit lecția de 

fixare, recapitulând ȋmpreunã cu elevii, sincron, pe platforma Webex. Dupã fixarea acestor moduri 

de formare, elevii au fost ȋndrumați sã copieze pe caiete exemplele de la ex.1/pag.62 şi sã descopere 

timpurile folosite. Prin conversația dintre profesor-elev, pe rând, fiecare elev citea câte un exemplu 

şi apoi spunea timpul folosit.  

Întrebãrile folosite au fost: „Ce timp s-a folosit ȋn aceasta propozitie?” „De ce?” În cazul ȋn care 

rãspunsul era greşit, profesorul ruga un alt elev sã rãspunda şi sã explice greşeala sau explicam eu 

dacã era cazul. Pasul urmator a fost de rezolvare a ex.2, de la aceeaşi paginã, ȋn care elevii erau rugați 

sã potriveasca cele 4 definiții cu exemplele de la ex.1. Întrebãri folosite: „ Care exemplu se potriveşte 

cu aceastã descriere?” ;„De ce?”. Dupa verificarea rãspunsurilor, elevii au definit folosirea timpurilor 

şi au identificat diferențele dintre ele. O altã activitate de fixare a fost aceea de alegere a timpului 

corect din exemplele de la ex.3. Verificarea a avut loc ȋn acelasi mod. S-a trecut apoi la o activitate 

individualã, profesorul fixând o limita de 5 minute ȋn care elevul trebuia sã rezolve propozitiile de la 

ex.4 şi ȋn caiet. 

Verificarea s-a fãcut apoi de cãtre colegul de bancã (cel de la şcoala), profesorul intervenind cu 

sugestii când era necesar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ultima activitate de fixare a acestor noțiuni a fost una de creație şi joc, şi anume, elevii au fost 

rugați sã dea câte un exemplu pentru cele 4 situații discutate. Timp de lucru -5 min. Exemplele nu 

trebuiau sã fie adevãrate, ceilalți ghicind dacã au spus sau nu adevãrul, dupa ce fiecare ȋsi citea 

propoziția scrisã pe caiet.  
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PUNȚI DE LEGĂTURĂ                                                                                               

ÎNTRE GRĂDINIȚĂ ȘI ÎNVĂȚAREA DE ACASĂ 

 

Prof. Leucă Brîndușa                                                                                                           

G. P. N. Țăndărică Suceava 

 
 

Şcoala, este, poate mai mult ca oricare instituţie, expusă exigenţelor prezentului. Ea trebuie să 

se adapteze rapid schimbărilor sociale pentru a putea pregăti indivizi adaptaţi lumii în care trăiesc şi 

capabili de a face faţă constrângerilor şi provocărilor unei societăţi complexe, cum este cea a secolului 

XXI. 

Pentru a putea adopta această pedagogie orientată spre competenţe, orice instituție de 

învățământ trebuie să depăşească cadrul său formal şi să colaboreze cu alţi actori din comunitate, 

integrând în procesul de formare a copilului activităţile extraşcolare, propunându-și, fie ca obiectiv 

sau activitate în cadrul lecţiei, fie în afara ei, satisfacerea nevoilor de divertisment și recreere a 

copiilor. Aceste activităţi iau de cele mai multe ori forma unui proiect educaţional, instrument care 

permite dezvoltarea personală a copilului. 

Primul pas este făcut în grădiniță prin derularea unor proiecte ce aparțin Noilor Educații și țin 

de sfera educației pentru timpul liber. 

Este vorba de o manageriere echilibrată a timpului liber în favoarea comunicării cu cei mici sub 

forma ludicului, ca cea mai bună modalitate de stimulare a unei dezvoltări fizice și psihice sănătoase. 

Și aceasta pentru că…. jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaţie şi imitaţie, 

exerciţiu, disciplinare, învăţare şi, mai ales, plăcere. Esenţa jocului este reflectarea şi transformarea, 

pe plan imaginar, a realităţii înconjurătoare. Jocul nu este numai o simplă distracţie, ci, prin joc, 

copilul descoperă şi lumea şi viaţa într-un mod accesibil şi atractiv, o cercetează, o prelucrează şi o 

trasformă în învăţare, în experienţă personală. 

Cu 30 de ani în urmă, 40% dintr-o zi tipică preșcolară ar fi fost dedicată jocului inițiat de copil. 

Astăzi, acest număr a scăzut la doar 25%. De-a lungul anilor, joaca a făcut un pas înapoi în pregătirea 

academică timpurie. Într-o vreme în care programul copilăriei a devenit atât de presant și încărcat de 

componenta didactică și învățarea este prea puțin jucăușă, pediatrii au ajuns să prescrie joaca în 

familie și la școală pentru promovarea dezvoltării sănătoase a copilului. 

Recentele cercetări multidisciplinare constată că preșcolarii care se angajează în diferite forme 

de joacă prezintă abilități lingvistice complexe, competențe sociale mai dezvoltate, niveluri mai mari 

de empatie, niveluri mai ridicate de creativitate și abilități interpersonale mai dezvoltate. În plus, 

copiii preșcolari care petrec mai mult timp la joacă, sunt mai puțin agresivi, prezintă abilități de 

gândire și au creiere cu structuri neurologice complexe. 

Jocul servește ca un motor puternic care conduce învățarea în anii preșcolari și mai departe în 

viață. Copiii care se confruntă cu programe preșcolare bazate pe jocuri se bucură de un avantaj 

puternic față de cei cărora li se refuză jocul și sunt mai predispuși să devină adulți fericiți, sănătoși și 

bine adaptați. Joaca este motivată intern, presupune o participare activă și are ca rezultat descoperirea, 

uimirea, bucuria. Este voluntară și adesea nu are un scop impus din afară, este distractivă și adesea 

spontană. 
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În contextual pandemic în care ne aflăm, când copilul stă mult mai mult acasă împreună cu 

familia, iar activitățile extracurriculare sunt tot mai greu de realizat, există încă numeroase opțiuni de 

activități distractive pe care le putem pune în practică.  

Proiectul ”Căsuța de joacă” a fost elaborat tocmai din necesitatea valorizării valențelor 

formative ale jocului și ale timpului liber în care copiii se joacă, pentru a le transforma într-un mod 

de educație, venind în ajutorul cadrelor didactice, părinților și tuturor celor implicați cu suportul 

potrivit pentru ca cei mici să fie stimulați în cel mai plăcut mod cu putință, prin joacă, în favoarea 

unei culturi a consumării timpului liber și cultura educației pentru gestionarea calitativă a timpului 

liber al copilului. 

Pe scurt, cu cât mai multă joacă, cu atât mai puțin stres. Cu cât mai multă joacă, cu atât mai 

mare dezvoltarea creierului la nivel molecular (epigenetic), celular (conexiune neuronală) și 

comportamental (socio-emoțional și abilități executive) care cresc reușita în învățare și comunicare 

relațională pozitivă, recunoscute ca având o pondere mare în succesul academic și economic de mai 

târziu. 

Proiectul ”Căsuța de joacă” și-a fixat ca scop coalizarea familiei și a întregii comunități în 

favoarea organizării pentru copii a timpului liber prin joacă, articulând în practica educativă formalul, 

nonformalul şi informalul educațional. 

În esență, chiar în condițiile învățării online, sau mai ales în aceste condiții, oportunitatea 

proiectului și necesitatea lui s-a accentuat. 

Proiectul vizează trei categorii de obiective: 

Obiective pentru copii: 

✓ stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea mai amplă a 

abilităților prin jocuri și activități creative, de imaginație, de cercetare și explorare, sportive, culturale, 

de valorificare a abilităților, etc.; 

✓ manifestarea liberă a spiritului ludic;  

✓ utilizarea creativă a ceea ce descoperă prin joacă; 

✓ dezvoltarea autonomiei în învățare și a capacității de adaptare la rigorile societății; 

✓ comunicarea asertivă a propriilor emoții și nevoi; 

✓ stabilirea unor raporturi afective, pozitive prin implicarea familiei/ comunității în oferirea de 

alternative de petrecere a timpului liber; 

Obiective pentru cadrele didactice: 

✓ consilierea axată pe dezvoltarea părinților în ceea ce privește folosirea timpului liber în 

beneficiul copiilor, ca pe o valoare autentică; 

✓ fixarea de strategii și conținuturi care să vizeze alternarea și îmbinarea optimă a activităților 

în cadrul timpului liber în familie și care răspund unor nevoi reale ale copiilor; 

Obiective pentru părinţi şi/sau alţi factori , parteneri educaţionali din comunitate: 

✓ formarea competențelor parentale de manageriere a timpului liber în folosul copilului; 

✓ dezvoltarea unor abilități ale părinților de ascultare empatică, de receptare a dorinței de joacă 

a copiilor lor; 

✓ orientarea părinților spre alegerea activităților adaptate vârstei și pasiunilor copiilor; 

✓ implicarea părinților și ai factorilor educaționali ai comunității în crearea unor contexte de 

joacă și învățare experiențială; 

Prin prisma acestor obiective, activitățile proiectului au fost alese cu atenție pentru a satisface 

pofta de joacă a celor mici, prin atractivitate și varietate. Calendarul activităților e și în funcție de 

sezonul traversat: 

▪ ”E vremea dovleacului!” – pictură, sculptură, decorare de dovleci; 
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▪ ”Joc cu ghinde, nuci, castane...” - plimbare în natură pentru descoperirea unor fructe specifice 

anotimpului toamna; culegerea lor; confecții inedite cu acestea; 

▪ ”Afară pe orice vreme!” – plimbare cu umbreluța prin ploaie și joaca în băltoace; 

▪ ”Popcorn și limonadă” - activitate casnică orientată spre preparate apreciate de copii și care 

te duc cu gândul la distracție și relaxare; 

▪ ”Regatul zăpezii” – joc în aer liber cu zăpadă; 

▪ ”Clubul lui Pătrățilă” – construcții ingenioase cu piese Lego; 

▪ “Excursie cu cortul în...sufragerie/ curte sau oriunde avem loc” - amenajarea unui cort 

folosind cearșafuri, pături, eșarfe, fețe de masă,...și tot felul de accesorii; 

▪ ”Vânătoarea de culori”-joacă senzorială creativă ( găsirea unui număr de obiecte de aceeași 

culoare în spațiul casei); 

▪ ”Brățara prieteniei”- confecționare din materiale diferite ( paste/nasturi/ paie/ mărgele ...și ce 

ne mai vine în minte; 

▪ ”ZooClub” - fotografierea animalului de companie sau a celui din curtea bunicilor și 

organizarea unei expoziții; 

▪ ”Cursa cu obstacole” - construirea și parcurgerea unui traseu amenajat empiric cu tot ce avem 

la îndemână; 

▪ ”Spală bicicleta!” - activitate funny de pregătire a bicicletelor pentru plimbare; 

▪ „Atacul cetății”- joacă distractivă de aruncare a baloanelor cu apă; 

Toate aceste activități presupun joaca cu tot ceea ce oferă mediul înconjurător benefic pentru 

copil, joaca cu tot felul de obiecte la îndemână și nepericuloase pentru acesta, dans, exerciții fizice, 

mișcare, sport, etc. 

E o modalitate de petrecere a timpului liber apelând la variante de joc și distracție, de conectarea 

naturală a copiilor cu ceilalți copii și adulți din preajma lor (relaționare pozitivă) și de valorificare și 

valorizare a experiențelor dobândite de copii în situații noi de învățare. 

Într-un cuvânt, copiii au nevoie de orientarea lor către un stil sănătos de viață, creator de 

sănătate integrală, prin acțiuni generatoare de receptivitate, de căutare și descoperire a surselor 

bucuriei, satisfacției, echilibrului lăuntric și fericirii. 

Activitățile din timpul liber al copiilor ar trebui să devină de interes major pentru toți cei din 

preajma lor, toate centrate pe cuvinte- cheie precum: interactivitate, proactivitate, creativitate, 

reconfortare,atitudine tonică pozitivă și constructive, coparticipare, bucurie a vieții. 

  

Webografie: 

 

https://mesagerulneamt.ro/2015/11/educatia-copiilor-pentru-timpul-liber/ 

https://prof21.ro/assets/files/Publicatii/RAPORT%201.3_31aug14.pdf 
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Din culisele școlii online 

 

Prof. înv. primar Nistor Liana Monica                                                                              

Școala Gimnazială ,,Ioan Vlăduțiu” Luduș, Mureș 

 
Voi prezenta, pe scurt, cum am adaptat unitatea de învățare ,,Copilăria, cea mai frumoasă 

vârstă”, clasa a II-a, perioada 11.05 – 28.05.2020. 

Predarea-învățarea competențelor cuprinse în această unitate de învățare a suferit modificări 

din cauza condițiilor de aplicare, deoarece am desfășurat activitățile în perioada școlii online. Am 

reușit să realizez ceea ce mi-am propus adaptând predarea, mobilizând copiii pe baza resurselor 

folosite. Am intrat în conferințe online folosind aplicația ZOOM de trei ori pe săptămână a câte două 

întâlniri cu pauză între ele. Feedback-ul s-a realizat pe grupul clasei, unde copiii ajutați de părinți au 

postat rezolvarea sarcinilor de lucru și tot acolo le primeau corectate.Pe grup am postat lecția scrisă 

și temele pentru copiii care nu au reușit să participe la întâlniri. Voi da doar câteva exemple: 

• CLR – Întâlnire în lumea cărților 

Textul nonliterar/informativ: Afișul 

- la întâlnirea online ne-am reamintit ce este textul nonliterar și ce este afișul, urmărind 

filmulețul educațional de pe Youtube cu același nume 

- am scris informațiile utile: eu folosind tabla virtuală, iar copiii pe caiete 

- folosind share screen-ul am vizionat mai multe afișe și copiii și-au dat cu părearea ce e bine 

și ce nu, ce le place și ce nu le place la acestea 

- am realizat exercițiul de mai sus, pentru a veni în sprijinul lor în realizarea temei 

- tema a constat într-o fișă care s-a intitulat ,,Care e numele tău de Super-Erou?; pentru a afla 

numele trebuiau să folosească prima literă din numele și prenumele lor, fiecărei litere fiindu-i asociat 

un nume: exemplu – Doctorul Pumn, Șurubul de Aur, Gheară de Fier, etc. Pe baza acestor nume, 

copiii trebuiau să realizeze: o poveste și un afiș. Am realizat o expoziție pe grupul  clasei, cu afișele 

realizate intitulată: SUPER-EROII CLASEI A II-A B” 

• MEM – Unități de măsură 

- am folosit filmulețe, jocuri și lecții digitale de pe platforma MOZAIK EDUCATION, 

utilizând manualul digital cu ajutorul aplicației mozaWEB și mozaBOOK: Istoria banilor,  Măsurarea 

timpului, Cât este ceasul?, Să măsurăm timpul!, Exerciții de cântărire, Formarea zilei, Formarea și 

schimbarea anotimpurilor(3D) 

- fișă de lucru: ,,La cumpărături”: se folosesc zilele săptamânii pentru a merge la cumpărături 

diverse; plecând de la o sumă de bani și prin calcule matematice cu cele patru operații se ajunge la 

restul de bani rămas la sfârșitul săptămânii 

• ȘTIINȚE: Despre gripă, stil de viață sănătos, prevenirea bolilor, despre vaccinare – prezentări 

realizate în POWERPOINT, filmulețe educative având ca sursă Școala Intuitext; despre magneți, 

unde și vibrații – filmulețe mozaWEB 

- copiii au avut de scris mici texte în care să-și spună părerea despre modul în care se pot feri 

de răceli și să realizeze câte un meniu sănătos pentru o zi(am realizat, pe grupul clasei, panoul ,,Stil 

de viață sănătos”) 

• DP – fișă de lucru plecând de la textul Cheile, de Tudor Arghezi de la CLR, intitulată ,,FAPTE 

BUNE/RECUNOȘTINȚĂ” 

- fișa sub formă de table cuprindea rubricile: ziua/3 fapte bune pe care le-am făcut/3 lucruri 

pentru care sunt recunoscător, pe parcursul unei săptămâni 
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• LECTURĂ – au continuat să citească, să rezolve sarcinile de lucru și să completeze portofoliul 

din auxiliarul ,,Bucuria de-a citi” 

- feedback pe grupul clasei 

• MM – audieri de cântece de pe Youtube 

- Pentru că ne aflam în preajma zilei de 1Iunie, am audiat și învățat cântecul ,,Copilăria” – sursa 

Youtube, iar cei interesați au putut petrece ziua participând la evenimebtul online organizat de 

ARTICO cu ocazia zilei copilului parcurgând 8 ateliere: 

- Ne distrăm acasă 

- Gătim gustos 

- Atelierul creației 

- Lumea cărților 

- Trucuri și magie 

- Labirintul cunoașterii 

- Pădurea uimitoare 

- Soarele scânteietor 

• AVAP - planșe model, filmulețe cu modalități de realizare 

- realizarea afișului 

- grădina cu lalele 

- realizarea unui ceas din carton 

• LIMBA ENGLEZĂ – s-a realizat online 

• RELIGIE – postări pe grupul clasei 

• EDUCAȚIE FIZICĂ – postări pe grupul clasei 

• EVALUAREA – am realizat-o folosind platformele ACADEMIA ABC și EVALUARE 

INTERACTIVĂ; în urma parcurgerii testelor copiii au primit diplome în funcție de punctajul obținut. 

Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste luni, cu toții am rămas cu anumite impresii 

legate de școala online. Ce am învățat din ea? Ce ne-a plăcut la școala online și ce nu? Ce avantaje și 

ce dezavantaje are? 

Aș încheia spunând că, bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați la materie. Ca 

urmare, nu ne vom întoarce la școală cu șocul că nu ne mai aducem aminte nimic. Apoi, chiar dacă 

legătura s-a făcut ,,prin ecran”, am fost bucuroși să ne revedem și să ne auzim, să simțim că legătura 

dintre noi există. Un câștig enorm de mare a fost cel al implicării părinților, mai mult ca niciodată, în 

activitatea de învățare a copiilor lor. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

LICA IOANA 

 

 

GRUPA: mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Ce și cum vreau să fiu?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Bijutieriile primăverii” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Un dar pentru mama mea” 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: ADE (DLC+DOS) +ALA2 

• ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice) 

Întâlnirea de dimineață:  

• ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: DLC ,,Cadou pentru mama” – povestire  + 

DOS ,,Colierul mamei” – înșirare tuburi din paie colorate pe șiret realizând colierul mamei 

• ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2): ,,Mami, te ador!” – joc cu text și cânt 

MIJLOCUL DE REALIZARE: jocuri de mișcare, observare, demonstrare, activitate practică 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

SI PBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE 

PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII 

INTEGRATE 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 

D.1.1.Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a 

unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 

O1*Preșcolarul va fi capabil să asculte o 

poveste, urmărind firul logic cu ajutorul 

imaginilor; 

D.1.2.Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, 

ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor (comunicare expresivă) ; 

O2*Preșcolarul va fi capabil să expună 

principalele idei ale poveștii, apelând la 

emoțiile simțite pe parcursul expunerii; 

C.3.2.Demonstrează creativitate prin activități 

artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații 

și povestiri creative. 

O3*Preșcolarul va fi capabil să realizeze un 

colier înșirând tuburile din paie colorate pe 

șiret după propria lui imaginație. 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ,,Mascota Mihai”, clopoței, imagini din poveste, tuburi din 

paie colorate, șireturi, suport pentru coliere, panou pentru metoda ,,Piramida”, recompense. 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: povestirea, explicația, demonstrația, exercițiul, 

Piramida. 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, individual, pe grupe 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

 

I. MOMENT ORGANIZATORIC: aranjarea mobilierului, aerisirea sălii de grupă și 

pregătirea materialului didactic. 

II. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ debutează cu următoarele versuri ,,Dimineața a sosit”. 

Se va face prezența , calendarul naturii, Gimnastica de înviorare ,,Ca să fiu copil voinic”. 

III. CAPTAREA ATENȚIEI prezența ,,Mascotei Mihai” 

Împărtășirea cu ceilalți: ,,Mascota Mihai”, care este nerăbdător să intre în grupă și să stea de 

vorbă cu preșcolarii. Activitatea de grup: vom desfășura împreună jocul ritmic cu text și cant ,,Un 

ghiocel”.  

IV. ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR ACTIVITĂȚII 

 Astăzi vom desfășura activitatea ,,Un dar pentru mama mea”, veți asculta povestea ,,Cadou 

pentru mama” iar la activitatea practică, veți confecționați un:,,colier”pentru mama cu ocazia zilei de 

8 Martie. 

V. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII ȘI OBȚINEREA PERFORMANȚEI 

Educatoarea anunță titlul poveștii: ,,Cadou pentru mama”. Educatoarea începe să spună 

povestea cu intonația adecvată, cu tonalitatea potrivită. Pe parcursul povestirii se vor explica cuvintele 

necunoscute.  

După expunerea poveștii, preșcolarii vor repovesti conținutul pe baza imaginilor prezentate.  

La activitatea practică, vom realiza un colier din tuburi de paie colorate. 

Anunțarea temei: Educatoarea anunță tema lucrării practice,,Colierul mamei”, Intuirea 

materialelor: se intuiesc materialele de pe măsuțe, Explicarea și demonstrarea modului de lucru.  

Se prezintă modelul educatoarei rămânând într-un loc vizibil.Educatoarea le demonstrează 

preșcolarilor modul de lucru și vor rosti câteva versuri sugestive pentru încălzirea mușchiilor mici ai 

mâinii. 

VI. ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI ȘI EVALUAREA 

Prin metoda ,,PIRAMIDA” se va fixa conținutul poveștii. 

ALA 2 Preșcolarii împreună cu educatoarea, vor desfășura jocul cu text și cânt ,,Mami te ador”.  

VII.  ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII. APRECIERI FINALE 

Preșcolarii sunt recompensați pentru implicarea în activitate cu câte o ,,brățară din biluțe 

colorate”. 
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Învăţământul online şi tradiţional 

 

 

Profesor Linteş Ramona Magdalena 

Şcoala Gimnazială Nr. 117, Bucureşti 

 
 

Situația pandemică fără precedent ne-a pus pe noi, dascălii, în situaţia de a ne adapta condițiilor, 

de a transfera întregul proces de predare-învăţare-evaluare în mediul online si de a ne perfecționa într-

un timp relativ scurt competențele digitale. Cu toate dificultăţile întâmpinate de-a lungul acestui 

proces, a existat şi un prim avantaj: oportunitatea de a crea resurse educaţionale captivante, creative 

şi motivante pentru elevi. 

Mediul online ne-a ajutat să adoptăm un model activ de învăţare care presupune implicarea 

directă a elevului în procesul instructiv-educativ, în asimilarea cunoştinţelor şi dezvoltarea gândirii 

critice şi a creativităţii. Metodele de predare utilizate trebuie centrate pe acţiune, pe învăţarea prin 

descoperire şi colaborare, iar profesorii şi elevii sunt puşi în situaţia de a face echipă pentru crearea 

unui mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne.  

În prezent, vorbim despre un tip de învăţare care îmbină învăţarea faţă în faţă cu oportunităţile 

învăţării online. Prin utilizarea TIC în procesul de învăţământ, elevii participă conştient la propria 

învăţare, sunt implicaţi permanent în cadrul activităţilor, pot colabora şi învăţa împreună.  

O bună opţiune pentru stimularea cooperării este şi munca în grup care conduce la creşterea 

stimei de sine, încrederea în forţele proprii, diminuează anxietatea faţă de şcoală şi creşte empatia şi 

toleranţa. În cadrul activităților sincron, copiii au lucrat în echipe cu ajutorul Breakout rooms și au 

utilizat aplicații colaborative menite să le dezvolte gândirea critică și să ofere feed-back în timp real. 

Printre acestea aș aminti Padlet, FlipGrid, EdPuzzle sau Nearpod, Jamboard, MindMup, Coggle.it, 

Mentimeter etc.video foarte atractive precum: Chatter Pix Kid, Voki for education, Stop Motion, 

Quiver etc 

Jocurile create cu ajutorul aplicaţiei Wordwall au asigurat participarea activă a elevilor la lecţie, 

crescând interesul și motivația acestora pentru studiu. Wordwall   este o aplicaţie unde se pot crea 

diverse activităţi interactive pentru elevi: fişe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea 

unor cuvinte lipsă. În acestă aplicatie există şi materiale create de alţi utilizatori. 

 Aşa cum bine ştim, jocul, chiar şi online, oferă un cadru propice pentru realizarea unui 

învățământ activ, stimulând în același timp intuiția și creativitatea elevilor, ajutându-i în adaptarea lor 

la procesul de învățare, în menținerea atenției pentru o perioadă mai mare, în accelerarea ritmului de 

lucru, corectării defectelor de vorbire și prevenirii rămânerii în urmă la învățătură. Dacă jocurile 

didactice vor fi concepute pentru promovarea unei viziuni interdisciplinare în acord cu recomandările 

curriculare contemporane, atunci motivația, bucuria, interesul, încredeerea în sine creează ocazii de 

reușită de tip personalizat. 

Aplicațiile grafice utilizate (Word Cloud, WordArt, Canva, Genially) 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. 

În ceea ce priveşte evaluarea în online, am ales o paletă largă de metode şi instrumente de 

evaluare din dorinţa de a obţine rezultate reale care să reflecte competenţele dobândite. Două 

instrumente și-au demonstrat eficiența la clasă în procesul de evaluare la disciplinele predate, și 

anume Quizizz și Classtime.  

Quizizz (quizizz.com) şi Classtime (classtime.com) sunt instrumente care permit crearea de 

teste, jocuri și alte materiale distractive în cel mai scurt timp. Odată creat, testul poate fi distribuit 

pentru rezolvare prin diverse instrumente de clase virtuale (Facebook, Classroom etc.) sau în cadrul 

orelor, în timp real. Aceste instrumente online sunt eficiente în procesul verificării nivelului de 
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asimilare a unor cunoștințe de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor 

activități de evaluare formativă) oferind posibilitatea de a monitoriza progresul înregistrat de fiecare 

elev și, pe baza analizei rezultatelor, construirea traiectoriei educaționale individuale pentru fiecare 

elev sau grup de elevi. 

În Classtime, accesând fila Bibliotecă – Grup de întrebări noi, i se dă grupului o denumire și 

puteți începe să elaborați materiale interactive. Pentru fiecare sarcină/întrebare, puteți adăuga un 

videoclip sau o imagine. Prin urmare, sub aspect tehnic, dezvoltarea de materiale de instruire cu 

sarcini interactive pe această platformă nu este deloc dificilă. Și Acest instrument mai dispune de o 

filă deosebită, numită Jocuri de echipă, care cuprinde povești interactive dinamice pentru organizarea 

clasei. Jocurile integrează diferite probleme cu care elevii se confruntă atunci când răspund la 

întrebări de pe propriile dispozitive. Doar cooperarea strânsă la nivelul întregii clase va ajuta la 

câștigarea jocurilor de echipă.  

În concluzie, putem spune că învăţarea online trebuie să vină în completarea învăţării clasice şi 

atunci aduce beneficii importante: accesibilitatea informaţiilor, distribuirea rapidă a materialelor, 

dezvoltarea unor produse educaţionale (aplicaţii interesante sau jocuri online) cu care tinerii pasionaţi 

de gadgeturi rezonează, accesarea rapidă a conţinuturilor multimedia (videoclipuri, filmuleţe, 

imagini).          
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ELVEȚIAN 

 

Prof. înv. preșc. LIPAN NELA 

Grădinița P. P. Nr. 6 (32), Brăila 
 

 
Elveția, Țara Cantoanelor, nu are un sistem de învățământ unitar. Competențele autorităților 

federale sunt limitate în ceea ce privește perioada de școlarizare obligatorie, dar și vârsta la care un 

copil este școlarizat în prima clasă considerată a fi parte din învățământul obligatoriu. 

Fiecare dintre cele 26 de cantoane are propriul sistem, dar diferențele nu sunt foarte mari de la 

canton la canton, iar pe unele segmente sunt identice. 

În Elveția putem vorbi despre 4 nivele de educație :  

• nivelul primar  

• nivelul secundar I  

• nivelul secundar II    

• nivelul terțiar 

Înainte de intrarea la școală, copiii pot fi cuprinși în Școala Maternală (echivalenta grădiniței în 

România). Aici copiii sunt primiți de la 4 ani împliniți până la 31 iulie, fără nicio excepție. Orice copil 

care va împlini 4 ani începând cu  1 august, va fi școlarizat în anul următor. Într-un singur canton 

Tessin (canton de limbă italiană), școala maternală începe de la 3 ani. 

În toate cantoanele nivelul de învățământ primar și secundar I sunt obligatorii.  

În majoritatea cantoanelor, școala primară începe la 6 ani și se termină la 12 ani, însumând 6 

ani. Există 3 cantoane (Geneve, Vaud, Neuchâtel) care includ școala maternală în anii de școală 

primară, astfel ei având în sistem 8 ani de școală primară. Cele 18 cantoane de limbă germană au 

propriul sistem de școlarizare. 

Școala secundară I începe de la 12 ani și are o durată de 3 ani,  excepție făcând cantonul Geneve, 

unde, din 2015, nivelul secundar I are 4 ani; deci aceste nivel este absolvit la 15 sau 16 ani. Acest 

nivel de școlarizare poartă numele de „ciclu de orientare”, „școală medie” sau „ciclu 

secundar”(numele diferind de la canton la canton). 

Școala secundară II este prima etapă din școlarizarea postobligatorie și include toate formele 

de formare profesională (postliceală) și de formare generală (școala de maturitate, de cultură generală 

– echivalentă cu treapta a II-a de liceu de la noi). Aici majoritatea cantoanelor au ales să aibă o durată 

de școlarizare de 3 ani, dar există și școli care durează 4 și chiar 5 ani (exemplu: „Centrul de formare 

profesională” din Geneve). Ar mai fi de spus că la acest nivel se cuantifică și anii de practică în 

domeniul pentru care se pregătesc. 

Nivelul terțiar cuprinde anii de studii superioare și se divide pe două domenii:  

A. Universități și Școli Înalte Specializate 

Nivelul terțiar A cuprinde Școlile Înalte Pedagogice, Universitățile cantonale și Școlile 

postliceale federale. 

B. Formare profesională superioară gen masterat, rezidențiat, doctorat. 

La terminarea nivelului terțiar B, absolvenții primesc Brevet Federal sau Diplomă Federală. 

Acest nivel este organizat doar de sistemul de învățământ privat și oferă o gamă largă și diversificată 

de specializări. 

 Aceasta este o prezentare generală a sistemului de educație din Elveția. În continuare voi 

prezenta mai detaliat sistemul de școlarizare din Cantonul Vaud. 

Dupa anul 2013, în Vaud au intervenit câteva modificari importante. Școala obligatorie începe 

de la 4 ani împliniți până pe 31 iulie: ciclul 1 (4-8 ani) 1P, 2P, 3P, 4P; ciclul 2 (8-12 ani) 5P, 6P, 7P, 
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8P. La sfârșitul celui de-al 8-lea an elevul este orientat în funcție de nivelul său, de rezultatele 

obținute. 

Ciclul 3 (12-15 ani) = nivelul secundar I: 9S, 10S, 11S. Acest nivelul are 2 căi posibile: VP- 

Calea Pregimnazială- care pregătește elevii pentru studii superioare și VG - Calea Generală –care 

pregătește elevii pentru ucenicie profesională. Elevii au posibilitatea de a se reorienta la sfârșitul 

semestrului I din al 9-lea an.  

În cantonul Vaud se fac testari oficiale la sfârșitul anului:  

- al 4-lea de studiu la franceza + matematica 

- al 6-lea de studiu la franceza + matematica 

- al 8-lea de studiu la franceza + matematica + germana 

- al 10-lea de studiu la franceza+ matematica 

Pe lângă Școala publică există și alte școli particulare, specializate (pentru copii cu diferite 

probleme). Pentru copiii de la 0 la 6 ani cu dificultăți legate de handicap sau cu o situație familială 

dificilă există și un serviciu educativ itinerant (SEI); profesorii lor intervin la domiciliu sau în 

grădiniță/școală, după caz. 

Grădinița publică, în general, tinde să fie de la 0 la 4 ani și se structurează astfel: grupa de 

bebeluși (3 luni-1an și jumătate), grupa de „trotori” (1an ½ - 2 ani½) și grupa mijlocie (2 ani½ - 4ani). 

În funcție de grădiniță, nivelurile pot avea nume diferite si organizare diferită. Sunt grădinițe care au 

4 grupe: 3 luni-1an; 1an-2 ani; 2 ani-3 ani; 3 ani-4 ani).  

În ceea ce privește organizarea, educatoarele pot rămâne tot timpul doar pe un nivel (grupa de 

bebeluși, de exemplu) sau pot schimba nivelul o dată cu copiii pe care îi are în referință. În cantonul 

Vaud, o educatoare de la grupa de bebeluși are încredințați 5 copii, la grupa de trotori, 7 copii, iar la 

grupa mijlocie, 10 copii. La școlarii între 4 si 6 ani o educatoare este normată pentru 12 copii. Aceste 

norme diferă de la un canton la altul. 

Există grădinițe care au o pedagogie specifică: Montessori, Waldorf, cu model sistemic (țin 

cont de resursele familiei), Grădinița în Pădure (alternativă preluată din țările nordice care îi învață 

pe copii să trăiască în comuniune cu natura). Există, de asemenea, grădinițe private bilingve (engleză-

franceză). 

În paralel cu grădinița, pentru parinții care nu au găsit loc într-o unitate școlară, există alte 

posibilități: „maman du jour” (mama de zi), care este o persoană recunoscută de canton, autorizată; 

„jardin d’enfant” -  un loc unde poți lăsa copilul pentru câteva ore sau o zi, două pe săptămână; 

“fille au pair” -  o studentă venită la studii, pe care o găzduiești contra acestui serviciu. 

În cazul în care copilul e bolnav există “La croix rouge” (Crucea roșie) care trimite o persoană  

la domiciliu pentru câteva ore, dar acest serviciu e cu plată. 

Și aș vrea să includ în prezentare și câteva aspecte ale desfășurării activității în școlile elvețiene 

în perioada on–line. În această perioadă, fiecare instituție școlară s-a organizat diferit și a existat o 

mare libertate și creativitate din partea educatorilor. Spre exemplu, la o clasă 4P (7-8 ani), învățătoarea 

a pregatit un dosar cu un plan cu activități de făcut pentru fiecare săptămână. Copilul bifa ce a realizat 

și specifica în ce zi a săptămânii. În plus, le trimitea în fiecare săptămână un „challenge”, o activitate 

care să le solicite creativitatea: ex. să facă cel mai înalt turn cu materiale pe care le au la dispoziție 

(cutii de conserve, pietre etc.) și să-i trimită fotografia.  

Aplicația Whats App a fost folosită foarte mult în această perioadă; fiecare familie a fost 

contactată o dată pe săptămână pentru ca învățătoarea să afle ce fac, cum se descurcă, dacă au 

dificultăți la realizarea temelor sau dacă au întrebări. Pe grupul creat cu toți părinții, aceștia au primit 

săptămânal  un video explicativ al temelor pentru copii. În prezent, în cantonul Vaud, această aplicație 

este interzisă spre a fi utilizată pentru desfășurarea activităților școlare online, din cauza nerespectării 

confidențialității. 

În ceea ce privește grădinița, totul a depins de conducerea unității și de creativitatea 

educatoarelor. Spre exemplu, într-o grădiniță s-a deschis un cont Facebook, unde educatoarele din 

fiecare grupă au postat filmulețe făcute pe teme de: lectură, muzică, lucru manual pe etape, pictură. 

În paralel, fiecare grupă și-a făcut și grup pe whats’app cu părinții, care au fost de acord să schimbe 

mesaje și filmări cu diferite teme realizate de educatoare pentru copii și invers, teme realizate de copii 
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la propunerea educatoarelor. Părinții au apreciat faptul că aceste filmulețe dau posibilitatea copilului 

de a vedea chipul educatoarei.  

Referitor la timpul de lucru, nu a fost un număr impus de ore și nici un program strict în acestă 

perioadă. Activitatea on-line desfășurată în această grădiniță luată drept exemplu, a fost foarte 

asemănătoare cu activitatea desfășurată și în unitatea unde eu lucrez. 
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ȘCOALA ÎN SISTEM ONLINE VERSUS ȘCOALA TRADIȚIONALĂ 

 

PROF. LIPOVAN CARMEN-LAVINIA,                                                                   

ȘCOALA GIM. NR. 1 HERECLEAN, JUD. SĂLAJ 

 

Sistemul de învățământ din România a trebuit să facă față în ultima vreme mai multor provocări, 

generate de contexul pandemic. Strămutarea activității didactice din mediu școlar în mediu online a  

condus la reconfigurarea actului de predare-învățare-evaluare.                               

Dintre aspectele care au necesitat îmbunătățire menționez câteva:                                                   

-dezvoltarea competențelor digitale atât în rândul cadrelor didactice, cât și ale elevilor,                                    

- participarea cadrelor didactice la cursuri de formare;                                                                                

-crearea unor platforme educaționale, în fiecare unitate de învățământ, instruirea educabililor de a 

accesa și lucra pe platformă;                                                                                     

-cablarea sălilor de curs cu fir de internet și dotarea acestora cu dispozitive electronice,                                     

-asigurarea accesului fiabil la internet și / sau tehnologie al elevilor pentru a putea participa la 

activitățile didactice desfășurate în sistem online;                                  

-regândirea desingnului didactic,  a strategiilor etc.    

Conform Raportului de cercetare evaluativă ” Școala Online - Elemente pentru inovarea 

educației” (Botnariuc, și alții, 2020) care descrie toate elementele de context al școlii online din 

România, se menționează 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; • companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții 

interoperabile, mulate pe nevoile de sistem ale educației.        

Un alt studiu relevant pentru discuția noastră este cel dezvoltat între American Institutes for 

Research și Universitatea din Chicago Consortium on School Research, care au efectuat o comparație 

între clasele online și cele desfășurate față-în-față. Cercetarea lor a reliefat faptul că orele online nu 

sunt la fel de eficiente ca și orele în persoană pentru majoritatea elevilor. Totodată, cursurile online 

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. În 

acest sens, alte cercetări arată că, în medie, elevii rețin cu 25-60% mai multă informație atunci când 

învață online, comparativ cu doar 8- 10% într-o clasă tradițională. Învățarea electronică necesită 40-

60% mai puțin timp pentru a învăța decât întrun 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.  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.   

Cadrele didactice au fost nevoite să-și modifice stilul de predare-învățare, precum și cel de 

evaluare, să devină autodidacte, a trebuit să depună de multe ori eforturi ce îi depășeau, pentru a găsi 

soluțiile cele mai bune în așa fel încât să se păstreze contactul cu cât mai mulți elevi pentru asimilarea 
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noțiunilor ce trebuiau 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 au fost cele mai utilizate, necesare pentru gestionarea claselor,                            a 

resurselor de învățare și a progresului școlar. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 

competențelor, s-a demonstrat că școala 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.                  

Chiar dacă se vehiculează 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.  

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.     

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.                                    

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. 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Propunător: prof. înv. primar LISENCHE FRANCISCA IOANA                             

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LEON DĂNĂILĂ” DARABANI 

 

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 

elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. O 

latură a motivării este și evaluarea, acel moment în care elevul vede rezultatele muncii sale. Pentru o 

bună continuare a învățării evaluarea trebuie să fie făcută cu responsabilitate din partea profesorului, 

dar și a elevului.  

Profesorul trebuie să se asigure că sunt respectate cele trei caracteristici ale evaluării: să fie 

continuă, completă și corectă. Pentru aceasta se folosesc mai multe tipuri de evaluării: prin metode 

tradiționale – probe orale, probe scrise, probe practice, dar și cele complementare sau moderne – 

referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a comportamentului elevului și 

mai ales în ultima perioadă evaluarea cu ajutorul calculatorului. Această evaluare cu ajutorul 

calculatorului a fost tratată până acum ca suport a evaluării. Acum tehnologia a devenit 

indispensabilă, astfel încât și evaluarea și-a schimbat modul de realizare.  

Într-un timp foarte scurt a trebuit să ne adaptăm unor noi metode de predare, drept urmare și 

unor noi modalități de evaluare. Pe tot parcursul verii, dar și la începutul anului școlar s-au dezvoltat 

tot mai mult site-uri care să faciliteze predarea on-line.  

Pentru învățarea, conținutul on-line, filmulețele de pe youtube, manualele digitale oferă destul 

suport elevului pentru a învăța. La final, evaluarea îi va arăta școlarului dacă a studiat destul și bine. 

În ajutorul profesorului pentru o evaluare orală vin platformele de studiu care permit realizarea unor 

webinarii. Aceste întâlniri față în față permit elevului să răspundă în timp real întrebărilor 

profesorului. Eu folosesc platforma Classroom – platforma școlii, dar utile sunt și Zoom, Skype, chiar 

și Whatsapp pentru clase cu număr mic de elevi. De exemplu, în Classroom am realizat evaluarea 

cunoștințelor la Științe ale naturii utilizând Jamboard-ul.  

Elevii au primit tabla cu exerciții când a început ora și pe loc au dat răspunsurile la itemi. Un 

mare inconvenient este faptul că nu am văzut cu cine mai erau alături, dacă ei au rezolvat singuri 

tema. Știu doar sigur că au fost încântați de ea după reacțiile primite. 
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Testarea scrisă e mai greu de realizat on-line, nu suntem siguri că elevul a realizat singur tema 

respectivă. Cu toate că eu sunt de părere că și ajutat dacă a realizat cerința evaluării, atât timp cât a 

înțeles ceea ce a scris e un câștig totuși. Drept e că evaluarea nu mai este obiectivă și corectă. 

Probele scrise ar putea fi realizate într-un timp dat ca teme cu răspuns scurt. O altă modalitate 

de evaluare on-line sunt chestionarele. Acestea pot fi trimise elevului, iar acesta să le rezolve într-o 

limită de timp. Tot odată chestionarele pot fi notate în funcție de răspunsurile oferite pe loc, astfel 

fiindu-i mai ușor și cadrului didactic să realizeze evaluarea.  

De asemenea elevii pot primi la diverse obiecte de studiu care permit, ca probă practică să 

realizeze un experiment pe care să îl filmeze și să încarce filmare ca temă. O evaluare în on-line 

corectă, care să demonstreze calitatea însușirii cunoștințelor de către elev este foarte greu de realizat. 

O cumulare a mai multor tipuri de evaluare ar putea duce spre o evaluare cât mai corectă.  

Cred că oricât de performantă sau de prietenoasă ar fi o aplicație on-line, ea nu poate înlocui pe 

deplin multiplele acțiuni ale unui feed-back față în față. 
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„Omida mâncăcioasă” 

 

Educatoare: Lițoiu Anda                                                                                          

Grădinița cu Program Prelungit „MICUL PRINȚ” NR. 22, Brașov 

 

 

Grupa: mare 

Săptămâna: „Insecte vesele” 

Tema: „Omida mâncăcioasă” 

Comportamentul urmărit: Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute 

Categoria de activitate: Abilități de viață  

Domeniul experiential: Domeniul Științe - Cunoașterea mediului 

Materiale necesare & linkuri utile: Foaie alba, culori creioane colorate, carioca 

Sarcina de lucru: 

-  Pe o foaie se printează sau se desenează imaginea atașată, apoi se cere copilului să deseneze/ 

coloreze în interiorul cercurilor ce va mânca omida timp de o săptămână, astfel: 

Luni: fructe 

Marți: pește 

Miercuri: legume 

Joi: ouă 

Vineri: lapte 

Sâmbătă: tort 

Duminică: tot ce îi place copilului 

Copilul va fi încurajat să-și exprime preferințele, dacă ar fi omida mâncăcioasă. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Profesor: Lixandru Carmen,                                                                                            

Școala Gimnaziala Nr. 188, București 

 
Educatia a fost profund afectată de limitările impuse de situația epidemiologică. În mod special 

restricțiile legate de posibilitatea socializării cu colegii și prietenii și mutarea activității școlare în 

mediul online au constituit provocări importante pentru copii. De modul în care copiii au reacționat 

la aceste schimbări neanticipate și a modului în care aceștia s-au adaptat noilor circumstanțe depinde 

viitorul profesional al acestor generatii. 

În plus este important de vazut  modalitatea în care copiii se informează despre evoluția 

pandemiei și a felului în care au gestionat, din punct de vedere emoțional, această perioadă. Din punct 

de vedere al informării despre coronavirus și pandemie, televizorul și internetul sunt sursele primare 

utilizate de către copii. Majoritatea strategiilor de predare joacă un rol în sala de clasă. Într-o măsură 

mai mare sau mai mică, elevii trebuie să înveţe de la profesori, să fie la curent cu progresul propriu 

şi să lucreze independent şi în colaborare. Mai presus de toate însă, elevii trebuie să se confrunte 

constant cu provocări. Obiectivul principal in perioada de pandemie este captarea atentiei, interesului 

copiilor. 

Platformele și aplicațiile disponibile online ne oferă variate posibilități de aplica instrumentele 

online prin care să evaluăm procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care 

profesorul reușeșete să aleagă tehnologia potrivită care să-l ajute în demersul său didactic, deoarece 

aceasta poate îmbunătăți procesul pedagogic. 

Din scurta experiență online, profesorul înțelege deja că instrumentele pe care le alege trebuie 

selectate cu multă atenție și verificate dacă, într-adevăr, sunt potrivite pentru tipul de evaluare folosit. 

Inițial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, să renunțăm la forma de evaluare scrisă în format 

Word, adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosim 

tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Modalitatea de predare depinde 

de mărimea localității de reședință a elevilor: platformele Google Classrooms, Zoom, Skype și 

întrucâtva Microsoft Teams au fost mai utilizate în mediul urban decât în cazul școlilor din rural. 

Ce le place elevilor în această perioadă? 

-Mai mult timp personal și pentru cei apropiați (în speță mai mult timp pentru familie); 

- Mai puțină presiune, ca urmare a sistării școlii față în față; 

-Mai multă flexibilitate în alocarea timpului pentru școală, inclusiv pentru modul de realizare 

a temelor pentru școală (posibilitatea de a avea mai multe pauze între activități); 

-Mai mult timp petrecut acasă; 

-Posibilitatea de a se odihni/a dormi mai mult; 

-Mai mult timp pentru hobby-uri și activități pe care în mod obișnuit nu au suficient timp; 

-Mai multă libertate în gestionarea timpului. 

Ce le displace la această perioadă? 
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-Plictiseala și timpul prea lung petrecut acasă; 

- Faptul că nu se țin ore online, modalitatea de comunicare cu profesorii implicând cu precădere 

fotografierea și trimiterea temelor prin platforme care nu au o componentă de interacțiune; 

- Imposibilitatea de a-și întâlni prietenii, colegii, profesorii; 

-Izolarea și starea de tristețe generată de aceasta; 

- Încărcarea prea mare cu teme; 

-Teama provocată de pandemie (mai ales teama că cineva apropiat s-ar putea îmbolnăvi); 

-Sistarea activităților sportive; 

Anxietatea generată de pandemie poate fi uneori dificil de gestionat, fără sprijin din partea celor 

apropiați. De altfel, pentru mulți dintre copii, perioada pandemiei a însemnat construirea unei relații 

mai bune cu familia.  

Ajustările pe care copiii au trebuit să le opereze în gestionarea timpului și activităților zilnice 

în noul context creat de pandemie și de starea de urgență au fost suplimentate de schimbările generate 

de sistarea cursurilor școlare față în față. 
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PRO ȘI CONTRA ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 

 
Profesor pentru învățământul primar, 

LOLOIU VERONICA NICOLETA 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Giurgiu 

 
 

Pandemia de Coronavirus apărută la nivel mondial a generat o serie de schimbări în 

învățământul de pe tot globul. Părinți, copii și profesori au fost forțați să stea acasă și să își desfășoare 

activitatea din casă. Platforme precum Microsoft Teams, Google Classroom, Skype, Zoom au devenit 

principala sursă de învățare pentru elevi.  

Toate activitățile pe care le desfășurau elevii înainte de apariția pandemiei, ieșitul cu prietenii, 

practicarea unor sporturi, activitățile extrașcolare, toate au fost suspendate, izolându-ne într-o 

oarecare măsură.  

Beneficiile învățării online 

♥ Învățarea online este confortabilă, având doar un laptop și conexiune la internet, orice elev 

poate  învăța despre orice subiect sau orice domeniu de studiu, indiferent unde se află în lume. 

Distanța a încetat să mai existe pentru a învăța atât din punct de vedere academic, cât și profesional. 

A fost eliminată problema legată de numărul de elevi pe o clasă specifică metodei tradiționale, 

deoarece în învățarea online, numărul elevilor este nelimitat.   

♥ Învățarea online este flexibilă, comodă, pentru că studiem din confortul casei noastre, elevul 

nu se mai deplasează spre școală sau universitate. Acest lucru face posibilă învățarea autonomă după 

ritmul nostru.  

♥ Este profitabilă, cu învățarea online se economisesc bani. Datorită instruirii online, elevii nu 

trebuie să părăsească domiciliul pentru a merge la centrele de studiu, astfel încât se pot economisi 

bani de la deplasare sau chiar de la mâncare. 

♥ Învățarea online se adaptează nevoilor elevilor, platformele online de învățare se străduiesc 

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 accesul la învățare.  

♥ Învățarea online este imediată, elevii pot cunoaște nota unui examen relativ repede sau 

imediat chiar. Așadar, elevii pot avea un feedback constructiv despre activitățile și testele pe care le 

desfășoară pe parcursul cursului. Elevul poate extinde prin aflarea unor informații pe un anumit 

subiect doar dând clic pe materiale multimedia, poate afla răspunsuri la întrebări în timp record.  

♥ Dacă în învățământul tradițional elevul este nevoit să participe la orele unui profesor pentru 

a afla răspunsuri, informații, în învățarea online se pot organiza videoconferințe, chat-uri, întâlniri pe 

platforme online, toate pentru ca elevul să afle informațiile dorite. 

♥ Învățarea online nu are restricții, nu este ciudat să descoperi că în timp ce participi la un curs 

la distanță, există posibilitatea de a traduce materialul în altă limbă doar dând clic pe un buton. Acest 

lucru înseamnă accesul tuturor la un învățământ de calitate. 

♥ Elevii sunt conectați cu profesorii în timp real, se pot realiza videoconferințe sau pot pune 

întrebări pe forumurile sau grupurile disponibile. Elevii sunt în contact permanent unii cu alții, cu 

profesorul și pot avea răspunsuri la întrebări în orice moment. 

♥ Învățarea online îl ajută pe elev să învețe în mod personalizat, elimină jena sau teama care 

apare în învățarea tradițională prin punerea de întrebări în fața colegilor de clasă sau a profesorului. 

Cu învățarea online totul devine impersonal, astfel încât elevul nu va ezita să întrebe orice dorește.  

Dezavantajele învățării online    
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♥ În învățarea online, uneori lipsește motivația elevilor pentru a participa la cursuri. Este posibil 

ca ei să nu se conecteze cu regularitate la platformă, să mu urmeze firul conversației și să piardă ideea 

transmisă.  

♥ Excesul de timp în fața unui ecran apare în învățarea online. Numărul mare de ore petrecute 

în fața computerului poate duce la probleme de sănătate vizuale, fizice sau musculare.  

♥ Este necesară o auto-disciplină, nu există nimeni care să îl forțeze pe elev să participe la 

cursuri, el este cel care trebuie să o facă și trebuie să se oblige să stea în fața unui ecran pană se 

termină ora.  

♥ În învățarea online pot apărea probleme tehnice, probleme legate de laptop, de conexiunea la 

internet, toate acestea pot împiedica învățarea mult așteptată.  

♥ Nu se poate aplica tutror domeniilor, sunt discipline care necesită suport practic pe lângă 

teoria învățată online: sănătate, științe, etc. 

Învățarea online ne permite să accesăm cursuri de calitate de oriunde din lume și adaptate 

nevoilor noastre, prin auto-gestionarea învățării. Este o metodă foarte confortabilă și flexibilă care a 

permis multor oameni să-și reia formarea cu succes și ca o alternativă la învățarea tradițională.  
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EDUCAȚIA PREȘCOLARĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LOVIN DIANA                                                            

Grădinița Prohozești, Poduri, Bacău 

 
Încă de la crearea ei, Uniunea Europeană a înțeles că dezvoltarea comunităţilor ei, depinde nu 

numai de puterea economica şi financiară a ţărilor membre dar şi de prestigiul cultural pregătit, creat 

şi afirmat prin sistemul educaţional. 

Şi, după cum prevede Tratatul de la Maastricht, rolul Uniunii este de a contribui la dezvoltarea 

unei educaţii de calitate, susţinându-se cooperarea statelor membre în acest domeniu de mare 

răspundere pentru viitorul social al comunităţii europene. 

De aceea U.E. finanţează acţiuni de politică educaţională comunitară prin programe variate 

(Socrates, Erasmus, Tempus, Comenius, Leonardo da Vinci, Euridice ş.a) pentru că investiția în 

educație este primordială pentru viitorul european. 

Având convingerea importanţei investiţiei în om prin educaţie, experţi în domeniul educaţiei 

au supus dezbaterii, în forumurile de conducere ale Uniunii Europene, problematica educaţiei în 

perspectiva dezvoltării personale a tinerilor, formării profesionale şi a integrării lor active în viaţa 

economică şi culturală a societăţii. 

Astfel, în cadrul dezbaterilor Consiliului European, la Lisabona, în martie 2000, s-a evidenţiat 

importanţa educaţiei pentru promovarea competenţei, competitivităţii şi calităţii profesionale 

dobândite într-un învăţământ de calitate,pentru promovarea incluziunii(integrării)sociale şi reducerea 

excluziunii (marginalizării) sociale.  

La Stockholm, în martie 2001, Consiliul European a adoptat Raportul “Obiective viitoare ale 

sistemelor de educaţie şi formare” pentru a direcţiona îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor 

de educaţie şi formare în spaţiul UE, facilitarea accesului larg la sistemul de educaţie şi formare  şi 

deschiderea lor către lume. În anul 2002 s-au adoptat unele documente privind învăţarea permanentă 

şi cooperarea în domeniul formării profesionale şi obiectivele acesteia.          

Politicile şi strategiile de asigurare a calităţii în sistemul naţional de învăţământ din România 

vor fi permanent corelate cu orientările şi acţiunile promovate la nivel european şi mondial. 

Ministerul Educaţiei, prin politicile promovate şi prin strategii specifice de aplicare a acestora, 

asigură cadrul de realizare a calităţiilor serviciilor educaţionale,toate eforturile fiind concentrate pe 

linia creşterii calităţii şi a compatibilizării sistemului de învăţământ românesc cu sistemul european, 

însă pentru ca strategia de reformă a învăţământului românesc să aibă cu adevărat success este nevoie 

ca ea să aibă în vedere toate nivelurile învăţământului, de la cel preşcolar la post-universitar. 

În România, la nivelul învățământului preșcolar s-a adoptat în 2019 ”Curriculum pentru 

educație timpurie” care și-a propus să alinieze conținutul acestuia la directivele și dezideratele 

educaționale europene. 

Acest nou curriculum pentru educaţia timpurie vine cu o viziune îmbunătăţită asupra educaţiei 

pentru acest segment de vârstă, înglobată în conținutul programei, în Metodologia de aplicare a 

planului de învățământ pentru educația timpurie, în scrisori metodice şi recomandări, în ghiduri și 

îndrumătoare metodice avizate de minister, constituind un demers complex, care valorizează 

contribuţiile anterioare, experienţa şi practicile reușite în domeniul educaţiei timpurii din România. 

Curriculumul se adresează tuturor cadrelor didactice, managerilor, factorilor de decizie, 

specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii – pedagogilor, psihologilor, consilierilor, cadrelor 

didactice din mediul academic, care asigură formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru 

educația timpurie (prin grade didactice şi prin programe, cursuri sau stagii de formare), precum și 

altor actori de la nivelul societății, cu rol important în educaţională. 
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Prin urmare, educația și îngrijirea timpurie a copiilor trebuie considerate drept baza sistemelor 

de educație și de formare,cei implicați în realizarea ei trebuie să asigure condiții optime de dezvoltare 

în perspectivă a competențelor cheie.  

O educație timpurie coerentă în toate mediile implicate (familie, grădiniță, comunitate etc.) 

reprezintă contextul necesar unui echilibru între aspectele socio-emoționale, învățare și starea de bine.  

 

Pornind de la bunele practici naționale și europene în elaborarea curriculum-ului pentru 

educația timpurie au fost luate în considerare următoarele principii- valori: 

 

➢ Principiul educaţiei centrate pe copil (cunoașterea, respectarea şi valorizarea unicităţii 

copilului, a nevoilor, trebuinţelor şi caracteristicilor acestuia);  

➢  Principiul respectării drepturilor copilului (dreptul la educaţie, dreptul la liberă exprimare 

etc.);  

➢  Principiul învăţării active (crearea de experienţe de învăţare în care copilul participă activ 

si poate alege și influența modul de desfășurare a activității);  

➢ Principiul dezvoltării integrate (printr-o abordare integrată a activităţilor, 

multidisciplinară/interdisciplinară);  

➢ Principiul interculturalităţii (cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea valorilor naţionale şi 

ale celorlalte etnii);  

➢ Principiul echităţii şi nondiscriminării (dezvoltarea unui curriculum care să asigure, în egală 

măsură, oportunităţi de dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie sau statut socio-

economic);  

➢ Principiul educaţiei ca interacţiune dintre educatori şi copil (dependenţa rezultatelor 

educaţiei de ambele părţi participante în proces, atât de individualitatea copilului, cât şi de 

personalitatea educatorului / părintelui). 

 

Realizarea și menținerea unui acord de colaborare între familie și grădiniță are efect pozitiv atât 

asupra evoluției și dezvoltării psiho-fizice a copiilor cât și asupra părinților/cadrelor didactice.  

Părinții sunt motivați și încurajați să folosească exemplele de bune practici sugerate de 

educatoare, să petreacă timp de calitate cu propriul copil, să fie atent la toate aspectele evoluției 

acestuia.  

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: 

 

 ***Curriculum pentru educație timpurie, 2019 

 Rodica Şovar-Educaţia timpurie între deziderat şi realitate-Revista Învăţământului Preşcolar 

nr. 3-4/2006 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului-Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3/2007 
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EFICIENȚA STRATEGIILOR DIDACTICE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
 

Prof. înv. primar LOW DELIA SIMONA 

Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos, jud. Alba 

 

 
Cursurile la distanță au făcut ca toti profesorii, indiferent de vârstă și pregătire, să se afle în fața 

necesității de a se adapta, și, fie că le-a fost ușor sau greu, a trebuit să fie pregătiți să-și facă meseria 

în fața calculatoarelor.  Dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, aceasta a fost o adevărată 

provocare, neajunsurile fiind binecunoscute de toată lumea și resimțite cel mai bine de noi, de dascăli.  

Însă, mentalitatea deschisă a profesorilor care au urmărit să rămână conectați cu elevii lor, i-a 

determinat să conceapă materiale de curs relevante, să pună accentul pe abordarea flexibilă a muncii 

elevilor și pe importanța reflecției în învățare – toate constituind fundamentul noii paradigme a 

educației de calitate:  

I. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost furnizate 

materialele într-o varietate de forme: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, 

aplicații etc. Unele bariere ar putea totuși să apară în cazul elevilor care ar avea probleme cu un anumit 

format – cum ar fi cei cu bariere de citire (dislexia sau cu bariere video), cum sunt cei cu probleme 

de vedere sau auz care au un dezavantaj major în cursurile în care există o singură modalitate de 

angajament cu conținutul. 

II. Există o adevărată bogăție de conținuturi în mediul online, astfel că, o scurtă accesare a 

internetului prin intermediului celui mai popular motor de căutare, Google, oferă o sumedenie de 

informații, idei și referințe.  

Este momentul în care intervine rolul esențial al profesorului care trebuie să propună materiale 

primare autentice, aceasta fiind o cale excelentă prin care poate fi ancorată învățarea.  

Sursele autentice, exemplele reale și cazurile luate din istoria noastră sau din lumea naturală 

furnizează un context bogat și nuanțat, în comparație cu acele concepte ipotetice, fabricate, cărora le 

lipsește autenticitatea. Solicitându-le elevilor să analizeze și să interpreteze materialele primare și 

conținutul actual poate să le sporească angajamentul și gândirea critică. 

III. Angajamentul față de materialul de instruire poate fi demonstrat prin lucrurile pe care le 

creează elevii și care oferă oportunități de a lucra împreună și de a se exprima personal totodată. De 

exemplu, elevilor poate să li se ceară să creeaze povești digitale, utilizând tehnologii ca Photo Story 

sau PowerPoint, după ce au ales o temă care le place și este legată de studiul și interesul lor referitor 

la acel subiect și care leagă viața lor cu conținutul lecției.  

O altă situație care generează creerea de către elevi a conținutului – individual sau colaborativ 

este să citească articole sau texte critice și apoi să creeze prezentări de 2-3 minute sau interviuri 

înregistrate (podcasts). 

Feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este valabil mai ales 

în mediile de învățare online, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în mod 

normal, în cadrul clasei. Astfel, elevii au avut o dezbatere online despre beneficii și neajunsuri legate 

de tema lecției. Dezbaterile pot fi sincrone (utilizând Zoom sau alt soft de conferințe online) sau 

asincrone (utilizând VoiceThread sau doar o tablă de discuții). 

IV. Reflecția și meta-cogniția sunt esențiale pentru învățare, în orice mediu, iar în învățarea 

online, profesorii trebuie să-i ajute intenționat pe elevi să reflecteze. Astfel de activități împletesc 

chestionare, spații de discuție, interviuri și fișe cu întrebări/ provocări care să-i ajute pe elevi să 

reflecteze asupra propriei lor învățări. 
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Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 

sumativă a elevilor. Aceasta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul 

forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online.  

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un 

grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în IT sunt în prezent utilizarea 

comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de 

genul: eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii şi pentru testarea pe computer, de exemplu 

răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri (întrebare, emisiune-

concurs de tip „cine ştie câştigă”, interogare, chestionare, examen oral, întrebări de control).  

Unele dintre opţiunile on-line enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, 

participarea la discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-uri şi întrebări 

online, activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, dezbateri, portofolii, 

revizuiri, examene on-line (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Tot mai des, cadrele didactice  utilizează și alte aplicaţii online, care facilitează activităţile de 

predare-învăţare-evaluare, dintre care: 

Abordarea într-o manieră modernă a procesului de predare, învăţare şi evaluare se poate realiza 

prin utilizarea în procesul didactic a următoarelor instrumente Web: blogurile, video conferinţele,  

forumurile de discuţii . 

Școala virtuală întărește rolul de facilitator al cadrului didactic, evidențiind rolul elevului ca 

parte activă în învățare, astfel încât dascălul are oportunitatea să inspire învățarea și să o ghideze mai 

mult decât să o controleze. 

Educația la distanță a însemnat reanalizarea și redimensionarea conținuturilor transmise, 

trecând dincolo de curriculumul scris, programe și teste, de note, de controale frontale sau reguli 

rigide, procesul de învățare fiind bazat pe caracteristicile și nevoile imediate ale elevilor: curiozitate, 

autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui la factorul de schimbare, de a fi 

apreciat. 
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INVATAMANTUL ONLINE SI TRADITIONAL 

 

LUCA AURELIA ELENA, profesor pt. înv. primar                                            

COLEGIUL NATIONAL ‘’O. GHIBU’- ORADEA 

 

 

Cursurile traditionale 

Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescentii si tinerii adolescenti 

care inca nu s-au alaturat fortei de munca. Participarea frecventa la cursuri ii ajuta sa interactioneze 

cu alte persoane de vârsta lor, sa se disciplineze, sa urmeze un program regulat,  sa-si imbunatateasca 

aptitudinile sociale 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. 

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.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. 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. 

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 teste de 

evaluare.  

Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita 

investitia? ... Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea. 

Avantaje: 

1. distribuirea rapida a materialelor didactice 

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

1156



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 

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, prin urmare este necesara actualizarea permanenta (upgrade). 

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, poate fi afectata calitatea relatiilor 

inter- umane prin disparitia empatiei, a sentimentelor autentice, a unei comunicari verbale si gestuale 

directe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

1157



 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE                                                                            

ÎNTRE ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

 
Prof. Luca Elena Liliana 

Grădinița cu P. P. Nr. 19 Drobeta Turnu Severin 

 

 
Copiii trebuie învățați să se adapteze unor vremuri care nu vor mai semăna cu “lumea noastră”. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Pentru 

că au un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună la astfel de activităţi. Succesul 

este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi 

pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitățile de tip „outdoor” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 

sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 

extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba viziunea asupra vieții și îl pot orienta spre 

un drum mai bun.. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 

responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 

activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 

de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 

contribuie la transformarea copiilor noștri în niște oameni incapabili să se controleze comportamental, 

emoțional. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe  care îi pun în 

contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

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.  

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. 

În ceea ce privește activitățile extracurriculare desfășurate în mediul on-line, acestea pot avea 

o valoare educativă reală în măsura în care oferta pusă la dispoziția elevului este în aria de interes a 

copilului sau trezește un interes deosebit în mintea și sufletul lui. Altfel, vizitarea unui muzeu virtual, 

expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, nu va trezi impresii puternice și nu vor 

dezvolta afectivitatea copilului la valoarea reală. 

Se ştie ca incepand 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.   

In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu 

realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 

axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental 

de respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. 

In urma plimbărilor, excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multa creativitate și 

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 
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receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 

sens. 

Activităţile extraşcolare desfășurate în mod tradițional, 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.  

 

 

Bibliografie: 

 

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în  “Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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Învățarea între online și traditional 

 

 

Prof. Înv. Preșcolar Luca Elena                                                                                     

Școala Gimnazială ”Ioan Luca”, Farcașa, Neamț 

 

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.  

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.  

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;  
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• 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. 

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. 
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Parteneriatul grădiniță - școală: exemple de bune practice 

 

 
Prof. înv. presc. LUCA MARIANA ANGELA 

Prof. înv. presc. MOCANU LOREDANA MARIA 

Gradinita „Casuta cu Povesti” – Orastie, jud. Hunedoara 
 

 

Denumită şi „vârsta de aur a copilăriei”, vârsta preşcolară se caracterizează prin multiple 

achiziţii pe plan intelectual, fizic și comportamental. Odată cu intrarea în grădiniţă, copilul vine în 

contact cu o multitudine de necunoscute, el deschide un cufăr al comorilor, pe care, plin de curiozitate, 

îl cercetează şi şi-l însușește. Sub îndrumarea atentă a educatoarei, copilul îşi satisface curiozitatea 

prin joc, prin acţiunea directă cu obiectele.  

În această perioadă are loc dezvoltarea puternică a limbajului, se pun bazele operaţiilor gândirii 

(sinteză, analiză, abstractizare, generalizare, comparație) prin acţiune nemijlocită cu obiectele se 

dezvoltă  memoria, atenţia, imaginaţia și, în același timp, copilul, prin faptul că intră într-o 

colectivitate, își dezvoltă abilități și atitudini care îi vor fi utile mai târziu, la școală: sentimente de 

prietenie, respect, atitudinea de cooperare, de apartenență la un grup, spiritul de învingător. In cadrul 

acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne, se subliniează tot 

mai mult ideea parteneriatelor educaţionale, ce crează oportunităţi de cooperare, consultare, 

comunicare, conlucrare in vederea atingerii unui scop comun. 

Integrarea copilului in şcoală presupune mai întâi formarea unor reprezentări corecte care să le 

permită preşcolarilor o adaptare afectiv- motivaţională la mediul şcolar.În calitatea noastră de părinti, 

educatori sau invăţători ne-am intrebat adesea: “De ce se manifestă adesea unele forme de inadaptare 

a copiilor chiar din primele zile de şcoală? De ce unii elevi din clasa I nu fac faţă cerinţelor şcolare? 

Răspunsurile la aceste întrebări nu trebuie căutate doar in cunoaşterea particularităţilor de vârstă 

şi individuale a copiilor sau in stilul de activitate al învăţătorului, ci se impune o cunoaştere şi o 

analiză atentă a activităţii din grădiniţă şi familie- medii care asigură pregătirea copilului pentru 

şcoală. 

În acest scop, organizarea unor activităţi comune( şcoală-grădiniţă) ce vizează familiarizarea 

copiilor cu munca şcolarilor, cu relaţiile ce se stabilesc între învăţător si elevi, elevi-elevi, ar face ca 

reprezentările copiilor despre şcoală sa fie mai clare,mai coerente si mai apropiate de realitate, acest 

lucru conducând la in debut şcolar optim. 

Unul dintre scopurile educației preșcolare, începând mai ales cu nivelul II de vârstă (grupa 

mare), este pregătirea copilului pentru cea de-a doua treaptă a sistemului național de învățământ, 

școala primară. Educatoarea planifică activități (în principal jocuri) prin care urmărește formarea și 

dezvoltarea unor abilități, capacități, cunostințe utile în clasa I (clasa pregătitoare): recunoașterea și 

scrierea cifrelor, recunoașterea unor sunete, dezvoltarea motrică-trasarea corectă a unor semne 

grafice, dezvoltarea atenției, memoriei, limbajului, etc. 

O trecere eficientă de la grădiniță la școală se poate realiza printr-o serie de măsuri ce implică, 

în primul rând, stabilirea unui parteneriat permanent grădiniță-școală. Colaborarea poate lua mai 

multe forme: 

colaborarea între cadrele didactice: discuții, schimburi de opinii, studierea reciprocă a 

documentelor oficiale, analiza componentelor educaționale ale acestor două trepte obiective, 

conținuturi, strategii didactice; 

desfășurarea unor activități comune grădiniță-școală: jocuri distractive, de mișcare, 

dramatizări, jocuri didactice, vizite, activități practice etc. 
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Spre exemplu, se pot desfășura în parteneriat activități precum: 

 

1. Joc didactic-concurs: ”Descifrează codul”- preșcolarii vor alcătui propoziții despre 

obiecte, ființe, fenomene și le vor reprezenta grafic, fără să le pronunțe cu voce tare. Școlarii vor scrie 

și ei, propria propoziție – prin trasarea de linii, respectând numărul de cuvinte din cea alcătuită de 

preșcolari. Vor câștiga cei care ”ghicesc” propozițiile colegilor; 

2. Joc didactic: ”Sunete, litere, cuvinte”: copiii denumesc cuvinte care încep cu un anumit 

sunet, iar elevii le scriu pe tablă. 

3. Povestea copiilor - ”Eu povestesc, tu scrii!”: preșcolarii le vor dicta elevilor propoziții, iar 

aceștia le vor scrie pe tablă (în caiete); 

4. Joc didactic: ”Probleme distractive”: copiii formează câte 2 mulțimi de elemente, indicând 

cifra corespunzătoare. Elevii vor compune o problemă simplă utilizând mulțimile formate de 

preșcolari; 

5. Activitate practică: ”Un dar pentru prieteni” – se poate organiza cu ocazia diferitelor 

evenimente și sărbători: începutul și sfârșitul anului școlar, ziua prieteniei, ziua copilului, Crăciun, 

Paște. Elevii și preșcolarii colaborează pentru a confecționa felicitări, mărțișoare, obiecte, pe care și 

le dăruiesc. 

6. Joc didactic interdisciplinar: ”Răspunde și scrie”: elevii le citesc celor mici 

întrebările, preșcolarii răspund, iar elevii vor scrie pe tablă răspunsurile acestora. Se pot 

utiliza  metode active precum – diagrama Venn, metoda cubului, metoda exploziei stelare, se vor 

adresa întrebări din sfera de cunoștințe comune: povești cunoscute, anotimpuri, elemente din natură 

(plante, animale, păsări); 

7. Activitate interdisciplinară: ”O poveste în culori”- elevii crează o poveste, iar preșcolarii 

desenează personajele poveștii, realizând împreună o carte. 

8. Vizite la școală – preșcolarii vor observa sala de clasă, cum sunt așezate băncile, 

conținutul ghiozdanelor, manualele, penarul, tabla, vor intra în contact cu elevii și învățătoarea și se 

vor familiariza puțin cu orarul și cu regulile clasei. 

Se pot organiza și vizite ale școlarilor la grădiniță, prilej pentru aceștia de a 

rememora clipele petrecute aici, de a se recrea împreună cu cei mici, care vor lua contact cu 

școala fără a ieși din mediul familiar al grădinita. 

 9. Excursiile și jocurile de mișcare, activități cu un caracter antrenant și distractiv, contribuie 

și ele la crearea unei punți de legătură între grădiniță și școală. 

 

 

Bibliografie: 

 

Păuna, Adriana Camelia. ”Rolul jocului în asigurarea continuității între activitatea din grădiniță și 

cea din școală”. Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010. 

Wallon, Henri. ”Evoluția psihică a copilului”. București, E.D.P. 1975. 
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,,MESERII, ÎNDRĂGITE DE COPII!” 

 

AUTOR: PROF. LUCĂCEL VALERIA 

 

PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ (ON-LINE) 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM ESTE/A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 

PROIECT TEMATIC: „CE O SĂ FIU CÂND VOI FI MARE” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,MESERII, ÎNDRĂGITE DE COPII!” 

GRUPA MICĂ ,,PITICI VOINICI” (2-3 ani) 

GRĂDINIȚA CU P.P. „CĂSUȚA CU POVEȘTI” ZALĂU 

 

TURA I 

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică 

LUNI 

18.05. 2020 

AT: AC: ,,Meserii, 

îndrăgite de copii?”- 

lectură după imagini 

MOMENTUL DE 

MIȘCARE: 

        Joc imitativ: 

,,Tâmplarul bate cuie”.  

 

-recunoaște meseriile din 

imagini; 

-denumește uneltele cu 

care lucreză medicul, 

frizerul, polițistul,, 

tâmplarul, etc. 

Realizarea materialului 

audio- video 

Studiu individual: ,,Planul 

județean de intervenție 

educațională pentru situația 

suspendării cursurilor” 

Surse consultate 

-internet, platforme 

educaționale. 

-ghiduri metodice 

MARȚI 

19.05. 2020 

 AT:AC: ,,Pescarul și 

peștișorii”- activitate cu 

material individual – 

poziții spațiale; 

numerația 1-3 

MOMENTUL DE 

MIȘCARE 

Joc de mișcare: 

,,Pescarul aruncă 

peștișorii în găleată” – 

aruncare cu ambele 

mâini 

-recunoaște poziția 

spațială a fiecărui peștișor; 

-numără peștișorii. 

 

 

 

-apucă peștișorul cu 

ambele mâini și îl lansează 

spre un recipient. 

Consiliul Profesoral 

  

Realizarea materialului 

audio- video 

 

 Surse consultate 

    -internet,platforme 

educaționale. 

 

    -youtube 

MIERCURI 

20.05.2020 

AT: AMM:- 

,,Brutarii”- cântec – 

audiție 

MOMENTUL DE 

MIȘCARE 

Joc de mișcare: 

,,Brutarul plimbă tava” 

--audiază cântecul; 

 

-execută mișcările 

sugerate de textul 

cântecului 

 

 Studiu individual: ,,Cum să 

fim fericiți! Ghid de bune 

practici   

 Surse consultate 

-internet, platforme 

educaționale. 

-youtube 

JOI 

21.05. 2020 

AT: AAÎ: ,Șorțul 

bucătarului”- grupare 

după criteriul mărime; 

pictură prin ștampilare 

- sortează: grupa cartofilor 

, grupa morcovilor. 

 -introdu cartoful mare cu 

partea tăiată în vopsea; 

 

  Realizarea modelului  

 

  Surse consultate 

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

1164



MOMENTUL DE 

MIȘCARE 

Joc de mișcare: 

,,Cartoful se 

rostogolește” 

-aplică cartoful pe șorț 

-procedează la fel și cu 

morcovul 

    -internet, platforme 

educaționale. 

    -youtube 

VINERI 

22.05.2020 

AT: AC.- ,,Clătita 

uriașă”- povestea 

educatoarei 

MOMENTUL DE 

MIȘCARE 

Joc Rulează prosopul 

ca pe o clătită” 

-denumește titlul poveștii 

-denumeste 2-3 

personajele din poveste 

-redă pe scurt fragmente 

din poveste. 

    Proiectarea activităților 

pentru următoarea săptămână 

  Surse consultate 

     -internet platforme 

educaționale. 

     -ghiduri 

CONSILIERE/INERACȚIUNI ON LINE CU PĂRINȚII 

„Cum gestionez eficient situațiile de „crize” (manifestări neplăcute) în medii diferite!” 
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EDUCAȚIA ONLINE - labirint de probleme și soluții 

 

Prof. înv. primar Luciana Rusu                                                                                           

Școala Gimnazială ” Alexandru Ciucurencu”, Tulcea 

 
Lumea educației și învățării se îndreaptă spre formarea online. Avantajele sunt clare: costuri 

reduse, flexibilitate mai mare pentru, posibilitatea de de a instrui un număr mai mare de elevi în 

același timp.  

În plus, se poate monitoriza activitatea elevilor în timp real și se reduce pasivitatea cursurilor 

din clasă. Cu toate acestea, e-learning-ul nu este lipsit de defectele și limite. Instruirea online vine cu 

propriile sale caracteristici, care pot aduce limite în succesul învățării.. E-learning-ul nu trebuie privit 

ca un panaceu. Numai prin cunoașterea problemelor cu care ne-am confruntat în timpul cursurilor 

online, putem identifica metode care șă-i utilizeze întregul potențial. 

Prin urmare, în acest articol, voi prezenta câteva posibile probleme majore ale instruirii online 

și căteva soluții care pot fi abordate în învățarea online. 

 

  Problema 1: Lecțiile online pot fi este plictisitoare 

 

Deși instruirea online este menită să ofere o soluție la plictiseala învățării în sala de clasă, acest 

lucru nu se întâmplă întotdeauna. Multe lecții constau în abordarea de texte nesfârșite, urmate de o 

listă lungă de întrebări cu răspunsuri multiple care nu reușesc să antreneze elevii. Mai mult decât e-

learning, se simte ca e-reading. 

Aceste tipuri de cursuri plictisesc iar elevii nu sunt atrași de formarea online, iar această lipsă 

de implicare și motivație este unul dintre principalele motive pentru care cursurile de e-learning 

eșuează prin neatingerea obiectivelor propuse. O soluție ar fi organizarea unor lecții dinamice, 

distractive și interactive.  

Există în prezent un număr de furnizori care oferă toate tipurile de instruire interactivă, cu 

provocări și aventuri, videoclipuri, povestiri, soluții gamificate, simulatoare pentru activități practice 

și învățare bazată pe joc. Și dacă se dorește și o notă motivațională suplimentară se pot oferi și 

stimulente. Experiența a arătat, de exemplu, că atunci când elevii primesc o calificare oficială sau un 

certificat la sfârșitul unui curs/lecții, ei devin mai implicați în formare. De asemenea, se poate 

promova competiția prin includerea clasamentelor, clasificărilor și premiilor pentru câștigători. 

 Problema 2: Elevii întâmpină dificultăți tehnice 

Deși poate părea evident, problemele tehnice sunt unul dintre principalele obstacole în 

desfățurarea cursurilor online. De foarte multe ori, există probleme de compatibilitate (cu sisteme de 

operare, browsere sau smartphone-uri), cursurile nu se lansează la timp sau elevul nu știe cum să 

folosească aplicațiile incluse în lecții. De foarte multe ori elevii nu au abilitățile necesare utilizării 

instrumentelor online și de asemenea au nevoie de ajutor și asitență din partea unei persoane instruită 

în domeniu, sau chiar din partea părinților.  

Toate acestea adaugă frustrări și reduc implicarea activă, experiența de învățare este întreruptă 

și probabil unii vor abandona cursul.  Ca soluție se poate iniția cursuri pe mai multe dispozitive și să 

se aleagă programe, platforme și aplicații web online care nu necesită multă memorie internă sau o 

conexiune la internet de mare viteză și ușor de accesat. Ar  fi bine să acordăm prioritate cursurilor în 
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care nu trebuie să se  descărcace un program sau să imprimare de documente. Se recomandă 

verificarea calității sunetului (o problemă care este adesea neglijată) și încercarea materialului de 

învățare pe mai multe smartphone-uri, browsere și sisteme de operare. În plus, alegeți cursuri online 

care au o pagină de ajutor simplă.  

Dacă platforma online are un serviciu de chat, o adresă de e-mail sau un forum pentru rezolvarea 

problemelor tehnice constituie un avantaj. 

 Problema 3: Elevii nu pot să socializeze fizic cu ceilalți. 
 

Cursurile online au multe avantaje, dar trebuie să le recunoaștem și limitările. Elevii pot fi 

uneori frustrați din cauza lipsei de contact uman, a absenței unui profesor și a incapacității de a discuta 

cu colegii lor. Uneori, lumea online, oricât de atractivă ar fi, poate deveni prea mică pentru elev și 

poate avea nevoie de un spațiu fizic în care să își rezolve întrebările și să practice cu instrumente 

reale. Pentru asta indicat ar fi inițierea unor grupuri de comunicare personală, forumuri și rețele 

sociale și să încurajăm interacțiunea în lumea online cât mai mult posibil. Se pot organiza seminarii 

web, lucrări de grup sau forumuri în care elevii își pot discuta și rezolva întrebările. Este esențial ca 

elevii să aibă un profesor pe care îl pot contacta (de exemplu, îndrumare prin Skype, ZOOM etc). 

O altă soluție ar fi combinarea cursurilor online cu cele offline. S-a demonstrat că acest tip de 

formare mixtă (cunoscută sub numele de învățare mixtă) întărește ceea ce au învățat elevii și sporește 

valoarea educațională a formării. Prin urmare, fie înainte, în timpul sau după orele de curs, se pot 

organiza dezbateri între elevi sau clase cu profesorul. În acest fel, veți amesteca lumile online și 

offline și veți depăși una dintre cele mai evidente limitări ale e-learning-ului. 

 Problema 4: Elevii nu pot aplica în  practică cele învățate  

Știința a arătat că cel mai bun mod de a învăța ceva este practicându-l (celebrul concept de 

învățare prin a face). Doar practicând lucrurile pe care le facem și le experimentăm (învățare 

experiențială) suntem capabili să interiorizăm și să ne amintim conținutul și abilitățile pe care le 

învățăm. Cu toate acestea, multe cursuri online trec cu vederea această parte și se concentrează 

exclusiv pe conținut teoretic și lecții externe. Drept urmare, elevii nu pot practica și procesul de 

învățare nu își atinge potențialul maxim.  

O soluție ar fi utilizarea de cursuri utile și practice care au simulatoare. Pentru ca elevii să poată 

exersa, o cerință esențială este ca cursurile să fie utile și practice. Ei trebuie să simtă că învățarea  le 

va fi utilă în activitatea lor de zi cu zi și îi va ajuta să se dezvolte personal și profesional.  

Dacă cursurile de e-learning îndeplinesc această cerință, elevii vor putea pune în practică tot 

ceea ce învață în lumea reală. Simulatoarele au fost folosite de zeci de ani (de exemplu, de către piloți 

și chirurgi) pentru a recrea situații din viața reală, astfel încât elevii să poată exersa și experimenta în 

medii sigure și controlate.  

 Problema 5: Calitatea cursurilor este mediocră  

Supraîncărcarea de informații din lumea actuală, cu mii de cursuri și materiale de învățare 

online gratuite și platforme puternice precum Wikipedia, YouTube și Google, cere ca și conținutul 

abordat să fie la cel mai înalt standard. Cu toate acestea, mulți elevii sunt dezamăgiți când descoperă 

că pot învăța mai mulți singuri decât cu cursurile simple, greoaie și mediocre oferite de profesorii lor. 

Soluția ar fi ca în calitate de persoană responsabilă de instruire, una dintre cele mai importante 

misiuni ale profesorului este ca acesta să găsească, să selecteze și să se acorde prioritate celor mai 

interesante, antrenante conținuturi, resurse educaționale și metode de abordare.  

Principiul profesorului trebuie să fie: ”Sunt mai bun decât Google”. 
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Eficiența predării online 

 

Prof. înv. preșcolar Lulaș Claudia Daniela 

 

Predarea online prin mijloace tehnologice în această perioadă atipică a reprezentat modalitatea 

de comunicare și transmitere a informațiilor educative cu preșcolarii/elevii. Aceasta deține un loc 

important în procesul instructiv-educativ, substituind modalitatea tradițională de predare. 

 

Procesul instructiv-educativ în situația de față a fost afectat din diferite motive: elevii nu au 

avut un mijloc de comunicare (smartphone, laptop, tablet), iar părinții nu au avut timpul necesar 

pentru a-l acorda copiilor. Într-adevăr procesul instructiv-educativ poate fi menținut dacă fiecare 

educabil este implicat și susținut să ofere interes. 

 

 În perioada aceasta cel mai difici a fost pentru copiii cu C.E.S., aceștia având nevoia 

permanentă ca cel care desfășoară predarea să fie aproape, înțelegând mult mai bine ceea ce urmează 

a-i fi predate cu scopul însușirii unei noțiuni, a unei deprinderi. În fond prin acest lucru privăm 

integrarea pentru că e dificil de spus faptul că integrăm un copil online. Cum îl integrăm? Online? 

Oare, nu lipsește apropierea și interacțiunea când vorbim de integrare? 

 

Un copil are nevoia permanentă de interacțiune, dar fiind puși în fața acestei probleme în care 

predarea se realizează la distanță această interacțiune fizică este înlocuită și crește din punct de vedere 

vizual, fiind obiectivul principal de realizat. Astfel educatorul este pus în situația unei pregătiri care 

necesită un timp de lucru mult mai mare și mai solicitant.  

 

Pentru elevii claselor primare consider că interacțiunea elev-cadru didactic reprezintă sufletul 

predării. În cadrul predării online interactivitatea poate să devină cel mai important aspect, iar 

învățătorul este pus în ipostaza de a crea conținut dinamic. În zilele noastre acest lucru este ușor de 

realizat, dar pregătirea pentru asemenea lecții necesită mai mult timp decât pregătirea orelor clasice. 

 

La preșcolari am observat cât de afectat este procesul de predare deoarece chiar dacă activitățile 

se realizează online, nu avem susținerea necesară a părinților, care în această perioadă sunt cheia 

comunicării cu preșcolarii. Pot spune că este dificilă comunicarea cu preșcolarul cu C.E.S. uneori 

acesta refuzând participarea online, neînțelegând comunicarea în acest mod.  

 

De asemenea, apare situația în care cadrul didactic simte că este depășit de situație în momentul 

în care există preșcolari/copii fără acces la internet. Dacă educabilul este lipsit de acest lucru, cum 

vom putea realiza integrarea pentru copiii cu C.E.S? Sunt aspecte care afectează predarea și învățarea 

și să nu mai vorbim de evaluare. 

 

Concluzionând, predarea online nu va putea niciodată să înlocuiască mediul care doar școala îl 

poate crea prin interacțiune și apropiere fizică. Prin predarea online incurajăm utilizarea  mult mai 

ridicată a mijloacelor tehnologice, ceea ce înainte acest aspect era exclus.  

 

Predarea online sau predarea de acasă reprezintă prezentarea de conținut informațional, într-o 

manieră diferită, și anume folosind mijloace tehnologice.  
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Paralelă între învățământul online și tradițional 

 

 

Prof. Lulușa Cristina                                                                                                          

Liceul Teoretic Sebiș, județul Arad 

 

 

În contextul pandemiei, starea de urgență instituită de la o zi la alta, a provocat un adevărat 

experiment în domeniul educației. La nivel mondial, sistemele educaționale au fost 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. În 

acest context, 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, 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 în mod util. Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea.  

În ultima perioadă, se discută tot mai mult despre studierea online și  cum o afectează pe cea 

tradițională (clasică). Datorită acestui fapt, în timp, s-au format cel puțin două grupuri: pro și 

contra. Totuși aceste stiluri educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte. 

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. 

În urma unor analize, de când predarea și învățarea s- au mutat în școala de acasă se pot trage 

câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării tradiționale: 

  

Predarea online - avantaje: 

 

✓ Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 

✓ 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 ale 

părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor cu care lucrează copiii; 

✓ Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei. 

 

Predarea tradițională (față în față) - avantaje: 

 

✓ 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. 

 Dezavantajele învățării online: 
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✓ Dificultăți în utilizarea tehnologiei  (profesor, elev, părinți). 

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ Situații limită - O persoană este într-un anumit context în care nu poate avea acces la internet 

sau nu își 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. 

✓  Controlul dificil din partea profesorului  asupra activității de învățare a copilului în timpul 

orei. Spațiul de acasă a devenit foarte aglomerat în condițiile telemuncii și a școlii online. În familiile 

cu mai mulți copii sau cu un spațiu de locuit restrâns acest lucru se resimte puternic. 

 

Deci, metodele educaționale tradiționale nu trebuie înlocuite, ci perfecționate. Vor exista în 

continuare cursurile tradiționale împreună cu instrumentele și tehnologia digitală, iar  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, s-ar putea 

interpreta că aceasta însemnă 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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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE                                                                         

Provocările predării în sistem online 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION CIORĂNESCU MOROENI                                       

PROF. LUNGU MARIA MIRABELA 

 

Era informației și a vitezei, în general, a schimbat semnificativ modul în care noi, oamenii, 

interacționăm între noi și nu numai. Schimbarea, evoluția nu înseamnă ceva rău, timpul fiind cel care 

ne ajută să ne adaptam, mai mult sau mai puțin, la diverse situații.  

Învățământul sau școala la distanță ni se părea ceva neobișnuit sau un lucru probabil să se 

întâmple într-un viitor mai îndepărtat. Dar în contextul pandemic, acest lucru s-a desfășurat cu o 

rapiditate ieșită din comun, luând pe toată lumea prin surprindere. Pandemia a revoluționat maniera 

în care cadrele didactice organizează lecțiile.  

Sistemul de învățământ a fost afectat destul de mult de toate aceste măsuri și schimbări, iar 

partenerii educaționali- profesori, elevi și părinți- au fost nevoiți să ia atitudine și să se adapteze la 

ceea ce înseamnă predare și învățare în sistem online într-un timp aproape record. Consider că 

profesorii au întâmpinat destule dificultăți în procesul de adaptare pentru predare la distanță, deși 

multe instituții au făcut demersuri pentru a ne susține, a ne ajuta să folosim tehnologia pentru a face 

cursurile atractive pentru elevi. Cu toate acestea, cel mai bine am reușit să ne descurcăm singuri, 

descoperind tehnici și activități, utilizând o platformă accesibilă. 

Fiind profesoară de limba engleză la o școală din mediul rural, a trebuit să mă conformez și să 

găsesc cele mai bune soluții și metode pentru ca lecțiile mele să se desfășoare într-un ambient plăcut, 

atractiv și interactiv. Pe deasupra, a trebuit să mă gândesc și la nevoile de învățare ale elevilor și la 

ritmul lor.  Nu mai exista o sală de clasă,o tablă și elevi care să umple băncile. M-am simțit panicată, 

copleșită de tot ceea ce se întâmpla.  

În perioada cursurilor online am utilizat platforme precum Google Classroom( activități 

asincron ), Zoom și G-Suite-Google Meet ( activități sincron ). Am întâmpinat dificultăți legate de 

modul de utilizare, de conectare, însă o dată depășite am constatat că nu este chiar așa dificil, reușind 

să utilizez diverse aplicații pe placul elevilor mei. Pot spune că elevii, în special cei de la gimnaziu, 

au fost foarte receptivi și nu au întâmpinat mari probleme cu tehnologia.  

Totuși, școala online are și puncte forte, dar și slabe.  Ca și avantaje- utilizarea mijloacelor 

moderne și interactive în procesul de instruire, iar acest lucru a făcut lecțiile mai plăcute și elevii au 

fost mult mai implicați. Pentru captarea atenției / feedback am folosit , prezentări powerpoint, 

Mentimeter, Whiteboard.fi ( Kahoot ), pentru aplicații/exerciții interactive – Liveworksheet.com., la 

finalul fișei de lucru exista posibilitatea ca elevii să-și verifice punctajul, nota sau puteau să trimite 

pe email, profesorul verificând în particular. Un alt aspect pozitiv a fost utilizarea într-o mai mare 

măsură a manualelor digitale și a site-ului youtube.com pentru explicații suplimentare sau pentru un 

moment de relaxare. Aceste aspecte au îmbunătățit calitatea actului instructiv-educativ, ieșind din 

tiparele unei lecții clasice, uneori nu foarte atractivă,de exemplu lecțiile de gramatică. 

Punctele slabe ale școlii online au fost următoarele: dezinteresul unor elevi, absenteismul, 

problemele cu conexiunea la internet, experimentate atât de mine, cât și de către elevi, identificarea 

și folosirea  unor instrumente de evaluare corecte și eficiente. Faptul că se aflau în zona lor de confort 

i-a determinat pe unii elevi să nu mai reacționeze corespunzător și să trateze totul cu indiferență. Lipsa 
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de interacțiune față în față a avut , din nou, un impact negativ asupra lor. La început, unii elevi opreau 

camera în timpul activităților sincron, motivând că aceasta nu funționează. Alte ori, în momente de 

evaluare orală, unii elevi ezitau să răspundă sau invocau motive tehnice atunci când nu existau. 

Elevii claselor primare, clasa Pregătitoare –I, de asemenea, au avut probleme de utilizare a 

platformelor pe cont propriu. Pe perioada cursurilor online a fost necesar ca ei să fie asistați de un 

adult, de părinți, pentru a putea participa activ la ore.  

În concluzie, indiferent de locul de desfășurare a procesului de predare sau învățare, elevul 

trebuie să fie în centrul activităților deoarece elevii sunt diferiți, iar profesorul trebuie să găsească 

modalitățile și mijloacele cele mai bune pentru ca elevii să fie motivați și implicați. 

Cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat a fost lipsa de structură și lipsa unei 

infrastructuri minime ( laptop/ tabletă/ telfon, internet ), precum și lipsa cunoștințelor tehnice ale 

cadrelor didactice, a elevilor și a părinților, mai ales la început. 

Important este că am majoritatea am fost deschiși spre nou, am acceptat provocările și realitatea 

care se află într-un continuu proces de schimbare, de învățare și dobândire de noi competențe, de data 

aceasta multe competențe digitale. 
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PROFESOR ÎN PANDEMIE 

 

PROF. VERONICA LUCIANA LUNGU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLĂDEȘTI 
 

 

Pandemia a adus schimbări majore în viața oamenilor. Poate și mai mult, noi- profesorii am 

simțit presiunea acestei perioade. 

Am fost luați pe nepregătite. Ne-am trezit într-o zi că școala se închide . Ce vom face? Cum va 

fi? Acestea sunt întrebările care descriu bine agitația din cancelarie, nesiguranța în care am fost 

aruncați fără veste. 

Ce am făcut eu? La această întrebare voi răspunde din două perspective diferite: în calitate de 

profesor, dar și în calitate de director ( pe vremea aceea ocupam această funcție). 

Eram profesorul de limba română al clasei a VIII-a și îmi făceam griji pentru elevii mei, mai 

ales că urma Evaluarea Națională.  Am avut inspirația să fac rapid un grup de whatsApp, dar nu era 

suficient. Un elev mi-a sugerat să ne vedem pe skype , altul pe DUO- o aplicație ce se putea utiliza 

doar cu numărul de telefon fără cont gmail. Am ales caeastă a doua variantă pentru că ni s-a părut 

mai practică în momentrul acela, mai ales că nu aveam prea multe cunoștințe în domeniu. Ce bucurie 

am trăit a doua zi de dimineață când am reușit să ne vedem!Lecția s-a desfășurat neașteptat de bine. 

Și am continuat până când am trecut pe o platformă digitală. 

Toată vara m-am documentat, am participat la diferite training-uri care ne învățau cum să 

folosim diferite aplicații și platforme digitale.Am descoperit aplicațiile google care mi-au fost de mare 

ajutor în crearea și desfășurarea lecțiilor.  

În fiecare zi , după ce terminam orele sincron, mă pregăteam pentru următoarea zi și îmi 

spuneam: "Trebuie să realizez niște lecții deosebite cu care să-mi atrag elevii și să-i fac să le placă și 

orele online!". Prima întrebare pe care le-o adresam zilnic era:"Cum vă simțiți?" și încercam să-i 

încurajez.Predam cu toată energia și determinarea chiar dacă aveam și spectatori, nu îmi păsa pentru 

că știam că fac tot ce ține de mine să mergem mai departe în timpuri la care nici nu visam. Am 

constatat că elevilor le plăceau lecțiile mele, mă așteptau cu nerăbdare, îmi trimiteau mesaje 

emoționante. 

Într-o altă zi, prichindeii mei de la clasa a Va m-au așteptat cu mesaje prin care îmi mulțumeau 

că le sunt alături și îmi declarau dragostea lor necondiționată. M-au făcut să plâng de emoție și am 

înțeles că toată zbaterea mea nu a fost în zadar. 

Când ne-am întors în februarie 2021 la școala față în față , elevii mei mi-au spus că le lipsește 

Jambord-ul și manualul digital. 

În calitate de director , mi-am spus din prima clipă că trebuie să fac ceva ca școala să se 

desfășoare și în pandemie. Am achiziționat o platformă , am muncit nopți întregi pentru a face conturi 

cadrelor didactice și elevilor. Familia mea m-a susținut și m-a ajutat în acest demers. Am fost 

norocoasă că fiul meu de 14 ani mi-a fost alături și m-a ajutat cu toate cunoștințele lui digitale care 

erau mai multe ca ale mele. Le-am oferit colegilor și părinților suport tehnic, dar mai ales emoțional. 

Vorbeam zilnic cu colegii la telefon și îi încurajam. 

Apoi s-a pus problema elevilor care nu aveau cele necesare pentru a participa la ore. Am găsit 

soluția ca să distribuim tabletele obținute prin programul Digitaliada elevilor care nu aveau 

dispozitive . Am mers din casă în casă cu doamna consilier educativ și cu fiul meu pentru a duce 

elevilor tablete. Dar nu era de ajuns pentru că trebuia să conectăm tabletele la internet ( unii elevi nu 

aveau internet), trebuia să le configurăm conturile . Am vorbit cu vecinii să le permită să se conecteze 
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la internet prin wi-fi elevilor care nu aveau internet. Și uite așa am reușit performanța ca la sfârșitul 

lunii mai 2020 circa 80% dintre elevii școlii participau la orele online.  

Azi când am pus pe hârtie toate acestea , mi-am dat seama ce importante au fost energia și 

dorința mea ca viața școlii să meargă mai departe cu toate obstacolele pandemiei. 

Pandemia ne-a schimbat , zic eu că ieșim din toată această situație mai împliniți sufletește pentru 

că am făcut tot ce trebuie pentru elevii noștri . Ne-am adaptat rapid la schimbare demonstrând tuturor 

că un profesor determinat e o forță și ca o stâncă în calea furtunii își apără elevii.  
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘC.: LUPAȘCU ELENA-NICOLETA 

 

 

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 compromise și o 

încercare de a face tot posibilul într-un context de educație atipic și incomod, mai ales pentru clasele 

mici .” 

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 „bandă rulantă” pe care sunt invatați copiii. Aceasta metodă nu este una 

utopică, așa cum s-ar crede. Hai să privim avantajele și dezavantajele sale. 

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 constranși de orarul școlii 

și 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 ii 

place să se trezească„cu noaptea-n cap”, cu atât mai puțin copiilor. Școala de acasă le permite să 

doarmă relaxat, fără frica zilei următoare, fără teama că, din minut în minut, alarma de la ceas le va 

zăngăni în cap. 

Homeschooling-ul mai oferă și o 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 acasa 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 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, așă că faptul că poți 

sî 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.  

Vei avea cheltuieli suplimentare. Bun, să zicem că nu apelezi la un meditator și nu ești singur 

în aventura de homeschooling. Tot va trebui ca unul dintre părinți să renunțe la serviciu. Astfel, 
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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 ai decis să rămâi cu micuțul tău acasă, trebuie să conștientizezi că veți sta 

împreună cam toată ziua. Dacă ți se pare că va fi obositor sau crezi că nu te vei simți bine să stai atâta 

timp cu cel mic, atunci 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 

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 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. 

„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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ȘCOALA ONLINE 

în cazul elevilor cu cerințe educative speciale 

 

Prof. Lupu Simona,                                                                                                           

Liceul Tehnologic Transilvania Deva 

 

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuitatea activităților didactice la distanță, în 

perioada pandemiei. Cu toate acestea, o mare parte din activitatea didactică de la clasă sau din 

cabinetul psihopedagogic nu se poate realiza online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra 

evoluției elevilor cu dificultăți de învățare.  

Profesorii de sprijin 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 etc.  

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente multe limite în ceea ce privește 

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 realiza în mediul 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 elevii cu care interacționează și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin 

activitățile din cadrul cabinetului de sprijin. Este foarte dificilă interacțiunea cu un elev cu CES în 

contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online, iar în timpul orei apar tot 

felul de factori perturbatori.  

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea 

în timp real între profesor și elevi. 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) prin intermediul limbajului non-verbal, 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 elevului căruia i te adresezi, îi determină pe profesori să construiască un 

discurs corect, consistent, fluid.  

Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă 

a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele 

indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale 

sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de 

banda limitata sau de trafic încărcat.  

Un element interesant 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 de la toate 

ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ mai mare pentru profesorii din 

învățământul primar.  
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Grădinița online, grădinița mea!                                                                                        

Cum reușim să ne atingem obiectivele propuse? 

 

Prof. învățământ preșcolar Măcăneață Iulia – Gabriela                                        

Grădinița „Alice”, Sector 2, București 

 
„Unicul lucru care ne aparţine e iubirea pe care o dăruim.” (Isabel Allende) 

După cum bine știm, în ultima perioadă cu toții ne-am confruntat cu o serie de evenimente care 

ne-au pus la încercare, mai mult sau mai puțin. Adevărul este că tehnologia face parte din viața 

noastră, iar cei mici sunt atrași în mod special de mediul digital.  

Grădinița online a fost o provocare atât pentru profesori, cât și pentru ceilalți actori implicați în 

actul educațional, și anume, părinții și cei mai importanți, preșcolarii. Profesorii acordă o importanță 

căutării materialelor cât mai avantajoase, accesibile și fascinante pentru preșcolari, cu pregătirea 

lecțiilor ce urmează a fi învățate, ca acestea să fie realizate într-un mod cât mai plăcut pentru cei mici. 

Adevărul este că mediul online a venit cu o serie de avantaje, dar și cu o alta de dezavantaje. 

Pe de o parte este bine-cunoscut faptul că nu toți copiii au acces la internet sau la un dispozitiv care 

să-i asigure participarea la orele desfășurate în mediul online. De asemenea, accesul la internet nu 

este de fiecare dată de partea noastră, atât profesorii, cât și preșcolarii întâmpinând dificultăți reale în 

ceea ce privește conexiunea la internet. 

Pe de altă parte, grădinița online vine și cu o serie de avantaje, printre care se pot enumera 

dezvoltarea creativității și independenței acestora. Am fost întrebată de cele mai multe ori cum am 

reușit să îmi susțin orele online ținând cont că lucrez la nivel preșcolar? 

De fiecare dată am zâmbit și am dat același răspuns. Am reușit, dar nu a fost ușor! În primul 

rând, părinții preșcolarilor au fost cei datorită cărora am reușit să îmi ating de fiecare dată obiectivele 

propuse. Comunicarea permanentă și implicarea acestora au fost primordiale pentru a reuși.  

În al doilea rând, copilașii deși au vârste diferite, 4-5 sau chiar 6 ani, fiind o grupă mixtă au fost 

foarte implicați în tot ceea ce aveau de realizat. Da! Este dificil să-i captezi atenția unui copil de 3 ani 

sau chiar de 4 ani în cadrul orelor online, dar nu este imposibil! 

În continuare, ceea ce doresc să subliniez este că am învățat să-i ascult pe cei mici. Să le ascult 

dorințele și să adaptez fiecare sesiune video, astfel încât să știu că ei au fost mulțumiți. Da, așa este! 

Satisfacția pe care o ai la final este una cât se poate de reală și de nedescris. 

Ce presupune acest lucru? În afară de faptul că am urmat programa școlară, la fiecare sesiune 

pe o susțineam, îi întrebam pe cei mici ce și-ar dori să învețe, cum și-ar dori să se desfășoare ora și 

când? De ce am făcut aceste lucruri? Pentru că este necesar să-i ascultăm pe miuți și să ne implicăm 

activ în ceea ce ei își doresc, pentru că doar așa vom obține la rândul nostru ceea ce ne dorim. 

În al treilea rând, evident că a fost nevoie de implementarea unor reguli de bază. Da, copiii știu 

să asculte și să se adapteze mult mai ușor cerințelor, decât o vom face noi, adulții vreodată. Spun 

reguli de bază, deoarece sunt reguli simple precum, ridicăm mânuța înainte să vorbim, ascultăm ce 

are de zis fiecare coleg sau colegă în parte și nu facem altceva în timpul desfășurării lecțiilor online. 

Aceleași reguli pe care le aplicăm și în cadrul orelor față în față.  
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A fost puțin dificil pentru început, deoarece ei se aflau în spatele unor ecrane și cel mai 

important aspect este că erau acasă, în sânul familiei, iar de aici se poate deduce că simțeau nevoia 

de a se alinta mult mai mult decât de obicei. Însă, la fel, nimic nu a fost imposibil! 

Grădinița online a venit și ne-a luat prin surprindere pe toți, dar am reușit să ne adaptăm și să 

răzbatem toate piedicile întâmpinate.  

Cum am reușit acest lucru? Cu multă dăruire și implicare, răbdare și perseverență, comunicare 

și înțelegere, și nu în ultimul rând cu multă iubire. Iubire pentru profesia de dascăl, iubire pentru copii.  
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ȘCOALA ONLINE 

 

Prof. înv. preșc. Macovei Minodora                                                                                

Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”,                                                              

Podoleni, Jud. Neamț 

 

Cea mai importantă componentă a unei societăți care-l poate ajuta pe copil să-și atingă 

potențialul maxim în viață, este educația. Ioan Cerghit spunea ca educația poate fi privită ca un proces, 

ca o acțiune de transformare pozitivă, pe termen lung a ființei umane dar și ca o acțiune de dirijare a 

evoluției individului ce are ca scop formarea unei personalități autonome și responsabile. Educația 

formală are loc, de obicei , într-un cadru instituționalizat și este realizată cu implicarea totală a 

cadrului didactic și a elevului. Incepând cu anul 2020 a aparut o nouă provocare pentru elevi dar și 

pentru profesori și anume „școala de acasă, la distanță sau online”, când nimic nu mai este ce a fost 

sau cum a fost. 

Pentru susținerea activităților de învățare la distanță, actorii educaționali utilizează de cele mai 

multe ori aplicații simple pentru comunicarea cu clasa și individuală (cu fiecare elev) cum ar fi 

Whatsapp sau Messenger, sau apelurile telefonice. De asemenea, se folosesc  resursele educaționale 

deschise și conținuturile digitale, site-urile cu informații și ilustrații, bibliotecile online, simulările, 

softurile educaționale, laboratoarele virtuale, muzeele virtuale, Digitaliada, LearningApps cât și 

platformele specializate de elearning și aplicațiile pentru apeluri video/ videoconferințe precum 

Webex, Zoom, Meet, Teams. 

Constantin Cucoș spunea că „Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un 

demers pedagogic ce presupune redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, 

„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.” 

Cadrele didactice, în realizarea activităților didactice la distanță, se pot confrunta cu nenumarate 

probleme cum ar fi: 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 sau atractive pentru toți 

elevii, lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare, lipsa conținutului educațional 

(resurse digitale) în domeniul disciplinei , lipsa unui computer suficient de performant cât și lipsa 

timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Elevii întâmpină dificultăți ce constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți 

tehnice cum ar fi- 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, lipsa unui program bine 

structurat, lipsa controlului și monitorizării constante a activității, acces limitat la Internet, lipsa 

suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților. 

Toate aceste probleme pot fi remediate iar lecțiile la distanță pot fi abordate cu succes dacă 

există o motivație suficientă din partea tuturor celor implicați în procesul instructiv-educativ. Despre 

acest subiect, prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, spunea că „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 
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feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată un 

impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece 

dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile altfel în această perioadă.”  
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Online-ul - o provocare pentru educație 

 

 

Prof. Monica Macovei, 

Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Iași 

 

 
 

În ziua de 11 martie 2020, școlile suspendă, oficial, activitatea de învățare. Se presupunea că 

nu mai mult de două săptămâni, dar termenul s-a prelungit, iar decizia de a închide școlile până la 

sfârșitul anului școlar a fost un „șoc” pentru întreaga societate. 

”Școala online” a început ca o alternativă, ca o posibilitate de a menține legătura elevilor cu 

profesorii, urmând ca, după vacanța de Paște, să devină obligatorie și, mai mult, unica metodă de 

predare, învățare și evaluare. 

Acest ordin a venit la pachet cu o serie de avantaje și dezavantaje. Puse în balanță, oare în ce 

parte ar înclina mai mult? Cred că știm cu toții, dar situația ne constrânge și încercăm să facem totul 

util, plăcut și eficient. 

Așadar, privind partea plină a paharului, ”școala online” dă continuitate ideii de școală, legăturii 

profesor-elev și elevilor între ei. Sistemul virtual este unul bun și pentru o reușită constantă, elevii 

sunt motivați (prin sancțiuni/ recompense/ jocuri/ discuții virtuale) să participe la aceste cursuri pentru 

a ține pasul cu materia sau pentru a încerca acest sistem inovator. Aceste cursuri sunt desfășurate în 

mod interactiv prin jocuri educative online (alături de profesori) folosind diferite platforme sau 

aplicații destinate învățării. 

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, nu îi citește găndurile doar din priviri. 

Online-ul poate să creeze anumite facilități în modelarea unor fenomene sau corpuri greu accesibile 

direct, dar nu poate să înlocuiască exercițiile directe pentru formarea unor deprinderi practice. Nu 

cred că procesul de învățare poate să se desfășoare exclusiv online, oricât de evoluate și perfecționate 

ar fi platformele educaționale. De aici, balanța începe să se încline în partea negativă a acestui 

fenomen „Școala online”. 

Școala nu înseamnă doar ore, înseamnă prietenie, socializare, recreere, gândire, joc, program 

bine stabilit, teme, învățare în grup și păreri personale. Se înțelege că elevii nu își pot dezvolta toate 

aceste capacități și atitudini prin intermediul calculatorului, mult prea departe de profesorul lui, de 

modelul lui, de sprijinul lui, de colegii lui. 

Nimeni nu poate crede că trecerea de la educația față în față la ”educația online” se poate face 

în câteva săptămâni sau chiar luni și este și eficientă. Nu se rezolvă o criză în altă criză! 

Dacă raportul dintre ”învățarea online” și cea tradițională va fi unul echilibrat, dacă programele 

școlare vor fi gândite astfel încât să răspundă nevoilor reale ale elevilor, dacă statul va face investiții 

masive în învățământ, toate aceste soluții ar putea să conducă la reducerea abandonului școlar, a 

decalajelor între elevii proveniți din medii diferite, la învățare eficientă, la dezvoltare. Sunt 

însă prea mulți de dacă. 

Predarea este un act empatic. Este important contactul vizual profesor-elev pentru a constata 

câtă uimire, neînțelegere sau bucurie stă în ochii celui din urmă după o oră de curs. Cel mai bun 

feedback, nefalsificabil, e acela al interacțiunii vii. Nefiind față în față, văzându-ne doar printr-un 

ecran, limitat și el, expresiile faciale și corporale cât și mesajul în sine se distorsionează și, cu cele 

mai bune intenții de altfel, riști să dăunezi comunicării și încrederii create între profesor și elev. Un 

telefon, o tabletă, un monitor, oricâte informații ar emite, nu pot transmite și sentimente, trăiri 

sufletești, nu pot crea convingeri, valori și caractere. 
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În ciuda a tot ceea ce se întâmplă, a noilor condiții, profesorii au căutat, au învățat, s-au implicat 

pentru a continua educația elevilor din dragoste pentru ei și pentru această frumoasă profesie. A fi 

dascăl nu înseamnă să te limitezi la ceea ce știi, înseamnă mereu să crești, să înveți noul care se 

schimbă mereu și să te adaptezi situațiilor neprevăzute din care, cine știe, poate ieși ceva și mai bun. 

Chiar dacă au întâmpinat multe obstacole și neplăceri cum ar fi cursuri de perfecționare, nemulțumiri  

ale elevilor și părinților, nopți nedormite, cadrele didactice nu au lăsat nimic să le stea în cale spre a 

le creiona elevilor un drum lin spre cunoaștere. 

Înainte de a se găsi metode de predare și recuperare a orelor în mediul online, trebuie să fim 

oameni și să înțelegem că perioada nu este una plăcută. Atât elevii, cât și cadrele didactice, deja duc 

o luptă prin schimbarea modului de viață și toată această încărcătură, deși relativ utilă, ar putea să le 

facă rău dacă nu este gestionată echilibrat, cu răbdare și curaj. Altfel spus, cui dăm prioritate, școlii 

cu virtuțile, mijloacele și actorii ei multimilenari sau unui mijloc nou care oricând poate fi înlocui cu 

un altul.  

 

”Scopul educației este să trasforme oglinzile în ferestre.” Sydney J. Harris 
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PROVOCĂRILE EDUCAȚIEI ÎN ERA DIGITALĂ 

 

 
Macovei Ștefania Alina 

 
 
Tehnologia evoluează într-un ritm mai rapid decât oricând și transformă multe aspecte din viața 

noastră. Acest lucru este valabil și pentru piața muncii. Introducerea diferitelor tehnologii schimbă 

majoritatea profesiilor din toate industriile. Aceste implicații necesită un răspuns adecvat din partea 

sistemelor noastre educaționale, dacă dorim să educăm cetățenii, angajații, angajatorii și antreprenorii 

viitorului. 

Datorită acestor schimbări tehnologice rapide, sistemul de învățământ trebuie să se lupte să se 

adapteze, nu numai în ceea ce privește modul de utilizare a tehnologiilor, ci și în ceea ce privește 

formarea profesorilor care, la rândul lor, să poată forma și dezvolta elevilor abilitățile necesare de 

utilizare a noilor tehnologii. 

Dobândirea de competențe digitale merge mână în mână cu o abordare de învățare pe tot 

parcursul vieții, dezideratul educației. 

Școlile sunt punctul de plecare pentru educarea competențelor digitale, iar profesorii ar trebui 

să fie în centrul transformării. Pentru aceștia ar trebui să fie organizate cursuri de perfecționare 

gratuite care să fie obligatorii. Consider că în fișa postului oricărui profesor de  azi ar trebui prevăzut 

faptul că acesta trebuie să aibă competențe digitale.  

Din păcate, ne lovim de lipsa echipamentelor necesare formării și dezvoltării la profesori a 

acestor competențe, dar și de refuzul cadrelor didactice mai ales a celor cu o vechime considerabilă,  

de a participa la astfel de cursuri.  

Așa cum spuneam educația competențelor digitale începe la școală și, din păcate, nu toate 

școlile sunt conectate la o rețea de internet și nici sunt prevăzute cu calculatoare care să fie utilizate 

atât de cadrele didactice, cât și de elevi. 

Recent am fost puși într-o situație pentru care nu am fost pregătiți: predare-învățare-evaluare 

on-line. Datorită pandemiei am fost nevoiți să stăm în casă și să facem activități educative cu elevii 

fiecare cum a putut: unii pe calculator, alții trimițând doar niște fișe, iar alții... deloc.  

Fără să fim întrebați dacă avem o pregătire în domeniu, dacă avem mijloacele necesare 

desfășurării activităților on-line, am fost puși din nou în fața faptului împlinit, ni s-a pasat toată 

responsabilitatea pe umerii noștri și fiecare dintre noi a trebuit ,,să se descurce” cum a putut mai bine, 

de foarte multe ori sub privirile foarte vigilente ale părinților.  

Dintre provocările cu care m-am confruntat eu în această perioadă pot enumera: 

- alfabetizarea mea în utilizarea unei platforme digitale 

- alfabetizarea unor copii în utilizarea unui instrument digital (calculator, tabletă, telefon). Știm 

că în ultima perioadă majoritatea ,,învățaților” ne recomandau ca cei mici să nu stea prea mult în fața 

unor astfel de instrumente pentru că le afectează atenția li concentrarea și de aceea am întâlnit și copii 

care nu știau să le folosească pentru că părinții le-au interzis folosirea lor, sau i-au lasat să le 

folosească doar câteva minute pentru a se juca. 

- inexistența unor materiale digitale care să poată fi utilizate la clasă (o bibliotecă on-line cu 

lecțiile și aplicații necesare pentru fiecare clasă și fiecare disciplină) 

- lipsa unor manuale interactive 

- numărul mare de elevi din clasă a făcut ca învățarea on-line să fie foarte dificilă. Mi-a fost 

foarte greu să îi urmăresc pe toți, să îi văd dacă își notează sau rezolvă, fără ,,ajutor” sarcinile date 

- corectarea temelor sau a activităților independente  
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- lipsa tehnologiei în rândul unor elevi. Am avut și câțiva elevi care uneori nu s-au putut conecta 

pentru că mai aveau frați/surori care trebuiau să intre cu alte cadre didactice sau pentru că și părinții 

trebuiau să lucreze de pe același calculator. 

Consider că școala românească nu a fost și nu este în continuare pregătită pentru un astfel de 

învățământ. Cu toatea acestea predarea-învățarea în secolul XXI nu mai trebuie să se desfășoare între 

cei patru pereți ai sălii de clasă. Datorită noilor tehnologii elevii au la îndemână un vast depozit de 

informații și își pot oferi singuri răspunsuri la unele întrebări pe care le au.  

Profesorul nu mai reprezintă acea entitate care are toate răspunsurile, ci el este un partener al 

elevului, un ghid care îl îndrumă pe drumul cunoașterii.  Deci, practicile pedagogice trebuie să fie în 

mod necesar schimbate în sensul în care activitățile să fie proiectate astfel încât să ofere elevilor, sub 

îndrumarea cadrului didactic, oportunități de a descoperi singuri răspunsurile, de a-i pregăti pentru o 

formare continuă. 

Deși TIC-urile furnizează o serie de instrumente puternice care pot ajuta la transformarea sălilor 

de clasă izolate, centrate pe profesori, în medii de cunoștințe interactive, bogate, axate pe elev, la noi 

există o minimă preocupare din partea factorilor abilitați să asigure cadrul legal și instrumentele 

necesare unei astfel de învățări.  

Tehnologia digitală oferă multe oportunități pentru educație și economie. De aceea are nevoie 

de ,,un răspuns adecvat” al politicii și politicienilor. Până va veni acel ,,răpuns” mult așteptat rămâne 

tot în sarcina noastră, a cadrelor didactice, confruntarea cu tehnologia și formarea elevilor pentru a 

dobândi „abilități ale secolului XXI” cu ce avem la îndemână pentru că vrem, nu vrem, era digitală 

este adevărul vieții noastre de astăzi. 
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Școala on-line 

 

Prof. înv. primar Macsim Elena,                                                                                     

Școala Gimnazială nr. 2 Draxini 

                          

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 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. 
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- 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 

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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GRĂDINIȚA ÎN ONLINE 

 

Prof. înv. preșc. Madar Florina Livia                                                                                

G. P. P. Nr. 30 Oradea 

 
Din luna martie a anului 2020  cuvânt online s-a regăsit în vocabularul tuturor, fie că vorbim 

despre profesori/ educatori, părinți și copii deopotrivă, datorită situației pandemice în care s-a aflat 

întreaga planetă. Însă dintre toate nivelurile de învățare, nivelul preșcolar a fost cu siguranță cel mai 

afectat, dacă ne raportăm la eficiența învățării online.  

 

Scolile au putut să-și treacă activitatea de predare, în timp relativ real în online, însă nevoile 

preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu ceilalți copii, capacitatea mică de 

concentrare cât și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional au făcut ca învățarea în online să fie 

o adevărată provocare, pentru preșcolarii grupelor mari/ mijlocii și chiar imposibilă pentru cei ai 

grupelor mici.  

 

La vârsta preșcolară copiii au nevoie să fie în permanență conectați unii cu ceilalti să își vadă 

colegii și educatorii, să se conecteze direct cu ei să se joace unii cu ceilalți, să socializeze. Așadar în 

predarea online la grădiniță a fost nevoie de abordarea unei alte perspective asupra copilului în care 

a fost necesar sprijinul și suportul părinților, deoarece copiii au avut aceleași nevoi pe care le au avut  

și în grădiniță, de exemplu:  să se joace unii cu ceilalți,  să își împartă  jucăriile, să-și  folosească toate 

simțurile pentru a putea explora sau pentru a putea descoperi proprietățile diferitelor obiecte.. Astfel 

că noi educatoarele, am fost nevoite să alegem foarte bine tipurile de activități care se pot desfășura 

în mediul online și cu care copiii sunt obișnuiți în  grădiniță.  

 

Pe pagina de facebook a grupei la începutul săptămânii în curs am transmis părinților sugestiile 

de activități, materialele cât și indicațiile de ordin metodic deoarece la fel ca și în formatul  fizic, 

educatorul  trebuie să fie prezent  acolo  să-l ghideze  pe copil, să-l învețe să descopere lumea 

folosindu-și toate simțurile.  

 

Trebuie fim prezenti indiferent de cadrul în care de desfășoară activitatea pentru copii nu pentru  

părinții acestora deoarece copii au nevoie să trăiască  exeriențe în cadrul cărora să se  poată simți 

ascultați, valorizați și apreciați.  

 

Cred cu tărie că și activitatea desfășurată  în online putem să trasmitem copiilor ,cu toate că este 

mai greu, emoție prin gesturi, filmulete  cu rezultatele muncii lor , bucurie dragoste  și mai presus de 

toate să-le arătăm că le suntem aproape chiar dacă acest lucru nu este posibil fizic. 

 

Experienta aceasta a activității desfășurată în online poate fi o învățătură, pe care adesea o 

desprindem din povești, despre cum putem fi împreună chiar dacă ne aflăm la o distanță mare unii de 

alții.  

 

Bibliografie:  

 

Internet – EduPedu.ro 

http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online uti 
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Metode și tehnici de evaluare în învățământul online 

 

Prof. Alina Florentina Maftei                                                                                        

Școala Gimnazială Nr. 1 Bălușeni 

 

 

Tot ceea ce se întâmplă, în prezent, în învățământul din toată lumea ne ajută să înțelegem că 

tehnologia poate ajuta pedagogia pentru a îmbunătăți actul educațional. 

Platformele și aplicațiile disponibile online sunt instrumente ce trebuie utilizate adecvat pentru 

a-i ajuta pe elevi să devină mai autonomi în învățare și autoevaluare. 

Dar pentru a găsi și folosi metode și tehnici de evaluare în învățământul online trebuie să 

răspundem la întrebarea: Ce înseamnă să evaluezi? Iată o posibilă serie de răspunsuri: să notezi, să 

clarifici, să măsori, să înțelegi, să motivezi, să sistematizezi, să valorizezi, să ai feed-back, să 

reorganizezi. În urma acestor variante de răspuns putem observa că obiectivele învățării trebuie să fie 

aceleași cu cele ale evaluării pentru a putea asigura progresia actului educațional. 

Așadar se observă faptul că verificarea cunoștințelor trebuie să facă ordine în bagajul de 

conținuturi și competențe ale unui elev. 

Fie că orele se desfășoară față în față, fie se desfășoară online sarcinile de evaluare trebuie să 

fie însoțite de cerințe clare și precise. În cadrul orelor online aceste aspecte au o valoare mai mare 

deoarece relația profesor- elevi și relația elev-elev suferă modificări vizibile. 

Învățământul la distanță desemnează o nouă experiență de învățare și evaluare, iar în absența 

relaționării față în față noi toți, elevi, profesori și părinți trecem printr-un proces de adaptare la noile 

realități. 

Ca urmare a faptului că am urmat o serie de cursuri online am înțeles că pentru a face o evaluare 

corectă, coerentă și lipsită de trișare trebuie să alegem și să folosim corespunzător  nenumăratele 

aplicații recomandate de specialiștii din domeniul educației. 

O parte din platformele și aplicațiile online pe care le-am utilizat sau despre care am învățat la 

webinariile sau cursurile de limbă franceză și care pot fi utilizate cu succes în evaluarea online sunt 

următoarele: 

1.Google forms 

2.Socrates 

3.Quiziz(distractiv și antrenant) 

4.Quizalize(teste deja realizate la diferite discipline, iar elevii nu au nevoie de cont) 

5.Kahoot(o aplicație foarte îndrăgită de elevi, dar și de adulți) 

6.Voki(este o aplicație care le permite elevilor să-și creeze un avatar, să scrie o descriere, iar 

avatarul citește ce a redactat respectivul elev) 

7.Padlet(e ca un perete colaborativ unde se postează rezolvările cerute) 

8.Befunky(aplicație cu ajutorul căreia se pot realiza colaje pentru proiecte sau prezentări) 
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9.Linoit(este o aplicație care permite realizarea feed-back-ului ) 

10.Storyjumper(prin intermediul acestei aplicații se poate realiza o carte online și poate fi folosit 

colaborativ). 

 Toate aplicațiile de mai sus sunt ușor de gestionat și aplicat și sunt ca o rază de soare atât pentru 

noi, cât și pentru elevii noștri. 

Utilizând cu atenție tehnologia putem continua să avem un act educațional de calitate superioară 

pentru a crea un prezent și un viitor mai bun pentru noi toți. 
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Predarea online la grădiniță – exemple de bune practici 

 

 
Prof. Magda Iustina Larisa,                                                                                         

Grădinița P. P. nr. 32 Timișoara 

 

 
Dacă în semestrul II al anului scolar trecut grădinița online a însemnat o perioadă de testare și 

descoperire, cât și de  reinventare a modului de interacțiune educator –copil, în anul școlar 2020-2021  

educatorii au avut  nevoie de instrumente adaptate și practici de lucru pentru a susține predarea online 

pentru preșcolari, dar și pentru a o face atractivă și folositoare. 

 

Această perioadă online a fost mai mult o experiență de a păstra conectarea între educator și 

copii, de face schimb de păreri și de a observa o altă perspectivă a educației. 

 

Cadrele didactice au avut un important rol de a asigura resurse educaționale de calitate și de a 

menține conexunea între copii.  

 

Am proiectat sesiunile online sub forma unor jocuri, ca și la grădiniță, pentru că astfel învață 

copiii cel mai bine. Totodată am încercat să le fac cât mai interactive, folosind toate resursele 

disponibile în mediul online. 

 

Modul de comunicare cu părinții a fost prin intermediul grupului de whatsApp, a grupului privat 

al clasei unde la puneam la dispoziție toate resursele și materialele necesare. Pentru sesiunile online 

cu preșcolarii am utilizat platform Zoom. 

 

Prezentarea temelor de studiu săptămânale am realizat-o în aplicația Bookcreator, sub forma 

unei cărti cu povestea fiecărei zile și cu materialele ce puteau fi studiate. Am realizat diferite jocuri 

interactive, puzzle-uri online sau fișe de lucru interactive pentru preșcolari. 

 

Tema de studiu săptămânală:  

 

https://app.bookcreator.com/books/GnOY3hnwRTSdyUMsmucyGA/SHbWzEOZT52LLJg0tjJaXw  

Jocuri interactive realizate pe platform Wordwall: 

https://wordwall.net/play/6738/639/405  

https://wordwall.net/play/7473/992/870  

Fișe de lucru ineractive realizate: 

https://www.liveworksheets.com/ji1760028pr  

Jocuri sudoku https://www.liveworksheets.com/ni1438052bb  

Puzzle online https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075cb473693a  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075cb473693a  

 

Predarea online a fost o provocare pentru toate cadrele didactice, cât și o reinventare / readaptare 

a practicilor educaționale la noile tendințe sociale. 

 

 

 

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

1191

https://app.bookcreator.com/books/GnOY3hnwRTSdyUMsmucyGA/SHbWzEOZT52LLJg0tjJaXw
https://wordwall.net/play/6738/639/405
https://wordwall.net/play/7473/992/870
https://www.liveworksheets.com/ji1760028pr
https://www.liveworksheets.com/ni1438052bb
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075cb473693a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075cb473693a


 

ŞCOALA DE SĂMBĂTĂ 

 

prof. înv. Primar Maghiari Helga                                                                                   

Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare, Maramureș 

 

 

De ce o “şcoală de sâmbătă”? Oare nu este suficient cât învaţă copiii noştri întreaga săptămână? 

Poate vor fi prea obosiţi şi la urma urmei fiecare familie îşi face program la sfârşit de saptamână… 

În pedagogie există trei modalităţi de a motiva copiii pentru învăţătură: frica, egoismul şi 

iubirea. Ar fi minunat dacă am reuşi să renunţăm la primele două modalităţi şi să încercăm să 

dezvoltăm în copil iubirea pentru lucrul în sine.  

Copiii ar trebui să se intereseze din iubire de materii, de şcoală în general, şi mai puţin ca urmare 

a vreunei notări sau a unor avantaje personale. Nu obligaţia exterioară va da măsura învăţării, ci 

entuziasmul pentru munca în sine. Acest lucru e posibil dacă toţi cei ce au de-a face cu copiii (părinţi, 

dascăli, instructori, etc...) nu-şi pierd enuziasmul vis a vis de cunoştinţele pe care le oferă şi reuşesc 

să transmită totul cu multă viaţă. Cu mult timp înainte ca un copil să înceapă să cuprindă conştient 

lumea, se îndreaptă spre ea sufleteşte şi de aceea, modul în care oferim cunoştinţele contează tot atât 

de mult ca şi cunoştinţele în sine.  

Se ştie că un mediu estetic are un efect profund asupra 

dezvoltării copilului şi prin urmare, tot ceea ce îl înconjoară îşi 

va pune amprenta asupra sa mai mult chiar decât putem să ne 

dăm seama. Picturile de pe pereţi, culorile stofelor, aranjarea 

băncilor, a mobilierului casei, desenul şi scrisul de pe tablă, 

felul în care mama sau dascălul stă, se mişcă, vorbeşte şi 

alternează umorul cu seriozitatea, toate sunt unite de 

consideraţii estetice.  

Copiii privesc, observă şi absorb. Nu doar materia de 

studiu are rezonanţă, ci totalitatea experienţei. O astfel de lecţie nu este doar predată, ci este creată în 

relaţia dintre copiii şi dascăli. Este, într-adevăr un ideal înalt, dar unul posibil, iar toţi cei care au trăit 

astfel de momente, oricât de scurte, pot mărturisi despre puterea lor. 

Arta s-a născut din imitarea formelor, culorilor, sunetelor, ritmurilor şi armoniei din lumea 

reală. Pentru copil imitaţia este calea naturală de învăţare pe care el o realizează fără efort mare din 

primele săptămâni de viaţă. Ceea ce face funcţia profund educativă a artei este faptul că ea antrenează 

întreaga personalitate a copilului incluzând structurile afective inconştiente şi motricitatea corporală 

(aceasta din urmă fiind implicată în realizarea produsului 

artistic).  

Formele, culorile, ritmurile, armonia lumii exterioare 

sunt înainte de a fi încorporate în produsul artistic, 

încorporate în substanţa sufletească a celui educat. Ele 

infuzează, modelează şi în cele din urmă transfigurează 

personalitatea. 

Şi dacă revenim la Şcoala de sâmbătă iată cum se 

conturează răspunsul... 
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A apărut din dorinţa de a-i ajuta pe copiii să se cunoască pe ei înşişi mai mult decât ar putea-o 

face strict în orele de curs. A apărut pentru a le da posibilitatea să se “găsească” în cântec, desen, 

pictură, armonie şi frumos.  

A apărut pentru a le crea un spaţiu şi timp în care să-şi reverse fantezia şi să înveţe să facă 

lucrurile din iubire şi cu iubire.  A apărut pentru a-i ajuta să-şi exploreze propria fiinţă tot atât de mult 

pe cât explorează mediul exterior. A apărut ca o încercare de trezire a respectului pentru ceea ce 

înseamnă sa fii o fiinţă umană. 
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Sistemul de învățământ japonez 

 
 

Profesor învățământ primar, Măgirescu Adriana-Axenia 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș - Sediul Victoria 
 

 
Evaluările PISA arată care sunt cele mai bune sisteme de învățământ din lume deoarece ele 

atestă pregătirea elevilor din țările participante la testare.  

Dacă analizăm rezultatele obținute la aceste teste putem identifica tările care au sisteme de 

învățământ performante. 

Dar să vedem care este sistemul de învățământ japonez, unul dintre cele mai performante 

sisteme de învățământ din lume. 

Japonia înregistrează rezultate performante la, științe și matematică, dar elevii urmează șase ani 

de școală elementară, trei ani de juniorat în liceu și alți trei ani de liceu, apoi au posibilitatea să urmeze 

o facultate dacă vor. Cu toate că liceul nu este obligatoriu, majoritatea elevilor urmează și aceste 

cursuri. 

Caracteristicile sistemului de învățământ nipon sunt: 

Structura educațională - școala japoneză este împărțită în 3 trepte: școala primară ( 6-12 ani), 

școala medie (12 – 15 ani), liceul ( 15 -18 ani). 

-Repartizarea pe clase a elevilor se face în fiecare an, adică, elevii din același an vor fi repartizați 

aleatoriu, formându-se colective noi. 

Acest lucru este făcut intenționat pentru a le dezvolta copiilor simțul colectivismului. Copilul 

nu trebuie să fie legat de anumiți oameni, dar trebuie să găsească limbaj comun cu toți semenii săi. 

-Până la împlinirea vârstei de 10 ani, copiii nu susțin examene, primii ani de școală fiind dedicați 

formării caracterului și a bunelor maniere. 

-anul școlar începe pe 1 aprilie, dată care coincide cu Hanami, sărbătoarea florilor de cireș, iar 

cei mici asociază mersul la școală cu primăvara, anotimp al reînnoirii, privind cu optimism acest nou 

început. 

-pentru că se pune preț pe tradiții și valori culturale, copiii studiază la ore caligrafia (shodo- 

scrierea caracterelor cu pensula pe hârtie de orez) și haiku (poezie japoneză cu formă fixă, alcătuită 

din 17 silabe). 

-este cultivat sentimentului de responsabilitate, încurajându-i pe copii să lucreze în echipă și 

permite și economisirea resurselor materiale ale școlii. 

-atât în școlile generale cât și în licele japoneze toți copiii poartă uniformă 

-este promovată alimentația sănătoasă, mesele copiilor japonezi fiind foarte echilibrate, iar 

meniul standardizat, profesorul servește masa în aceeași sală de clasă, alături de elevi. 

-după terminarea orelor de curs, elevii merg la școala pregătitoare (juku) sau participă la 

workshop-urile școlilor private sau la activități extracuriculare. 

- clasele sunt în general formate din 30-40 de elevi iar, vârsta minimă necesară pentru înscriere 

este de 6 ani.  

- disciplinele studiate sunt: japoneza, matematica, muzica, educația fizică, științele, engleza, 

dar de asemenea și caligrafia, haiku și abilitățile gospodărești, de tipul gătitului sau cusutului.  

- notarea, elevilor, la obiectele de studiu se face prin calificative, iar în cursul trimestrului se 

dau lucrări de control care se punctează de 0 la 100 puncte. În funcție de punctele obținute se dă 

calificativul la obiectul respectiv. 

– elevii petrec în medie 7 ore la școală 
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-la terminarea liceului, elevii susțin testul hotărâtor, fiecare colegiu avînd o notă minimă de 

admitere. 

Peste 50% dintre elevii liceu reușesc să obțină nota minimă pentru a continua să studieze la 

universitate. 

- japonezii pun mare preț pe soft skills și pe abilitățile non-cognitive.  

Putem afirma că secretul succesului învățământului japonez constă în în respectul pentru muncă 

și pentru propriile valori spirituale, pe care le plasează în centrul preocupărilor copiilor, încă din 

clasele mici.   

 

 

Bibliografie: 

 

escopera.ro/dnews/19419783-de-ce-este-sistemul-educational-japonez-printre-cele-mai-bune-

din-lume 

https://life.ro/cele-mai-bune-sisteme-de-invatamant-din-lume-in-ce-tara-ti-ar-placea-sa-

invete-copiii-tai/ 

https://incredibilia.ro/10-reguli-din-japonia-tara-cu-cel-mai-avansat-sistem-educational-din-

lume/ 
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Saptămâna prieteniei 

 

Prof. înv. primar Maier Ana- Maria                                                                                       

Șc. Gimnazială ”Ax. Sever” Aiud, Alba 

 
În ultimii ani au pătruns în România tot mai multe date referitoare la modalitatea de abordare a 

procesului instructiv- educativ, astfel încât acest lucru să determine în cadrele didactice dorința de a 

iniția legături cu colegii din alte sisteme educaționale. 

În acest sens inițierea unor proiecte de parteneriat a devenit o necesitate și pentru un grup de 

învățătoare din școala noastră. Astfel am parcurs etapele firești pentru debutul unui parteneriat cu o 

școală din Gyomendrod- Ungaria. 

Schimbul de experiență care s- a desfășurat între cele două școli a avut ca scop ameliorarea 

relațiilor interetnice, schimbul cultural, de experiență metodico- științifico- educațional și nu în 

ultimul rând legarea unor prietenii între copiii antrenați în aceste activități. 

În mod concret, un număr de elevi din clasele I- IV au participat timp de o săptămână la un 

program instructiv- educativ conceput de învățători din Ungaria, iar în anul următor i- am avut noi ca 

oaspeți, tot pe parcursul unei săptămâni, denumită generic” Săptămâna prieteniei”, activitățile 

propuse luând forma unei clase constituite ad- hoc în care colegii de bancă erau elevi din cele două 

țări. 

Toate activitățile au presupus conlucrarea și cooperarea creativă a elevilor noștri, ele fiind 

secvențial întrerupte de acțiuni distractive și recreative care nu au făcut altceva decât să îmbunătățescă 

legăturile înre parteneri. 

Ca o primă concluzie se poate spune că în aceste condiții capacitatea de a gândi liber, fără limite 

s- a dezvoltat pozitiv, iar susținera convingerilor proprii a funcționat prin forma ” minții deschise” 

stimulându- se interesul pentru cunoaștere, cultivarea atitudinii de respect și toleranță pentru cei din 

jur. 

O a doua concluzie se referă la faptul că în ambele țări cadrele didactice dovedesc cumulativ 

următoarele calități: bună pregătire profesională, creativitate, spirit de observație, spontaneitate, 

capacitaterapidă de adaptare la situații noi, spirit de colaborare, receptivitate la nou, toleranță în 

relațiile cu elevii și cu colegii. 

În tot acest timp am constat că necunoașterea limbii nu a fost un obstacol în comunicare 

deoarece elevii, copii fiind, au capacitatea rapidă de adaptare și comunicare prin activitați concrete, 

gesturi, mimică și atingeri afective. 

Considerăm că parteneriatul dezvoltat de noi este un prilej de continuă perfecționare, dar mai 

presus de toate ne dă șansa armonizării proceselor instructiv- educative cu cele utilizate în țările 

europene în cel mai eficient mod. 

Avantajul incontestabil al parteneriatului rămâne însă acela că membrii prioectului participă 

direct și activ la derularea lui și de aceea efectele se răsfrâng și se mnifestă imediat. 

”Cunoaștem multe, dar cu toate acestea, putem spune că nu știm nimic față de câte suntem 

chemați să aflăm.”(Scarlat Demetrescu, Din tainele vieții și ale universului) 
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Folosirea platformei Edmodo în cadrul orelor virtuale 

 
 

Profesor Maier Anca,                                                                                                    

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Petroșani 

 
 

În timpul pandemiei, efectuându-se activitățile de predare-învățare evaluare on-line, am 

considerat ca datorie profesională, dar și morală, îmbunătățirea abilităților digitale, pentru a putea 

lucra în mediul virtual cu elevii la un nivel calitativ superior. Astfel, am  început să folosesc diferite 

instrumente digitale, pentru a menține interesul elevilor crescut pentru limba engleză, materie pe care 

o predau. 

Astfel, am folosit platforma educațională Edmodo, pentru a informa elevii în legătură cu 

materiale  ce s-au lucrat, ca recapitulare, sau urmează a fi studiate la clasă sau ce au de pregătit pentru 

data viitoare. Avantajele platformei Edmodo:  

Elevii vor fi mereu informați, profesorii își vor informa în mod regulat cursanții în legătură cu 

materia predată la clasă și temele. Există opțiunea de a contacta profesorul. 

Elevii pot transmite mesaje directe către profesorii lor, pentru a îi informa că vor lipsi sau pentru 

a pune întrebări de la una sau mai multe lecții. Păstrarea legăturii cu colegii de clasă- elevii pot 

comunica cu colegii despre ce au lucrat la clasă, dar pot împărtăși și alte idei. Mai mult, părinții pot 

observa activitatea copiilor lor- părinții își vor crea conturi separate de cele ale copiilor. Acestea le 

vor permite să observe ce publică profesorul, dar și să verifice ce scrie copilul lor.  

Părinții pot vedea doar activitatea propriului copil și nu va putea observa ce scriu alți copii în 

grupul respectiv. Se pot chiar posta materiale și cursuri destinate clasei, link-uri și clipuri video care 

să îi sprijine în procesul de învățare.  

 

Posibilitatea administrării de teste în timp real, selectării unei multitudini de itemi. Un Quiz 

poate fi creat de la zero sau poate fi încărcat din librărie, dacă a fost creat anterior. Procesul de creare 

a testelor pe Edmodo este foarte ușor. Alte caracteristici care se pot selecta în timpul testului: 
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Timp Limită (Time Limit) – timp limită de completare a testului (timpul limită maxim este 24 

ore) • Închidere test (Lock after due date) – bifarea căsuței în zona Quiz Details nu mai permite 

completarea testului după data limită stabilită pentru susținerea acestuia  

Rezultate (Show results to students upon completion – bifarea căsuței în zona Quiz Details 

permite elevilor să-și vadă rezultatele intermediare  

Aleatoriu (Randomize questions) - bifarea căsuței în zona Quiz Details permite reordonarea 

întrebărilor de fiecare dată când acesta este completat de un elev. 
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Învățământul online în Bulgaria 

 

Profesor Maier Teodora                                                                                                      

Liceul Tehnologic Tășnad 

 

 

Anul 2021 a dus cu el provocări  în toate domeniile, inclusiv cel educațional, datorită pandemiei 

provocate virusul Corona-19. Dacă în țara noastră școlile s-au închis începând cu 10 martie 2020, 

același lucru s-a întâmplat cu vecinii noștri bulgari. Din curiozitate, am căutat ce s-a întâmplat la sud 

de Dunăre cu sistemul educațional și am descoperit o serie de similitudini cu țara noastră. 

În Bulgaria Declarația de stare de urgență a fost dată pe 13 martie 2020, moment ce a surprins 

întregul sistem educațional, deoarece profesorii se simțeau pregătiți pentru învățâmântul la distanță 

numai teoretic. Instrucțiunile primite de la minister au recomandat utilizarea platformei Microsoft  

Teams în vederea desfășurării activităților.  

Cum însă oferta era lipsită de cursuri de formare a profesorilor în vederea utilizării acesteia, 

fiecare școală a ajuns să utilizeze o platformă preferată în funcție de cunoștiințele resursei umane. 

Astfel lista s-a extins de la Microsoft Teams la Zoom, Google Classroom, Viber, Messenger.  

Întrucât comunicarea online se realizează și în statul vecin pe rețelele socilale consacrate 

precum Facebook, Instagram, Skype, acesteau au fost utilizate și pentru a se continua comunicarea 

educațională. S-au creat așadar grupuri de Facebook, Messenger, Viber.  

Treptat profesorii au fost angrenați în diverse schimburi de experiență, cursuri de formare, 

grupuri de sprijin, totul pentru a se optimiza desfășurarea procesului educațional.  

S-au ales cele două tipuri de predare asincron-utilizat pentru elevii mai mari și sincron, utilizat 

în special pentru  elevii din învățământul primar, iar problemele de care s-au lovit au fost identice cu 

cele din țara noastră, respectiv lipsa dispozitivelor electronice sau a conexiunii la internet. În plus s-

a constatat că utilizarea Facebook și a rețelelor de socializare nu se pliază pe conținuturile 

educaționale, astfel s-a făcut trecerea la platforma Zoom.  

Ministerul a oferit școlilor bulgare acces și licențe pentru platforma Microsoft 365 și Microsoft 

10 Education. În unele școlii s-a utilizat și Google Classroom.  

O platformă specifică țării a fost SCHOLO, platformă ce utilizează clase virtuale, dar care este 

realizată împreună cu Ministerul Educației din Bulgaria și are toate instrucțiunile și meniul în limba 

bulgară. De asemenea, pentru a avea acces la resurse toți editorii au oferit acces gratuit la toate 

materialele lor electronice.  

A fost creată o biblioteca națională electronică pentru profesori, în vederea schimbului de 

experiență și a materialelor  de e-learning. Similar țării noastre pe canalele televiziunii naționale au 

fost transmise lecții video. 

Așadar constatăm că în fața unui inamic comun-virusul SAR-COV 2 se iau măsuri comune, 

întrucât  așa cum spunea Kant O educație bună este izvorul întregului bine în lume. 
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Învățare față în față sau online? 

 

Prof. înv. preșc. Măiereanu Alexandra 

 

Învățarea online este o formă alternativă de învățământ prin care se asigură continuarea 

procesului educațional cu ajutorul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță.  

Situația în care ne-am aflat de ceva vreme ne-a obligat să fim martorii unei adevărate revoluții 

în ceea ce privește regândirea predării prin intermediul tehnologiei și a mijloacelor alternative de 

predare.  

Am fost cu toții obligați să abordăm, într-un mod diferit, procesul educativ, să înlocuim 

interacțiunea față în față cu  întâlnirile din mediul virtual. Aceasta situație a fost privită initial cu 

scepticism și reținere de către cadrele didactice nevoite să-și regândească modalitățile de 

predare/evaluare.  

Mijloace moderne de comunicare online au luat locul relațiilor psihologice directe și 

nemijlocite. Cu toții, cadre didactice și elevi, am fost luați prin surprindere, nimeni nu a fost pregătit 

pentru învățarea în mediul online. Acest lucru presupune autoeducație din partea tuturor 

participanților la actul educativ, atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea educabililor. Am 

fost determinați astfel, să ne mobilizăm și să ne adaptăm rapid noilor condiții.  

 În ultimul timp se vorbește tot mai mult despre eficiența sau ineficiența învățamântului online 

față de învățământul tradițional. Se pune problema dacă calitatea învățământului online a afectat 

negativ generațiile de copii sau dacă a contribuit la dezvoltarea autodisciplinei și a autoeducației.  

Din punctul meu de vedere, atât învățământul față în față cât și cel online au avantajele și 

dezavantajele lor. Printre avantaje menționez posibilitatea de a transmite și de a de a accesa foarte 

ușor și repede materialele, oricând și oriunde, materiale care pot fi modificate, corectate sau șterse 

dacă este necesar, realizarea unor materiale virtuale captivante care duc la eficientizarea învățării, la 

menținerea interesului pentru activitate, educabilii își pot selecta domeniile de interes pe care să le 

acceseze, existența feed-back-ului în timp real, crearea și utilizarea unor conținuturi interactive și 

chiar interacțiunea virtuală între membri grupului.  

Printre dezavantaje se numără, evident, lipsa interacțiunii fizice, slaba comunicare între 

partcipanți, lipsa socializării ceea ce pot duce la răcirea relațiilor interumane între elevi și profesori, 

între elevi, cu efecte negative pe viitor dacă acestea se permanentizează.  

Pe de altă parte, interacțiunea directă a cadrelor didactice cu elevii, permite cunoașterea mai în 

detaliu a elevilor, evaluarea lor obiectivă, sprijinirea și ghidarea lor pe mai departe.  

Neajunsurile legate de dificultatea de a folosi tehnologia modernă, confuzia și dezorientarea în 

accesarea materialelor, imposibilitatea unor cursanți de a accesa internetul,  sunt alte  carențe  ce pot 

duce la dezinteres din partea elevilor și chiar la eșec.  

În ciuda faptului că internetul este foarte util în învățare, că oferă posibilități atractive de predare 

a conținuturilor, dar și de evaluare, consider că învățarea online, cu toate mijloacele tehnologiei 

moderne, nu poate suplini pe o durată lungă de timp, învățarea în sala de clasă, alături de colegi și de 

profesori și nici bucuria întâlnirii cu aceștia.  
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Activități extrașcolare – între online și traditional 

 

Maior Cristina Diana- prof. înv. primar-                                                                                

clasa a II-a B, Școala gimnazială „ REGELE FERDINAND” –SIBIU 

 

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 

neinstituţionalizată de realizare a educaţiei.  

Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de la școală, ci au nevoie de aceste activităţi prin care 

să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, lucru în echipă, optimism, creşterea 

sentimentului de încredere în forțele proprii, creşterea stimei de sine. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi 

descopere plăcerea de creație. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 

dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate.  

Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei 

afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă 

cu voie bună, cu însufleţire şi dăruire alături de colegi sau prieteni, creându-și echipe, grupuri în care 

se pot afirma ca și lideri- de ce nu??? 

Vă prezint câteva activități extrașcolare, realizate în cadrul școlii (din cauza pandemiei de 

coronavirus), realizate de elevii mei, in acest an școlar 2020-2021, copii din clasa a II-a B, de la 

Școala gimnazială „Regele Ferdinand” din Sibiu. Aceste activități au adus multe zâmbete pe fețele 

copiilor, multă încredere în forțele lor, socializare în cadrul grupului de lucru, întărirea relațiilor de 

colegialitate și ,mai ales COMUNICAREA între colegi, lucru cel mai important de care au dus lipsă 

în acest an „ altfel”. 

ZIUA APEI- 22 MARTIE 2021 

„Albinuțele vesele” din clasa a II-a B, au realizat desene, vizionat PPT despre importanța apei 

, au compus poezii, au creat un ciorchine cu informații pe care ei le cunosc despre apa ( „ La ce ne 

gândim când spunem cuvântul „apa”? ). 

 

ZIUA POLIȚIEI ROMÂNE- 25 MARTIE 2021 

Elevii clasei s-au pregătit cu desene, au creat poezii , au pregătit un mesaj de mulțumire pentru 

polițiștii români pe care l-au transmis unui echipaj de poliție rutieră care ne-a vizitat la școală în urma 

unui apel la 112.  

Reacția copiilor a fost: WOW ! A venit Poliția !!! 
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ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI-  27 MARTIE 2021. 

Elevii clasei a II-a B s-au pregătit și pentru această zi și au creat un moment de teatru, desene, 

idei așternute pe tablă despre ce cred ei că înseamnă Teatrul și ...au trimis desenele și momentul teatral 

celor două teatre importante din Sibiu, cu care ne mândrim de câte ori avem ocazia: Teatrul Național 

„Radu Stanca” și Teatrul de Copii „ Gong”. Mare le-a fost mirarea managerilor teatrelor deoarece nu 

se așteptau la un asemenea cadou . 

 

 

Pentru copii aceste experiențe i-au făcut să se simtă utili, importanți, mesageri de iubire și 

recunoștință, să simtă că cineva le recunoaște munca, efortul depus și implicarea.  

COPIII: „ – Doamna, ce bine e să faci surprize!” 

Zâmbetul și fericirea de pe chipul lor a spus TOTUL!!! 

Elevii clasei a II-a B, de la Sibiu, vă mulțumesc că ați citit aceste rânduri. 
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Educație online contra educație tradițională 

 
Prof. Major Hajnalka                                                                                                         

Colegiul Reformat BKG. Odorheiu Seciusec 

 
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 păși sau de a intra în sala de clasă. 

Învățarea online are loc prin internet și este o formă de învățare la distanță. Poate fi conducătorul 

profesorului la un anumit moment (sincron) sau lucrând în ritmul elevului prin materialul neîndrumat 

(asincron). Conținutul poate fi livrat ca text, imagini și videoclipuri, iar caracteristicile ar putea 

include evaluări online sau activități interactive. 

Educația tradițională are loc într-o clasă cu un profesor care planifică și prezintă o anumită 

lecție tematică. Profesorul poate utiliza diverse instrumente educaționale, cum ar fi introducerea de 

informații pe o cretă sau o tablă albă, prezentări ale elevilor, munca în grup sau partener și exerciții 

sau activități individuale. Pot fi ținute chestionare de clasă sau evaluări informale și pot fi stabilite 

sarcini pentru teme. 

Există mai multe diferențe critice între clasele online și cele tradiționale. Aceștia sunt factori 

vitali pe care studenții îi iau în considerare atunci când aleg unul sau altul. 

O structură tradițională de sală de clasă oferă un orar structurat pentru cursuri. Trebuie să 

participați la o oră specifică sau să pierdeți lecția și informațiile profesorului (pot exista și alte 

repercusiuni!). Motivația pentru a învăța vine de la profesor, a cărui sarcină este de a prezenta 

informații elevilor într-o manieră atrăgătoare și colegilor care pot discuta împreună despre conținutul 

cursului înainte sau după curs. Într-un mediu de educație online, elevul stabilește ritmul învățării. Ele 

trebuie să fie suficient de disciplinate pentru a aloca timp în fiecare zi pentru a se concentra pe 

finalizarea conținutului cursului. 

În unele cazuri, trebuie să completeze toate componentele unui curs online până la o anumită 

dată. În alte cazuri, acest lucru este deschis. Deși pot exista forumuri de discuții online pentru studenții 

care urmează un curs online sau capacitatea de a face conferințe video sau mesaje instantanee cu alți 

studenți, studentul trebuie să se motiveze să continue și să-și finalizeze studiile online. 

O clasă tradițională are loc la o anumită locație și la o oră stabilită. Elevilor li se oferă un orar 

al cursurilor pentru săptămână, iar profesorul se va aștepta ca aceștia să participe la curs la ora 

specificată. În unele situații, dacă elevul ratează prea multe clase stabilite, este posibil să nu li se 

permită să-și corecteze greșelile. Această dependență de timp face ca abordarea educațională 

tradițională să fie dificilă pentru unii elevi. În aceste cazuri, abordarea educației online oferă o 

flexibilitate atât de necesară. Elevii se pot conecta la un curs în orice moment al zilei sau al nopții și 

pot completa conținutul cursului în ritmul lor. Aceștia vor primi același conținut de lecție ca alți elevi 

care finalizează cursul și nu vor fi penalizați dacă nu se conectează simultan. Comunicarea în aceste 

ore poate fi asincronă, de exemplu, printr-un forum online, unde elevii pot lăsa mesaje și pot răspunde 

altor elevi în orice moment. 

Unul dintre principalele beneficii ale unui mediu de clasă tradițional este interacțiunea cu 

profesorul și colegii. Discuțiile informale, precum și lucrul în grup și interacțiunile la clasă, pot fi 

numite învățare socială . Într-un mediu de învățare online , profesorii pot reproduce aceste interacțiuni 

prin forumuri sau camere separatiste pentru munca în grup; cu toate acestea, interacțiunile informale 

din clasă, coridor sau sală de pauză sunt dificil de recreat online. Unii elevi declară, de asemenea, că 
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se simt izolați atunci când iau cursuri online, deoarece uneori este dificil să studiezi printr-un ecran 

și un browser acasă. 

Studiile au arătat că predarea atât online, cât și în clasă este eficientă. În unele scenarii, învățarea 

online poate fi chiar mai eficientă. Acest lucru depinde de factori precum studentul, infrastructura 

tehnologică și subiectul urmat. Unul dintre factorii critici ai unei experiențe de învățare online de 

succes este implicarea elevilor. Într-o sală de clasă tradițională, profesorul monitorizează în 

permanență angajamentul elevilor, cere anumitor elevi feedback cu privire la un subiect sau dacă au 

întrebări. 

Implicarea elevilor este cheia succesului învățării online. Lucrarea originală a proiectului care 

se concentrează pe conținut convingător, implicarea comunității și a colegilor, prezența instructorului, 

capabilități de întâlnire sincronă, producție video avansată și oportunități de învățare socială pun în 

legătură noile concepte cu aplicațiile din lumea reală. 

În cazul educației online față de educația tradițională, nu există un răspuns corect sau greșit. O 

mare parte din acestea se rezumă la preferințele personale și la cunoașterea modului în care înveți cel 

mai bine. Aceste formate de învățare pot fi toate foarte eficiente, indiferent de stilul și situația 

personală de învățare. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

 

Prof. înv. primar Malacu Nicoleta 

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu 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. 

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. 

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, 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 învățare 

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. 
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➢ 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. 

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. 

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! 

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 școlare 

slabe; conținuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condițiile în care înțelegerea 

acestora nu este facilitată de profesor. 

Cercetările realizate în ultimii  ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea 

tehnologiilor informației şi comunicațiilor 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 reticență şi indiferență generală față 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. 

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. 

➢ 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 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. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

PROF. MĂLĂELEA IUSTINA SILVANA 

GRĂDINIȚA P. N. BICHIGI 
                                                                

                                                         

 

 

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.  

Avantajele 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 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. 

Școala on-line ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din sistemul 

românesc de educație. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Surse google.ro 
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Rolul activităților on-line în activitatea didactică actuală 

 

 

prof. Măldăianu Lidia                                                                                                    

Școala Gimnazială Măgura, jud. Teleorman 
 

 

 

Societatea informațională reprezintă o nouă etapă a civilizației umane, un nou mod de viață  

calitativ superior, care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei 

umane având un impact economic şi social major. Permite accesul larg la informaţie al membrilor 

săi, un nou mod de lucru şi de cunoaştere, amplifică posibilitatea globalizării 

economice şi a creşterii coeziunii sociale. Odată cu dezvoltarea tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor, a internetului în speţă, modul clasic de a învăţa 

suferă transformări rapide şi profunde.     

Astăzi, atât în învățământul universitar cât și în cel preuniversitar, este 

recunoscut rolul Internetului și (în particular, al) Web-ului în predare, 

învățare și evaluare. În multe cazuri, Web-ul a devenit un instrument de lucru 

indispensabil pentru toți actorii educaționali (profesori, elevi, studenți, părinți, parteneri 

educaționali), atât în sala de clasă propriu-zisă, dar și în clasele virtuale -baza școlii on-line., 

facilitând procesul de învăţare. 

 

Web-ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse în 

baze de date, muzee, biblioteci online, etc. 

Tot mai multe voci exprimă faptul că ne îndreptăm spre o revoluţie în educaţie; rolul actual al 

profesorului (învăţătorului), acela de intermediar al cunoaşterii, îşi pierde mult din pregnanţă. 

Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi interacţionează cu cercetători din teren, 

care pot să le ofere explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor căutări.     

Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot schimba resurse prin e-mail, chat şi 

video-conferinţe.  

 

Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale în centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de 

artă, locuri pe care, în lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte. Web-ul constituie totodată 

locul în care elevii îşi pot publica lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească 

şi să le răspundă. 

 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către 

o instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la 

Internet se pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii 

(spre deosebire de modalitatea clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului 

de curs).  Educația cu ajutorul calculatorului se numește CBT (Computer Based Training). 

Câteva dintre cele mai folosite aplicaţii în acest domeniu sunt: Programe de procesare de text 

şi calcul tabelar; Programe de prezentare sau desen; Aplicaţii de pregătire pe computer; Baze de date; 

Organizarea orarului; Aplicaţii de E-mail, Navigare pe web etc. 

 

Am constatat că ,resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un 

model static, în care elevul este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul 

dinamic,  în care procesul de predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe 

cont propriu noi surse de cunoaștere, utilizând biblioteca on-line.  
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 Elevii s-au adaptat sub îndrumarea profesorilor la învățământul on-line și am constatat că sunt 

atrași de noțiunile transmise în timpul orei de curs, de filmele geografice, de testele interactive, 

jocurile geografice, de îmbinarea metodelor moderne cu cele tradiționale. 

Pentru derularea activității didactice în perioada on- line am utilizat platforma de e-learning 

Adma, G Suite for Education unde am avut întâlniri planificate cu elevii, ținând cont de orarul clasei. 

Am comunicat cu ei pe Gmail și Google Classroom prin transmiterea unor teme și tutoriale 

video. Instrumente de lucru utilizate: teste interactive, fișe de lucru ,desene tematice, jocuri 

interactive, studii de caz. 

 

M-am documentat în ceea ce privește utilizarea resurse educaționale on-line prin accesarea 

următoarelor site-uri: 

- www..digital.educred.ro;      

-  www.suntprofesor.ro 

-  www..iteach.ro;                     

- www.edu.ro-manuale digitale 

- Youtube-tutoriale video;           

- www.scoala pe net.ro 

-  eduapps.ro/resurse-educationale 

Personal, am constatat că utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în orele de curs 

contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor.  

Procentul de participare al elevilor la orele de geografie și TIC on-line a fost cuprins între 90-

100%. –doar când au fost probleme tehnice nu au fost prezenți toți. 

În contextul actual, pentru continuarea și realizarea unor activități didactice de calitate este bine 

să îmbinăm învățământul tradițional cu cel din mediul on-line prin utilizarea resurselor educaționale  

diversificate la care avem acces. Fiecare profesor contribuie la educarea și formarea tinerei generații. 
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Școala online, între provocare și schimbare 

 

Maltin Ramona                                                                                                              

Grădinița P. P. nr. 2, Lugoj 

 

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, eclectisme 

operaționale, dar și viziuni unitare. 

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.  La nivelul preșcolar unul dintre părinții trebuia să fie în permanență lângă 

preșcolar, trebuia supravegheat și îndrumat. 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. 

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 a fost vizibil îmbunătățită.Casa Corpului Didactic a pus la dispoziția 
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cadrelor didactice cursuri pentru perfecționarea acestora în utilizarea diferitelor platforme 

educaționale. 

Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze 

nemulțumirile și frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului/preșcolarului, sa-l 

responsabilizeze pe elev, să nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze.  

Comunicarea poate fi eficientă atât față în față, cât și online dacă îndeplinim câteva reguli de 

bază:  

● Ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul;  

● Minimizăm barierele externe; 

● Controlăm barierele interne;  

● Înlăturăm blocajele profesor-elev-părinte;  

● Credem în capacitățile: profesorului, elevului, părintelui;  

● Acordăm atenție stării mentale a elevului și să discutăm despre orice modificare a stării sale  

   emoționale;  

● Găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută;  

● Ne concentrăm să dăm răspunsuri adecvate la solicitările primite; 

 

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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ÎNVĂŢAREA ONLINE A MATEMATICII– AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 

Prof. Man Cristina                                                                                                             

Şcoala Gimnazială ,,Andrei Şaguna“ Topliţa, Jud. Harghita 

 

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. Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la 

a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

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.  

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. 

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 matematică. 
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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 

• 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. 

Cu toţii stim că internetul este foarte util în învăţare, atât a celor mici, cât şi a celor mari. Pentru 

cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivaţie puternică pentru a 

o utiliza în mod eficient. 
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Rolul activităţilor outdoor în grădiniţă 

 

Educatoare MAN VERONICA                                                                      

Grădiniţa cu P. P. Căsuţa cu Poveşti Zalău 

 

În grădiniță, preșcolarul acumulează cunoștințe, îşi dezvoltă abilităţile şi îşi formează 

deprinderi, aici este locul unde rutina, activităţile zilnice şi disciplinarea pozitivă contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Toate aceste afirmații sunt adevărate, dar nu trebuie 

desconsiderate alte situații sau medii care acționează dincolo de sala de grupă. 

Educatoarele caută şi utilizează cele mai potrivite metode pentru ca devoltarea copilului să se 

desfăşoare intr-un mod atractiv, plăcut, relaxant, dar eficient.Una din acestea sunt activităţile de tip 

outdor.  

Argumentele pentru care derularea acestor activităţi, pe lânga faptul ca se planifică în 

concordanţă cu curriculumul pentru educatie timpurie sunt şi următorele: petrecerea timpului, în 

cadru natural folosind acest spaţiu intru-un mod interdisciplinar/integrat;aduc experienţe noi, pun 

copilul în situaţia de a gasi soluţii şi de a colabora în echipă ăn vederea obţinerii unui rezultat; 

completează procesul de învăţare şi dezvoltă înclinaţiile şi aptitudinile copilului; copiii au 

posibilitatea de a se deplasa, de a căuta/investiga să  stabili o analiză proprie pentru a-şi complete; 

plasează în viaţa cotidiană cunoştinţele ănsuşite la grupă, reflecteayă asupra a ceea ce îi înconjoară; 

Înlocuiesc materialul didactic confecţionat, planşe, imagini cu situaţii concrete , cu material din 

natură, dezvoltă simţurile şi gîndirea creativă.                                       

De asemenea, activitățile outdoor implică colaborarea cu ceilalți copii în scopul atingerii 

țelurilor (încercare, realizare, explicare, cooperare, joc).  Din punct de vedere pedagogic, activitățile 

outdoor facilitează învățarea constructivă și exploatarea mai eficientă a resurselor temporale și 

personale și implică angajament, participare și activitate din partea copiilor.  Prin activitățile outdoor 

copiii obțin cunoștințe și competențe de durată.   

Activitățile outdoor sunt bazate pe un efect de colaborare a copiilor cu adulții, educațional, 

indiferent de subiectul predat/învățat, care are loc într-un cadru natural. În cadrul acestui proces cadrul 

didactic/ educatorul,  joacă un rol semnificativ: sursă de impulsionare, observator, creator al 

condițiilor de învățare, pedagog care se concentrează pe procesul de gândire și de învățare al copiilor 

și care încurajează schimbul de experiențe  

În cazul copiilor aceasta înseamnă stimulare, constatare, asociere, precum și corectarea și 

dezvoltarea competențelor lingvistice, deoarece copii beneficiază de posibilitatea utilizării continue 

a expresiilor verbale în scopul adresării de întrebări, de afirmare a concluziilor și pentru prezentarea 

rezultatelor activităților comune desfășurate în cadrul grupului. 

Orice oportunitate de a desfăşura activităţi outdoor este benefică, orice activitate din orice 

domeniu curricular se poate organiza sub această formă.  

Formele şi mijloacele de realizare sunt multiple în cadrul activităţilor pe domenii experianţiale, 

vizite, plimbări, excursii. Mediul înconjurător oferă oportunităţi multiple de învăţare şi dezvoltare, 

observare, experimentare, aplicare, cunoaştere şi creativitate 

Ele menţin o stare de bine a copiilor şi contribuie la dezvoltarea cor.ectă şi completă a copiilor 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 

Prof. Manciu Adriana                                                                                       

Colegiul Național “ Traian Lalescu ” Reșița                                                             

Grădinița P. N. Doman - structură 

 

 

Fiecare an școlar vine cu noi provocări, fie că ești preșcolar, cadru didactic sau părinte!  

Grădinița de acasă, învățarea la distanță, din acest an școlar, a fost o astfel de provocare. Am 

încercat și am reușit să mă armonizez, cu cerințele actuale și am planificat, organizat și desfășurat 

activități educative, folosindu-mă de resurse educaționale variate, iar activitățile zilnice, au fost 

transformate și adaptate pe placul preșcolarilor, chiar dacă am lucrat online.  

Predarea online, pentru preșcolari, a fost o realitate, o nouă experiență, la care a trebuit să mă 

adaptez. În centrul învățării se afla copilul. Când am planificat activitățile, m-am gândit la ce tip de 

experiență va avea copilul și la ce trebuie el să învețe. Când am conștientizat această oportunitate,  o 

experiență pentru copii și pentru mine, abordarea activităților online a fost diferită.  

Respectarea temelor de studiu, din planificarea anuală, sugestiile de activități, de experimente 

și materialele informaționale selectate, pe temele de studiu, au constituit principala preocupare a mea. 

Selecția materialelor, a resurselor prezentate și propuse părinților am făcut-o având în vedere 

specificitatea învățământului preșcolar, particularitățile de vârstă ale preșcolarilor  

Activitățile propuse au fost însoțite de explicații detaliate. Am realizat filmulețe proprii , pe 

care le-am oferit părinților drept model de activitate.  

Sursele de inspirație au fost variate: Twinkl, Piticlic, Didactic, Pinterest, videoclipuri educative 

găsite pe Youtube și materiale, aplicații, instrumente digitale diverse. 

O altă provocare a fost menținerea unei stări de spirit sănătoase a copilului și a familiei, cu care 

acesta își petrecea timpul și realiza activitățile propuse. Activitățile de dezvoltare personală, care într-

o zi de grădiniță normală păreau o banalitate, s-au transformat în activități, ce au avut drept scop  

menținerea echilibrului emoțional. 

Feedback-ul și produsele finale, sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au 

fost postate pe grupul clasei. 

Părinții preșcolarilor au avut întotdeauna un rol important și bine definit , atât în crearea unui 

climat prietenos de învățare, cât și în dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu grădinița , aceștia fiind 

permanent implicați în viața noastră . Acest parteneriat s-a materializat, și de data aceasta, 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 

activităţilor sugerate, alături de copii.  

Părinții au putut observa nivelul de dezvoltare al propriului copil, au putut observa felul în care 

micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al acestuia , au avut un 

feed-back, în timp real , atât de la copil, cât și de la cadrul didactic, au învățat că tehnologia, poate 

oferi o nouă formă de educație  pentru preșcolari. 

Părinții și-au luat în serios rolul de parteneri educaționali și au venit, în această perioadă, în 

sprijinul meu și al copiilor, prin tot ceea ce au întreprins, la sugestiile și îndrumările mele.  

Grădinița de acasă oferă posibilități nelimitate, de înfrumusețare a actului educational, dar 

prezența copiilor și a educatoarei, față în față, în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp 

real, într-un ambient potrivit/ instituționalizat, rămân factorii esențiali în formarea personalițății 

copiilor și pregătirea lui pentru școală, pentru viață. 
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Provocări ale învățării on-line la elevii cu dizabilități 

 

Profesor – educator Manciu Ioana                                                                                      

CSEI Brașov 

 

Pandemia de Covid-19 a limitat foarte multe activități globale, printre acestea numărându-se și 

activitățile educaționale. Pentru a reduce răspândirea virusului, instituțiile de educație au fost forțate 

să treacă la un sistem de învățământ on-line, folosindu-se de platformele existente, în ciuda 

provocărilor generate de această transformare bruscă.  

Închiderea neașteptată a instituțiilor educaționale ca o consecință a pandemiei de Covid-19 a 

dus la adoptarea unor alternative pentru învățarea tradițională, pentru a asigura dreptul la educație 

fiecărui elev. Învățarea on-line (e-learning) a fost considerată cea mai bună opțiunea pentru a asigura 

limitarea răspândirii virusului SARS – CoV – 2, deoarece garanta distanțarea socială.  

Tehnologia informațiilor și comunicației (TIC) oferă oportunități educaționale unice, deoarece 

ele îmbunătățesc procesul de predare – învățare, generând, în același timp, inovație și creativitate. 

Mai mult, folosirea TIC promovează dezvoltarea unor politici educaționale care încurajează medii 

creative și inovative în instituțiile educaționale.  

Începând cu luna martie a anului 2020 toate instituțiile de învățământ au trecut, datorită 

pandemiei de Covid-19,  la acest sistem de învățare on-line, lucru care a generat o serie de provocări, 

atât pentru elevii cu dizabilități ai școlii noastre, cât și pentru profesori. În acest articol voi încerca să 

fac o scurtă trecere în revistă a unora dintre provocările pe care le-am identificat în perioada în care 

ne-am desfășurat activitatea on-line.  

Una din primele provocări întâmpinate, încă de la începutul trecerii în perioada on-line, a fost 

legată de lipsa dispozitivelor necesare și, mai mult, în unele cazuri, de lipsa accesului la Internet. 

Majoritatea elevilor cu care am lucrat în această perioadă nu dețineau, în luna martie a anului trecut, 

dispozitivele necesare desfășurării orelor on-line. În cele mai multe cazuri elevii aveau la dispoziție 

un smartphone, iar în cazurile în care exista un PC/laptop, acesta era împărțit între 2 sau mai mulți 

frați. Acest lucru a făcută dificilă stabilirea unui program astfel încât toți elevii să poată fi prezenți la 

orele de curs, dar și adaptarea materialelor astfel încât să fie accesibile tuturor elevilor, indiferent de 

tipul de dispozitiv folosit.  

Au existat, de asemenea, cazuri în care elevii nu beneficiau de acces la Internet, ceea ce a făcut 

comunicarea cu elevii și părinții acestora foarte dificilă. În aceste cazuri s-a recurs la convorbiri 

telefonice cu părinții elevilor. De asemenea, au fost trimise caiete de lucru care să le faciliteze 

învățarea. Cu toate acestea, elevii au întâmpinat dificultăți în rezolvarea sarcinilor de lucru din 

caietele primite, singurele explicații posibile din partea cadrelor didactice fiind cele telefonice. Se știe 

că în activitatea cu elevii cu dizabilități este foarte important suportul vizual, concret, iar acest lucru 

a fost imposibil de furnizat în cazul elevilor care nu beneficiau de acces la Internet.  

O altă provocare întâmpinată în perioada activității on-line a fost constituită de lipsa 

competențelor digitale atât la elevii cu dizabilități, cât și la părinții acestora. Majoritatea elevilor cu 

care lucrez nu au competențe digitale deloc. Părinții acestora au competențe digitale foarte precare, 

fiind capabili să foloseasca funcții de bază ale unui telefon sau computer. Pentru a putea lucra pe 

diferite platforme educaționale și pentru a avea acces la materialele de lucru, am întocmit materiale 

de prezentare ale diferitelor platforme și aplicații educaționale pentru părinți, ghiduri pas cu pas de 

conectare la platformele și aplicațiile folosite. Astfel, părinții au reușit să acceseze materialele de 
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lucru. Cu toate acestea, fără ajutorul părinților, elevii nu ar fi putut accesa platformele de lucru și 

materialele propuse.  

O a treia problemă întâmpinată în activitatea on-line a constituit-o deficitul de atenție al elevilor, 

mai greu de combătut în timpul activităților on-line decât în predarea tradițională. Elevii cu deficiență 

mintală sunt caracterizați prin deficit de atenție, ceea ce face ca activitățile cu această categorie de 

elevi să necesite mai multe metode și mijloace de predare – învățare care să îi antreneze pe aceștia în 

procesul educațional. Deși au fost folosite numeroase modalități de captare a atenției elevilor 

(prezentări PowerPoint, jocuri, cântece, videclipuri, prezentări animate ș.a.), de multe ori atenție lor 

era distrasă de alte elemente, fie ce țineau de caracteristici ale platformelor educaționale folosite, fie 

de întâlnirea virtuală cu colegii lor, ceea ce genera, în multe cazuri, haos și pierderea caracterului 

educațional al întâlnirilor. Cu toate acestea, am considerat aceste întâlniri ca fiind un bun prilej pentru 

socializare, pentru a se revedea cu colegii și pentru a menține legătură, chiar și de la distanță.  

Acestea reprezintă doar câteva dintre provocările pe care le-am întâmpinat în perioada activității 

on-line și care au generat dificultăți atât la nivelul procesului de predare – învățare, cât și la nivelul 

procesului de evaluare. Cu toate acestea, la revenirea în sistemul tradițional de învățământ, 

majoritatea elevilor au prezentat progrese la nivel educațional, iar cei la care nu au fost înregistrate 

progrese au rămas la nivelul anterior perioadei de e-learning (aceștia fiind cei la care nu exista acces 

la Internet sau, la care, dispozitivele erau de slabă calitate). La nici unul dintre elevi nu s-au manifestat 

regrese.  
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MODALITĂȚI DE COMUNICARE ȘI ÎNVĂȚARE   ONLINE                          

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PREȘCOLAR,                                               

FĂRĂ A CREA DEPENDENȚE 

 

Educatoare, Măncuț Marinela 

Școala Gimnazială Nr. 3 - Mangalia 
 

 

Pandemia ne-a transformat rutina pe care o aveam în ceva cu totul neașteptat, nou, 

care presupune, pe lângă respectarea măsurilor de  siguranță și protecție, activități desfășurate în 

mediul virtual, chiar și cu preșcolarii.  

Paradoxal, deși militam cu toții pentru ținerea copiilor cât mai   departe de gadget-uri, suntem 

nevoiți să le folosim, iar copiii petrec timp în mediul online din  necesitate. 

Așadar, cum facem astfel încât să nu devină dependenți de internet? 

 

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI ÎN SCOPUL EVITĂRII DEPENDENȚEI DE INTERNET A 

COPIILOR PREȘCOLARI 

1. Evitați să petreceți timp pe internet în prezența copiilor. Deși prezenți fizic, aceștia nu pot fi 

prezenți emoțional, iar acest aspect transmite copiilor faptul că tehnologia este un fel de ”dădacă” 

care poate substitui nevoia de atașament  pe care părinții nu le-o oferă; 

2. Privitul la tv sau petrecerea timpului pe tabletă, în afara orelor educaționale oferite de 

grădiniță, ar trebui redus sau chiar eliminat. Acest lucru este necesar pentru că preșcolarii își satisfac 

nevoia de utilizare a acestor dispozitive în programul online; 

3. Este important ca părinții să nu permită accesul copiilor la dispozitive când și cum vor ei sau 

să le ofere drept recompense pentru un comportament nou învățat; 

4. Dispozitivele ar trebui plasate într-un loc în care copiii nu au acces, reducându-se astfel 

”pofta” de a     le utiliza; 

5. Antrenarea copiilor în activitățile casnice. Se creează în felul acesta un alt punct de interes 

pentru preșcolari, iar atenția lor va fi focusată pe activități care le dau responsabilitate. 

 

SUGESTII PENTRU CADRELE DIDACTICE 

 

Activitățile online la grădiniță sunt o reală provocare pentru cadrele  didactice! 

Cum facem astfel încât acestea să nu producă dependența de internet sau mai rău, să nu conducă 

spre așa numitul ”autism virtual”? 

1. Fiecare activitate nu ar trebui să depășească maxim 20 de minute la preșcolarii de grupă mare 

și maxim 10 minute la cei de grupă mică și mijlocie; 

2. Alternați activitățile statice cu cele de mișcare; 

3. Fiecare zi ar fi bine să înceapă cu exerciții de înviorare. Pentru asta folosiți un fond muzical 

atractiv și explicați copiilor clar și concis ce trebuie să facă. Acest lucru va determina copiii să nu fie 

atenți la ecran, ci la vocea dumneavoastră; 

4. Preșcolarii nu stau singuri acasă. Așadar, sugerați  părinților să nu îi lase singuri în fața 

dispozitivelor. În felul acesta, cei care dețin controlul sunt ei și nu copiii; 

5. Oferiți copiilor informații (filmulețe, desene, fișe) adaptate nivelului cognitiv al acestora și 

nevoilor specifice ale lor; copilului folosirea dispozitivelor; 

6. ”Un copil care nu are acces la ecrane învață să se folosească de tot ce este în jur pentru a-

și aduce bucurie” 
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IDEI DE ACTIVITĂȚI PENTRU  GRĂDINIȚA ONLINE 
 

1. Jocuri ce testează atenția și înțelegerea instrucțiunilor: ”Ionel, atinge-ți nasul, gura, ochii, sari 

de 3 ori,etc”. Mai departe, copiii execută doar dacă Ionel va zice: „Ionel spune să…..”; 

2. Educatoarea spune “spionez un băiat/ fată cu un tricou                  verde/ ceva rotund/ ceva albastru etc.” 

Copiii decid despre cine sau despre ce este vorba. După ce joacă de câteva ori, se poate numi un copil 

care să-i ia locul și să spună ce spionează. 

3. Educatoarea le spune copiilor că vor merge la o vânătoare de comori dându-le instrucțiuni 

despre ceea ce vor căuta. De exemplu: “Găsește ceva roșu/ ceva rotund/ un obiect care începe cu 

sunetul /t/ o jucărie/ ceva lung etc.!” Copiii au la dispoziție câteva minute să meargă să găsească 

obiectul.Când expiră timpul, educatoareanumește copilul care să arate și să spună ce obiect au găsit. 

4. Dezvăluie încet – acesta este un joc în care educatoarea le prezintă copiilor o imagine (fizic 

sau distribuind pe ecran). Fiecare imagine va fi acoperită cu o formă geometrică de diferite culori. 

Copiii sunt rugați să recunoască forma și culoarea, iar apoi, educatoarea dezvăluie imaginea câte 

puțin, dându-le răgaz copiilor să ghicească ce se ascunde sub formă. 

5. Ce lipsește? – educatoarea le arată copiilor o serie de imagini rugându-i pe aceștia să rețină 

ordinea lor. Apoi, acoperă o imagine, iar copiii sunt rugați să verbalizeze ce imagine lipsește. 

 

JOCURI DE GRUP 

 

1. Cine, cum face? Rugați copiii să deschidă microfoanele. Apoi, rugați-i pe toți, concomitent, 

să reproducă un sunet. Exemplu: ”Acum suntem un trenuleț! Uuuuuu! Acum suntem 

pisicuțe!Miauuuu! Acum bate vântul furios1 Vâjjjj!” Sunetele pot fi însoțite de mișcări specifice. 

2. Cum este? – Educatoarea le arată copiilor un obiect cerendu-le să enumere atributele acestui. 

Exemplu: ”Li se arată copiilor un ursuleț. Este un animal sălbatic, urs, maro, mare.” Jocul se 

adaptează funcție de vârstă. 

3. Cutia Pandorei – educatoarea prezintă copiilor o cutie care ascunde diverse obiecte. Pe rând, 

doamna scoate câte un obiect și le cere copiilor să spună ce este. Se potrivește bine la activitățile de 

matematică. Doamna poate ascunde în cutie cifre, semne, imagini cu mulțimi (Câte elemente am? Ce 

număr se potrivește? Dacă aș scoate un element, câte mi-ar rămâne?) 

4. Desenează imaginar! – educatoarea le spune copiilor că pot fi magicieni transformându-și 

degetul în stilou cu cerneală invizibilă. Astfel, le cere să scrie/deseneze diverse: cifre, litere, forme, 

etc. 

De încheiere….. 

Nu este ușor, dar este o provocare grădinița online! 

Să fiți convinse că dăruirea și iubirea dumneavoastră pentru copii, sunt artificiile de care aveți 

nevoie pentru a-i ține aproape și a reuși să le transmiteți informații valoroase! 

Faceți-vă din părinți cei mai buni aliați, astfel succesul va fi garantat! 

Dați-vă voie să greșiți! Nimeni nu e perfect, și dacă fi, perfecțiunea este plictisitoare! 

 

Bibliografie: 

 

Cosmovici, Andrei, Cozma, Teodor – ,,Psihopedagogie’’, Iaşi, Ed. Spiru Haret, 1995. 

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 

Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență ” 

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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VALORI ALE SISTEMULUI EDUCAȚIONAL FINLANDEZ 

 

Prof. înv. primar MANDA ADELINA-ALEXANDRINA 

 

 

Finlanda este considerată a fi una dintre țările cu cel mai performant sistem de învățământ din 

lume, elevii săi obținând constant poziții de top la testele PISA – teste internaționale menite să verifice 

nu atât cunoștințele tinerilor, cât mai ales modul cum aceștia gândesc. 

Finlanda are o lungă tradiție de educație a adulților, și până în anii 1980 un milion de finlandezi 

beneficiau de educație de diferite feluri în fiecare an. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, filosoful 

finlandez Johan Vilhelm Snellman mobiliza populația în jurul ideii că doar educația poate duce la 

bunăstare și punea bazele a ceea ce avea să devină cel mai performant sistem educațional din lume, 

astfel că începând din anii 1980 guvernul acestei țări a hotărât să aloce fonduri importante educației, 

cercetării și tehnologiei. Atunci a fost adoptat un nou sistem educațional. Cea mai bună investiție 

pentru ca o societate să prospere în viitor este să educi toți copiii ei”, afirma Paivi Pohjanheimo, 

ambasadorul Finlandei în România (2018). Sigur, este vorba de a oferi egalitate de șanse pentru toți 

copiii, indiferent de mediul socioeconomic din care aceștia provin sau de zona în care locuiesc. Copiii 

cu dizabilități învață în școlile normale, iar cei cu cerințe educaționale speciale nu studiază la 

domiciliu, nu sunt excluși sau izolați în școli speciale, ci participă la ore în clase normale, indiferent 

dacă au handicapuri grave.  

Conceptul de egalitate, important de multă vreme în cultura finlandeză, este unul dintre 

motivele principale pentru care școlile au succes atât de mare. Dar ideea de egalitate în cadrul 

sistemului școlar finlandez merge cu mult dincolo de faptul că toți copiii au un început bun în viață 

și lucrează în mod energic pentru a ajuta elevii mai slabi să recupereze. Asta  înseamnă nu numai 

minimizarea diferențelor dintre elevi, ci și minimizarea diferențelor dintre școli, asigurându-se că 

toate școlile din Finlanda sunt la fel de puternice. În Finlanda nu există şcoli mai bune și școli mai 

proaste. Nu există învățământ privat. Întregul sistem universitar este de stat. Nu se plătește pentru 

master sau pentru doctorat.  Există foarte puține școli independente în Finlanda - chiar și acestea sunt 

finanțate din fonduri publice - și sunt interzise taxele de școlarizare. 

În privința dotării școlilor se poate spune că fiecare sală de clasă este dotată cu mijloace TIC: 

tablă interactivă, retroproiector, videoproiector, calculator, tablete și softuri educaționale pentru 

diverse teme de studiu. De asemenea, totalitatea materialelor didactice utilizate de profesori și elevi 

sunt acordate gratuit (rechizite, manuale școlare). Elevilor li se asigură un prânz gratuit și transport 

gratuit dacă locuiesc la mai mult de 5 km de școală. Legea finlandeză obligă ca meniul să fie gratuit, 

nutritiv, și cu multe feluri de salate și fructe. Dacă orele se prelungesc până după-amiază, școala are 

obligația de a oferi o gustare elevilor. Aproape 30% din copiii finlandezi primesc un fel de ajutor 

suplimentar înainte de liceu. Școlile care deservesc populațiile cu nevoi mari (cum ar fi mulți elevi 

CES) beneficiază de fonduri suplimentare de „discriminare pozitivă” pentru profesori și consilieri 

suplimentari. 

 

Statul finlandez e preocupat de asigurarea unui învățământ viabil, capabil să motiveze elevii. 

Sistemul educativ este foarte bine gândit și făcut în sprijinul elevilor. Finlanda are cel mai mare 

procent, din Europa, al elevilor care ajung la facultate, 66%, iar 93% dintre finlandezi promovează 

liceul. În același timp, diferența dintre cei mai slabi și cei mai buni elevi este cea mai mică din lume. 

 Pot enumera câteva principii ale învățământului finlandez: 

• Fiecare copil este important - sistemul trebuie să fie capabil să ofere cea mai bună educație 

posibilă fiecărui copil, în mod egal; 
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• Nu există școli pentru elite - elevii sunt educați să accepte diferențele dintre ei și să le 

folosească pentru a colabora în tot ceea ce fac; 

• Profesorii au putere de decizie în ce privește: manualele, metodele de evaluare ale studenților 

/elevilor, conținutul cursurilor; 

• Există un curriculum la nivel național, însă doar ca o bază de lucru pe care profesorii o 

îmbunătățesc și îi adaugă elemente, după cum consideră ei; 

• Există o singură examinare obligatorie pe care o susțin toți elevii la vârsta de 16 ani, la 

absolvirea ciclului gimnazial; 

• Nu există inspecții școlare (nu au inspectorate școlare) - evaluarea profesorilor și dezvoltarea 

lor se bazează pe încredere; 

• Doar primii 10% dintre cei mai buni studenți sunt acceptați pentru a deveni profesori, masterul 

fiind obligatoriu pentru a putea preda. 

Profesorul Andra Anton, absolventă de studii masterale în educație la Universitatea  

Turku din Finlanda demontează acest mit că Finlanda are cei mai pregătiți profesori și susține 

că da, este adevărat că  acești profesori sunt mai riguros selectați, pregătiți teoretic, practic și pentru 

cercetare-acțiune, dar succesul lor, respectiv rezultatele lor se datorează faptului că ”în primul rând 

sunt învățați să colaboreze, căci degeaba ai doi profesori buni într-o școală dacă nu există colaborare 

și unitate, iar pentru pregătire academică ai cinci, chiar șase ani de studii universitare!”. Se pune 

accent pe pregătirea pedagogică practică a acestora. 

Sistemul de valori al finlandezilor are la bază educația nu acumularea de bunuri. Acest lucru 

este valabil pe tot parcursul vieții, când, arată statisticile, adulții preferă să dea bani pe un program de 

educație continuă decât pe ultimul telefon scos pe piață. Este un sistem de valori format în familie, 

consolidat în școală, pus apoi în slujba țării. 

 

 

 

 

Webografie: 

 

1. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/diferentele-enorme-dintre-sistemul-de-

invatamant-finlandez-si-cel-romanesc-941570 

2. https://educatie.inmures.ro/scolari/10-motive-pentru-care-finlanda-are-cel-mai-bun-sistem-

scolar-din-lume.html 

3. https://republica.ro/finlanda-nu-e-nici-tara-fara-materii-nici-tara-fara-teme-trei-mituri-

urbane-despre-educatia-finlandeza 
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Atelier handmade – produse decorative de Paști 

Proiect Etwinning – Paștele, sărbătoarea care ne unește 

 

 

Prof. Mandă Beatrice 

Șc. Gimn. Caius Iacob Arad 
 

 

 

La inițiativa și invitația Școlii Gimnaziale Profesor Paul Bănică din Târgoviște, anul acesta  

școlar am participat la un proiect Etwinning – Paștele, sărbătoarea care ne unește, proiect la care au 

participat peste 40 de școli din România, Republica Moldova, Italia, Bosnia Hertegovina, Albania, 

Armenia și Turcia. 

 

 

 

                                   
 

 

 

Scopul desfășurării proiectului a fost stimularea și afirmarea potențialului creativ și artistic al 

elevilor din învățământul primar, gimnazial în spațiul generos al învățăturii creștine, strămoșești, pe 

platforme educaționale online. 

 

Obiectivele urmărite au fost: păstrarea tradițiilor strămoșești; educarea unui caracter moral și a 

unui spirit civic angajat, voluntar; stimularea creativității copiilor; realizarea unor schimburi de 

experiență între cadrele didactice și diseminarea unor exemple de bune practici în organizarea 

activităților educative în varianta online; întreținerea stării de bine în perioada pandemică. 

 

Activitățile au fost variate și atractive, începând de la întâlnirile virtuale și continuând cu 

cercetări pe teren, discuții, anchete, interviuri, înregistrări, fotografii, vizite la muzee, participarea la 

slujbele religioase în perioada sărbătorilor pascale, organizarea de târguri de decorațiuni handmade 

de Paști în vederea achiziționării de fonduri pentru o acțiune caritabilă, etc. 
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La organizarea unui astfel de târg caritabil s-au gândit și eleviii cls.a VII-a C, demarând ideea 

prin desfășurarea unui atelier handmade, în cadrul căruia au realizat produse decorative de Paști, pe 

care le-au expus într-o expoziție cu vânzare la bisericuța 3 Insule din Arad, banii obținuți fiind folosiți 

în scop caritabil pentru famiile nevoiașe de pe Valea Mureșului. 

 

Dincolo de finalitatea reușită a acțiunii am simțit cu toții bucuria reîntâlnirii după o pauză destul 

de îndelungată, plăcerea de a lucra din nou împreună și satisfacția lucrului bine făcut. 
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Utilizarea resurselor educaționale deschise                                                                          

în activitățile de predare - învățare 

 

Manda Mariana-Camelia                                                                                                 

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Câmpia Turzii 

 

 

Tema aleasă își propune să sintetizeze elemente de noutate promovate de programele școlare 

din învățământul primar şi schimbările antrenate de acestea la nivelul practicilor didactice. Am vizat 

construirea unor situații de învățare care implică utilizarea de strategii didactice centrate pe susținerea 

motivației de învățare a elevilor.  

Am elaborat o propunere de activitate didactică cu relevanță pentru contexte de  învățare care 

conduc la dezvoltarea competențelor din programele școlare folosind RED (resurse educaționale 

deschise).  

Disciplina: Matematică  

Clasa a III-a  

Subiectul lecției: Cifre romane  

Activitatea vizează formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane (I, V, X) și  

utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale, precum și transcrierea cu cifre romane a unor numere 

scrise cu cifre arabe. 

 

1. Activitatea pornește de la experiențele elevilor din viața de zi cu zi și argumentarea necesității 

învățării cifrelor romane. Identificăm locul în care apare în viața de zi cuzi scrierea cu cifre romane: 

în notarea orelor pe cadranul unui ceas, a capitolelor unei cărți, a datelor calendaristice în notarea 

claselor, a numărului scărilor unui bloc, ... Prezentare PPT: Unde se folosesc cifrele romane?  

https://sites.google.com/site/gordilami41z/lucrari-de-laborator/lucrarea-de-laborator-nr-2 

(Prof. Gordilă Nicoleta) 

2. Pentru a înțelege modul de formare, scrierea și citirea numerelor scrise cu cifre romane, voi 

apela la imaginile/planșele pe care le-am realizat și voi apela la exerciții care pot fi lucrate cu ajutorul 

unui set de bețițoare cu care se poate forma cifrele romane și numerele ce se pot forma cu ajutorul 

lor. 

3. Pentru a identifica modul de formare a numerelor cu ajutorul cifrelor romane, elevii vor 

urmări prezentarea Cifre romane, care expune și exemplifică modul de formare, scriere și citire a 

numerelor scrise cu cifre romane.  

4. Pentru a exersa transformarea numerelor scrise cu cifre romane în numere scrise cu cifre 

arabe se solicită completarea unei fișe de lucru cu următorul conținut: I= ... ; II=...  ; V=...  ; VII=... ; 

IV=... ; IX=...  ; XII=... ; XXIV=...;  XXX= ...  

Fișa poate fi descărcată și printată, pornind de la sursa:  

https://www.myhomeschoolmath.com/school/2Roman_4.html, care generează exemple 

diferite.  
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5. Exercițiu joc: Descoperă codul secret: ”Transformă numerele scrise cu cifre romane în 

numere scrise cu cifre arabe, pentru a deschide cufărul” (cufărul este plin cu hărți, iar accesul este 

oferit în momentul în care toate transformările sunt corecte).  

https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor  

6. Activitate practică: constă în  completarea orelor cu cifre romane, pe cadranul unor ceasuri 

realizate din carton și completarea cuprinsului unei cărți, cu numerotarea capitolelor acesteia cu cifre 

romane. 

7. Jocuri logice: de schimbare a poziției unui bețișor astfel încât o egalitate să fie adevărată: se 

folosește o construcție de numere scrise cu cifre romane cu ajutorul bețișoarelor, cerința este de a muta 

un singur bețișor astfel încât egalitatea să fie adevărată. 

8. Un exercițiu de transformare:  o serie de zece exemple de transformare a unor numere scrise 

cu cifre arabe din numere scrise cu cifre romane (alegere a unei variante din patru răspunsuri sugerate), 

pe o fișă de lucru. Se poate utiliza ca o competiție între elevi. 

 

Am utilizat în realizarea prezentării resurse educaționale deschise de forma: text, imagini, 

conținut audio, conținut video și aplicații. Am identificat și selectat resurse digitale care susțin și 

îmbunătățesc procesul de predare-învățare-evaluare, care susțin atingerea obiectivelor educaționale în 

contexte variate. 

 

Resurse online: 

 

         https://www.myhomeschoolmath.com/ 

https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor 

https://sites.google.com/site/gordilami41z/lucrari-de-laborator/lucrarea-de-laborator-nr-2 
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P R O I E C T  E D U C A Ț I O N A L  

,, De ziua ta, copile drag!”                                                                                            

Activitate aplicativă - ,,Învață, zâmbește, joacă-te, trăiește! -                                              

E DREPTUL TĂU!” 

 
INIȚIATORI: Prof. Mane Irina si Prof. Edu Luminița                                        

LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA’’ DEVA 
 

 

 

ARGUMENT:  

 

În România, Ziua Copilului este sărbătorită pe 1 iunie. Începând cu anul 2017 este și sărbătoare 

legală, pentru ca și cei mari și cei mici să se bucure de relaxare și timp petrecut împreună.  

Istoria zilei dedicate copiilor a început în Statele Unite ale Americii, în 1857. Țări din lumea 

întreagă au aderat la această metodă de sărbătorire, dar data diferă de la țară la țară. În România, ziua 

de 1 iunie este legată de Ziua pentru Protecția Copilului, declarată de Women’s International 

Democratic Federation la Moscova în 1949. 

Ziua copilului este sărbătorită prin activități dedicate copiilor, atât în școli și grădinițe, cât și în 

spații publice. 

Noi, clasa a II-a A Step by Step de la LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA” DEVA  

organizăm timp de două zile, activități cultural-artistice, ateliere de creație sub numele de ,,Învață, 

zâmbește, joacă-te, trăiește! - E DREPTUL TĂU!” - dedicat Zilei internaționale a copilului în 

parteneriat cu Editura D’ART, Ziarul Esențial în Educație  (Editura Esențial Media), Editura Esențial 

Proiect Educațional, Grădinița de Naționalitate Română din Micherechi Ungaria și Asociația 

Interculturală Româno-Elenă „Dacia”, Grecia.   

LOCUL DESFĂȘURĂRII:  

LICEUL TEHNOLOGIC ,, TRANSILVANIA” Deva, sala   26, corp D și curtea școlii 

DATA: Vineri, 28.05.2021 și Luni, 31. 05.2021 

GRUP  ŢINTĂ: Elevii  clasei a II –a A SbS de la Liceul Tehnologic ,,Transilvania’’ Deva  și  

cadrele didactice implicate în proiect. 
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COORDONATORII  PROIECTULUI:  

Director, prof. DEMETER Sorin Marin 

Director Adj. prof. BOTA - OLELEI Alina Maria 

Consilier educativ, prof. ILINA Lavinia 

COORDONATORII ACTIVITĂȚII: 

Prof. MANE Irina 

Prof. EDU Luminița 
 

COLABORATORI:  

Editura D’ART, Ziarul Esențial in Educație  (Editura Esențial Media), Editura Esențial Proiect 

Educațional, Grădinița de Naționalitate Română din Micherechi Ungaria și Asociația Interculturală 

Româno-Elenă „Dacia”, Grecia 

 

DIRECTOR - Editura Esențial Media  

DUMITRESCU  Loredana 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

Realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii cu muzică, dans, creaţie literară, creație 

plastică, expoziție de lucrări, desene pe asfalt. 

OBIECTIVE: 

• Să descopere semnificaţia Zilei copilului; 

• Să descopere Drepturile copilului folosindu-se de materialele puse la dispoziție; 

• Să se implice activ în toate activităţile cultural-educative; 

• Să realizeze desene expresive în curtea școlii; 

• Să se bucure de timpul petrecut împreună; 
 

RESURSE: 

➢ umane: 

* Elevii  clasei a II –a A SbS,  

* Cadre didactice; 

➢ temporale:     

* durata proiectului : două zile  

➢ financiare: 

* autofinanţare; 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR: 

 

***VINERI, 28. 05.2021 – Agenda zilei: 

Întâlnirea de dimineață 

CLR: - ,,Copilăria” – audiere de poezii despre copilărie 

MEM- ,,Copiii ocrotesc natura!” - observare 

DP- ,,Drepturile copiilor” (Materiale PPT) 

AVAP- ,,Învață, zâmbește, joacă-te, trăiește! - E DREPTUL TĂU!” - Desene, picturi, colaje. 
 

***LUNI, 31.05.2021 - Agenda zilei: 

Întâlnirea de dimineață 

CLR +MEM: – COPILĂRIA(activitate integrată cultural - artistică) 

Educație fizică 

AVAP: ,,Învață, zâmbește, joacă-te, trăiește! - E DREPTUL TĂU!”-Personalizarea diplomelor 

primite pentru participarea la activitate; Expoziție de lucrări în curtea școlii 
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VALORIFICAREA ACHIZIŢIILOR REZULTATE ÎN URMA DESFĂŞURĂRII 

ACTIVITĂȚII: 

 

➢ Fotografii din timpul activității; 

➢ Expoziție de lucrări 

➢ Publicarea Proiectului în carte cu ISBN (Editura Esențial Media); 

➢ Publicarea Proiectului în ziarul electronic cu ISSN „Esențial în Educație”. 

 

DIRECTOR, Prof. DEMETER Sorin Marin 

CADRE DIDACTICE, Prof. EDU Maria Luminiţa / Prof.  MANE Irina Amalia 

DIRECTOR Adj., Prof. BOTA – OLELEI Alina Maria 

  

CONSILIER  EDUCATIV, Prof. ILINA Lavinia 
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Activităţi eficiente în relaţia familie – grădiniţa 

 

Profesor pentru invatamant prescolar: Manea Luminita Mariana                                  

Gradinita Nr. 2 Darvari 

 

Pentru o mai bună desfăşurare a relaţiei dinte familie şi grădiniţă, familia trebuie să comunice 

frecvent cu educatoarele, să participe la activităţile pe care educatoarele le desfăşoară: şedinţe cu 

părinţii, difierite evenimente festive ce se organizează la nivelul grădiniţei: serbări, sărbători, lecţii 

deschise, etc, consilierea părinţilor, vizite la domiciliu. Pentru o colaborarea cât mai bună, familia 

trebuie să participe la şedinţele părinţilor organizate de educatoare şi să respecte regulile impuse de 

către educatoare în creşterea şi educarea copiilor. Astfel, educatoarea va reuşi să stimuleze 

soluţionarea eventualelor probleme ce ar putea apărea privind copilul.  

„Nu este de aşteptat că educatorul să facă lucrarea părinţilor. În acest scop este necesar un dialog 

între cadre didactice şi părinţi. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o 

dimensiune a educaţiei permanente şi, desigur, a educaţiei adulţilor. Ca puncte de reper în educaţia 

părinţilor se apreciază: educarea viitorilor părinţi (în unitatea de învăţământ sau în afara ei); educarea 

părinţilor cu copii mici; relaţia grădiniţă-familie; rolul mass-mediei în educaţia părinţilor” (Stern, H. 

H., 1972). 

În relaţia familie – grădiniţa trebuie să existe o colaborare caldă, deschisă, pozitivă, pentru a se 

unifica sistemul de valori, care pot avea beneficii asupra copiilor. 

Activităţile eficiente în relaţia familie – grădiniţa sunt următoarele:  

• Serbări; 

• Excursii; 

• Concursuri; 

• Vizite culturale; 

• Reamenajarea spaţiului de joc. 

Serbările sunt un prilej de, pentru copii, educatorii lor şi pentru părinţii copiilor. Organizarea 

unei serbări este un prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – părinte sau 

educatoare. Prin serbări, se verifica ceea ce şi-au însuşit micuţii la grădiniţă, iar părinţii se pot implica 

pentru a ajuta educatoarea într-o bună desfăşurarea a serbării. 

Excursiile organizate de cadrul didactic, la care participa şi părinţii, sunt un prilej de a se 

cunoaşte mai bine cele două părţi ce participa la creşterea şi educarea copilului, au ca rol deosebit 

educarea preşcolarilor în spiritul moralei civice, dezvoltându-le astfel anumite deprinderi de 

manifestare colectivă şi dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere. Părinţii se pot implica cu succes 

în organizarea excursiilor, ajutând educatoarea cu sugestii, informaţii, sfaturi, dar şi ca excursia să fie 

una cât mai educativa pentru preşcolar. 

Concursurile organizate pentru preşcolari, unde participa şi părinţii, sunt destul de distractive, 

astfel preşcolarul se simte încurajat de familie şi înţelege faptul că familia îi este mereu alături, iar 

pentru părinţi, o modalitate prin care pot observa ce au învăţat preşcolarii, ce nevoi au, ce lipsuri au. 

Participarea la un concurs înseamnă a-l învăţa pe cel mic să accepte că uneori pierde sau poate câştiga. 

Pentru un copil, această lecţie poate fi mai uşoară sau mai grea, în funcţie de felul în care trăieşte 

această experienţă şi cum îl ajuta părintele. 
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Vizitele culturale (muzee, teatre de păpuşi, grădina botanică/zoologică) ajuta în relaţia familie 

– grădiniţa, în o  mai bună capacitate de participare la interacţiunea socială, reprezintă un prilej de a 

vizita diferite obiective culturale ce îi ajută pe cei mici să îşi dezvolte latura culturală. 

Reamenajarea spaţiului de joc în sala de grupă, ajuta părintele să înţeleagă tipurile de activităţi 

care ajuta copilul în dezvoltarea sa, dar şi faptul că amenajărea unui loc de joacă de la început până 

la final poate reprezenta o provocare. Spaţiul să fie cât mai larg, cât mai aerisit, cu jucării cât mai 

educative şi diversificate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Andrei, Cristian; Ciolompea, Teodora; Niculae, Ioana; Stoica, Denişa; Şerban, Mihai, 2002, 

– „Manual pentru părinţi”, Bucureşti, broşură organizaţia „Salvaţi Copiii” 

• STERN, H.H.(1972), Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

• Rudică, Tiberiu (1981) – „Familia în faţa conduitelor greşite ale copiilor”, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti,  
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PERSPECTIVĂ ȘI INOVAȚIE 

 

Prof. Manea Maricica                                                                                                      

Liceul Tehnologic ,,G. G. Longinescu’’                                                                    

Grădinița cu P. P. Nr. 15 Focșani 

 

Educaţia nu este cât de mult ai memorat, nici măcar cât ştii. Este capacitatea de a diferenţia 

între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii – Anatole France 

Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat – Burrhus Frederic 

Skinner 

Educaţia este un vaccin contra violenţei. – Edward James Olmos 

  

Cu îngăduința dumneavoastră pentru utilizarea citării excesive, doresc să încep eseul de față 

sub semnul bucuriei și speranței că am trecut poate de ce era mai greu și vom reuși să privim cu 

încredere spre viitor.  

Nu pot de asemenea să nu semnalizez în acest punct eforturile consistente depuse de către toți 

cei implicați în actul educativ (părinți, cadre didactice, copii) în vederea incherii cu bine a anului 

curent.  

Școala de acasă a însemnat pe lângă desfășurarea lecțiilor și temelor săptămânale ori a 

examenelor de sfârșit de an și capacitatea noastră de a ne reinventa ori adapta cu privire la exercitarea 

activitații profesionale. În acest caz, am putea spune că pandemia a funcționat precum un adevărat 

catalizator (deus ex machina, cum ar spune latinii) în viețile noastre conducând la alăturarea 

cunoștințelor teoretice și practice (pe care fiecare dintre noi le predăm din generație în generație) cu 

mijloacele digitale aflate în uz în domeniul public sau personal.  

Cel mai probabil această alăturare s-ar fi produs oricum în viitorul apropiat dat fiind faptul că 

cei mai mulți dintre noi suntem oricum conectați la un mijloc digital care ne permite să comunicăm 

unii cu alții, să citim un articol bun sau să urmărim un documentar ori o emisiune din aria noastră de 

preferință. 

Motivul pentru care am abuzat de citatele atașate mai sus are legătură cu realitatea 

contemporană pe care acestea din urmă o transmit. Mă alătur în acest sens semnificației lor și doresc 

să înaintez la rândul meu propriul gând cu privire la rolul educației în societatea pe care o trăim.  

Astfel, dincolo de noțiunile practice sau teoretice pe care fiecare dintre noi le însușim pe băncile 

școlii, lucrul cel mai important este reprezentat de baza educativă pe care ne așezăm visele și 

idealurile proprii. Așa cum spune și unul dintre citate de mai sus, această baza rămâne neschimbată 

pentru tot restul vieții și este de datoria noastră să avem grijă să o consolidăm cu informațiile și 

cunoștințele necesare îndeplinirii obiectivelor pe care ni le-am propus.  

În același timp, în calitate de cadre didactice consider că avem datoria nu doar de a fi martori 

la consolidarea cu informații și noțiuni esențiale parcurgerii etapelor școlii, cât și la introducerea artei 

de a pune întrebări oricând este nevoie, de a discerne între ce e bine și ce e rău, ori de a analiza o 

situație având în vedere întreagă sferă a unghiurilor și alternativelor posibile în rezolvarea sa. 
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Din fericire, pe toată durata pandemiei, școală a continuat să participe activ la diseminarea 

factorului educativ. Sunt convinsă că scenariile mai mult sau mai puțin realiste care priveau educația 

în România la începutul pandemiei drept incapabilă să țină pasul cu vremurile grele cu care ne 

confruntam s-au dovedit lipsite de conținut. 

Putem vorbi în acest sens de educație fără frontiere, iar un mare merit consider că le revine 

tuturor celor implicați în menținerea și dezvoltarea unor programe de lucru ce au putut fi încărcate și 

descărcate rapid de pe platformele de comunicare unde ne-am desfășurat orele de curs. 

În ceea ce privește formă de învățământ tradițional, sunt de părere că baza pe care este alcătuită 

aceasta trebuie să continue indiferent de mijlocul de transmitere pe care îl utilizăm. Școala rămâne o 

instituție fundamentală în săvârșirea și edificarea fiecărei generație în parte. ABC-ul oricărei ore de 

curs conține acei factori generali, dar esențiali fără de care nu se poate continua actul educării. Prin 

urmare, fie că vorbim de învățământul tradițional ori de acasă (online), educația clasică trebuie să 

primeze în vederea formării și pregătirii copiilor pentru viitorul ce îi așteaptă. 

În același timp, România este o țară ce nu a reușit din păcate să dezvolte o rețea unitară de 

transmitere a informațiilor și cunoștințelor pe cale digitală. Dincolo de absența unor factori tehnici, 

foarte mulți dintre noi suntem poate puțin familiarizați cu tot ceea ce înseamnă operarea și manevrarea 

canalelor de comunicare ori a oricăror alte aspecte care privesc informarea digitală. Este important 

cred în acest moment să reușim să ne adunăm fiecare la un loc experiențele propii și să învățăm din 

ceea ce a mers bine și ceea ce nu a fost pe măsura așteptărilor. 

De asemenea, la nivel de stat, cred că e important ca în perioada ce vine să reușim să învățăm 

din lecțiile oferite de pandemie și să avasam cu mijloacele și aparatura tehnică acolo unde acestea au 

fost deficitare ori poate nu au existat, precum și să luăm in calcul un program unitar de educare 

informatică în vederea acoperirii sau imbunatarii lipsurilor pe care poate le-am întâmpinat la un 

moment dat. 

În final, nu pot decât să fiu bucuroasă că rată pozitivarii s-a diminuat considerabil, iar de la 

toamnă există șanse reale să ne întâlnim cu toții în bănci încă din prima zi de școală. Doresc să 

subliniez faptul că învățământul online a adus cu sine câteva avantaje pe care ar fi păcat să nu le 

continuăm și sub forma de învățământ tradițional: mă gândesc aici la operarea instinctivă în rândul 

copiilor a unui dicționar digital atunci când un anumit cuvânt ori expresie trezește întrebări în rândul 

acestora precum și la faptul că acolo unde există nelămuriri aceștia se pot întâlni online și dezbate ori 

elabora soluții concrete în vederea soluționării problemelor pe care ei le întâmpină.  

Nu în ultimul rând și noi profesorii am beneficiat de pe urma învățământului online în primul 

rând datorită diversificării cunoștințelor proprii dar și a îmbunătățirii tehnicilor de predare și ascultare 

acolo unde am simțit că acest lucru se poate produce.  

Firește că nu îmi doresc că în viața aceasta să mai avem de a face cu o situație asemănătoare cu 

aceasta provocată de pandemie, dar sper că odată ce aceasta din urmă va fi luat sfârșit cu adevărat să 

reușim fiecare dintre noi să ne așezăm o clipă și să încercăm să medităm asupra lucrurilor bune sau 

mai puțin bune ce au avut loc în activitatea noastă profesională, asupra energiilor și bucuriilor depuse 

în întâlnirile online cu elevii și colegii noștri precum și asupra fericirii de a constata la final faptul că 

o generație de copii ce a fost nevoită să treacă prin această tranziție (tradițional-online) a avut parte 

de o formă de educație fără frontiere! 
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ȘCOALA ONLINE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

 

Prof. Mănescu Eugenia Mirela, 

Grădinița Jirov, Mehedinți 
 

 
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 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. 

Metodele selectate sunt  obiectivul interacțiunii în această perioadă.  Trebuie să știm cum să-i 

atragem pe copii să participe la aceste cursuri online. Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel 

mai mult contează starea emoțională a copiilor și a părinților. 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. 

Deoarece performanța în învățare este determinată în mare parte de strategii de instruire și 

demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caută să se adapteze mediului școlar modern. 

Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să participe 

la programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme 

de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-uri 

interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite 

site-uri educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-

line, bareme de corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura 

munca didactică.  

În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților 

de lucru. 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. 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 – 
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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 căutare.     

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. 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. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea 

în clasă este metoda preferată.  

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. 

 

 

Bibliografie: 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC                                                                 

ȘI NOILE TEHNOLOGII MULTIMEDIA  

 

PROF. ÎNV. PRIMAR MANGIUREA MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VLAICU VODĂ” BRĂILA 

 

 
În situația actuală, integrarea în sistemul educațional a diferitelor resurse și instrumete 

multimedia a devenit o parte importantă în demersul educativ; o componentă ce necesită atenția și 

participarea tuturor factorilor (profesori, elevi, părinți, instituții de învățământ, ministere). 

Dezvoltarea fără precedent a tehnologiei în toate domeniile de activitate și necesitatea lansării 

activităților educaționale online în ultimele luni sunt două dintre numeroasele argumente care susțin 

motivația societății de a se adapta rapid la lucruri noi. 

În ceea ce privește sistemul de învățământ, complexitatea fenomenului este cu atât mai 

relevantă pentru generațiile actuale de elevi, numiți în literatura de specialitate ,,nativii digitali”.  

Tehnologiile digitale ocupă un loc esențial în existența lor, de unde si capacitatea de utlizare a acestora 

de la vârste fragede.  

Provocarea pentru dascăli devine aceea de a-si forma rapid competențele necesare in domeniu, 

astfel încât să-l poată orienta pe elev în utilizarea inteligentă a resurselor pe care le oferă mediul 

online. Este important ca școala să-i învețe pe elevi cum să învețe, să promoveze autonomia, 

flexibilitatea gândirii, capacitatea de cooperare și dialog, adaptabilitatea de anticipare a schimbărilor, 

autoinstruirea. 

Experiențele de învățare create în mediul virtual nu trebuie să le excludă sau să le minimalizeze 

pe cele clasice. Dimpotrivă, ele vin în sprijinul acestora, stimulându-le și completându-le. Se creează 

reprezentări și situații de învățare diferite, dar cu valențe formative, în final. Folosirea tehnologiei în 

școli, oferă elevilor posibilități nelimitate de cunoaștere și evoluție. Absența unor resurse materiale 

necesare pentru a oferi experiențe valoroase de învățare, poate fi suplinită de tehnologie. În același 

timp, trebuie conservată și partea de naturalitate, care le oferă elevilor prilejul de a observa in mod 

nemijlocit lumea reală. 

Evoluţia tehnologiilor moderne a schimbat paradigma tradiţională a actului de educaţie, făcând 

loc conceptului de învăţare digitală. Conform unor observaţii recente, acesta implică ,,utilizarea 

critică şi responsabilă a mijloacelor media şi de comunicare în educaţie, în procesul muncii şi în 

timpul liber; vizează în special dezvoltarea gândirii critice, a comunicării şi a gestionării informaţiei 

la standarde foarte înalte” (Utilizarea Tic pentru activităţi educaţionale. Ghid pentru profesori, 

septembrie 2012)  . La nivel operational, ele sunt facilitate de resursele şi mijloacele TIC, 

reprezentând, potrivit celor mai întâlnite opinii, ,,ansamblul de instrumente şi tehnologii necesare 

prelucrării informaţiei prin intermediul calculatoarelor şi transmiterea acestora prin mijloace 

electronice” (Laura Grindei, Tehnici şi tehnologii moderne în educaţie, Cluj ) . 

Utilizând noile tehnologii, elevii vor reuși într-o mai mare măsură să identifice valențele 

conceptului ,,TO KNOW” :,, know-what (a ști ce), know-why (a ști de ce), know-how (a ști cum), 

know-who” (a ști cine)- Ghid pentru profesori . Altfel spus, se pune accent pe învățarea permanentă, 

autonomă și responsabilă. 

Societatea contemporană trece prin modificări puternice, iar actul educaţional trebuie să ţină 

cont de ele. Profesorul olandez Wim Veen a lansat teoria homo zappiens, identificând strategiile și 

mijloacele de învățare eficiente de învățare adaptate necesităților nativilor digitali. Profesorul 
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identifică profilul interior al tinerilor din perioada contemporană ca fiind extrem de priceput în 

mânuirea tehnologiei, fiind mai obişnuit cu „ferestrele” calculatorului decât cu acelea ale propriei 

case. În opoziție cu generațiile precedente , generația actuală lucrează la mare viteză, se concentrează 

pe sarcini multiple, învață în comunitate. Este o generație care se educă și se informează singură, 

tehnologia fiind domeniul in care copii/ adolescenții știu mai multe decât adulții.  

Există, cu siguranță, și consecințe negative ale utilizării excesive a tehnologiei, iar aici intervine 

rolul crucial al educației, al profesorului. Tinerii doresc răspunsuri imediate şi rezultate rapide, nu au 

răbdare să verifice acurateţea informaţiilor şi credibilitatea surselor, considerând că deţin toate 

răspunsurile; se izolează în lumea virtuală, privându-se de interacţiunea socială față în față, fapt ce 

afectează dezvoltarea abilităților sociale; devin dependenți de tehnologie; balanţa serviciu-timp liber 

înclină în favoarea timpului liber; le este diminuată capacitatea de empatie.   

Prin capacitatea rapidă de adaptare la nou și formarea unor competențe de utilizare corectă și 

eficientă a tehnologiilor multimedia în rândul cadrelor didactice, copiii/tinerii vor găsi acel echilibru 

necesar între tradiție și inovație și se vor implica, cu adevărat, în procesul propriei formări. 
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MENTOR DEDICAT, SUCCESUL MEU DE MAI TÂRZIU 

 

Prof. înv. primar- Maniu Valeria Angela                                                                       

Școala Gimnazială Gârbova, jud. Alba 

 

“Să fii mentor înseamnă să susții și încurajezi oamenii să-și gestioneze propriul proces de 

învățare pentru a-și maximiza potențialul, a-și dezvolta abilitățile, a-și îmbunătăți performanța și a 

deveni persoana care își doresc să devină.”  Eric Parsloe, Școala de Mentorat și Coaching, Oxford 

Dacă atunci când suntem mici, mentorii sunt cei care vin către noi și ne oferă informații și 

sfaturi, aproape fără să le cerem acest lucru, atunci când înaintăm în vârstă, când devenim angajați, 

lucrurile se schimbă. În drumul nostru, spre realizarea profesională, am avut nevoia de un mentor sau 

am fost la rândul nostru, mentori pentru colegii mai tineri. 

În tot acest peisaj, cu adevărat nou pentru orice tânăr angajat, un mentor este mai mult decât un 

îndrumător, el este ghidul care ne poate ajuta să înțelegem mai bine modul în care funcționează 

sistemul educațional, dar mai mult decât atât, ne poate fi ghid în propriul nostru drum în carieră. 

În procesul de formare profesională ca viitor dascăl, mentorul și colegul meu, a avut un rol 

decisiv, prin modelul oferit de acesta. A fost persoana care a deținut un set de competențe 

profesionale, relaționale și aptitudinale, pe baza cărora mi-am construit atingerea obiectivelor de 

dezvoltare profesională și personală, care au stat la debutul carierei de dascăl. 

Competențe și responsabilități specifice ale profesorilor mentori: 

1.  Cadrul didactic care deține funcția didactică de profesor mentor pentru inserția profesională 

a cadrelor didactice stagiare are competențe sociale și relaționale, operează cu concepte și modele de 

comunicare interpersonală și interactivă. 

2.  Profesorul mentor instruiește și formează prin exemplul personal: 

a) este un model profesional prin cunoștințele științifice și de specialitate; 

b) este un model comportamental prin ținuta, atitudinea generală, conduita, modalitatea de a se 

exprima, punctualitatea și respectul pentru valori; 

c) are exigențele realiste și bine fondate. 

3.  Profesorul mentor folosește metode diverse și eficiente de comunicare, dovedește 

competențe și aptitudini de relaționare și comunicare: 

a) folosește mijloace de comunicare adecvate situațiilor concrete în vederea realizării scopurilor 

educaționale și în raport cu conținutul comunicării; 

b) comunică permanent cu profesorul/cadrul didactic stagiar și cu toți factorii implicați; 
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c) are o atitudine deschisă, stimulativă și pozitivă față de activitatea ce urmează să se desfășoare 

și susține conștientizarea de către profesorul/cadrul didactic stagiar a importanței activității de 

stagiatură pentru viitoarea profesie; 

d) dovedește empatie în a înțelege punctul de vedere al profesorului/cadrului didactic stagiar; 

e) limbajul utilizat este specific locului de muncă, pentru primirea și transmiterea informațiilor 

cu corectitudine, iar modul de adresare este concis și politicos; 

f) dovedește imaginație substitutivă, disponibilitate de autoreglare a comportamentului în 

funcție de context; 

g) respectă particularitățile de învățare ale profesorului/ cadrului didactic stagiar și aplică 

principiul confidențialității. 

Mentee-ul, la rândul lui trebuie să-și dorească să învețe lucruri noi, de la cei considerați modele 

de succes profesional, să-și dorească îmbunătățirea abilităților de comunicare, sprijin în elaborarea 

unui plan de carieră, identificarea celor mai potrivite oportunități de învățare și dezvoltare personală, 

creșterea nivelului de încredere în forțele proprii.  

Învățarea profesiei are ca element esențial, activitatea de observare, reflecție, feed-back și 

predarea în parteneriat, iar datorită tipului de relație dintre mentor și ,,ucenic”, se facilitează un proces 

de învățare mai eficent și mai rapid, care dă rezultate imediate și aduce satisfacție tuturor părților 

implicate.  

Bibliografie: 
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mentori-metodologie?dp=gu3tcnrvgi3tc 
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METODE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA ON-LINE 

 

Prof. MANOLACHE ELENA                                                                                     

Grădinița cu Program Normal Nr. 39 Ploiești                                                          

(structura G. P. P. ,,Sf. Mucenic Mina” Ploiești) 

 

Metodele de învățământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relație cu 

mijloacele de învățământ și cu modul de grupare a preșcolarilor. Având în vedere că debutul 

pandemiei s-a suprapus cu intrarea copiilor în primul an de grădiniță, la grupa mică, trebuie să 

precizez că toate obiectivele propuse inițial pentru derularea activității de predare-învățare-evaluare 

au fost reformulate, restructurate, pentru a reuși atragerea preșcolarilor și a părinților în activitatea 

virtuală.  

Mijloacele cele mai utilizate, pentru interrelaționarea cu copilul/părintele lui, în perioada 

învățării on-line, au fost transmiterea, pe Whats App, a unor materiale scrise (poezii, desene) sau 

video (filmulețe educative, preluate de pe Internet), convorbirile telefonice, întâlnirile pe Zoom. In 

permanență am căutat alegerea celor mai interesante și atractive materiale, care să răspundă în cea 

mai mare măsură nivelului redus de cunoștințe pe care îl aveau preșcolarii mei, dar care să-i stimuleze 

să afle răspunsuri, să creeze, să rezolve sarcini didactice.  

Așadar, am căutat o modalitate comună de acțiune, a mea și-a copilului (cu sprijinul familiei), 

în vederea realizării obiectivelor pedagogice, ,,un mod de a proceda, care să plaseze preșcolarul într-

o situație de învățare, mai mult sau mai puțin dirijată.”  

Conversația este metoda care vehiculează cunoștințele prin intermediul dialogului, discuțiilor, 

dezbaterilor. După funcția didactică vizată cu prioritate, se desprind diferite forme principale ale 

conversației:  euristică, de verificare, de consolidare. Eu am utilizat această metodă pentru a repeta, 

sistematiza sau consolida cunoștințele pe care copiii și le-au însușit individual, din materialele 

primite/urmărite. De exemplu, în cadrul unei activități de Cunoașterea mediului - Convorbire ,,Ce 

știu despre Primăvară?, m-am folosit de multe materiale prezentate anterior, de filmulețe despre 

anotimpul respectiv, despre păsări, insecte, Ziua mamei, de poezii transmise on line, de conținutul 

unor cântece, de povestiri citite copiilor. Am avut permanent un plan clar al întrebărilor și am urmărit 

ca acestea să respecte cerințe, precum: formularea clară, simplă, accesibilă, să fie gradate și variate, 

să stimuleze gândirea, memoria, imaginația, să fie urmate de o pauză suficientă pentru formularea 

răspunsului.  

De asemenea, am avut în atenție calitatea răspunsurilor (folosirea cuvintelor potrivite, 

formularea clară, în propozitii), chiar dacă volumul vocabularului era redus sau preșcolarii nu rosteau 

corect toate sunetele limbii materne. Aceste conversații, în grupuri mici sau individual, mi-au permis 

să aflu nivelul dezvoltării copiilor, gradul de înțelegere a noțiunilor transmise.  

În opinia mea, preșcolarii de 3 ani au asimilat cunoștințele transmise prin intermediul 

mijloacelor moderne, au fost încântați să descopere lumea înconjurătoare, altfel decât în sala de grupă, 

dar la nivelul relațiilor interumane au fost vitregiți de contactul direct cu colegii, de jocurile zilnice, 

de îmbrățișarea și privirea aprobatoare a cadrului didactic.      

Indiferent ce metode tradiționale sau moderne am folosi, pentru dezvoltarea armonioasă a 

preșcolarilor este nevoie de atenția și iubirea, exprimate în cuvintele și gesturile educatoarei. 

Cerghit, Ioan (2002), Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
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GRĂDINIŢA ONLINE - O PROVOCARE 

 

 

Prof. înv. preşc. Gabriela Ramona Manolache 

Şcoala Gimnazială Moviliţa 
 

                
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. În contextul în 

care o mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii acasă, ce funcționează 

pentru preșcolari? 

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. 

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. 

Astfel, 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 copilul preșcolar, 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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Desenul în pași – poți creea desene în pași ale unor obiecte simple, fructe, legume, animale pe 

care copiii să le urmărească ușor în procesul de realizare.Încurajează-i să le realizeze cu creionul 

grafic și mai apoi să le coloreze sau picteze. 

Folosește tema săptămânii și realizează în prealabil desenul în pași la care poți adăuga un audio 

scurt în care prezinți oral procedeul de realizare. 
 

Poezia săptămânii 

Înregistrează-te recitând clar o poezie pe care copiii să o asculte și să o memoreze. Poți alege o 

poezie care să fie legată de tema săptămânii sau poți căuta una de interes pentru copii. 

Pe lângă toate temele cu fișe și sarcini de realizat, preșcolarii au nevoie de conexiunea afectivă 

a educatorului, au nevoie de a se simți parte din procesul de învățare și au nevoie să vadă că educatorul 

este alături de ei în acest proces.  Poți menține această conexiune prin a le lansa provocări săptămânale 

filmate sau prin a le da feedback constant audio/video. 

Acestea pot fi făcute sub următoarea formă: 

1. Copiii vor da temă educatorului. De exemplu: se vor gândi la un fruct și la o culoare 

neobișnuită, iar educatorul are sarcina de a o desena. La final, arată-le desenul și cere feedback – este 

corect, unde pot îmbunătăți, ce pot adăuga? 

2. Copiii vor alege fiecare câte un cuvânt iar educatorul va creea o poveste/poezie pe care o va 

filma/înregistra și o va trimite copiilor 

Profesorul virtual nu va înlocui niciodată transmiterea genuină a dedicării acestuia din sala de 

clasă, așa cum elevul virtual nu va înlocui bucuria de a sta aproape de colegi și profesori, dar 

comunicând, descoperind și jucându-ne împreună putem învăța chiar și prin intermediul unui ecran. 
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PROIECT DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL                                         

EDUCAȚIA ONLINE FĂRĂ HOTARE                                                           

MOLDOVA – ROMÂNIA ,,URSULEȚUL  CĂLĂTOR" 

 

Profesor Manolachi Liliana                                                                                             

Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu" Medgidia 

 

 

Încheiat între partenerii: 

IPLT ,,M.Eminescu’’ ,Republica Moldova,  mun.Ungheni,   

COORDONATOR: Învățător Diana Ciocîrlan  

România Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” mun. Medgidia, 

PARTENER: Prof. înv. primar Manolachi Liliana  

 

Obiectivele proiectului: 

 

*Construirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor 

implicaţi în proiect; 

* Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două şcoli implicate în acest proiect; 

* Dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadrele didactice din unităţi de învăţământ diferite; 

* Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

diversificarea acestor activităţi şi mărirea numărului lor în viitor. 

 

Proiectul a derulat respectându-se toate etapele înscrise în regulament. Fiecare etapă a fost 

mediatizată prin transmiterea pozelor colegilor si plasarea lor pe saitul proiectului.  

 

De la părinți am avut acordul scris pentru permisiunea de a poza copiii și a plasa pozele pe 

rețelele de socializare. 

 

Am început implementarea proiectului cu o conversație cu copiii despre scopul proiectului, 

alegerea ursuluțului de pluș, care a avut rolul de mascotă, pe care copiii l-au numit Teddy și a avut 
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marea misiune de a călători peste Prut în România Șc. Gimnazială ,,Lucian Grigorescu’ mun. 

Medgidia.  

 

Timp de 3 săptămâni a studiat informații utile,a participat la diverse activități și a vizitat locuri 

interesante. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

 

PROF. MANOLE MARIA                                                                                       

ȘC. GIMN. ,,VIRGIL CALOTESCU,, BASCOV 

 

 

,,Exprimarea prin artă devine din ce în ce mai complexă și începe să fie privită, în același timp, 

ca un mijloc catharic indispensabil, de cunoaștere și autocunoaștere, element ce contribuie la 

îmbogățirea relațiilor interumane și la îmbogățirea emoțională.” (Marinela Rusu) 1 

,,Exprimarea prin artă (imagine, mișcare, cuvânt etc.) devine din ce în ce mai complexă și 

începe să fie privită, în același timp, ca un mijloc indispensabil, de cunoaștere și autocunoaștere, 

element ce contribuie la îmbunătățirea relațiilor interumane și la îmbogățirea emoțională. Arta nu 

modelează doar conduitele, dar oferă o diversificare a trăirilor personale, stimulează dezvoltarea 

inteligenței emoționale, a empatiei și abilităților de comunicare cu celălalt. 

Prin artă se poate exprima orice, de la o simplă viziune sacadată ce izvorăște din inconștientul 

psihicului nostru, transformându-se în materie de reflecție sau de autoreflecție, până la cele mai 

abstracte ipoteze. 

Integrarea firească a educației plastice în ansamblul procesului de învățământ, încă de la vârstă 

preșcolară, urmărește formarea treptată a deprinderii copiilor de a se exprima cu ajutorul elementelor 

de limbaj plastic, de a pricepe, a judeca și a crea frumosul în artă prin artă.”2 

Mi-am propus să sprijin conștientizarea legăturii dintre artă, conținuturile cu consistență morală 

și formarea morală a elevilor cu ajutorul educației artistice, să arăt că tinerii au nevoie de o formare 

completă a personalității, că educația nu înseamnă doar dezvoltare cognitivă. Arta fiind un limbaj, 

problema pedagogică a educției artistice plastice în școală nu trebuie să se rezume doar la dobândirea 

acestui limbaj, cu funcțiile sale specifice, de comunicare și de reprezentare a realității. Se știe că arta 

plastică are menirea de a trezi potențiale creatoare din om. 

Educția plastică, alături de celelalte componente ale educației, contribuie la formarea unei 

personalități armonioase, creative, capabilă să recepteze și să transmită un mesaj. 

Aceste repere au menirea de a facilita întelegerea cat mai completă și cât mai profundă a fiecărei 

opere,mai ales dincolo de ceea ce se percepe. 

Arta ca mijloc de educație are o imensă valoare dinamogenă; întai pentru ca stimulează, 

,,dinamizează”, toate acele inițiative culturale complementare sau / și de reechilibrare a integralitații 

personalitații umane prin conținutul lor artistic autentic; în al doilea rând, pentru că generează, 

intensifică tonusul afectiv – volitional al celorlalte acte, acțiuni, activității ,umane în desfasurare, 

îndeosebi al celor civice, morale ,etc.; apoi și nu în ultimul rând, pentru efectul ei declanșator al 

potențelor creative manuale vizuale. Are cea mai rafinată și mai înaltă eficientă autoformativă. 

Orice act educativ ,oricât de limitat si neânsemnat ar fi se constituie într-o formă procesuală. 

Procesul educativ din  învatamantul artistic are drept forma de organizare- ca și in învatamantul de 

artă-activitatea predominant  practică, de atelier. „3 

 
1 Marinela Rusu, Educație Prin Artă. 
2 Maria Cristea, Metodica predării educației plastice, Ed.Corint, 2009, p. 9 
3 Ion,N.Șușală,Estetica si Psihopedagogia Artelor Plastice și Designului,Ed.Sigma,2000,p.174,179. 
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,,Fiind o formă de educație activă, antrenantă, experimentală, cu încercari creative individuale, 

dar și de colaborare interactivă, activitatea estetică vizuală și-a pus amprenta pe mai toate obiectivele 

fundamentale ale educației generale contemporane. 

Stimularea nelimitată a spiritului interogativ si investigativ, și prin acestea deschis și creativ.  

Identificarea aspectelor problematice în formarea tinerilor în domeniul educației morale și 

artistice. 
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ȘCOALA ONLINE VERSUS CEA TRADIȚIONALĂ 

 
 

PROF. MANOLESCU IOANA IRINA                                                                      

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI 

 

 

ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie. În această teribilă perioadă am constatat o 

utilizare în exces a verbelor: a fi, a avea, a iubi, a încuraja, a învăța. Pandemia de coronavirus a adus 

cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în fața unei noi provocări: cea digitală. 

În timp ce unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare 

digitalizată, tehnologie, resurse și ghiduri suport), 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 integral 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. 

Conform Raportului de cercetare evaluativă ” Școala Online - Elemente pentru inovarea 

educației” (Botnariuc, și alții, 2020) 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; 

• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe 

nevoile de sistem ale educației. 

Un alt studiu relevant este cel dezvoltat între American Institutes for Research și Universitatea 

din Chicago Consortium on School Research, care au efectuat o comparație între clasele online și 

cele desfășurate față-în-față. Cercetarea lor a reliefat faptul că orele online nu sunt la fel de eficiente 

ca și orele în persoană pentru majoritatea elevilor.  

Profesorii trebuie să înțeleagă ce știu elevii și cum ar putea să-i ajute să învețe o lecție nouă. În 

acest sens, alte cercetări arată că, în medie, elevii rețin cu 25-60% mai multă informație atunci când 

învață online, comparativ cu doar 8-10% într-o clasă tradițională.  

Învățarea electronică necesită 40-60% mai puțin timp pentru a învăța decât întrun 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. 
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De un real folos au fost activitățile cu părinții prin folosirea metodelor interactive și a sarcinilor 

de lucru în colaborare prin care să-și valorifice abilitățile creative alături de proprii copii și să se simtă 

valorizați. 

Cu bune și rele mergem înainte! 

,,Educația din România ar trebui să fie gratuită pentru toată lumea, lucru garantat de stat, 

nicidecum din buzunarele proprii”-reprezentantul elevilor din București și Ilfov. 

Greutatea mare întâlnită a fost legată de numărul mic de dispozitive de conectare la internet de 

care dispun familiile în ansamblu, dacă avem un dispozitiv nu este suficient dacă familia are 4-5 

membri, din care 3-4 au trebuit să se conecteze în același timp și să lucreze constructiv. 

Şcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 

înceapă acum, cu schimbarea 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. 

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. 

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. 
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Cum să iubim matematica 

 

Prof. MANU ADRIAN                                                                                     

Disciplina: matematică,                                                                                                         

C.N. „GRIGORE MOISIL”, BUCUREȘTI 

 
Cea mai frecventă întrebare pusă de către elevii noștri este generată de nedumerirea față de 

memorarea / învățarea anumitor lucruri din matematică ”La ce îmi folosesc aceste teoreme? Cum 

folosesc în viață aceste lucruri?”, se întreabă ei adesea. 

Știu că această întrebare m-a blocat de multe ori pe mine, dar și pe mulți dintre colegii mei. Cel 

mai important este să le explici elevilor valoarea practică a lucrurilor predate (vezi calculul ariilor 

unor figuri cu ajutor integralelor explicarea demonstrațiior teoremelor, pentru a le înțelege în 

profunzimea lor). Aceasta este o mare problemă a învățământului din România, faptul că nu se insistă 

asupra acestui aspect. 

O dată înțelese aceste etape în dezvoltarea lecției, lucrurile devin mult mai plăcute pentru elev. 

Rezultatele obținute în rezolvarea uneor probleme de matematică, îți poate da satisfacții 

nebănuite. 

Să faci copii să îndrăgească matematica este o adevărată artă, pe care nu foarte mulți o 

stăpânesc.  

De ce iubim matematica? Pentru că îți oferă mereu provocări noi. 

Pentru că este logică și îți dezvoltă gândirea, pentru că o regăsești într-o multitudine de domenii, 

de la medicină, muzică, până la desen și chiar în dans. 

Deoarece, asemeni unei regine a științelor, cum spunea despre ea, pe vremuri, marele 

matematician Gauss, te ajută să-ți depășești limitele, să depășești orice obstacol îți iese în cale, te face 

să fii mai atent, mai organizat, mai pregătit pentru „problemele” pe care ți le oferă viața.        
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PROIECT DIDACTIC 

 

MANUELA SOROHAN                                                                                                  

Şcoala Gimnazială Nr. 13 Botosani 

 

  

DATA:  

CLASA:  I A 

ÎNVĂŢĂTOR: SOROHAN MANUELA 

ARII CURRICULARE IMPLICATE:    

Limbă şi comunicare 

Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

Arte  

Tehnologii 

Educaţie fizică 

DISCIPLINA: Limbă şi comunicare 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Activitate transdisciplinară  

SUBIECTUL: Pentru tine, primăvară! 

OBIECTIV GENERAL:  

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a munci în echipă, valorificând diferitele tipuri de 

inteligenţă ale fiecărui elev 
 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 

O1: să  aşeze cu rapiditate pe un carton cu 12 careuri numai jetoanele cu florile de primăvară 

dintr-o  multitudine de jetoane cu flori din diferite anotimpuri; 

O2: să  identifice traseul corect al unei albine pâna la un grup de albine numai prin celulele cu 

numere în care cifra  zecilor este mai mare cu 2 decât cifra unităţilor, descoperind cuvântul surpriză 

:HĂRNICIE 

O3: să refacă textul liric  “Un bondar leneş” de Elena Farago din mici fâşii de hârtie amestecate 

pe care sunt scrise versurile acestui text într-un timp scurt 

O4: să arunce la ţintă  în discuri de coală cartonată lipite  pe tablă, sub unele aflându-se imaginea 

unor broscuţe 

O5: să realizeze un puzzle din figurine TANGRAM, reprezentând o barză 

O6: să rezolve o problemă în versuri, cu două operaţii 
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  RESURSE:  

I. PROCEDURALE: 

a) Metode şi procedee: povestea didactică, explicaţia, jocul didactic, problematizarea, 

descoperirea, concursul  

b) Forme de organizare: pe echipe formate din 6 membri , aleşi de un elev lider, fiecare având 

o specializare clară: matematicianul, poetul, naturalistul,artistul plastic, sportivul 
 

II. MATERIALE: 

Fişe cu povestea  întregii activităţi transdisciplinare(4); coli cartonate tip A4  cu 12 careuri(4); 

fişe cu un careu de cuvinte amestecate(4); carioca; jetoane cu flori din diferite anotimpuri(20); tuburi 

cu lipici; fişe reprezentând un joc cu o albină care trebuie să ajungă la alte surate pe un fagure (4); 

fişe goale cu titlul poeziei “ Bondarul leneş”de Elena Farago; fâşii mici de hârtie colorată cu versuri 

din această poezie; coli cartonate verzi pe care este desenată figura TANGRAM, reprezentând o 

barză; cele 7 figurine TANGRAM; 6 discuri cartonate, colorate ; imaginea unei berze; 3 jetoane cu 

broscuţe; 4 ouă din plastic, tip Kinder Surprise; 4 fişe  cu o poezie matematică; diplome cartonate (4) 

școli cartonate tip A4 pentru punctaj,cu sigla fiecărei grupe şi cu nr.probei; carioca,tuburi cu lipiciCD 

cu Power Point 

FORME DE EVALUARE: 

Punctajul pe probe, analiza produselor realizate, acordarea de diplome, impactul asupra elevilor 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

Kieran Egan – Predarea ca o poveste, Didactica Press – ediţia 2007, Bucureşti 

Kieran Egan – Predarea A.B.C-ului învăţării, Editura CD Press, 2007, Bucureşti 

Activitati transdisciplinare — Ghid pentru invatatori, Ed. Radical, 2003; 

Rafila Cotuna — Locul şi rolul jocului didactic în învăţare, Revista Învăţământul primar nr. 3-

4, Editura Miniped,  Bucureşti, 2005 

Antonovici, Ş., Nicu G. — „Jocuri interdisciplinare” (2004),  Editura Aramis, Bucureşti 

Răduţ - Taciu — „Pedagogia jocului de la teorie la aplicaţii”, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 

Napoca (2004),  

                                                   SCENARIUL DIDACTIC 
 

I. ICE – BREAK  

Introducerea în povestea  didactică “ Tristeţea  Zânei Primăvara”: 

Zâna Primăvara a venit cu multă bucurie la noi în ţară , cu alaiul ei de flori, de păsări călătoare, 

cu multă verdeaţă, cu pomi înfloriţi, dar unii oameni au privit cu indiferenţă sosirea ei.Şi acum este 

tristă. Este aici! 

(Învăţătorul arată planşa reprezentând Zâna Primăvară. Pe tablă sunt lucrările elevilor , colaje 

pe tema Bucuriile Primăverii). 

M-am gândit că voi aţi putea s-o înveseliţi  prin jocuri, poezie, inteligenţă şi cântec.  
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II. ORGANIZAREA ÎN ECHIPE 

Clasa de elevi este organizată pe patru grupe a câte 6 elevi cu un lider şi membri specializaţi pe 

diferite domenii: naturalistii, poeţii, matematicienii, artiştii plastici, sportivii. 

Grupele se numesc: PANSELUŢELE, IRIŞII, TOPORAŞII, LĂCRĂMIOARELE 

Numai liderul are voie să scoată pe rând , dintr-un plic mare, fişele cu probe şi materialele 

necesare. 

III. PROBELE DE CONCURS 

1. PRIMA PROBĂ  - “BINGO CU FLORI DE PRIMĂVARĂ” 
 

Sunt Zâna Florilor de cireş.Copii, dacă veţi găsi toate florile de primăvară în jocul ce urmează 

să strigaţi   PRIMĂVARĂĂĂ!  

Se va bucura mult! 

Naturaliştii  vor  marca cu markere colorate cuvintele care denumesc 12 flori de primăvară , 

apoi cu rapiditate lipesc pe o coală cele 12 jetoane cu flori de primăvară pe o coală cartonată cu 12 

careuri. Echipele  care termină strigă: PRIMĂVARĂĂĂĂĂĂĂĂ! 

PUNCTAJ:  

12 flori descoperite      - 12 puncte  

Viteza de reacţie          - 12 puncte – locul I 

                                     - 10 puncte – locul II 

                                     -  8 puncte – locul III 

                                     -  6 puncte – locul IV 

2. A DOUA PROBĂ - “PE DRUMUL CEL BUN” 

Bună! Sunt Zâna IRIS   şi vă rog să o ajutaţi pe albinuţa  ZIZI  să ajungă la suratele ei lucrătoare! 

Veţi descoperi ce cuvânt îi place cel mai mult PRIMĂVERII, dacă veţi merge pe drumul cel bun! 

Succes!   

Pe fişă scrie: Trebuie să mergi numai prin celulele cu numere  în care cifra zecilor este  mai 

mare cu 2 decât cifra unităţilor. Pe drumul corect  vei  afla  un cuvânt surpriză... Matematicienii 

trebuie să descopere numai numerele care îndeplinesc această condiţie. Pe acest traseu se va forma 

cuvântul HĂRNICIE. 

PUNCTAJUL:   

Traseul corect  8 puncte + 3 puncte rapiditatea 

Viteza de reacţie : locul I -   11 puncte 

                              locul II – 10 puncte 

                              locul III-  9 puncte 

                              locul IV -  8 puncte 

3. A TREIA PROBĂ  -  SUPĂRAREA LUI ZIZI 

  Mulţumesc, copii, am găsit drumul cel bun cu ajutorul vostru. Dar sunt tare supărată  deoarece 

TITI, bondarul, mi-a tăiat pagina cu poezia ”Bondarul cel leneş” de Elena Farago! Încercaţi să o 

refaceţi, să aflaţi ce scrie! Paaaa! 
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Poeţii refac textul liric „Bondarul leneş”, de Elena Farago din fâşiuţele de hârtie colorată  

amestecate. 

PUNCTAJUL:  

       Refacerea completă a poeziei – 30 puncte 

       Refacerea 3/4   a poeziei - 25 puncte 

       Refacerea ½ a poeziei    - 20 puncte                     

Din punctajul maxim se scad câte 2 puncte pentru ordinea în care termină . 

4. A PATRA PROBĂ – AJUTAŢI-O PE BARZĂ! 

Zizi strigă la Doamna Barză: Doamnă Barzăăăăă! 

Doamna Barză:  Dragă, nu am timp de     palavre. Am  de hrănit  puişorii şi îmi dau bătaie de 

cap nişte broscuţe şmechere. Poate mă ajută copiii  să le vin de hac. 

Sportivii  trebuie să  tragă la ţintă în unul din discurile lipite pe tablă.Sub unele discuri se află 

şi acele broscuţe şmechere. 

PUNCTAJUL: Pentru un disc atins – 10 puncte 

                         Dacă dedesubt este şi o broscuţă – 10 puncte 

5. A CINCEA PROBĂ – PORTRETUL DOAMNEI BARZĂ 

Barza: Copii, mi-ar plăcea să îmi faceţi un portret din figurine TANGRAM!    

Artiştii plastici  refac din cele 7 piese TANGRAM  silueta unei berze. Le lipesc pe o coală 

cartonată verde.  

PUNCTAJUL: Realizarea corectă   -  25 puncte 

                         Viteza de reacţie:  Locul I – 25 puncte 

                                                       Locul II-  20 puncte 

                                                       Locul III- 15 puncte 

                                                       Locul IV- 10 puncte 

6. A ŞASEA PROBĂ -   SURPRIZA DIN OUĂ 

Eu, Zâna Fluturaşilor, vă invit să descifraţi  soluţia unei probleme  care se află în ouăle doamnei 

Barză. Numai  după  aceea  voi duce vestea  ZÂNEI PRIMĂVARA  că voi sunteţi  isteţi  şi că o 

iubiţi...  Va  fi  din  nou  fericită! 

PUNCTAJUL:   

Rezolvarea corectă a problemei cu două operaţii   - 10 puncte 

Rezolvarea  pe jumătate                                           - 5 puncte 

IV. EVALUAREA ACTIVITĂŢII 

Se totalizează punctajul final  şi se anunţă  locurile câştigate. 

Învăţătorul: Zâna Primăvara este foarte fericită acum ,copii ! V-a pregătit chiar ea însăşi patru 

diplome. Le înmânează liderilor grupelor şi îi felicită din toată inima.  
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STUDIU - Sistemul de învățământ din Brazilia 

 

Înv. Marc Aurica                                                                                                                   

Școala Gimnazială Câmpeni, jud. Alba 

 

Brazilia a fost descoperită în secolul al XV-lea şi a rămas colonie Portugheză până în 1822. 

Începuturile educaţiei au fost întreprinse de misionarii iezuiţi. Aceștia doreau și creştinarea 

băştinaşilor. Ei au fondat prima școală elementară braziliană din Salvador, în statul Bahia. Datorită 

implicării acestor misionari, au luat naştere scoli şi seminarii. 

Imperiul portughez încuraja absolvenţii acestor şcoli şi seminarii să urmeze studii superioare la 

univesităţile din Imperiu. 

Iezuiţii au fost alungaţi din Imperiul Portughez în secolul XVIII. Astfel, până la obţinerea 

independenţei, reformele impuse în Portugalia erau aplicate şi sitemului educaţional din Brazilia. 

Astfel s-a produs prima ruptură din istoria sistemului educațional brazilian. Măsurile educaționale 

luate nu a avut niciun efect și, până la începutul secolului al XIX-lea, sistemul educațional al Braziliei 

a stagnat. 

După obţinerea independenţei, sistemul de învăţământ a fost grav afectat de statutul social-

economic inferior. Rata analfabetismului era enormă, peste 70%. 

Secolul XX a fost o perioadă de transformare pentru educație în Brazilia. Influențați de 

pozitivismul european, educatorii brazilieni au adoptat o serie de reforme și legi care au transferat 

responsabilitatea administrării școlii elementare din țară înapoi la guvern. Între 1920 și 1935, au fost 

create primele universități la Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre, și Sao Paulo. 

Astăzi Brazilia încearcă îmbunătăţirea şcolilor publice, menţinerea standardului înalt al 

universităţilor de stat precum şi implementarea unei educaţii adecvate persoanelor cu CES. 

Rata analfabetismului a scăzut la 11,8% în 2002. În 2006 statul a investit 4,3% din PIB în 

educaţie, cu dorinţa ca acest procent să crească treptat până la 7% 

Învăţământul brazilian preuniversitar este împărţit pe trei nivele şi este gratiuit la instituţiile de 

stat. Aceste nivele sunt: Educaţia infantilă, Fundamentală şi cea Medie.  

Educația infantilă este opţională şi este organizată în funcţie de categoriile de vârstă în 3 sub-

stadii: creşe pentru copii sub 2 ani, grădiniţe pentru cei între 2-3 ani şi “pre-şcoli” pentru cei de 4-6 

ani.  

Educația fundamentală este obligatorie şi durează 9 ani. Este împărţită în doua stagii: Educaţia 

Fundamentală 1 (primii 5 ani) şi Educaţia Fundamentală 2 (ultimii 4 ani). În primul an copii învaţă 

scrisul şi cititul. În anii următori materiile studiate sunt: portugheză, istorie, georgrafie, matematică, 

arte şi sport. Acestora li se adaugă una sau două limbi străine în al doilea stagiu (engleza sau spaniola). 

Anul şcolar are cel puţin 200 de zile (800 de ore de activităţi pe an), fiecare şcoală poate adapta 

numărul zilelor şcolare în funcţie de necesităţile comunităţii. Absolvirea nivelului fundamental oferă 

dreptul înscrierii în următorul nivel de educaţie. 

Educația medie durează 3 ani, cu un minim de 2200 de ore. Materiile studiate sunt: portugheză 

(limbă şi literatură), limbi străine, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie, filosofie şi sociologie. 

Pe parcurs, la acest nivel de educaţie, există şi cursuri profesionale, unele cu durată scurtă, de 2 ani, 

altele mai lungi ca cele în agricultură, de 3-4 ani. Aceste cursuri le sunt de folos celor care vor să intre 

mai devreme pe piaţa muncii. Pentru cei deja angajaţi, există serale care îi pot ajuta să-şi finalizeze 

studiile. 

Învăţământul universitar are de asemenea 3 nivele: licenţa, masteratul şi doctoratul. Educația 

superioară braziliană este considerată una dintre cele mai performante la nivel internațional. Durata 

ciclului de licenţă este de 4 ani. Se dă examen de admitere numit vestibular.  
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Există studii de 5 ani, care duc la obţinerea unei diplome pentru practicarea arhitecturii, 

ingineriei, medicinii veterinare, psihologiei şi dreptului. Obţinerea unei diplome pentru practicarea 

medicinii durează 6 ani. Rezidenţiatul, a cărei durată este între 2 şi 5 ani nu este obligatoriu, dar este 

necesar pentru cei care doresc să se specializeze într-un anumit domeniu al medicinei. 

Studiile de masterat durează doi ani şi constă în absolvirea la un nivel satisfăcător a 5-8 materii. 

La sfârşit se susţine oral teza de masterat în faţa unei comisii formate din minim 3 cadre 

didactice şi un observator extern. 

Doctoratul constă în 4 ani de studii pe parcursul cărora studentul urmează cursuri avansate din 

domeniul ales. La sfârşitul celor 4 ani se dă un examen scris şi se întocmeşte o lucrare de disertaţie. 

Disertaţia se susţine oral în faţa unei comisii formate din minim cadre didactice şi 2 observatori 

externi. Rezultatele disertaţiei se publică în jurnale de specialitate sau cărţi. 

Secretariatul de Educaţie Specială funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei şi are sarcina 

de a organiza programe şi proiecte pentru asigurarea unei bune educaţii a persoanelor cu CES. Prin 

decretul din septembrie 2008 se stabilesc obiectivele educaţiei speciale precum şi faptul că Ministerul 

Educaţiei va asigura ajutor tehnic şi financiar pentru o bună desfăşurare a procesului didactic, accesul 

la şcoală a tuturor deficienţilor, existenţa concordanţei dintre educaţia specială şi cea de masă, 

asigurarea posibilităţii de a urmaşi celelalte trepte de învăţământ de către cei cu CES, asigurarea unor 

săli multifuncţionale, adaptate nevoilor fiecărui deficient precum şi aparatură necesară, formarea 

cadrelor didactice specializate, cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice. 

Cadrele didactice sunt formate la facultate, urmând un ciclu de licenţă bazat pe pedagogie. Cei 

care doresc să predea la şcolile medii trebuie să aibă încă o diplomă de licenţă într-un alt domeniu 

decât pedagogia. Există numeroase programe de formare continuă la care pot participa cadrele 

didactice. 
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Familia contemporană și potențialul educativ al acesteia 

 

Prof. înv. primar Marc Mariana-Luminița 

Școala Gimnazială”Ioan Slavici” Șiria 

 

 
Familia este locul unde copilul primește primele noțiuni, aici până la vârsta școlarității își 

însușește o mulțime de informații, comportamente și reguli. „Școala de pe genunchii mamei”, adică 

de la naștere până la școlaritate este decisivă pentru reușita viitorului școlar. Aceasta pentru că într-o 

familie cu o educație și principii care cuprind valoarea și reușita, cu un climat afectiv constant, ce nu 

caută să subestimeze calitățile, nici să le ignore, se va clădi un copil cu premisele dezvoltării firești 

către viitorul adult pe o traiectorie ce vizează evoluția. 

Perioada actuală traversată cu tot felul de provocări, de la incertitudinea evoluției noului virus, 

până la desfășurarea vieții sub imperiul altor reguli, de cele mai multe ori restrictive, a demonstrat că 

familia este liantul de care are nevoie copilul pentru a evolua. În cadrul familiei, acesta găsește iubirea 

de care are nevoie, părinții acordându-i suportul moral-afectiv, material și educațional pentru 

dezvoltarea acestuia. Școala, în plan secund, a completat dintotdeauna tabloul factorilor ce 

influențează pregnant formarea personalității copiilor.  

Familia are rol esenţial în educarea copiilor, prin tonalitate şi atmosfera sa afectivă, prin 

dimensiunea sa culturală şi gradul ei de integrare socială, constituie un mediu educativ determinant.4 

În funcţie de schimbările economice şi culturale din societate s-au produs schimbări în 

potenţialul educaţional al familiei. Efectele acestor schimbări se constată, în special, la copiii care 

încep un ciclu de educaţie instituţionalizată, învăţământ preşcolar sau şcoală primară. Educatoarele 

şi învăţătorii cunosc faptul, că o serie nouă de copii “reprezintă un tablou mozaicat de individualităţi, 

fiecare fiind un produs diferit, din foarte multe puncte de vedere.5 Cele mai multe caracteristici 

diferenţiale denotă mediul de provenienţă grefat pe structura nativă a fiecărui subiect.  

Secolul nostru a adus transformări vieţii de familie,  din punct de vedere social, mai ales, ca 

urmare a industrializării şi urbanizării, migrării spre țări cu putere economică şi, pe cale de consecinţă, 

mari schimbări din punct de vedere psihologic şi pedagogic.  

Referindu-ne la familia contemporană, putem afirma că este caracterizată de o constelaţie de 

probleme şi de situaţii, care de multe ori o fac inaptă de a şi le rezolva singură. 

Ca instituţie iniţială de formare şi educaţie a copilului, familia se găseşte de multe ori în 

contradicţie cu şcoala şi chiar cu comunitatea socială sau profesională. Ca unitate / cuplu de adulţi, 

ea trăieşte drama complexităţii situaţiilor economice, culturale şi relaţionale din epoca noastră. Ca 

grup de adulţi care construiesc împreună valori sociale, tradiţii şi propria cultură, familia simte prima 

apăsarea problemelor legate de recesiunea economică, de criza culturii şi de dificultăţile de 

comunicare interumană din ultimii ani.  

Paradoxal, cu cât se perfecţionează mai mult mijloacele de comunicare în masă, se simte o lipsă 

de comunicare interumană, în sensul relaţiilor socio-afective şi de aceea se extinde preocuparea de a 

optimiza şi eficientiza, în general, dar şi în diferite domenii, relaţiile dintre oameni, comunicarea 

afectivă şi tehnicile de negociere, cooperare şi colaborare.  

Familia oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se 

formează, pentru viaţă, fiind un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul 

social. Are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale 

copilăriei, condiţii ce stau la baza structurării personalităţii individului.  

 
4 Gabriela Kelemen Copilul cu dificultăţi de îănvăţare Editura Universităţii « Aurel Vlaicu » Arad 2007, p.54. 
5 Elvila Creţu, Probleme ale adaptării şcolare, Editura ALL, Bucureşti, 1999, p. 29.  
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Statusul socio-economic vizează rangul pe care familia îl ocupă în societate, exprimat prin 

cuantumul veniturilor şi prestigiul ei. Acesta se suprapune şi interacţionează cu nivelul cultural şi 

climatul psiho-social din interiorul familiei. Cea mai importantă variabilă a acestui status este nivelul 

de educaţie al părinţilor, venitul familial, valori economice, bunuri. Un nivel mai înalt de educaţie al 

părinţilor corelează în mod pozitiv cu atitudinea lor faţă de educaţie şi faţă de şcoală în special.6 

În familie, copiii sunt crescuţi, socializaţi, protejaţi şi îşi apropie valorile culturii şi ale moralei. 

Cum în familie se realizează integrarea primară socială a copilului, la şcoală se va începe integrarea 

secundară. De aceea, modul de relaţionare din familie, climatul afectiv şi modelul socio-cultural al 

acesteia sunt vitale în integrarea socială şi constituirea comportamentelor sociale. Prin relaţiile sale 

cu mama, cu tata şi cu fraţii, copilul se integrează în relaţiile sociale, se apropie de societate, îşi 

cunoaşte valoarea şi începe să-şi formeze imaginea de sine. 

Primii ani de viaţă, în sânul familie sunt promotorii proceselor de descoperire a propriei 

persoane, al cunoaşterii de sine, al identificării persoanei. Învăţarea primelor comportamente sociale, 

prin imitaţie şi prin interacţiune, se produc în prima copilărie şi e dependentă de tipul relaţiilor din 

familia de origine.  

Misiunea părinţilor pare simplă, enunţată sub formă de principii şi modalităţi de acţiune, dar în 

realitate nu e deloc aşa, deoarece viaţa îi solicită pe multiple planuri consumându-le energie şi timp. 

Puţinul timp rămas pentru copii, uneori şi anumite condiţii obiective, îi obligă să găsească 

“înlocuitori” – bunici, rude, vecini, chiar școala, reprezentată fiind de educatoare și învățătoare. 

Părinții-surogat găsiți, creşele şi grădiniţele, cadrele didactice îi suplinesc dar nu-i pot înlocui pe de-

a-ntregul. În ceea ce priveşte persoanele la care apelează pentru a prelua o parte din misiunea lor, 

acestea au în mod firesc mentalităţi şi principii educative diferite de ale lor. Aşa fiind, părinţii vor 

trebui să dea dovadă de mult tact pentru a nu-i pune pe copii în situaţia de a alege între cele două 

atitudini diferite, ei nefiind încă destul de maturi pentru a o face.  

Rezultatul va fi dezorientarea: copilul nu va mai şti ce e bine şi ce e rău, care dintre educatorii 

săi are dreptate şi trebuie ascultat şi care nu. Pe de altă parte, sub pretextul lipsei de timp şi în virtutea 

dreptului lor de a se bucura de tinereţe sau pentru a asigura suportul material al familiei, unii părinţi 

îşi încredinţează copilul de la cea mai fragedă vârstă bunicilor pentru a-l creşte, iar ei îl “vizitează” 

când pot. Acest mod de a proceda are consecinţe şi mai grave. Pe plan afectiv, copilul îi recunoaşte 

pe bunici drept părinţi, iar pe cei adevăraţi ca pe nişte oaspeţi care vin din când în când să se joace cu 

el şi să-i aducă daruri. Pe planul formării personalităţii lui, părinţii vor întâmpina dificultăţi mari din 

simplul motiv că nu-şi cunosc propriul copil. Aceste anomalii îşi vor spune cuvântul mai târziu, când 

vor  afecta bunul mers al activităţii şcolare a copilului. 

 Pornind de la aceste premise, întregul complex al activităţilor școlare și extraşcolare organizate 

în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta şi priceputa îndrumare a dascălilor,  aduc o importantă 

contribuţie la formarea şi educarea elevilor, ducând la modelarea sufletelor acestora, cu profunde 

implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a acestora.  

În dezvoltarea personalităţii copilului, un rol important îl are imaginea de sine, care stă la baza 

formării stimei de sine. De-a lungul carierei didactice, am încercat să îi încurajez pe copii spre 

autocunoaştere, să se descopere, să îmbunătăţesc imaginea de sine a fiecărui elev care participă la 

programul școlar și să pozitivez relaţiile interpersonale, prin aprecierile celor din jur. În cadrul şcolii, 

am pus în aplicare activități în care am urmărit dezvoltarea personală a copiilor, având drept scop 

dezvoltarea capacității de autocunoștere și a atitudinii pozitive față de sine pentru a  răspunde nevoilor  

elevilor de vârstă școlară mică de a-şi depăşi anumite blocaje (sentimente de inferioritate, respect de 

sine scăzut, timiditate, teama de eșec, etc.), de a comunica în mod asertiv, de a-și exprima stările 

emoționale. Toate aceste activități au avut scopul de a le dezvolta o anumită inteligență emoțională. 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copiilor este urmărită cu multă atenţie de echipe de 

psihologi. Eliminarea emoţiilor este la fel de importantă ca şi înlăturarea problemelor de natură fizică 

provocate de acestea. Copilul trebuie învăţat să-şi stăpânească  emoţiile fără a le alunga. Un copil 

foarte emotiv trebuie ajutat să-şi depăşească teama, furia, gelozia, invidia faţă de fraţii mai mari, 

 
6 Anton Ilica, Dorin Herlo O pedagogie pentru învăţământul primar Editura Universităţii « Aurel Vlaicu » Arad 2005, 

p.117. 
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colegi sau neînţelegerile cu părinţii. Singurătatea poate avea aspecte teribile pentru omul în devenire, 

la fel şi tristeţea, frustrarea, culpabilitatea sau sentimentul de incertitudine, de abandon. Dascălul este 

dator a învăţa să asculte emoţiile copiilor, să le dea posibilitatea de a şi le exprima după propriul 

caracter, să strige, să râdă, să se elibereze de emoţii, la fel ca și părinții, care sunt primul model și 

factor care influențează evoluția copiilor.  

Există riscul ca unele refulări să se exprime prin acte de indisciplină şi violenţă. Învăţătorul va 

fi mereu atent la ameliorarea comunicării relaţionale, va conduce la respectul de sine şi de ceilalţi, la 

ascultarea sinceră a expresiei nevoilor în orice comunicare, oferind alternative viabile în ceea ce 

privește manifestarea emoțiilor. Astfel, relaţia între adult şi copil se va ţese prin răbdare, încredere, 

descoperire reciprocă şi descoperirea valorilor individuale.  

Un rol important în aceste activități îl au părinții care pot fi integrați în acest tip de parteneriate 

benefice pentru ambii factori educativi care influențează evoluția copiilor și care duc la 

conștientizarea acestora asupra importanței dezvoltării inteligenței emoționale a copilului, care se va 

dezvolta armonios, știind cum să se exprime și cum să acționeze în situațiile versatile în care îl va 

situa viața.  

Perioada actuală ne-a demonstrat că, părinți și dascăli, în tandem în munca cu copiii, făcând 

front comun pentru atingerea obiectivelor propuse în ceea ce privește parcurgerea cu succes a tuturor 

activităților școlare și extrașcolare, am reușit să doborâm obstacole, considerate de unii ușoare 

eșecuri, dar nu de noi, obstacole de natură logistico-tehnică, comunicațională, emoțională, 

educațională, etc. și să găsim în orice situație întâmpinată un pretext de învățare, de autocunoaștere, 

de empatie oferită cu sinceritate și omenie. 
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Exemple de bune practici în predarea online la grădiniță 

 

 
Marcu Simona Elena                                                                                                     

Grădinița P. P. Nr. 32, Timișoara 

 

Anul școlar 2020 – 2021, ne-a adus o schimbare despre care dacă vorbeam în urmă cu puțin 

timp nu credeam că ar fi posibil, cu atât mai mult dacă vorbim de învățământul preșcolar.  

Prezența onlinului în rândul preșcolarilor a fost un subiect controversat, care a iscat nenumărate 

contradicții în rândul cadrelor didactice, însă până la urmă dacă tehnologia ne oferă posibilitatea să 

ne vedem și să ne conectăm chiar și online, de ce să nu o facem? 

La preșcolari timpul alocat întâlnirilor este imperios necesar să fie pe o durată scurtă de timp, 

dar să sumarizeze experințe plăcute și semnificative pentru dezoltarea lor personală și cognitivă. 

Astfel în timpul întâlnirilor online cu preșcolarii sunt câteva elemente de care educatoarea trebuie să 

țină cont: 

- elemente de mișcare, deoarece atenția lor pe o activitate de predare este limitată 

- elemente de interactivitate 

- permiterea copiilor să comunice, exprime idei, lucruri pe care acesta le consideră importante/ 

relevate pentru el la acel moment. 

Unul dintre beneficiile pe care le-am putut identifica in legătură cu predatul online, ține de 

faptul că preșcolarii au avut adaptarea oarecum mai lină, mai firească, deoarece educatoarele le erau 

tot mai familiare. 

De asemenea în predarea online este important să folosim câteva platforme prin care putem ține 

copiii conectați, interesați și curioși. Unele dintre aceste platforme sunt wordwall, liveworlsheats,  

edpuzzle, learningapps. 

În acest scop se pot folosi aceste aplicații pentru a creea joculețe de mișcare, spre exemplu 

Roata provocărilor, jocuri de verificare a cunoștințelor de genul Quiz sau Adevărat sau Fals, 

concursuri pe echipe în care poți antrena mai mulți preșcolari într-o anumită activitate. Pentru a 

demonsta cele spuse mai sus, voi exemplifica prin intermediul următoarelor linkuri: 

https://wordwall.net/ro/resource/13456919/povestea-celor-trei-fluturi 

https://wordwall.net/ro/resource/9193036/ne-miscam-ne-amuzam-dpm 
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Educația fără frontiere prin parteneriat școlar 

 

Prof. Marcu Simona Lenuța 

Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva 

 

 

Educația este cea mai intensă, complexă și importantă activitate care se desfășoară pe întreg 

parcusul vieții. Acest demers începe în medfiul familial și se continuă sub altă formă și complexătate 

în cadrul instituțiilor specializate. Școala este principala uniatate în care educația se realizează și 

desfășoară sub nenumărate forme, cu alte cuvinte putem spune că în acest mediu educația nu cunoaște 

limite și frontiere. 

Activitățile extracurriculare sunt cele care stârnesc curiozitatea și interesul copiilor, pentru că 

în cele ai multe cazuri nu respectă tiparul orelor de curs și implică mult mai multe jocuri și activități 

distractive. Un bun exemplu ar fi parteneriatele școlare, cu alte instituții care ne permit să îmbogățim 

și totodată să suplimentăm cunoștițele pe care elevii le dețin.  

Prin intermediul acestor parteneriate elevii învață, în cele mai multe cazuri prin joc informații 

utile despre lucruri, fenomene sau obiecte, informații pe care până în acel moment nu au fost știute și 

înțelese.  

Fiind cadru didactic consider imporantă desfășurarea acestor parteneriate, deoarece elevii din 

clasa mea referă acest tip de activitate, pentru că sunt implicați oameni noi, copii noi, informații noi 

și jocul este activitatea predominată a acestor parteneriate. 

Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma 

educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate 

de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului 

fiecărui participant, interrelaţionare.  

Parteneriatul educaţional mai presupune, unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni 

educative, subordonate actului educativ propriu-zis care vine în sprijinul dezvoltării personalităţii 

copiilor, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia 

dintre ei.  

Proiectul de parteneriat, formă modernă şi complexă de învăţare- evaluare, se bazează pe toate 

formele de organizare a activităţilor – individual, pe perechi, pe grupe, frontal – grupele participante 

devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria formare, cât şi la procesul 

de învăţare colectiv.  

Învăţarea bazată pe proiect este o abordare instrucţională care angajează elevii într-o 

investigaţie bazată pe cooperare-comunicarecolaborare. 

  Copiii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea întrebărilor; dezbateri de idei; 

proiectarea de planuri sau experimente; comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora; adresarea de 

noi întrebări; crearea de produse noi; extragerea concluziilor; formularea de predicţii.  

Această abordare are o eficienţă crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în stimularea 

operaţiilor superioare ale gândirii.  

Învăţarea bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 
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Valori promovate în activitatea educativă 

 

Profesor de sprijin Marcu Sorina,                                                                                 

Şcoala Gimnazială Specială C. R. D. E. I. I, Cluj-Napoca 

 
Şcoala care învaţă sau clasa care învaţă este un model global pe care UNICEF îl promovează 

în ultimii 20 de ani şi care plasează în centrul preocupărilor sale drepturile copiilor, împreună cu 

susţinerea echităţii, incluziunii şi a abilitării copiilor cu dizabilităţi dar şi a celor mai săraci.   

Acest concept integrează cinci principii fundamentale: incluziunea, eficacitatea, un mediu 

sigur, protectiv şi sănătos, echitatea de gen, religie, statut, cultură şi implicarea familiei şi a 

comunităţii şi îşi propune ca finalităţi: medii fizice îmbunătăţite, cadre didactice mai bine pregătite, 

părinţi mai implicaţi în viaţa şcolii, frecventare sporită a şcolii, calitate crescută a educaţiei şi nu în 

ultimul rând o mai mare incluziune şi "egalitate şcolară".  

Învăţământul românesc actual, ca parte a acestui model global, se manifestă prin: 

• Învăţarea pe tot parcursul vieţii (“lifelong”) care tinde să devină principala activitate umană 

(mai importantă chiar decât munca sau distracţia); 

• Şcoala ca promotor al învăţării la nivelul elevilor, profesorilor, organizaţiei:  

• Din toate situaţiile de viaţă (“life-wide”) 

• "Împletită" cu viaţa (“life-embedded”) 

• Relevantă pentru viaţă (“life-relevant”) 

• Şcoala ca parte din comunitate: şcoala - centru comunitar; comunitatea - sursă de învăţare 

pentru copii / tineri; 

• Promovarea "bunăstării educaţionale": 

▪ Apărarea drepturilor copilului şi tânărului: de la dreptul la identitate, siguranţă, sănătate, până 

la dreptul la opinie şi libertatea de exprimare şi de asociere; 

▪  Promovarea "stării de bine" a copilului şi tânărului în viaţa şcolară – "şcoala prietenoasă" 

(UNICEF: conceptul de “child friendly school”, implementat în peste 50 de ţări). 

▪ Promovarea unei "culturi pozitive a greşelii": recunoaşterea “dreptului de a greşi” şi folosirea 

greşelii ca sursă de învăţare. 

▪ Promovarea interculturalităţii şi eliminarea segregării şi discriminării (de orice fel) în 

educaţie. 

• Centrarea activităţii în şcoală pe obţinerea rezultatelor învăţării (“learning outcomes ” – 

concept central al iniţiativelor europene recente în domeniul educaţiei şi formării profesionale):  

▪ Nu numai "a şti (cunoaştere), ci şi "a putea (abilităţi, deprinderi nu numai intelectuale ) şi "a 

vrea (atitudini); 

▪ Combinarea rezultatelor învăţării în "întreguri funcţionale (competenţe); 

▪ Progres: "valoare adăugată" şi "valoare creată" (nu rezultate brute). 

• Utilizarea noilor tehnologii, de care suntem, cu toţii, tot mai dependenţi:  
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▪ În activităţile de învăţare (“manuale digitale”, “e-learning” sincron sau asincron, “blended 

learning”, “laboratoare virtuale online”, “platforme de învăţare”, “mediu de învăţare virtual”, “reţele 

de învăţare” etc.). 

▪ În managementul organizaţiei şcolare: baze de date, instrumente de management 

▪ În viaţa şcolară curentă: “imprimante 3D”; “internetul lucrurilor”, noi materiale, software 

inteligent etc.  

• Dimensiunile educaţiei din perspectiva elevului: 

▪ Drepturile, sănătatea şi siguranţa copiilor / tinerilor; 

▪ Rezultatele învățării, inclusiv la evaluări naţionale şi internaţionale; 

▪ Progresul (documentat) al fiecărui tânăr şi evoluţia ulterioară a absolvenţilor; 

▪ "Starea de bine" a elevilor în şcoală şi în cadrul activităţilor organizate de şcoală; 

▪ Sprijinul acordat celor proveniţi din medii defavorizate şi celor cu nevoi speciale; 

▪ Caracterul incluziv şi prietenos al vieţii şcolare. 

• Dimensiunile educaţiei din perspectiva profesorului: 

▪ Aplicarea curriculumului naţional, proiectarea şi evaluarea C.D. Ş. şi a activităţii 

extracurriculare; 

▪ Progresul în calificare şi în dezvoltarea profesională a întregului personal;  

▪ Deținerea "competențelor cheie" de nivel înalt (inclusiv competenţe digitale); 

▪ Evaluarea profesorilor – centrată pe progresul elevilor (rezultatele elevilor ca "valoare 

adăugată / creată") şi pe rezultatele dezvoltării profesionale; 

• Dimensiunile educaţiei în comunitate - Şcolii în comunitate: 

▪ Dezvoltarea instituţională reală și documentată; Concordanţa între proiect şi realizare; 

▪ Oferta educaţională şi curriculară; 

▪ Parcurgerea integrală a "cercului calităţii" şi documentarea îmbunătăţirii continue a calităţii, 

un proces decizional bazat pe dovezi; 

▪ Utilizarea resurselor comunitare pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării;  

▪ Utilizarea sprijinului extern pentru îmbunătăţirea calităţii;  

▪ Răspunderea socială a instituţiei de învăţământ. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON - LINE ȘI TRADIȚIONAL,                                               

ȘCOALA DE ACASĂ, PĂRERI PRO ȘI CONTRA 

 

PROFESOR PREȘCOLAR: MĂRCUȘ ROXANA                                             

(GRĂDINIȚA ”ARANYALMA”- MIERCUREA CIUC) 

 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le 

au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un 

instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă 

noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în 

care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. 

Recunoaștem faptul că pentru mulți profesori a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea 

resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată 

provocare. Și chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii în cea ce numim noi 

tehnologii informaționale și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării 

cu un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare.  

Copiii sunt foarte vulnerabili. Copiii au capacitate redusă de discernământ între bine și rău. 

Copiii au grad scăzut la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc în mediul 

online are un efect negativ asupra stării lor emoționale și confortului psihologic. Astfel, vorbind 

despre școală și Internet, suntem nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ trebuie să ghideze 

copiii pentru a face față fluxului de informații, provocărilor Internetului și riscurilor la care sunt 

supuși, fiind utilizatori ai site-urilor sau portalurilor informaționale, rețelelor de socializare și chat-

urilor, resurselor cu filme, secvențe video sau jocuri. Iată de ce ajungem să vorbim despre Inteligența 

Online, pe care orice copil trebuie să o dezvolte, în special cu ajutorul și susținerea părinților, 

educatorilor și profesorilor. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau 

telefonul mobil. Căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un conținut ilegal 

sau dăunător. Comunicând în chat sau pe rețele de socializare cu alți utilizatori online, copilul poate 

face cunoștință cu persoane răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. Nu există un hotar bine determinat 

între aici se poate și aici nu se poate de făcut click. De aceea este foarte important ca în școală orice 

elev să fie informat despre cum click-ul îl poate aduce în situații foarte neplăcute sau chiar 

periculoase. 

Sunt binevenite lecțiile tematice despre siguranța online care au scopul principal de a ajuta 

elevii să identifice anumite riscuri, să gestioneze situații neplăcute și să ceară ajutor de la persoane 

care i-ar putea ajuta fără a-i judeca sau învinovăți, inclusiv și în persoana profesorilor. Tema 

fenomenelor riscante în mediul online nu trebuie să fie una tabu. Elevii trebuie învățați că pentru 

anumite lucruri care se întâmplă în mediul online există termeni speciali și precum în viața reală 

violența, furtul sau alte crime sunt comise de răufăcători, care într-un final sunt pedepsite legal, în 

mediul virtual se întâmplă la fel situații în care cineva le-ar putea provoca durere și suferință. 

Procesul de educare a unei generații deștepte și sigure online trebuie început încă din clasele 

primare. Fluxul de informații din Internet trebuie să vină paralel cu metodele sigure de explorare a 

lui. Astfel, precum copilul a învățat de mic că nu se joacă cu chibriturile, tot așa elevul învață că nu 

comunică online cu necunoscuți și nu oferă informații despre el sau familie.  
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În orice școală, profesorii pot 

Informa. Elevii percep în persoana pedagogului pe cineva care cunoaște. Informația oferită 

corect din punct de vedere metodologic, cu conținut și metode ajustate grupului, va fi primită de elevi 

cu o mai mare încredere decât o simplă prelegere despre „Este interzis să faci asta!” 

Asculta. Elevii doresc să fie ascultați nu numai atunci când răspund tema pentru acasă sau 

realizează anumite activități didactice. Copiii doresc să fie ascultați și atunci când se ciocnesc de o 

problemă, fie ea în viața reală, fie în cea virtuală. 

Încuraja. Copiii doresc să fie siguri că atunci când li se va întâmpla ceva, ei nu vor fi judecați 

sau criticați. Copiii au nevoie de încurajarea profesorilor, care pot deveni persoane de încredere și 

sprijin atunci când trec prin situații mai dificile. 

Ajuta. Copiii au nevoie nu doar de încurajare, dar și de acțiuni concrete prin care primesc ajutor, 

iar interesele le sunt protejate. Profesorii pot ajuta copiii care sunt victime ale acțiunilor ilegale în 

mediul online prin raportarea acestora la persoanele competente, care nu vor pune în pericol imaginea 

copilului și vor încerca să-i oprească pe cei care hărțuiesc sau acostează un copil în mediul online. 

Repeta. Repetitio est mater studiorum (Repetarea este mama cunoștințelor)– cuvinte deseori 

repetate de profesori la lecție. Despre pericole și ajutor în aceste pericole elevilor trebuie să li se repete 

mai des. A fi în siguranță online nu este o teorie învățată și aplicată într-o anumită situație. Siguranța 

online este ceea de ce au nevoie copiii. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. https://siguronline.md/.../copiii-scoala-si-internetul; 

2. https://www.didactic.ro; 
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Educație fără frontiere – Școala online 

 

 

Prof. înv. preșcolar Mărcuț Ana - Maria Loredana 
 

 
Din cauza pandemiei de coronavirus, ce a făcut ca țara noastră să închidă școlile pe o 

perioadă nedeterminată, cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze rapid situației și să 

continue procesul de învățare dincolo de școală, cu instrumente online accesibile tuturor copiilor.  

Bineînțeles că acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea activă a părinților, fapt ce a făcut 

ca școala online să reprezinte pentru noi toți o reală provocare. 

În lucrul cu preșcolarii, derularea școlii online a fost o experiență cu adevărat provocatoare 

deoarece cei mici învață cel mai bine prin interacțiune fizică, prin socializare și joc, nicidecum 

izolați în fața unui ecran. Cu toate acestea, procesul educativ trebuia să continue prin toate 

mijloacele posibile pentru ca preșcolarii să-și formeze deprinderile necesare vârstei. 

Unul dintre cele mai populare instrumente de colaborare online, cu aplicații care acoperă  

nevoile de comunicare și colaborare a fost reprezentat de platforma G Suite for Education. Școala 

a creat conturi atât pentru cadrele didactice cât și pentru părinții preșcolarilor pentru ca fiecare 

să se poată conecta, atât în mod sincron (pe Google Meet) cât și asincron (în Classroom).  

Dificultățile au apărut imediat după crearea conturilor deoarece au fost părinți care nu 

reușeau să acceseze fișele de lucru postate pe platformă sau să participe la întâlnirile de pe Meet. 

Din aceste motive modalitatea de bază de comunicare online  a rămas grupul de Whatsapp al 

grupei și, săptămânal, câte o întâlnire pe Meet.  

În cadrul grupului, zilnic s-au postat activități de învățare, jocuri didactice, fișe de lucru, 

cântecele etc. conform temei săptămânale iar părinții au avut ca sarcină să pozeze activitățile 

realizate împreună cu copilașii și să le posteze atât pe grup cât și pe platforma Classroom. 

Întâlnirile săptămânale pe Meet au fost o bucurie pentru copii, aceștia putându -și revedea 

doamnele și restul colegilor. Din cauza vârstei mici a copiilor, am limitat fiecare întâlnire la 

maxim 20-25 minute, pentru a nu expune copiii un timp îndelungat la acțiunea nocivă a 

ecranelor. 

Din feedback-ul oferit de părinți a reieșit faptul că preșcolarii au fost încântați mai ales de 

filmulețe și jocurile online, când au putut rezolva sarcini direct pe telefon, dar au lucrat 

conștiincioși și fișele trimise pe WhatsApp. 

Pentru părinți școala online a fost una foarte solicitantă, deoarece au fost nevoiți să aloce 

un timp mult mai mare propriului copil, unii să-și ia concediu pentru îngrijirea și copilului și tot 

lor revenindu-le lor sarcina de a le explica din nou anumite cerințe, concepte etc. copiilor.  

Pentru cadrul didactic, școala online a adus nevoia de reinventare, de acordare a unui timp 

mai îndelungat pentru pregătirea lecțiilor (care sunt mult mai interactive), de schimbare radicală 

a modului de concepere a lecțiilor, dar și o durerea imensă din cauza lipsei de interacțiune fizică 

cu copiii.  

Chiar dacă nu a putut fi recuperată integral interacțiunea din clasa fizică și nu toate 

activitățile au putut fi organizate online, efortul depus de cadrele didactice, de  părinți și de copii 

nu a fost unul în zadar, școala online ancorând și menținând copiii în procesul educațiv. 

Ne-am sacrificat cu toții, ne-am adaptat situației și am progresat în domeniul tehnologiei, 

însă nimic nu se compară cu învățământul tradițional, față în față, în care interacțiunea fizică 

dintre copii și cadre didactice, socializarea și jocul asigură succesul în învățarea temeinică și în 

procesul de formare a personalității umane. 
 

Bibliografie: 
 

• www.aspireteachers.ro 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Educatoare: MARDARE ANA SIDONIA,                                                                                  

GRĂDINIȚA NR. 189, BUCUREȘTI 

 
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 procesul 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.  

Platformele eLearning au o serie de avantaje, precum: 

-  Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație 

-  Centrare pe elev/participant 
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-  Elevii pot colabora și învăța împreună 

- Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 

- Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă            

-Accesibilitate, comfort, flexibilitate 

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 

-  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 verbalăi, 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. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Pescaru Emilia, Mărgean Elena                                                                                     

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”                                                                        

CLASA: a II – a A 

 
 

ARIA CURRICULARĂ: Educație fizică, sport și sănătate/ Arte 

DISCIPLINA: Muzică și mișcare 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Pământul - iarna 

SUBIECTUL LECȚIEI: Dansăm în ritmul iernii 

TIPUL LECŢIEI: Dobândire de noi cunoștințe  

FORMA DE REALIZARE꞉ activitate integrată  

 

DISCIPLINE INTEGRATE: ● Comunicare în limba română 

                                                ● Arte vizuale și abilități practice                                                      

 

SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea abilităților de cântare vocală și manifestare liberă pe muzică 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Muzică și mișcare: 

1.1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensităţi, înălţime şi  viteză de 

succesiune contrastante 

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text 

3.1. Manifestarea liberă,adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de  exprimare 

Comunicare în limba română: 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj din texte accesibile variate  

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare  

Arte vizuale și abilități practice: 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct 

 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: -  Pe parcursul și la finalul lecției,  elevii vor fi capabili: 

        

O1. să indice corect şi expresiv linia ritmico-melodică a noului cântec; obiectivul se consideră 

realizat dacă toți elevii răspund corect solicitării, pe baza experienței anterioare 

O2. Să exprime propriile sentimente care îi leagă de melodie; obiectivul se consideră realizat 

dacă toți elevii alcătuiesc minim un enunț justificativ pentru alegerea făcută, pe baza experienței 

anterioare 

O3. Să execute mișcări ce respectă ritmul melodiei; obiectivul se consideră realizat dacă toți 

elevii răspund corect solicitării, pe baza experienței anterioare 

O4. Să își nuanțeze adecvat cântarea vocală; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii 

răspund corect solicitării, pe baza experienței anterioare 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicația, demonstrația, exercițiul; 

• RESURSE MATERIALE: laptop; 
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• FORME DE ORGANIZARE:, individual, frontal 

• FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: evaluare orală, aprecieri verbale; 

• RESURSE TEMPORALE: 30+10 minute 

• RESURSE UMANE: 31 elevi 

 

Bibliografie:  

 

• Programa şcolară pentru disciplinele Muzică și mișcare, Comunicare în limba română, Arte 

vizuale și abilități practice, pentru clasa a II a, aprobată prin Ordin al Ministrului nr. 3418/19.03.2013; 

• www. didactic.ro 

• youtube.com 
 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

 
 

Nr. 

Crt. 

 

Secvențele 

lecției 

 

Ob. 

Op. 

 

 

Conținutul instructiv 

educativ 

Strategia didactică  

Evaluare 

Metode și 

procedee 

didactice 

Mijloace 

de 

învățământ 

Mod de 

organizare 

 

1. Momentul 

organizatoric 

 • Asigur condiţiile 

optime pentru buna 

desfăşurare a lecţiei: 

conectarea elevilor pe 

platforma de lucru, 

pregătirea 

materialului didactic 

pentru utilizarea 

softului educaţional. 

    

2. Verificarea 

cunoștințelor 

anterioare  

 

04 

 

Se solicită elevilor să 

indice prin mișcare 

utilizarea 

instrumentelor ale 

căror sunete le aud 

(Anexa 1 Glasul 

instrumentelor) 

Conversația 

 

  

Laptop 

Hârtie 

colorată  

 

Frontal 

Capacitatea 

de a 

exprima 

emotii prin 

elemente 

artistice 

3. 

 

Captarea 

atenţiei 

 

01 

 

• Captarea atenției 

se va realiza prin 

apariția Ghetuței 

melomane.  

Conversaţia  Laptop Frontal Capacitatea 

de a recepta 

un mesaj  

4. Anunţarea 

subiectului 

lecției 

 

 

• Explic obiectivele 

vizate pe înțelesul 

elevilor. 

Conversația 

 

Laptop Frontal 

Individual 

Capacitatea 

de a recepta 

un mesaj 

 Pregătirea 

vocală 

 

 Exerciții de 

respirație: propun 

elevilor să-şi 

imagineze că 

menținem în aer un 

fulg și umflăm un 

balon. Se urmărește 

realizarea unei 
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respiraţii ample, lungi 

şi bine dozate.     

Exerciţii de încălzire 

a vocii și a 

musculaturii. Imităm 

zborul și bâzâitul 

albinei, saltul 

broscuței 

Se reamintește poziția 

corectă atunci când 

cântăm (spatele drept, 

bărbia sus, mâinile pe 

masă sau pe lângă 

corp )  

5. Reactualizarea 

cunoștințelor 

01 

 

Se reamintesc liniile 

melodice și mișcările 

făcute pe melodiile 

din Anexa 2 si 3 

Conversația 

Exercițiul  

 

Laptop Frontal 

Individual 

Capacitatea 

de a recepta 

un mesaj și 

de a 

răspunde la 

întrebări 

6. Dirijarea 

învăţării 

01 

02 

03 

Transmiterea noului 

cântec (Anexa 4) se 

va realiza, respectând 

următoarele etape: 

a) familiarizarea 

cu conţinutul 

cântecului: vizionarea 

videoclipul 

cântecului; 

b) discuţii în 

legătură cu conţinutul 

şi caracterul 

cântecului; 

c) repetarea 

cântecului; 

d) învăţarea pe 

fragmente melodice; 

e) repetarea 

întregului cântec cu 

întreaga clasă. 

  Voi solicita elevii să 

realizeze mişcările 

sugerate de imaginile 

cântecului. 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

Laptop  Frontal  

 

Individual 

Capacitatea 

de a 

identifica și 

denumi 

emoții 

7. Fixarea 

cunoştinţelor 

 

03 

02 

 

Intonare și mișcare pe 

ritmul melodiei Iarnă, 

bine ai venit! (Anexa 

5) 

Conversaţia 

 

Joc didactic 

  

Laptop Frontal 

Individual 

 

Capacitatea 

de a 

conțtientiza 

efectele 

emoțiilor 

8. Obținerea 

performanței 

01 

02 

Se va realiza folosind 

linkul din Anexa 6. 

 

Problematizar

ea 

  

Laptop Frontal 

Individual 

 

Capacitatea 

de a se 

exprima 

scris 
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9. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

01 

02 

04 

Se solicită elevilor 

realizarea unui desen 

care să poată însoți 

melodia sau care să 

poată fi utilizat cu 

chatterpix. 

 

Conversație 

 

Laptop 

Hârtie 

colorată  

Frontal 

 

Capacitatea 

de a se 

exprima 

oral  

10. Încheierea 

lecției 

 Se apreciază pozitiv 

activitatea elevilor. 

   Aprecieri 

verbale 
 

Anexa 1 Glasul instrumentelor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sArOO3Zafsg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3NAT8p

E-GJB9ILnVO6EUTTYKJUCGFHIUaNEP4gaJVj_y8DjCJa8pHa088 

 

Anexa 2 Deteggtive Anderson Percussion level 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y37jIRSR9bA&list=PLIzvAnCWMJzmVo38q74Y9Nun

YC-BrO75g&index=10 

 

Anexa 3. Dansul șosetelor 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2257119237917941  

Anexa 4 Rudolph is coming to town 

https://www.youtube.com/watch?v=aoVdr_ZhBRo 

Anexa 5 Iarnă, bine ai venit! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ESJAGolVAw 
 

 

Anexa 6 Christmas song percussion 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgTzJFoGni0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BRqYm

ai0uw_h_DGYQp7Lq8qd4Ze2HoSosDLKZUoYyBJp98jBGv37O12k 

 

Anexa rezervă 

 

Deteggtive Anderson eine kleine nachtmusik 

https://www.youtube.com/watch?v=ETSdeb-YK4s&t=161s  
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Chipul școlii ,,de acasă” 

 

 

Prof. pentru învățământul primar ANA MARGINĂ 

Colegiul Național ,,I. M. Clain” Blaj, jud. Alba 

 

 
 

Educația este foarte importantă deoarece este deschizătoare de minți și joacă un rol primordial 

în societate. De cele mai multe ori și în mod deosebit, educația are loc frecvent sub îndrumarea 

dascălilor. Cu toate acestea, perioada prin care am trecut și, probabil, vom mai trece reprezintă pentru 

noi toți mai mult decât o provocare obișnuită. Învățământul on-line a deschis posibilitatea unei 

pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-

uri educaționale on-line, care abundă în modele și exemple în această perioadă). Acest fel de 

învățământ 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,  poate fi, total sau parțial, închis, blocat . 

Acest mod de învățare este impus acum de perioada deosebită pe care o trăim cu toții. 

Școala on-line sau școala ,,de acasă” ne-a  dat prilejul să explorăm noi moduri de predare, de 

abordare a conținuturilor, de învățare. Metodologia clasică (predare – învățare – verificare)a putut fi 

înlocuită cu mijloace mai atractive pentru copiii de toate vârstele. În toată această perioadă, nouă și 

dificilă în același timp, am găsit o multitudine de videoclipuri cu activități predate diferit față de cum 

eram obișnuită. M-au ajutat să văd actul predării- învățării din 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, așa cum le-am perceput în această 

perioadă. 

• Avantaje: 

- Am reușit să distribui mult mai rapid materialele didactice, am trimis copiilor fișe de lucru, 

filmulețe și alte materiale care să sprijine activitatea de învățare. Astfel nu a mai fost nevoie de 

sincronizarea noastră a tuturor pentru a ne întâlni fizic și nimeni nu a pierdut nimic pentru că 

informațiile au  rămas on-line, copiii le-au putut accesa când au dorit și, mai ales, de câte ori au dorit. 

- Elevii au intrat în posesia materialelor printr-o simplă accesare – Toți copiii, chiar și părinții 

acestora, au avut 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 au putut 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 transmise, 

sarcinile de lucru, temele propuse au putut fi direcționate spre un elev sau către mai mulți în același 

timp, în mod individual sau am putut crea grupuri în care utilizatorii au putut comunica, relaționa. 

- Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului – fiind existente grupurile, copiii 

au putut face schimb de experiențe, păreri sau informații.  

De asemenea, ei au primit feed-back în timp real, chiar rapid de la mine sau de la colegi. Astfel 

există și o altfel de interacțiune însoțită însă și de o anumită disciplină.  

Nefiind fizic împreună, copiii au fost mult mai atenți, aveau mai multă răbdare să răspundă 

colegii, trebuiau să-și deschidă microfonul de fiecare dată când răspundeau și apoi să-l închidă. 
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• Dezavantaje sau limite: 

- Am sesizat, nu de puține ori, dificultăți în utilizarea tehnologiei . Copiii erau singuri sau cu 

bunicii, care nu întotdeauna puteau rezolva anumite probleme tehnice apărute.  

- Am interacționat puțin mai greu cu copiii, se pierdea mai mult timp, am interacționat  mai 

greu mai ales dacă elevul avea dificultăți în a înțelege ceva.  

– Copiii au interacționat mai puțin între ei, distanțarea socială afectând relațiile lor sociale și 

aptitudinile de socializare, dat fiind faptul că de multe ori copiii comunică mai greu. - A fost parcă 

mai multă presiune pe elev, care a trebuit să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, 

unde primea totul pasiv: copilul a fost  obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce 

pentru unii elevi a fost și este destul  de dificil.  

Am expus doar câteva imagini din ,,chipul școlii de acasă”, însă cu toții știm că 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 pentru a o utiliza în mod eficient. 
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PARALELĂ ÎNTRE EDUCAȚIA TRADIȚIONALĂ                                                       

ȘI EDUCAȚIA DIGITALĂ 

 

 
Profesor înv. primar MĂRGINEAN ADRIANA 

Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir 

 

 
 

Pe fondul apariției pandemiei de COVID-19, sitemele educaționale din întreaga lume au fost 

nevoite să se adapteze situației și să se reinventeze, implementând educația digitală în mediul 

învățământului primar, gimnazial, liceal și universitar.  

Concret, cadrele didactice și elevii/studenții și-au mutat activitatea în mediul online și au învățat 

să utilizeze diferite tehnologii și platforme digitate pentru a asigura continuitatea procesului de 

predare-învățare.  

Făcând o paralelă între educația tradițională, respectiv educația digitală se constată următoarele 

trăsăturile dominante ale acestora:  

Educația tradițională: 

➢ Accentul este pus pe însușirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a 

educaţiei. Astfel, procesul de învățare este o progresie liniară prin acumularea de informații și 

deprinderi; 

➢ Este orientată, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunoștințelor. Prin urmare, evaluarea se concentrează asupra tipurilor de răspuns (corect/greșit) și, de 

cele mai multe ori, pe întrebări închise; 

➢ Are un caracter formal, relația profesor-elev fiind autocratică; 

➢ Stimulează competiția, respectiv motivația extrinseacă pentru învățare. 

Educația digitală:  

➢ Oferă oportunitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator, indiferent de timp sau 

locație, cu ajutorul computerului, tabletei și/sau  telefonului; 

➢ Învățarea este realizată într-un mod activ, fiind interactivă, ușor de reținut și asimilat; 

➢ Permite evaluări formative și sumativie, cantitative și calitative; 

Deși educația digitală oferă o perspectivă mai largă și activități mai atractive decât metodele 

tradiționale de învățământ, aceasta nu este suficientă pentru o dezvoltare amplă a elevilor. Astfel, deși 

introducerea sistemului educațional digital în programele de învățământ este benefică, sistemul 

educațional tradițional - baza și temelia unei educații complete, respectiv a unei dezvoltări armonioase 

a elevilor - nu trebuie înlocuit în totalitate.  

Prin urmare, apreciem că implementarea unui model de predare de tip hibrid, care să îmbine 

armonios educația tradițională și pe cea digitală, reprezintă, la momentul actual, cea mai fiabilă soluție 

pentru a face față ritmului accelerat și continuu al schimbărilor care au loc în societate și pentru a 

asigura un act educațional de calitate. 

 
Referințe bibliografice: 
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ȘCOALA ONLINE, O MARE PROVOCARE 

 

 
Prof. înv. primar, Marian Melania 

Școala Gimnazială Mircea Eliade Pitești, Argeș 
 

 

 

În contextul Pandemiei globale de Coronavirus, provocată de virusul gripal SARS-CoV-2, în 

anul școlar 2019 – 2020, mai exact începând cu 10 martie, am trăit, ca profesor, experiența învățării 

online alături de colegii, elevii mei și părinții acestora și am participat la o adevărată transformare a 

comunității didactice. 

M-am trezit în fața noii provocări puțin derutată, neîncrezătoare și neputincioasă. Am devenit 

apoi plină de voință și determinată să parcurg ce a mai rămas din acest an școlar cu elevii mei în 

condițiile de învățare impuse de situația actuală. 

Primul pas a fost cel în care am încercat să mă perfecționez pentru a preda în mediul online. 

Prin bunăvoința Ministerului Educației și Cercetării, a unor Asociații și a CCD-ului am participat la 

webinare, precum „Profesor în Online”, 9-17.05.2020, organizat de Digital Nation sau la evenimentul 

,,Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la distanță” – 26.05.2020, 

organizat de Editura Didactică și Pedagogică S.A., EduMagic și Mozaik Education, cu sprijinul 

Ministerului Educației și Cercetării, cursuri și conferințe Zoom, care mi-au oferit informații și m-au 

ajutat să înțeleg cum funcționează o clasă virtuală și cum voi putea interacționa cu elevii mei eficient 

și plăcut. 

Cel de-al doilea pas a fost cel prin care să mă asigur că toți elevii mei au posibilitatea de a 

participa la aceste activități, că dețin cel puțin un telefon inteligent, o tabletă, un calculator sau laptop 

conectate la internet, deși am constatat pe parcurs că uneori, acolo unde în familie sunt mai mulți 

frați, activitățile se suprapuneau. M-am asigurat apoi că toți copiii au un loc pregătit în casă 

confortabil, pentru a încerca să facem „școala de acasă ca… la școală”. 

Cel de-al treilea pas a constat în realizarea unor lecții prin care să mă asigur că voi continua 

procesul de învățare în cele mai bune condiții și acum pot să afirm că am reușit, în mare măsură. În 

aceste activități de învățare am proiectat strategii prin care am reușit ca elevii să nu stea doar cu ochii 

în calculator și am lucrat atât frontal, cât și individual. Am primit feedback la temele de lucru prin 

intermediul Whatsapp, prin postări și momente live realizate de elevi. De cele mai multe ori am folosit 

evaluarea reciprocă și autoevaluarea. Mi s-a părut foarte important ca fiecare elev să primească 

feedback din partea mea, fie că am remarcat scrisul frumos sau ideea originală, creativitatea sau 

rigurozitatea și corectitudinea rezolvării, fie că am subliniat greșeli care au fost corectate ulterior 

observației. 

Începutul acestei aventuri a fost în grupul de Whatsapp al  părinților elevilor clasei, la care au 

aderat și copiii, prin intermediul căruia am demarat activități de recapitulare, sistematizare, 

consolidare a cunoștințelor și deprinderilor. În perioada următoare am lucrat pe Skype cu grupe de 

câte 10 elevi, dar nu am renunțat nici la activitățile de pe grupul clasei. Părinții și elevii au fost foarte 

interesați și chiar încântați că nu vor pierde contactul cu școala și cu doamna învățătoare. 

La finalul lunii aprilie, ne-am creat conturi pe platforma de învățare Adservio, unde aveau acces 

toți elevii școlii, toate cadrele didactice care predau la clasă, bucuria copiilor fiind imensă când au 

aflat că pot participa și la orele de Religie, Educație fizică sau Limba engleză. Dezavantajul folosirii 

aplicatiei Lecție interactive al acestei platforme era că nu puteam numi decât un elev pe care îl și 

vedeam, însă pe ceilalți nu-i vedeam și nici nu-i auzeam deloc, nu știam dacă ei mă mai aud sau mă 

mai văd, în timp real, deoarece unii dintre ei aveau un semnal mai slab la internet.  
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Am lucrat după orarul clasei, am respectat programa și parțial proiectul unităților de învățare, 

am avut permanent în vedere nevoile și particularitățile de vârstă ale copiilor. Am utilizat diverse 

resurse din mediul online: Youtube, Craft&Kids, wordwall.net, MOZAWEB, diverse tutoriale. De 

mare ajutor mi-au fost colaborarea cu noii mei colegi cu care am avut posibilitatea să comunic online 

și de la care am preluat multe resurse pe care le-am utilizat eficient.  

În ultimele săptămâni am folosit aplicația ZOOM de pe platforma Adservioș și am lucrat cu un 

număr mai mare de copii, deoarece îi puteam vedea pe toți în timp real, iar dacă se întâmpla să se 

deconecteze vreun elev din cauza semnalului slab la internet puteam observa eu sau ceilalți elevi care 

îmi comunicau.   

În ultima zi de școală, am reușit chiar să aduc părinții și elevii la un loc pentru la festivitatea de 

premiere online, fiecare elev primind o diplomă virtuală pentru rezultatele obţinute la învăţătură, 

pentru dezvoltarea abilităților de lucru cu diferite dispozitive electronice necesare activităților de 

învățare desfășurate online (martie - iunie), în contextul Pandemiei globale de Coronavirus (COVID-

19), provocată de virusul gripal SARS-CoV-2, în anul școlar 2019 – 2020.  

 

 

 

  

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

1275



 

 

Învățământul online versus învățământul tradițional 

 

 

Marian Ramona Ioana                                                                                             

Grădinița cu Program Normal și Prelungit ”Smile”, Bistrița 

 

Evenimentele din ultima perioada, situația pandemică, starea de urgență instituită de la o zi la 

alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 

educaționale au fost 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.  Copiii din toată lumea au început alături de profesorii lor aventura școlii de acasă. 

Cu pași mai grei și înceți la început, 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. Dacă ne gândim la 

preșcolari situația a fost și mai dificilă. Cine și-ar fi imaginat ca grădinița online poate fi posibilă? 

Cum să reușesti să captezi atenția unui copil atât de mic de la distanță? Cum să pătrunzi în casa lor, 

în familia lor, să îi faci să își lase jucariile preferate și să își dorească sa participe la activități.Chiar 

dacă la început părea imposibil cu ajutorul familiei, cu multă răbdare și imaginație, educatoarele au 

reușit să găsească soluții pentru a păstra copiii preșcolari aproape.  

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 

comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

Astfel, prin realizarea unei analize, după mai multe luni de când predarea și învățarea s-au mutat 

în școala  și grădinița de acasă, putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele și dezavantajele  

predării online și cele ale predării tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce 

le-a lipsit: 

Predarea online: 

Plusuri 

• 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.  
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Minusuri 

• Părinții au rezolvat de foarte multe ori sarcinile, temele copiilor, le-au șoptit răspunsuile  de 

aceea notele primite în acesta perioadă nu reflectă în unele situații realitatea. 

• Tehnologia: lipsa disopzitivelor de conectare, lipsa internetului sau slaba conexiune la internet 

au fost piedici pentru buna desfășurare a activităților. 

• Părinții s-au transformat în ”cadre didactice” și nu întotdeauna explicațiile lor au fost corecte. 

• Numărul mare de ore petrecut în fața calculatorului, atât pentru a participa la ore că și pentru 

a realiza temele propuse.  

 

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. 

• Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 

dezvoltarea globală a acestuia. 
 

Exeprințele prin care am trecut începând cu luna martie 2020 au reprezentat 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. Cu totii (elevi, cadre didactice, părinți) am demonstrat ca 

putem învăța atât de multe într-un timp atât de scurt. 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 valorificate în sistemului educațional din țara noastră.  
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,,Grădinița de acasă" 

 

Mariana Predonescu Gradinita nr. 272 Bucuresti 

 

 

,,Eu sunt copilul. Tu ții în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, data voi 

reuşi sau voi eşua în viața!  

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să la îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog ca să pot fii o 

binecuvântare pentru lume" - Kild Apple  

Perioada prin care am trecut a reprezentat pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, 

întregul nostru stil de viață fiind pus la îndoială pe o perioada nedeterminata.  

Activitatea prescolară este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 

din perioada carantiei dacă ne raportăm la aficienta 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 alți copii, 

capacitate mica de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățare online o 

adevărată provocare pentru cei mici.  

Cu toate ca a existat deschidere din partea cadrelor didactice, precum și a copiilor pentru 

desfășurarea activităților online, au fost câteva dificultăți pe care uni le-au întâmpinat.  

Amintim lipsa unui mijloc de conectare(tabletă, telefon, laptop), lipsa conexiuni la internet mai 

mult în zonele rurale, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru părinții și profesori.  

Astfel, prin realizarea unei analize după o perioada îndelungată de cand invatarea s-a mutat de 

la grădiniță la casa,putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și ale predării 

tradiționale, ce au avut copii în plus în acesta perioada ce le-a lipsit.  

Predarea online: 

-copii au petrecut mult timp în familie, alături de părinții s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora 

-predarea online a favorizat colaborarea educatoarele prin împărtășirea de noi experiente, 

schimbul de idei, materiale.  

-relațiile dintre grădiniță-familie au avut succes deoarece, părinții au putut observa în mod direct 

efortul făcut de cadrul didactic pentru reușită procesului de învățare.  

Predarea tradițională: 

-ce a lipsit copiilor în acesta perioadă a fost nevoia de socializare, de a petrece timp cu colegi 

de grupa.  

-gradinita favorizează dezvoltarea autonomiei și independentei copilul asigurând dezvoltarea 

globala a acestuia.  

-prin crearea unui mediu educational stimulativ și a materialelor didactice.  
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-în cadrul activităților organizate educatoarea deține un control în menținerea atenției copiilor, 

precum și în dirijarea modului de realizarea a sarcinilor de lucru.  

Tot ceea ce am trăit a fost o situație aparte, iar masurile luate au fost extraordinare și o adaptare 

din mers atat a cadrelor didactice cât și a părinților și copiilor.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

MARICA ELENA 
 

 

 

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) 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.  
 

➢ Avantajele 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. 

- 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. 
 

➢ Dezavantajele școlii on-line: 

-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. 
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Joc și creativitate în grupa Montessori 

 

 

 

Marichescu Lucia / Crăciun Maria-Raluca 

Grupa Montessori 

Școala Gimnazială ,,Theodor Costescu” 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 
 

 

 

Moto: ,,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 învățam să se adapteze.”  

(Maria Montessori) 

 

Lumea înconjurătoare este o sursă permanenta de stimulare a curiozității copiilor. În acest 

sens,mediul pregătit, conceput de Maria Montessori, satisface pe deplin necesitățile de cunoaștere ale 

copiilor de vârsta preșcolară.  

Ariile de dezvoltare din clasa Montessori sunt atât de bine concepute și dotate astfel încât 

materialele îi inspiră și invită totodată să le atingă și să lucreze cu ele. Astfel, exercițiile de viață 

practică sunt cel mai des abordate de către preșcolarii mici și datorită faptului că întâlnim aici obiecte 

reale, deja cunoscute de ei de acasă(exemplu: udatul plantelor, ștersul prafului, aranjarea florilor, 

spălatul mâinilor, lustruitul pantofilor etc.), dar și cei mari pot găsi aici noi provocări în exerciții ce 

necesită o mai bună coordonare și concentrare în muncă(exemplu: ramele cu șireturi, cu ace de 

siguranță, catarame). Acestea sunt exerciții ce pregătesc practic copiii pentru munca de mai târziu cu 

materialele de la aria senzorială, aria de limbaj, aria de matematică, știință. Aria senzorială este cea 

mai îndrăgită de copii datorită materialelor ce solicită exersarea și dezvoltarea tuturor simțurilor 

(vizual, tactil-kinestezic, auditiv, olfactiv, gustativ, stereognostic).   

În acest sens materialele sunt viu colorate,exacte și precise din punct de vedere științific și de 

obicei sunt în bază zece. Exercițiile senzoriale implică de obicei jocuri de memorie sau variante  ce 

pot fi descoperite de către copil în timpul lucrului cu materialele. De exemplu la materialul numit 

„Scara maro” copiii au descoperit variante originale pe care ei înșiși le-au denumit:„Viaducte”, 

„Rachetă”, Vapor, Pagodă etc. La exercițiu „Turnul roz” am întâlnit variante denumite de copii astfel: 

"Melc”, „Garaj”,„Șarpe”, Piscină”, Conductă de apă”. Chiar și exercițiul cu „Barele roși” a beneficiat 

de variante precum: „Labirint”, „Zid”, „Antenă parabolică” Pânză de păianjen”, etc. Alt exercițiu 

senzorial îndrăgit de copii este „Săculețul cu mistere”(pentru simțul stereognostic) pe care îl joacă în 

grup de 2-3 copii amuzându-se foarte tare când liderul le spune ce atribute are obiectul ce se află în 

săculeț(ce formă are, din ce este făcut, la ce folosește), iar ei trebuie să ghicească ce este înainte de a-

l scoate pe măsuță. În egală  măsură este gustat de copii „Exercițiul orb” ce poate fi pus în aplicare în 

aproape toate ariile de dezvoltare:  

a) senzorial(Tăblițe pentru pipăit, Blocurile cu cilindri, Țesături); 

b) limbaj(Litere de glaspapir); 

c) matematică(Cifrele de glaspapir). 

Cea mai uzitată pare a fi însă aria de limbaj, deoarece ea vine să denumească toate obiectele 

folosite în toate celelalte arii de dezvoltare(jocul,,Adu-mi”).  

În educația Montessori suntem sensibili în mod deosebit la ideea de limbaj ca expresie a culturii 

umane. Astfel, la 3 ani deja îl putem ajuta pe copil să conștientizeze  ceea ce a învățat  și-l încurajăm 

să continue. Pentru aceasta avem la dispoziție multe materiale, ghidul și copiii, tablouri și imagini 

care să stimuleze conversația, obiecte care să-i provoace la discuții(Măsuța de interes, Raftul pentru 

știință, biblioteca etc). De exemplu, în exercițiul ,,Ascultă și fă”, mai întâi vom cere copilului de 3 
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ani să deschidă ușa, iar el o va deschide. Apoi când mai crește, pe la 5 ani îi putem cere să deschidă 

ușa, să stea în prag, și să pună mână pe tocul ușii(acesta fiind totodată  și un exercițiu de exersare a 

atenției și memoriei).  

Pentru extinderea cunoștințelor copiilor și implicit pentru îmbogățirea vocabularului lor va 

trebui să pregătim o ambianță cu un evantai larg de obiecte de studiu ca: geografia, istoria, muzica, 

artele plastice, științe(matematică, fizică, biologie), literatură.  

Toate acestea va trebui să le folosim în mod corect așa încât le putem spune povești reale din 

care ei să deducă anumite explicații la diferite fenomene, lucruri, denumiri.  

Este bine să fie lăsat copilul să facă propriile observații asupra diferitelor obiecte sau ființe din 

mediul ambiant, iar apoi ghidul să asculte ce spune și poate interveni în discuție cu un detaliu pe care 

el nu-l știe, ca și cum ar fi un partener egal de conversație  

Pentru a-i ajuta pe copii să învețe să scrie,Maria Montessori se folosește de două principii: 

1. pregatirea indirectă; 

2. analiza și izolarea fiecărei dificultăți în parte. 

Astfel, copilul urmează să învețe multe lucruri separate și apoi asistăm la o ,,Explozie a 

scrisului”, care înseamnă de fapt momentul începerii scrierii la copil. La scurtă vreme după aceasta 

vom asista la altă ,,explozie” atunci când copilul descoperă că poate să și citească. Deci, chiar și la 

scris și la citit noi îl ajutăm pe copil să-și dezvolte propria personalitate. În scopul pregătirii mâinii 

pentru scris se fac următoarele exerciții: 

1. Munca de la blocurile cu cilindri(pentru că acest copil să invete să-ți coordoneze mișcarea 

degetelor _apucarea cu 3 degete); 

2. Exercițiul tactil pentru textură (care îi dă copilului acuratețe în atingere: ,,Plăcuțele pentru 

pipăit”, Țesături”); 

3. Dulăpiorul pentru geometrie (care-l ajută pe copil să-și coordoneze mușchii ambelor mâini, 

mobilitatea incheieturii astfel încât să traseze un contur intreg); 

4. Incastrele de metal (îl ajută pe copil să folosească un creion). 

Toate aceste exerciții, pe lângă faptul că pregătesc fizic și mental copilul pentru scris-citit, îl 

ajută și în dezvoltarea creativității. Un exemplu grăitor în acest sens sunt exercițiile cu ,,Incastrele de 

metal” pe care copilul le folosește după propria lui imaginație obținând modele extrem de frumoase 

și originale.  

În mod intenționat am lăsat la urmă  ,,Exprimarea prin artă” și ,,Mișcarea în mediu” (,,mersul 

pe linie” cum îi spun copiii), tocmai pentru a evidenția că în grupa Montessori creativitatea este la 

ordinea zilei. Aceasta se întâmplă zilnic deoarece nu există o delimitare în orar pentru a se exprima 

prin artă, copilul având libertatea să creeze(picteze, desenez, modeleze etc.) ori de câte ori simte 

nevoia. Mai trebuie menționat că și în pedagogia Montessori se regăsesc dramatizările, jocurile de rol  

care se pot desfășura atât cu întregul grup de copii, cât și în grupuri mici(formate de obicei din 

prieteni). În majoritatea cazurilor copiii sunt cei care își construiesc/confetctionează accesoriile 

necesare jocului(măști, decoruri, construcții pentru ferma animalelor sau căsuța păpușii, palete pentru 

jocurile de circulație etc.).  

Toate acestea îi furnizează copilului foarte multă încredere în a se autoexprima și un grad ridicat 

de independență imaginativă.   
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MODELUL FLIPPED CLASSROOM 

 

 
Profesor învățământul preșcolar, doctor Marin Anca-Andreea, 

Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc 
 

 

 

Societatea contemporană se caracterizează prin schimbări rapide și profunde, reușita cărora 

depinde, în mare măsură, de nivelul pregătirii membrilor săi. Din aceste considerente, formarea 

profesională a viitorului specialist presupune educarea unei individualități creative, care corespunde 

cerințelor societății la orice etapă de dezvoltare a acesteia. 

Departamentul de Stat al Muncii, din Statele Unite ale Americii, în rezultatul studiului realizat 

în anul acesta, precizează că 65% dintre elevii de astăzi, vor practica, după absolvirea studiilor, o 

meserie care încă nu există (Destepti.ro 2014). În acest context, apare necesitatea identificării 

modalităților de creare a condițiilor și mecanismelor de pregătire a viitorilor specialiști pentru 

activitatea într-o lume din ce în ce mai complexă și imprevizibilă. 

Responsabilitatea de a prevedea competențele de care actualii elevi/studenți vor avea nevoie 

mîine îi revine sistemului de învățămînt. Astfel, modelul clasic al învățării, avînd în centrul său 

profesorul și sala de clasă, trebuie abandonat treptat, în favoarea unui mediu stimulativ și dinamic, 

orientat pe: autodeterminare, autoinstruire, socializare și dezvoltare a individualității. 

Una din condițiile principale ale acestei orientări o reprezintă acceptarea de către professor a 

rolului de: metodist, consultant, moderator, manager, ce permite elevului/studentului să atingă un nou 

nivel de relații, axate pe dialog și polilog, să participe la dirijarea activității didactice. 

Utilizarea unei abordări noi a organizării procesului didactic în condițiile informatizării 

procesului de instruire este posibilă datorită varietății metodelor moderne de învățare. Una din aceste 

metode este cea a „clasei inversate”.  

În cercetarea metodei clasei inversate sînt actuale 3 întrebări la care se cere răspuns: ce este? 

cum se aplică? pentru ce se utilizează? 

Principiul „clasei inversate” constă în consultarea la distanță de către elevi/studenți a 

materialului nou, timpul orelor de clasă fiind repartizat pentru rezolvarea problemelor, situațiilor 

propuse de profesor, consultații și alte activități activ-participative. Adică tema pentru acasă se 

transferă în clasă și invers (Macasieb 2013). Modelul „clasa inversată” reprezintă unul din modelele 

instruirii mixte, numit „blended learning”. „Clasa inversată” reprezintă o formă care presupune atît 

instruirea tradițională de clasă, cît și utilizarea tehnologiilor de instruire la distanță. 

Termenul „flipped classroom”, care și înseamnă „clasă inversată” a apărut prin anii 2010 în 

SUA ca o metodă modernă de promovare a lecțiilor, ce „răstoarnă” modelul tradițional al taxonomiei 

lui Bloom (Sams 2010). 

Procesul de instruire în acest format se desfășoară în felul următor: elevii/studenții vizionează 

lecții video, materiale didactice pregătite de profesorul cursului, iar funcția de bază a orelor de clasă 

o reprezintă aplicarea cunoștințelor acumulate (participarea la dezbateri, soluționarea problemelor, 

efectuarea lucrărilor de laborator, elaborarea proiectelor). 

Ca o provocare sună următoarele întrebări, care cer răspuns: 

 de ce este nevoie de „răsturnat” instruirea tradițională? 

 care este factorul decisiv ce stă la baza inversării: curiozitatea, experimentul sau existent 

problemei (număr de probleme), cu care profesorul se confruntă în activitatea sa? 

Următoarele afirmații argumentează necesitatea aplicării tehnologiei „clasei inversate”, prin 

faptul că: 

 elevul obține cunoștințele la timpul dorit; 

 elevul obține cunoștințele într-un ritm propriu; 
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 consultațiile individuale oferă posibilitatea observării progresului și nivelului fiecărui elev în 

parte; 

 are loc economisirea timpului din clasă din contul prelegerii în favoarea aplicării; 

 metoda nu cere tehnologii și dispozitive sofisticate; 

 elevul utilizează surse de informație variate. 

Pot fi menționați următorii factori decisivi ce au determinat realizarea inversării: 

 caracterul pasiv al activității elevului, lipsa inițiativei și dorinței de a lucra independent; 

 rolul profesorului preponderent îl determină transmiterea informației, evaluarea și 

menținerea disciplinei la ore; 

 apariția cantității imense de tehnologii și mijloace informaționale; 
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Învățământul on-line și traditional 

 

Prof. Marin Angelica,                                                                                                        

Școala Gimn. nr. 1 Slobozia 

 

 

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.  

Traseul educațional pentru „generația Z” ar presupune, în viziunea lui Mircea Miclea, 

„combinarea învățării tradiționale, față-în-față cu cea prin e-learning” drept „condiție obligatorie 

pentru a apropia oferta școlară de așteptările generației digitale” (Miclea, 2019).    

În contextul pandemic școala on-line a impus o redefinire a demersului didactic şi implicit 

perspectiva asupra textului literar a înregistrat mutații și reorientări, facilitate într-o anumită măsură 

de noile condiții de comunicare didactică. Deși profesorii au vizat obiective ale predării-învăţării 

adaptate pedagogiei contemporane, adaptarea rapidă a școlii, sub amenințarea pandemică, a ocazionat 

implementarea accelerată a unor soluții care fuseseră doar anticipate sau recomandate.  

Astfel s-a impus trecerea de la pedagogia tradiţionalã, care promova modelul educaţional bazat 

pe ascultare-asimilare-reproducere, la o pedagogie care îl face pe elev actor în procesul propriei 

instruiri şi formări, determinându-l să devină mult mai responsabil. Cadrele didactice au realizat, prin 

şcoala on-line, trecerea mult mai rapidă la o pedagogie interactivă, care valorizeazã activitatea 

cognitivă şi practică a elevilor, interacţiunile şi confruntările de idei ce se dezvoltă în procesul 

învăţării.  

 În ultima vreme se discută tot mai mult despre studierea on-line și cum o afectează aceasta pe 

cea tradițională. Aceste stiluri educaționale au ambele limitări, dar și puncte tari, generând astfel 

părerei pro și contra. 

Învățământul tradițional: 

• Accentul se pune pe conținutul învățării, cadrul didactic fiind singurul care ia deciziile cu 

privire la organizarea și desfășurarea activității elevilor;  

•  Forma principală de învățare este memorarea mecanică. Elevii își însușesc cunoștințele 

predate, pe care le reproduc fără a apela la gândirea critică; 

• 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. 

Învățământul on-line: 

• Constituie o completare a educației tradiționale prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare 

a inteligenței emoționale, etc.; 

• Lecţiile virtuale oferă elevilor o vedere realistă asupra materiei repetate sau activităților 

întreprinse prin intermediul mijloacelor audio şi vizuale, învățarea devenind mai plăcută; 

• Conţinutul poate fi accesat de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului personal, tabletei 

sau chiar și a telefonului; 
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•  Posibilitatea de a obține feedback imediat: în timp real elevul își poate da seama ce greșește 

sau ce a realizat corect. 

•  Învățarea permite evaluări formative şi sumative într-un mod confortabil lor. 
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Școala de acasă 

 
Prof. înv. preșcolar: Marin Monica                                                                              

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Moftinu Mic 

 
În cadrul școli tradiționale, curriculum-ul național cuprinde toate materiile de studiu pentru 

fiecare an școlar, cu întreg conținutul materiei de predat de către profesori și de achiziționat de către 

elevi.  

Chiar dacă au aceeași vârstă, copiii sunt diferiți în 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. 

Copiii care studiază acasă au parte de atenția nemijlocita a educatorului, dezvoltă relații mai 

apropiate cu părinții care implică și mai mult respect, au o calitate a vieții crescută (sentiment de 

siguranță și confort), pot investi mai mult timp în domeniile în care sunt talentați, înțeleg mai bine 

explicațiile, se socializează în mod pozitiv, au parte de experiențe mai variate, pot avea rezultate mai 

bune la învățătură.  

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. În clasa viitorului, profesorii și elevii folosesc intuitiv și în detaliu toate 

funcționalitățile echipamentelor și tehnologiei de top, pentru procese de predare-învățare-evaluare 

atractive și eficiente. 

Cu lecţii dinamice pe internet, fișe colorate şi muzică, dascălii se străduiesc să-i facă atenţi pe 

copii, însă din păcate calitatea sunetului şi viteza internetului le mai pun piedici. 

La gimnaziu şi la liceu lucrurile ar trebui să funcţioneze mai bine 

Lecţie cu lecţie, acolo unde au acces la tehnologie, elevii şi profesorii se obişnuiesc cu noul stil 

de învăţare. 

 Nu toţi însă sunt la fel de norocoşi. 
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Învățământul online versus învățământul tradițional 

 

Marin Nuți                                                                                                                             

Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea, jud Călărași 

 

  

Învățarea online începe să câștige din ce în ce mai mult teren în fața învățării clasice. 

Cursurile tradiționale sunt, totuși, mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și tinerii adolescenți 

care încă nu s-au alăturat forței de muncă. Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze 

cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și 

îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze 

ca mentori și să consilieze elevii în carieră. În clasă, elevii își pot împărtăși 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 profesorii 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 preferată datorită unei interacțiuni permanente între 

elevi și profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la evaluări, ceea ce greu 

se poate întâmpla cu îndrumarea online. Interacțiunile cu profesorii contribuie la motivația elevilor 

de a obține note mai mari. 

Multe date publicate în ultima perioadă indică faptul că sistemul educațional din România nu este 

tocmai pregătit pentru o abordare online, dar există și păreri în favoarea unui astfel de sistem modern cu 

predare în sistem online. Cert este că, în contextul pandemiei globale, învățământul online pare a fi 

singura posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea 

educației. În învățământul public există numeroase probleme cu care se confruntă elevii, părinții și 

profesorii.  

Avantaje ale sistemului de învățământ online:  nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre 

școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și riscant, mai ales în cazul unor copii din mediul rural, 

din comunități mici, unde se merge la mare distanță la școală, adesea pe jos, nu se mai face naveta nici 

măcar în interiorul localităților;  se evită condițiile nefavorabile; se evită bullyingul, o problemă tot mai 

intensă în școli și licee; copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul 

este mai interactiv, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile și mai puțin cu 

programele sau cu utilizarea laptopului; se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 

dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând, de exemplu, în 

programe care permit chiar evaluarea instant; copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele 

educaționale după un program mai flexibil; se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o 

problemă în unele școli urbane, în special; elevii 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 - 

acest lucru este facilitat de utilizarea catalogelor online; copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt 

supravegheați acasă de un adult, însă dacă acest lucru nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe 

tehnologie – mi s-a întrerupt conexiunea sau nu îmi merge microfonul; copiii nu mai pot inventa 

scuze de tipul mi-am uitat caietul acasă, căci lucrând de acasă au toate materialele alături de ei;  se 

pot utiliza mai ușor variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic. 
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Dezavantaje evidente ale învățământului online în România ar putea fi lipsa accesului la 

tehnologie care pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de bune, mai 

ales în contextul aglomerării rețelelor); au fost achiziționate tablete pentru copiii din medii sociale 

defavorizate; dispozitivele de acest gen sunt însă destul de sensibile mai ales la utilizarea de către 

copii, iar service-ul/înlocuirea este o problemă care va afecta procesul cursiv de educație în mediile 

defavorizate, lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces 

la toate resursele, online și offline, pentru copiat;  mulți profesori au abilități limitate în utilizarea 

platformelor online, iar perfecționarea 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, lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu 

sunt supravegheați permanent de profesor, iar la lecțiile sincron 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 părinții care trebuie să-și ajute copiii și la partea de tehnologie și la 

partea efectivă de realizat teme; se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă 

elevul are dificultăți în a înțelege ceva; copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială 

afectează relațiile lor sociale și aptitudinile de socializare; copiii comunică mai greu și sunt și mai 

dependenți de tehnologie și de mediul online, iar aceasta devine o problemă majoră a vremurilor 

actuale.  

În concluzie, există concepții diferite referitoare la aceste două forme de învățare. Pentru unii 

indivizi, formarea online este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda 

preferată. 
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Invatamant on-line si traditional 

 

Profesor pentru invatamantul prescolar: Marin Sorina – Ioana                                         

Gradinita cu P. P.” Prichindeii” Fagaras 

 

Exista intotdeauna doua fete ale unei monede. Pentru unii dintre noi, formarea on-line este mai 

potrivita, in timp ce pentru altii formarea in clasa este metoda preferata. 

Daca ma raportez la nivel prescolar, as opta pentru profesori/educatori/institutori ca in 

pregatirea/ formarea acestora sa se beneficieze stict de dispozitive moderne.  

Predarea continuturilor pentru prescolari sa se realizeze cu ajutorul dispozitivelor moderne doar 

ca vizualizare a continuturilor. Prescolarul manuieste destul de superficial fara o supraveghere a unui 

adult dispozitivele moderne(laptop, tableta…) 

Avantaje invatamant on-line(nivel prescolar): 

- animatii educative, jocuri de dezvoltare a logicii, jocuri educationale, resursa temporala- fara 

limita; 

 - posibilitatea de a accesa un continut vast, ludic si formator de oriunde si oricand (modalitatea 

de repetare a acestora- fara limita) 

- prescolarii sunt mai receptivi la informatia venita din zona digitala; 

- prescolarii descopera autonomia; 

- sunt stimulati mai bine si mai eficient stimulii vizuali/auditivi; 

- diversitate in alegeri (fie vorba si de jocuri, activitati pentru prescolari) 

- prescolarii isi insusesc continuturile activitatilor in ritm mai rapid, fara intreruperi, nu mai 

sunt nevoiti sa confirme intelegerea continutului dupa anumite secvente logice; 

- pregateste prescolarii pentru viitor; 

Dezavantaje invatamant on-line (nivel prescolar): 

- dependenta de aceste dispozitive, prescolarii nu au capacitatea sau ratiunea de a se opri; 

- activitate statica, nu ofera miscare, ci doar efort intelectual; 

- prescolarul nu mai simte atmosfera unei grupe din care el este parte integranta; 

- socializare redusa; 

- afectivitatea colectiva este pe modul “avarie” 

- lucrul in echipe, greu de realizat cu prescolarii intr-un mediu virtual; 

- prescolarul nu manuieste materialele; diminuarea activitatii practice; 

- evaluare subiectiva: 

Din perspectiva adultului, care conduce o grupa de prescolari, formarea prin intermediul on-

line este eficienta. Profesorul se poate conecta pe diferite platforme, poate afla exemple de bune 

practici in timp util, din mai multe zone, aria de cautare a informatiilor este vasta si la indemana. 

Particip cu placere la diferite conferinte on-line, din care marturisesc ca am dobandit multe 

informatii despre meseria de profesor pentru invatamantul prescolar. 

Formatorii sunt capabili, amabili, transparenti in transmiterea informatiilor, se ofera exemple 

pentru a consolida teoria, se impartasesc din experientele cursantilor multe detalii, si, toate astea le 

primim de acasa. Intr-adevar, resursa temporala este mai mare, dar ca adulti ne putem gestiona aceasta 

problema.  

Am realizat si activitati on-line cu prescolarii, insa, intr-un mod mai timid, fara complexitate, 

fara problematizare. 

Folosesc insa, cu succes mediul on-line in transmiterea cunostintelor despre plante, animale, 

mediul inconjurator, numeratie, educatie muzicala. Imi aleg continuturi atractive si de scurta durata, 

dar destul de complete ca informatie. Recunosc, traditionalul nu imi ofera acest avantaj. 
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Din pacate (sau din fericire) activitatile cu planse didactice pierd din teritoriu. Insa si 

traditionalul ofera inca avantaje: grupa de prescolari, apartenenta la grup, respectarea diversitatii, 

socializarea, relationarea, concursuri organizate cu grupa de prescolari, activitati cu grupuri mici, 

activitati frontale, observarea directa a prescolarilor, evaluare obiectiva… 

 Cu totii vom imbratisa schimbarea, cand vom realiza ca trebuie facuta trecerea de la 

conservatorism la maximizarea folosirii tehnologiei. Cred ca “echilibrul” este sanatos, ca este cheia 

dintre necesitate si progres, ca o fuziune este calea cea mai buna. 
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DESPRE ȘCOALA DE ACASĂ 

Școala online 

 

 
Marin Victoria Simona 

Profesor învățământ primar 

Școala Gimnazială Vasile Voiculescu Comuna Pârscov, Județul Buzău 
 

 

Începând cu  martie 2020, sistemul de învățământ  a   trebuit să se reorienteze către practici noi 

de comunicare și de cooperare, prin care să asigure continuitatea învățării. 

Adulți și copii, deopotrivă, au fost puși în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială 

și de continuare a activităților profesionale. 

Utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat.  

Datorită faptului că totul s-a întâmplat rapid, a pus societatea în fața unei provocări de o 

amploare nemaiîntâlnită. 

În activitatea de predare am utilizat: manualele digitale  (chiar și alte manuale     decât cele 

utilizate la clasă),  materialele de pe platforma Twinkle,  materiale create de mine, fimulețe de pe 

Youtube,Tabla Jamboard. 

Am realizat activități extrașcolare pentru a marca :„Săptămâna educației globale”; Ziua 

internațională a drepturilor copilului -Cea mai mare lecție din lume” (World’s Largest Lesson”);Ziua 

Națională a României; 

Am avut și aniversare on-line (cu ajutorul Platformei Gynzy). 

Au avut loccu părinții pentru : a afla ce dificultăți întâmpină și cu ce le putem fi de folos (au 

descoperit că s-au inversat rolurile și „au fost  ajutați” de cei mici la utilizarea Platformei Classroom); 

pentru a le mulțumi pentru implicare; pentru a le „arăta partea plină a paharului”;  cei mici s-au adaptat 

repede la noua formă de învățare. 

Învățarea există și în on-line, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 

ferestre către educație. 

Vremurile actuale sunt vremuri de serioasă punere la încercare a vieţii noastre psihice şi 

afective. Sentimentele de profundă nesiguranţă care ne încearcă în privinţa viitorului imediat sau 

îndepărtat ne destabilizează şi ne împing în căutarea haotică de repere, de certitudini, adevăruri, 

sensuri.  

În afara părinţilor, profesorii au o responsabilitate foarte importantă în menţinerea echilibrului 

şi forţei psihice a copiilor. Ei înşişi afectaţi de pandemie, ei înşişi lucrând în condiţii dificile, având 

adeseori o familie alături, profesorii trebuie să aibă harul de a fi nişte însoţitori, chiar confidenţi ai 

elevilor şi mult mai puţin tartorii care sancţionează aspru un copil pentru că nu a răspuns exact la o 

întrebare ori pentru că a uitat să-şi deschidă microfonul sau camera. Este evident că ei nu au cum să 

facă în aceste condiţii consiliere psihologică, dar cred că e un moment în care trebuie să fie conştienţi 

că felul în care ţin orele – măcar la fel de mult precum cantitate de materie predată predate – defineşte 

în această perioadă calitatea actului educaţional. 

De aceea, cred că una din primele noastre griji în aceste luni grele este să veghem la felul în 

care afectivitatea noastră (cu fricile ei, cu falsele ei certitudini, cu instabilităţile ei) se răsfrânge asupra 

celor din jur şi, în primul rând, asupra copiilor. 

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. 
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Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție 

și în mod adecvat. Provocarea pentru cadrele didactice 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. Din  experiența se poate afirma că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este 

uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii 

să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Cadrele didactice care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 

socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Putem enumera: 

Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 

pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii 

pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 

pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul 

permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 

pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, 

sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat 

dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să 

construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent 

la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe 

care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei 

înșiși itemi de teste. 

Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 

primar. 

Misiunea majoră a cadrelor didactice, în această perioadă, este să păstreze integritatea 

emoţională a copilului, să-i cultive încrederea în sine şi în şcoală, chiar şi dragostea şi dorul de şcoală, 

să-i întreţină vie curiozitatea învăţării. Astfel încât, la încheierea acestei perioade speciale, copiii să 

fie sănătoşi şi dornici să recupereze ceea ce au pierdut în această perioadă. 
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ȘCOALA ONLINE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

 

Autor: prof. MARIN VIOLETA 

Școala Gimnazială Mihai Viteazul Fetești, Ialomița 

 

 
 

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.  

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. 

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.  

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. 

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. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le 

au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un 

instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă 

noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în 

care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. În viitorul apropiat obiectivul 

major al educației va include preponderent elementele învățării personalizate / individualizate, 
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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. 
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AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE ÎNVĂȚĂRII TRADIȚIONALE                          

ȘI ALE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 

Prof. înv. preșcolar Marinescu Costina 

Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan 

 

 

In zilele noastre cursurile online au devenit extrem de populare. 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 în 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 online 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 online 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, 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 isi continua educatia in timp ce lucreaza. 

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. 
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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. 

In cele din urma, interactiunile cu profesorii buni contribuie la motivatia elevilor de a obtine 

note mai mari. 

Tehnologia schimbă școala. Trăim într-o nouă eră în care oamenii sunt din ce în ce mai ocupați 

și toate gadgeturile, internetul de mare viteză, dar și implicarea rețelelor sociale în viața noastră au 

redefinit felul în care ne comportăm, vorbim, ne informăm și învățăm zi de zi. 

Avantaje si dezavantaje ale învătării online 

Privind cum învătarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem si câteva dezavantaje. 

Avantaje: 

1. distribuirea rapidă a materialelor didactice 

Profesorii 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 intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 

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.. 

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.  

Limite: 

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.  

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! 

3. situatii limita 
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Numesc situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in care nu poate 

avea acces la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa piarda o 

anumita informatie care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situatii 

de criza chiar nu pot fi controlate. 
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PROVOCĂRILE EDUCAȚIEI ÎN ERA DIGITALĂ -                            

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

Prof. înv. primar MARINESCU FLORINA MANUELA                                                

Școala Gimnazială ”Leonardo da Vinci”, București, sector 3 

 

Ultimul deceniu, în mod special, a cunoscut o creștere explozivă a necesității cunoașterii și 

utilizării tehnologiilor digitale, atât la nivel social ori profesional, cât și în sfera educației. România a 

înțeles că trebuie să se adapteze noului curs de ”a face” lucrurile, inclusiv în domeniul învățământului. 

S-au introdus cursuri de formare digitală, s-au implementat modalități de susținere a cursurilor online, 

la nivel universitar în mod special, s-au creat platforme de învățare, cadrele didactice au adoptat ca 

instrumente și mijloace de lucru calculatorul, softurile educaționale, și-au creat grupuri online cu 

scopul schimburilor de experiență, au apărut manualele digitale etc. Cu toate aceastea, impresia 

generală și studiile la nivel național și european au arătat că lucrurile s-au mișcat greu comparativ cu 

celelalte țări europene.  

Motivele sunt multe și complexe, însă cele care primează sunt, din punctul meu de vedere, 

sărăcia care aduce după sine lipsa dotării corespunzătoare utilizării tehnologiilor digitale (peste 50 % 

dintre copii nu au un device și/sau acces la internet sau nu au competențe digitale peste medie), 

oponența la schimbare a unor cadre didactice, slaba finanțare a învățământului și neincluderea 

suficientă în aceasta a instrumentelor necesare digitalizării, formarea insuficientă a cadrelor didactice 

și a elevilor în scopul utilizării tehnologiilor digitale. Așadar, pași s-au făcut, însă lenți la nivel de 

țară. 

În cele ce urmează voi face conexiunea între tema eseului și evenimentul global ”fierbinte”, 

punctual și încă de actualitate care a condus la utilizarea forțată a mediului online în sfera educației 

și nu numai- pandemia SARS COV 2. 

Începând cu 11 martie 2020, școala românească a cunoscut o situație fără precedent. A fost 

nevoită să se mute forțat și în totalitate din sala de clasă în mediul online. O serie întreagă de elevi și 

profesori a fost nevoită să se adapteze din mers noului mediu de lucru, să cerceteze, să învețe și să 

adapteze obiectivelor alte instrumente și mijloace de învățare decât cele utilizate în mod tradițional.  

La nivelul țării, consider că școala online în perioada 11 martie-31 august 2020 (am inclus 

această dată întrucât nu mă raportez în expunerea mea doar la cursurile efective cu elevii) a fost un 

fiasco.  

Printre motivele care stau la baza acestei afirmații, se numără: 

1. Până la perioada de după vacanța de primăvară 2020 foarte puțini elevi au beneficiat de 

cursuri online, întrucât lock down-ul a avut termen nelimitat, iar cursurile online nu au fost 

reglementate de către autorități, tot ceea ce s-a făcut ținând doar de conștiința și bunăvoința unor 

cadre didactice. 

2. Reglementările de după vacanța de primăvară 2020 au fost timide și ineficiente. 

3. O parte din cadrele didactice nu dețin la nivel cel puțin mediu competențele digitale necesare 

desfășurării în totalitate a educației online. Cu alte cuvinte, generația digitală este școlită de profesori 

non-digitali. 

4. Nu toate cadrele didactice dețin device-uri și/sau conexiune la internet. 
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5. Sub 50% din elevii României dețin un device și conexiune la internet. Programele de 

acordare a device-urilor naționale sau județene, la nivel de primării, au venit cu mare întârziere, pe 

parcursul anului școlar 2020-2021. 

6. În general, unitățile școlare au aderat destul de târziu la o platformă de învățare comună 

tuturor profesorilor și elevilor în primăvara anului 2020. 

7. Nu a existat un sistem de monitorizare a școlii online, ceea ce a făcut ca orele să fie 

facultative în cazul unor elevi sau cadre didactice care ar fi dispus de posibilitățile materiale necesare. 

8. Evaluările și notarea au avut un caracter de negociere, ceea ce a generat sentimentul unei 

lipse de rigurozitate și obiectivitate. 

9. Învățământul în totalitate online nu este potrivit oricărui nivel de vârstă școlară, având grave 

repercusiuni asupra dezvoltării cognitive și psiho-sociale a copiilor. Acesta este un subiect de sine 

stătător care ar merita o analiză separată, eu predând la ciclul primar, lucrând cu elevi de vârstă școlară 

mică și constatând o ușoară depersonalizare și deteriorare a coeziunii grupului. 

10. În fapt, indiferent de toate motivele enumerate mai sus, fiascoul național a constat în 

numărul mic al elevilor care au beneficiat de dreptul la educație. 
 

Deși cunosc faptul că un feedback se oferă începând cu aspectele pozitive, fiind vorba de o rată 

scăzută de succes, mi-am început expunerea cu cele negative, însă cele dintâi, căci sunt, nu trebuie 

sub nicio formă omise. Ele sunt motoarele unei viitoare dezvoltări, permit îmbunătățire și progres și 

constituie exemple de bune practici. Astfel, am constatat următoarele: 

1. Școala online ne-a determinat pe toți cei implicați în educație (profesori, elevi, părinți și 

chiar societate) să ieșim din zona de confort, obligându-ne să ne adaptăm noii realități, să învățăm 

ceea ce era necesar, dar amânat, să fim creativi în găsirea de soluții pentru un act de predare-învățare-

evaluare de calitate. 

2. Relația școală-familie a cunoscut o nouă dimensiune, colaborarea fiind foarte strânsă de data 

aceasta pentru ca profesorul să se poată reconecta cu elevul. 

3. Profesorii au descoperit noi instrumente de lucru și au căutat noi mijloace de învățare. 

4. Elevii au utilizat internetul și în scopul învățării. 

5. Timpul alocat pregătirii lecțiilor de către profesori a fost mai mare, întrucât școala nu a mai 

necesitat deplasare în afara casei. 

6. La nivel de ISJ-uri și relația acestora cu unitățile de învățământ, s-a constatat cât de facilă și 

la îndemână este reducerea volumului de hârtii solicitat în perioada anterioară pandemiei. 

7. Cadrele didactice au accesat într-o măsură mai mare cursurile de formare/ perfecționare care 

au vizat pregătirea în sfera digitală. 

8. S-a declanșat o coeziune a societății în ideea donării de device-uri copiilor din medii 

defavorizate. 
 

În final, reiterez ideea că toate cele expuse aici sunt opinii personale, nedemonstrate printr-o 

anchetă cu rigori științifice, ci formate în urma experienței profesionale personale și a observării 

fenomenului din interiorul sistemului.  

De asemenea, îmi exprim dezamăgirea pentru lipsa de viziune și interes a autorităților în ceea 

ce privește educația de calitate și egală pentru toți copiii României, dar și speranța și încrederea că 

oamenii de la firul ierbii vor sfinți în continuare locul și vor mișca lucrurile. Anul școlar 2020-2021 

care stă să se finalizeze s-a bazat din nou pe măiestria, vocația și dedicarea celor din urmă. 

Cât despre o concluzie a opiniilor personale despre subiectul larg al digitalizării societății și 

punctual al educației, ea este absolut necesară în contextul actual și viitor, însă utilizarea sa în 

exclusivitate va genera grave probleme psiho-sociale, știrbind din ceea ce este în esență uman, anume 

omul- ființă socială. 
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Învățământul online, o provocare pentru profesorii de religie 

 

Prof. Marinescu Gabriela Antoaneta 

Școala Gimnazială Nr. 1, Râmnicu Sărat 

 

 
În primăvara anului 2020, pe când începuse învățământul online în țara noastră, elevii mai 

râvnitori solicitau exerciții interactive, fișe de evaluare mai atractive. Acest lucru a constituit o 

provocare pentru noi profesorii, de a realiza materiale captivante pentru elevi. Așa am ajuns să intru 

într-un grup al profesorilor de religie din țară, contactați și adunați de o inimoasă profesoară de religie 

din Cluj. Ea a venit cu ideea realizării unei platforme educaționale deschise, care să ofere profesorilor 

și elevilor resurse digitale în domeniul educației religioase, instrumente de calitate pentru proiectarea 

și desfășurarea lecțiilor în mediul online. Astfel, un grup initial de 70 (apoi 200) de profesori invitați 

de inițiatoarea acestei idei, s-a mobilizat în realizarea unor resurse digitale care să acopere toată aria 

programei școlare, începând de la clasa Pregătitoare, până la clasa a XII-a, atât pentru actul de predare, 

cât și pentru cel de evaluare. Așa a apărut proiectul platformei red-religie.ro, o platformă online pentru 

disciplina religie, care să pună la dispoziția profesorilor de religie și a elevilor o gamă variată de 

resurse necesare în realizarea activităților online și offline: materiale didactice de predare, 

consolidare, evaluare, materiale audio-video, resurse didactice suplimentare de o mare varietate, utile 

fiecărei lecții, pentru a putea fi folosite atât de către profesori din România, cât și de către cei din 

diaspora românească.  

Obiectivele platformei au fost: realizarea unor materiale digitale, folosind diverse aplicații 

online, pentru crearea exercițiilor de predare, consolidare și evaluare a cunoștințelor la toate lecțiile 

disciplinei Religie aferente claselor de la Pregătitoare la a XII-a; realizarea unor scenarii didactice 

pentru lecțiile de la clasele liceale, folosind metoda învățării experiențiale; realizarea unor formulare 

de evaluare sumativă a unităților de învățare pentru toate clasele din învățământul preuniversitar, 

folosind instrumente Google; realizarea unor resurse didactice online în vederea promovării valorilor 

românești și creștin-ortodoxe  în rândul elevilor români din diaspora românească. Anul 2021, fiind 

declarant Anul omagial al românilor din afara României a fost creată pe platformă și o secțiune pentru 

românii de pretutindeni. Și nu doar atât, au fost întâlniri online cu profesori și cateheți din diferite tări 

ale Europei, din Canada, America, cărora li s-a prezentat platforma red-religie.ro. 

Grupului li s-au adăugat profesori universitari care au fost referenți științifici, specialiști în 

psihologia educației care ne-au îndrumat prin traininguri și ne-a evaluat lucrările realizate.   

A fost o muncă de echipă, dar sufletul și motorul acestei nobile lucrări, cea care ne-a ținut uniți, 

a fost coordonatoarea proiectului, care a știut să sădească simțul jertfelniciei si al dăruirii în fiecare 

din noi. Asceastă platformă a început să se zămilească la Bunavestire, pe 25 martie 2020 și să se 

finalizeze pentru a fi trimisă spre avizare pe 24 decembrie 2020. 

S-a plecat inițial de la nevoia profesorilor de a avea fișe de evaluare online într-o structură 

atractivă și eficientă în același timp. S-a ales Google Forms. Fiecare profesor avea de făcut o fișă de 

evaluare pentru o unitate de învățare. Era de mare ajutor să faci o fișă și să primești 60 în schimb 

(cum spunea coordonatoarea noastră). Apoi a apărut nevoia de exerciții de consolidare la fiecare 

lecție. Prima aplicație ofertantă a fost LearningApps. Apoi s-a diversificat paleta aplicațiilor prin 

Parteneriatul cu Academia de Schimbare și Inovare prin Educație, care are cea mai mare Platformă 

educațională online pentru cadre didactice, având sediul în Republica Moldova. Coordonatoarea 

acestei Platforme a format echipa de profesori prin mai multe traininguri, punându-ne la dispoziție 

peste 100 de aplicații, prin care s-au diversificat exercițiile de predare, consolidare și evaluare. Grupul 

nostru de lucru s-a extins prin aderarea altor profesori din țară. În luna octombrie, au fost mobilizați 

profesori de diverse specialități, începând cu educatoare, învățătoare, profesori de limba română, 
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pedagogie, psihologie, istorie și geografie, pentru a crea resurse educaționale pentru comunitățile 

românești din diaspora. 

Pentru educația religioasă din cadrul școlilor parohiale, s-a analizat programa școlară a 

diasporei, creând astfel exerciții pentru lecțiile de la cele trei niveluri: primar, gimnazial, liceal.  

Editura Doxologia a oferit un foarte mare sprijin, punându-ne la dispoziție baze de date, din 

care s-au selectat imaginile de la majoritatea exercițiilor noastre, precum și a surselor media. De 

asemenea, Trinitas TV ne-a pus la dispoziție emisiunile Bucuria poveștilor și 3 Minute din Ora de 

Religie.  

S-au realizat parteneriate cu Editurile Corint, Litera, Editura Didactică și Pedagogică, Art 

Academos, Paralele 45 care au pus la dispoziție folosirea linkurilor pentru manualele digitale. noastre. 

Profesorii de religie și-au dezvoltat abilitățile digitale, unii au învățat să administreze platform, să 

încarce resurse în spatial virtual. 

Începând din toamna aceasta, profesorii din întreaga țară au simțit eficiența folosirii resurselor 

digitale create. Cel mai puternic impact l-au simțit elevii, de la toate nivelurile, care și-au exprimat 

admirația pentru varietatea de aplicații folosite la religie. Dorința lor de a le pune la dispoziție astfel 

de resurse ne-a determinat să creăm exerciții cât  mai diverse, folosind aplicații inovatoare. Astfel au 

fost create 1550 de exerciții de consolidare și predare la cele 199 de lecții, folosindu-se următoarele 

aplicații:  

https://wordwall.net/,  https://learningapps.org/createApp, https://www.mozaweb.com/, 

https://blabberize.com/, https://quizlet.com/,   https://www.purposegames.com/, 

https://imapuzzle.com/,   https://quizizz.com/,     https://crosswordlabs.com/,   

https://www.proprofs.com/,  https://www.makebeliefscomix.com/,   https://info.flipgrid.com/,   

https://www.liveworksheets.com/,  https://livresq.com/ro/   https://en.calameo.com/  

https://coggle.it/  ș.a. 

De asemenea, au fost create 72  de teste de evaluare pentru toate unitățile de învățare de la toate 

clasele, folosindu-se formularele Google. Pentru liceu s-au creat 80 de lecții, sub forma unor scenarii 

didactice, folosindu-se metoda Învățării experiențiale. 

Toate aceste exerciții de predare și consolidare s-au constituit în 13 Ghiduri metodice care oferă 

explicații și îndrumări metodice pentru profesori și elevi, pentru buna lor accesare și exersare. 

Ghidurile, publicate cu ISBN, cuprind și competențele specifice fiecărui exercițiu încadrat la lecție. 

Testele de evaluare, realizate pentru învățarea online sub forma Formularelor Google, s-au realizat și 

în Word Office pentru învățarea offline și s-au constituit în 13 volume cu Suporturi didactice, 

publicate cu ISBN. La liceu, urmează să apară 4 volume de Scenarii didactice pentru lecțiile realizate 

prin metoda Învățării experiențiale. 

Structura acestei platforme cu dimensiune internațională, destinată profesorilor, elevilor și 

părinților din țară, dar și întregii diaspore românești, a fost gândită în felul următor: Partea superioară, 

cu butoane destinate unor domenii cu surse informaționale și didactice suplimentare și partea 

inferioară, destinată resurselor didactice, distribuite astfel: Lecții, Softuri educaționale, Resurse 

Media, Diaspora. 

Am prezentat pe scurt munca de un an de zile, a unei familii de profesori dăruiți vocației lor cu 

scopul de a împărtăși cu voi bucuria acestei realizări, dar și bucuria de a fi cunoscut oameni minunați 

cu care, deși nu ne-am întâlnit fizic niciodată, am legat trainice și valoroase prietenii. Le mulțumesc 

tuturor celor ce au contribuit la formarea și dezvoltatea mea profesională și coordonatoarei proiectului 

pentru această minunată misiune în care m-a implicat.  

Vă invit să vizitați platform de resurse educaționale deschise pentru religie red-religie.ro.  

 

Bibliografie:  

www.https//red-religie.ro   

 

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

1302

https://wordwall.net/
https://learningapps.org/createApp
https://www.mozaweb.com/
https://blabberize.com/
https://quizlet.com/
https://www.purposegames.com/
https://imapuzzle.com/
https://quizizz.com/
https://crosswordlabs.com/
https://www.proprofs.com/
https://www.makebeliefscomix.com/
https://info.flipgrid.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://livresq.com/ro/
https://en.calameo.com/
https://coggle.it/
http://www.https/red-religie.ro


 

LE JEU DIDACTIQUE POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS AVEC PLAISIR 

 

PROF. MARINESCU GEORGETA                                                                        

COLLÈGE NATIONAL ”VASILE ALECSANDRI” BACĂU 

 

 

Le jeu, en général, nous permet d’expérimenter, de nous amuser, de tester les capacitiés à 

résoudre des problèmes ou à nous adapter dans une situation nouvelle. Le jeu peut être utilisé  en 

classe de langue maternelle, mais aussi en classe  de langues étrangères. 

La pratique du jeu en classe de FLE suppose: plaisir, spontanéité, créativité, exploration, 

découverte, détente.Pendant un jeu utilisé en classe pour apprendre quelques notions de la langue 

française, le professeur peut entraîner tous les élèves de classe, des plus timides jusqu´aux plus 

audacieux. Par le jeu, le professeur donne la possibilité aux élèves de se sentir à l´aise, d´être plus 

naturels dans la communication ou d´exercer leurs talents qu´ils cachent aux autres, n´ayant pas le 

courage de les exprimer  devant la classe. Par les jeux, le professeur peut encourager les echanges 

entre les élèves dans des situations authentiques de communication. De cette façon, le professeur 

donne à l´apprenant la possibilité de vérifier ses compétences linguistiques parce que le jeu est utilisé 

surtout pour développer la compétence de production orale. 

Le jeu rend plus uni le groupe en créeant un climat de confiance, de coopération et de respect 

et, en plus, chacun de groupe peut s´y intégrer, trouver sa place et exprimer ses besoins. Au cadre du 

groupe, les activités permettent le travail en équipe, en étant très diverses: la lecture, l´acquisition du 

vocabulaire et de la grammaire, jeux de prononciation, apprentissage des nasales etc. 

Le jeu provoque, donc, l´interaction au cadre du groupe toutcomme dans une vraie interaction 

sociale. En favorisant l´interaction verbale entre les apprenants, le jeu peut contribuer au 

développement dela communication en langue étrangère. 

Avant de proposer un jeu à la classe, le professeur doit de poser cette question: ”Où trouver les 

jeux?” Autrefois, on les trouvais dans des livres, mai,s à présent, on  trouve de nombresuses 

resoources en ligne. L´école en ligne a déterminé les professeurs de se réinventer, d´adapter leurs 

méthodes au nouveau contexte social. Donc, en ligne, on a développé une gamme variée de jeux  pour 

l´apprentissage des langues, et pour apprendre de FLE aussi.  On a mis en ligne des jeux  linguistiques 

pour apprendre la prononciation, des jeux de créativité pour produire des énoncés originaux, par 

exemple, des jeuc culturels  qui font référence à la culture de la France, des jeux théâtrales comme 

l´improvisation et la dramatisation. Il suffit de chercher sur Google et on y trouvera toute une liste de 

jeux pour apprendre l´alphabet, la conjugaison, les nombre, les jour de la semaine, les nasales, les 

prépositions, des mots – croisés etc. Nous devons préciser que les jeux utilisés en classe doivent être 

sélectionnés des sites spécialisés en jeux didactiques pour pouvoir adapter un jeu choisi au niveau des 

apprenants ou au type de compétences que le professeur veut travailler avec ses élèves. Par exemple, 

à l´occasion des fêtes, on peut travailler en classe pour le niveau A1, les jeux de fêtes, Pâques ou Noël 

comme le jeu du pendu en ligne qui a comme but de trouver la lettre pour compléter un mot. Pour 

trouver le mot, il faut cliquer sur une lettre jusqu´à ce que la lettre soit trouvée et le mot accompli. 

Pour le niveau A1, on peut proposer des jeux pour apprendre l´alphabet français. Pour celui-ci il faut 

cliquer sur les lettres qui forment un mot en rouge, par exemple ”Joyeuses Pâques” ou ”guirlande” si 

c´est Noël. On peut trouver plusieurs jeux de ce type sur le site orthlud.com.   
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Les charades sont des jeux qui amusent les enfants et les rendent curieux parce qu´elles 

consistent dans la recherche du mot qui s´y cache. Dans une charade, un mot se décompose en 

plusieurs mots (phonétiquement) dont on donne la définitionde chacun. Le tout est la définition du 

mot à trouver.  

Par exemple: 

- Mon premier peut se promener sur ma tête 

- Mon deuxième est le féminin de beau 

- Mon tout sert à me débarrasser de mes ordures 

Réponse: une pobelle 

Les mots en croix consistent à en placer des lettres pour former des mots sur des colonnes 

verticales ou horisontales dans des grilles qui s´entrcroisent.  

Pour les niveaux B1 et B2 on peut utiliser le jeu ”Trouvez les erreurs” en utilisant deux textes. 

dans le second texte, il y a quelques erreurs (des fautes d´orthographe, des mots en excès ou des faits 

changés. Par exemple ces deux textes du roman ”Cinq semaines en ballon” de Jules Verne: 

”À midi, le docteur en consultant sa carte, estima qu'il se trouvait au-dessus du pays d'Uzaramo. 

La campagne se montrait hérissée de cocotiers, de papayers, de cotonniers, au-dessus desquels le 

Victoria paraissait se jouer. Joe trouvait cette végétation toute naturelle, du moment qu'il s'agissait de 

l'Afrique. Kennedy apercevait des lièvres et des cailles qui ne demandaient pas mieux que de recevoir 

un coup de fusil; mais c’eût été de la poudre perdue, attendu l’impossibilité de ramasser le gibier. 

Les aéronautes marchaient avec une vitesse de douze milles à l’heure, et se trouvèrent bientôt par 38° 

2` de longitude au-dessus du village de Tounda.” 

 ”A midi, le docteur en consultant sa carte, estima qu'il se trouvait au-

dessus du pays d'Uzaramo.La montagne se montrait hérissée de cocotiers, de papayers, de cotonnier

s, audessus desquels le Victoria paraissait ce jouer. Joe trouvait cette végétation toute naturelle, du 

moment qu'il s'agissait de l'Afrique. Kennedy apercevait des lapins et des cailles qui ne demandaien

t pas mieux que de recevoir un coup de pied ; mais c’eût était de la poudre perdue, attendu l’impossi

bilité de ramasser le gibier. 

Les aéronautes marchaient avec une vitesse de douze milles par l’heure, et se trouvèrent bientôt par 

38° 2` de longitude au-dessus du village de Tounda.” 

Un autre jeu pour encourager la production écrite est: Autour de l'eau !Association d'idées. Si 

l'on vous demande à quoi vous fait penser le mot 'eau', que répondrez-vous? Voici les mots qui me 

sont venus à l'esprit : glace - rosée - neige -averse ....Dans l'exercice, dont le thème général tourne 

autour de l'eau et du temps, il vous est demandé de compléter les phrases avec le nom adéquat choisi 

dans le menu déroulant. 

Très importants sont aussi les jeux de brise – glace pour détendre l´atmosphère au début de la 

classe de FLE. Il ya des jeux pour se connaître ou pour bien commencer la classe sans aucun stress et 

pour encourager l´interaction Par exemple:  

S’attacher aux autres 

Objectif/résultat: Apprendre le nom des autres et certains faits les concernant. 

Durée: 15-20 minutes.  

Matériel requis: Balle de ficelle ou de fil.  

Déroulement: Placez les participants en cercle, debout ou assis. Commencez en leur disant votre 

nom et un fait qui vous concerne (par exemple, « j’ai sept frères et sœurs », « je possède un iguane », 

ou « je peux me lécher le coude » et ainsi de suite). Tenez la balle par le bout de la ficelle et lancez-
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la à une autre personne du cercle. Celle-ci doit à son tour dire son nom et un fait la concernant. En 

tenant la ficelle, elle doit ensuite lancer la balle à quelqu’un d’autre. Refaites la même chose jusqu’à 

ce que tout le monde tienne un bout de la ficelle. Ensuite, reprenez le jeu, mais dans l’ordre inverse, 

en faisant rouler la balle à la personne qui vous l’a lancée la première fois. Mais avant de pouvoir le 

faire, vous devez dire son nom et le fait qui la concerne! 

Les légumes n’ont pas de dents!  

Objectif/résultat: Se présenter, connaître les noms des participants, s’amuser.  

Durée: 5-10 minutes. 

Matériel requis: Aucun. 

Déroulement: Le groupe se met debout en cercle et l’animateur donne à chaque joueur le nom 

d’un légume. La règle de ce jeu est que l’on n’a pas le droit de montrer ses dents. Chacun se présente 

en disant son prénom et son nom de légume. Ensuite, un joueur débute en nommant ses deux noms 

(prénom et légume) et appelle ensuite un autre joueur en disant son nom ainsi que le légume associé. 

C’est ensuite au tour de cette personne d’en appeler une autre et ainsi de suite. Si quelqu’un fait une 

erreur ou montre ses dents, il est éliminé. 

En conclusion, les jeux didactiques sont recommandés tout dans l´apprentissage du FLE, mais 

aussi dans l´enseignement des notions de vocabulaire ou grammaire. Les jeux sont utilisés aussi pour 

renforcer et corriger la prononciation dțune manière ludique et amusante. Les jeux contribuent à 

apprendre le français par plaisir dans une atmosphère détendue et qui favorise lținteraction. 

 

BIBLIOGRAPHIE: 

1. http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/repertoire_dactivites_brise-

glace_cle0a2d4a.pdf 

2. http://didac-ressources.eu/wp-content/uploads/2017/09/Icebreakers_FR.pdf 

3. https://www.institutfrancais.jp/kansai/files/2014/09/RPK-2014-Article.pdf 

4. https://edict.ro/le-jeu-en-classe-de-fle/ 

5. https://www.lepointdufle.net/penseigner/activitesdeclasse.htm 

6. https://gallika.net/?Les-jeux-en-classe-de-Fle 

7. https://carrefour-education.qc.ca/sites_web_commentes/ortholudcom_-

_apprendre_le_fran%C3%A7ais_en_s%E2%80%99amusant 

8. https://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_jeu_ 
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TRADIȚIONAL ŞI MODERN ÎN GRǍDINIȚǍ 

 

PIP. Marinescu Maria,                                                                                                     

Grădinița cu P. N. Nr. 2 Cernetu, județ Teleorman 

 
 

 Gradinita ofera cadrul propice pentru invatarea intre traditional si modern prin amenajarea 

eficienta a spatiului educational si permananta preocupare a educatoarei de imbinare a strategiilor 

moderne,ludic-actionale care ajuta copiii sa invete mai profund, cultivand relatiile bazate pe respect 

reciproc si claborare constructive. Tehnicile de invatare prin cooperare implica strategii de atribuire 

a unor roluri active copiilor, pentru ca acestia sa se sprijine reciproc in procesul de invatare 

 In sala se grupa am delimitat sectoarele de activitati in doua zone:cea linistitoare (sectorul 

stiinta,arta, biblioteca,jocurile de masa)si cea de miscare (constructii,jocuri de rol,apa si nisip). 

Nu mai este suficient sa li se prezinte copiilor date intuitive sau verbale, pentru ca ei sa le 

inregistreze si sa le interiorizeze, in scopul de a le reda fidel; este nevoie de interactiuni cognitive, 

sociale, prin intermediul carora copii sa inteleaga scopul, rezultatele si utilitatea procesului pe care-l 

parcurg: acela de dobandire nu numai de noi informatii, dar si de formare de atitudini si 

comportamente; acesta este, de fapt, invatarea.  

Desigur, invatarea implica atat individualizarea, cat si competitia, fiecare avand rolul sau 

formative.Alaturi de acestea, Strategia invatarii prin cooperare, implica: Stimularea interactiunii 

dintre copii 

 • Depunerea unui efort mai intens de catre copii in procesul de invatare; 

 • Stimularea inteligentei interpersonale; 

 • Dezvoltarea abilitatilor de comunicare; 

 • Incurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalti; 

 • Dezvoltarea gandirii critice. 

Invatarea nu poate fi conceputa, in contextul actual, fara cooperare: pot colabora 3-4 copii intr-

un grup, 20 copii dintr-o grupa, dar pot conlucra si copii din grupe si gradinite diferite, in proiecte 

comune. Deci, a coopera inseamna a lucra impreuna pentru un scop comun, presupunand un schimb 

activ de idei, inseamna a dezvolta componenta sociala a personalitatii copiilor. 

Constientizarea copiilor prescolari sa lucreze in echipa reprezinta o tehnica binecunoscuta 

pentru promovarea invatarii active si a unei bune pregatiri pentru integrarea scolara, stiut fiind faptul 

ca abilitatea de-a lucra impreuna a devenit apanajul noii reforme educationale. 

Toate activitatile de invatare nu trebuie sa fie explicatii plicticoase, ci jocuri cu rol, simulari, 

povesti, probleme “decupate” din viata de zi cu zi. In orice moment al activitatii, copilul este antrenat 

intr-o activitate cu o sarcina clara si intotdeauna participarea lui are drept scop sa gaseasca o solutie, 

sa castige o competitive, sa-si adjudece un merit pentru efortul sau.  

Copiii trebuie invatati de mici sa coopreze in cadrul unor echipe, dar sa se infrunte si individual 

stiind sa castige, dar sa si piarda. 
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Utilizarea si aplicarea metodelor interactive de grup presupune organizarea grupurilor pe 

nivel,omogene,eterogene bazate pe acceptarea partenerilor de lucru. Organizarea invatarii in grupuri 

/ echipe mici de copii trebuie facuta in mod corect. La inceput, sunt copii care considera ca, daca sunt 

grupati cu altii, pot sta linistiti toata activitatea, ca are cine sa realizez sarcina de lucru. 

Educatoarea trebuie sa-i determine pe copii sa constientizeze ca sarcina unui grup este una 

comuna, iar pentru a fi realizata, fiecare copil are o sarcina individuala, pentru care-si asuma 

responsabilitatea.  

Grupurile sunt utile pentru a genera intr-un interval scurt, un mare numar de idei si pentru a 

facilita intelegerea unor concepte abstracte, prin discutii referitoare la informatia primita si la 

experienta personala. 

 Pentru a forma grupuri am distribuit ecusoane copiilor cu fructe,legume,flori in cadul 

proiectului tematic „Toamna” Copii trebuie sa-si imparta sarcinile si sa relationeze unul cu altul. Pe 

masura ce o echipa isi indeplineste partea sa, urmatoarea preia responsabilitatile acesteia, compara si 

completeaza informatiile, etc. 

Un factor important al invatarii prin cooperare il constituie valorificarea cunostintelor deja 

acumulate de catre copii si crearea posibilitatii de a dobandi altele noi, sa structureze informatia 

insusita si cea noua. Invatarea colaborativa are un rol foarte mare prin utilizarea  

METODELOR INTERACTIVE DE GRUP: 

Palariutele ganditoare în evaluarea proiectului „Toamna’’ am aplicat metoda” Palariutele 

ganditoare” la care toti copiii pot valorifica cunostinte, deprinderi si atitudini bandite pe parcursul 

mai multor saptamani, pot face o poveste dovedind ca pot asculta pe cel ce ne informeaza (palariuta 

alba), clarifica (albastra), spune ce simte(rosie), identifica greselile (neagra) gaseste solutii noi(verde), 

optimista(galbena).  

Cubul Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, 

permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme-Toamna. Am respectat următoarele etape: 

- Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, 

aplică, argumentează. - Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie - Împărţirea clasei în 6 grupe, 

fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele cubului: 

 Descrie: culorile, formele, mărimile etc.  

 Compară: cu ce este asemănător? Ce este diferit?  

 Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune 

 Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 

 Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită? 

 Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei 

tale - Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe Turul galeriei Turul galeriei presupune 

evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. 1. În grupuri de 

trei sau patru, copii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un produs (un desen, 

de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordări variate. 2. Produsele sunt expuse pe panou. La 

semnalul educatoarei, grupurile se rotesc prin sala de grupa, pentru a examina şi a discuta fiecare 

produs. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte 

şi citesc comentariile făcute pe desenul lor tinind cont de ceea ce stiu despre tema aleasa(flori, fructe, 

legume) 

Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o 

metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea 

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

1307



de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile 

de lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, 

cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine 

legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, 

UNDE? , DE CE ?, CÂND ?. Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului 

creativ al preşcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai 

sus, exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor 

imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate 

Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. 

Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, 

povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun 

parţial. În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările 

dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. 

Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de 

povestire, observare, convorbire, etc 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre pasarii”, preşcolarii au realizat o 

diagramă în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările 

sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul 

de a verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui joc, copiii au realizat o 

diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în 

arealul în care se suprapun cele două cercuri au aşezat pe personajele comune . Invatarea prin 

cooperare dezvolta capacitatea copiilor de a lucra impreuna, la toate categoriile de activitati din 

gradinita, acoperind neajunsurile invatarii individualizate, acordand, in acelasi timp, o importanta 

considerabila dimensiunii sociale, prin desfasurarea proceselor interpersonale.  

Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat 

la grupă, metode prin care noul si căutarea de idei conferă activităţii ”un mister didactic” în care 

copilul e participant activ la propria formare,prin invatarea colaborativa.  

 

Bibliografıe:  

1. Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela – Metode interactive de grup-

ghid metodic, Editura Arves, 2002; 2. Breben Silvia, Ruiu Georgeta, Gongea Elena – Activităţi bazate 

pe inteligenţe multiple, Editura Reprograph, Craiova, 2005; 3. Gluiga Lucia, Spiro Jodi – Învăţarea 

activă, Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Bucureşti, 2001. 

  

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

1308



 

FOLOSIREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE (RED) –

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI                                                                          

PENTRU PROMOVAREA EDUCAȚIEI DESCHISE 

 

 

Prof. înv. primar, MARINESCU NICOLETA 

Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, jud. Constanța 
 

 

Clasa: a IV-a  

Disciplina: Matematică  

Subiectul: Corpuri geometrice 

Tipul lectiei: sistematizarea și consolidarea cunoștințelor 

Forma de organizare: frontal, pe grupe 

1. Comunicare în limba maternă 

Elevii vor viziona ”Povestea piramidelor de la Șona”, extras din filmul ”Comori și locuri 

enigmatice din România”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zbjdwgJNvI4 

Elevii vor colecta și procesa informațiile, (exemplu: În ce parte a țării se găsesc movilele? Cu 

ce sunt asemănate ele? Care este înălțimea lor? Ce ascund ele? etc.) 

Se va folosi Metoda “Creioanele la mijloc” în vederea formulării și exprimării unor păreri 

personale, pentru formularea unor concluzii în urma vizionării filmului, dar și pentru formularea unor 

răspunsuri ce vizează subiectul lecției. Fiecare elev are câte un creion în mână. Astfel, am iniţiat un 

concurs între două grupe, adresându-le câte o întrebare de genul: „Elevul cu numărul 2 din primul 

grup să spună, în ce județ se află aceste movile?”. „Elevul cu numărul 4 din celălalt  grup să 

spună, de când sunt apărute movilele?”. „Elevul cu numărul 6 din primul grup să enumere și alte 

corpuri/obiecte care pot fi asemănate cu piramidele”. Elevul care știe răspunsul corect, va pune 

creionul pe bancă, iar la sfârșitul jocului se vor număra creioanele pentru a vedea ce grup este 

câștigător.  

Elevii care nu dau un răspuns, pun creionul în penar. 

2. Comunicare în limbi străină 

Copiii vor denumi, în limba engleză obiecte care se aseamănă cu corpurile geometrice învățate: 

            Exemplu: Ball (minge) – sferă ,  Milk box (cutie de lapte) – cuboid , die (zar) – cub  

3. Competenţe matematice (A) și competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B) 

Se va prezenta o planșă cu camera copilului,  iar elevii vor recunoaște și vor enumera obiecte 

care se aseamănă cu corpurile geometrice învățate.  
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Într-un desen prezentat pe o planșă, se găsesc mai multe corpuri geometrice de același fel. Elevii 

vor identifica și vor scrie în tabel: numărul cuburilor, numărul conurilor, numărul sferelor, etc. 

Metoda ”Diagrama Venn”: elevii vor enumera asemănări și deosebiri între cub și cuboid (câte 

fețe, forma fețelor, câte vârfuri, câte muchii) 

Activitate practică - Joc didactic ”Spune ce știi!”: un copil închide ochii, primește în palmă un 

corp geometric confecționat din plastic, burete, lemn, metal, hârtie, etc, apoi denumește corpul și 

materialul din care este confecționat (prin pipăire). 

4. Competența digitală 

Realizarea unor corpuri geometrice, folosind aplicația Geogebra. 

sau 

Prezentarea, prin intermediul aplicației Chaterkid, a unui corp geometric, la alegere. (Exemplu: 

Sunt Sfera. Arăt ca o minge, ca o planetă, mă rostogolesc pentru cu nu am  colțuri.) 

5. A învăța să înveți 

Elevii vor primi câte o foaie imprimată cu câteva propoziții și o foaie reprezentând un cub / 

cuboid/ cilindru, desenate desfășurat. Fiecare copil va observa desenul desfășurat și va bifa pe foaia 

lui propozițiile referitoare la corpul geometric descoperit în desen. Vor prezenta, pe rând, colegilor 

foaia cu desenul desfășurat și propozițiile bifate.  

6. Competenţe sociale şi civice 

Elevii vor comunica în manieră constructivă, manifestând toleranță, își vor exprima punctele 

de vedere, vor colabora în grup (Metoda ”Creioanele la mijloc”), dar și pentru realizarea unui produs 

(cutii pentru cadouri), se vor respecta reciproc. 

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

Activitate practică: “Construim cutii pentru cadouri” – Elevii vor lucra în grupe de câte 4 elevi, 

pentru a realiza cutii cub sau cuboid, vor negocia în stabilirea sarcinilor. Aceste cutii din cartoane 

colorate vor fi înfrumusețate prin lipirea unor flori, inimioare, steluțe, etc decupate, urmând a fi 

umplute cu dulciuri și dăruite, de Sfântul Nicolae, copiilor de la Grădinița Florilor, cu care avem 

încheiat un parteneriat. 

8. Sensibilizare şi exprimare culturală 

Elevii vor viziona un filmuleț despre ”Cine a construit Piramidele din Egipt?” : 

https://www.youtube.com/watch?v=8zSF1vW2cNQ  

După vizionare, vor putea să reprezinte scenic: ”Faraonul și arhitectul”. 
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Rolul bibliotecii în cadrul comunității 

 

BIBLIOTECAR MARTA CĂTĂLINA - DANIELA –                                                       

LICEUL DE ARTE ORADEA 

 
Gradul de cultură și civilizație al unei colectivități a fost și rămâne condiționat de instituțiile 

sale. Biblioteca se înscrie între ele cu importanță civilizatoere mai presus de altele, fiind suma 

cunoștințelor umane la un moment dat. 

Funcțiile actuale ale bibliotecilor se extind și se diversifică în permanență, în timp ce continua 

democratizare a proceselor sociale modifică modelul tradițional de organizare a spațiului, fiind 

necesare zone special amenajate pentru activități de socializare, de atenuare a sentimentelor de 

izolare, generate de viața curentă. 

O politică culturală adecvată, care funcționează pe principiul accesului liber și egal la informație 

și la experiențele culturale ale tuturor membrilor societății, ar ajuta mult bibliotecile în demersul lor. 

Biblioteca își propune să găsească noi metode de punere în valoare a potențialului propriu, astfel 

încât infinitatea de cunoștințe și experiențe umane existente în colecțiile proprii să ajungă la 

beneficiari, reușind să ofere acestora noi mecanisme de raportare la mediul social, economic, tehnic, 

politic în care trăiesc. 

Biblioteca mileniului trei devine un spațiu artactiv pentru viața comunității, adoptând o 

atitudine practică, dinamică, receptivă la nou și flexibilă, facilitând accesul la întregul capital de 

informații al societății umane.  

Percepția publicului asupra serviciilor de bibliotecă se va schimba rapid, propulsând-o în poziția 

de centru cultural al comunității în care funcționează. 

Rolul personalului în formarea percepției și a existenței utilizatorilor nu trebuie subestimat. 

Bibliotecarul este primul punct de contact cu serviciile bibliotecii, iar o experiență negativă poate 

influența percepția utilizatorului asupra serviciilor oferite.  

Conștientizarea acestuia asupra rolului său determinant în promovarea serviciului public este 

foarte importantă: un comportament profesional adecvat creează o satisfacție individuală celui care 

apelează la un serviciu anume, el fiind tentat să revină. 

Biblioteca poate interveni în formarea percepției utilizatorului prin modalități de cunoaștere și 

chiar de modificare a acesteia, cu scopul de a oferi o imagine realistă a serviciilor.  

Comunicarea și prezentările publicitare adecvate pot crea o imagine pozitivă, care să fie utilă 

atât comunității cât și utilizatorului individual.  

Controlul asupra perceptiei poate induce și un control asupra expectanței, în măsura în care cele 

două dimensiuni interacționează permanent, iar comunicarea bibliotecă-societate este un proces 

continuu. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 

PROF. MARTIN RAMONA NICOLETA                                                                     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI, BACĂU 

 

Colaborarea dintre școală-familie-societate presupune o comunicare afectivă și eficientă, o 

unitate de cerințe și o unitate de acțiune când este vorba de interesul copilului.  

Cadrele didactice trebuie să fie creative, motivate, autentice în desfășurarea activităților 

instructiv educative pentru a rămâne un factor important în acest proces de învățare al elevilor. 

Provocarea lumii contemporane, în climatul economic global, este învățarea bazată pe inovație 

și creativitate. Tendința către globalizare și evoluția tehnologiei necesită oameni productivi și 

inovatori în toate domeniile. Creativitatea nu mai este ceva unic sau distinctiv. Acum a devenit un 

necesar fundamental pentru realizarea unei persoane, a unei organizații sau țări. Creativitatea nu este 

supusă numai invenției, ci acoperă toate direcțiile de gândire și acțiune. 

Pe măsură ce țara se îndreaptă către statutul de națiune dezvoltată, generația actuală ar trebui să 

fie pregătită cu toate formele de cunoștințe și abilități. Instituția de învățământ constituie cel mai 

important loc pentru a hrăni talentele și abilitățile creative ale elevilor și de asemenea, un mediu 

important în generarea minților creative ale acestora. Curriculumul științific predat în instituțiile de 

învățământ poate contribui la îmbunătățirea calității gândirii creative în rândul elevilor. 

Dezvoltarea unei societăți globale a cunoașterii are la bază: colaborarea, creativitatea, 

tehnologia și știința. Creativitatea are o semnificație din ce în ce mai mare în lumea contemporană și 

a primit o atenție sporită în reformele educaționale recente din întreaga lume. 

Elevii și profesorii pot utiliza diferite tehnologii pentru a proiecta un mediu educativ care 

stimulează, orchestrează și susține procese creative specifice, cum ar fi dezvoltarea ideilor, crearea 

de conexiuni, încurajarea colaborărilor și încurajarea expresiilor imaginative. Această formă de 

tehnologie este integrată treptat în educație datorită capacității sale de a extinde spațiul de învățare 

dincolo de clasă și de a îmbogăți contextele de învățare. 

Utilizarea diferitelor platforme digitale specifice pentru gestionarea datelor, informațiilor, 

cunoștințelor contribuie la susținerea unui proces creativ de colaborare în educația științifică. 

Platformele oferă un spațiu comun și multimedia, unde ideilor elevilor li se oferă o reprezentare 

vizuală și publică: ei pot împărtăși informații, participă la dezbateri online, reflectă asupra 

constatărilor lor, lansează subiecte de colaborare și construiesc idei noi împreună. Aceste facilități 

oferă elevilor oportunități noi de a identifica, reprezenta și structura mai bine diferitele abilități și 

procese implementate de-a lungul unei activități de anchetă care, potrivit savanților, este una dintre 

principalele obstacole pe care elevii le întâlnesc atunci când folosesc platforme digitale. 

Profesorul organizează și planifică fluxul de lucru al grupului, oferind resursele necesare pentru 

a ajuta elevii să dezvolte intersubiectivitatea și angajamentul de a-și negocia perspectivele; să 

stabilească regulile de bază ale grupului pentru gândirea împreună; și să îmbogățească ideile proprii 

ale elevilor pentru a rezolva mai bine provocarea științifică. 

De asemeni, profesorii pot ajuta la utilizarea limbajului în mod intenționat pentru gândire, 

discuție și creare împreună, care include aspecte precum: întrebări, motive, justificări, exemple și 

explorări. Discursul profesorului este destinat să ajute elevii să înțeleagă că învățarea este un proces 
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interactiv și că înțelegerea trebuie să fie construită ca o activitate comună între profesor și aceștia. 

Procedând astfel, eleviii dezvoltă un simț gradual al responsabilității pentru ceea ce și cum învață. În 

plus, acest tip de interacțiune poate ajuta elevii să realizeze că, cunoștințele nu sunt transmise numai, 

ci și negociate și re-create. O importanță deosebită o are însă, dialogul profesor- elev, ca o variabilă 

pedagogică cheie pentru a explica soluția creativă a elevilor. 

Profesorul furnizează un mediu tehnologic care permite elevilor să dezvolte împreună o 

înțelegere comună realizată prin intermediul interacțiunii mediate de instrumente, comunicativ și 

cognitiv. Toate aceste strategii ale cadrelor didactice le furnizează elevilor abilitățile de gândire 

creativă necesare pentru a rezolva sarcinile educaționale propuse. 

Abilitățile de creativitate colaborativă sunt foarte solicitate în societatea actuală de cunoaștere 

globală și digitală și ar trebui să fie puse în aplicare, ținând cont de toți elevii, pentru a le oferi tuturor 

posibilitatea de a juca un rol activ în educația modernă.  

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 profesorii şi părinții să-i ghideze cu 

multă atenție, diplomație și pricepere. 

O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de invatare online, unde copiii 

descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce 

se distrează. 

Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate fi realizat rapid, la orice oră și din 

orice loc. Astfel, elevii se pot bucura de resursele educaționale în perioadele cele mai productive sau 

pot renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. 

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la 

informații venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este perceput ca o 

experiență pozitivă, şcoala online poate fi văzută ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea seama 

că învață în același timp. 

Platformele educative din mediul virtual creează un context plăcut, ludic în care copiii revăd, 

aplică ceea ce au învățat, își exersează memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc inteligența 

emoțională în jocuri. Conținuturile și modul de prezentare a acestora sunt adaptate stadiului gândirii, 

respectă specificul proceselor cognitive corespunzătoare vârstei și iau în considerare interesele și 

preferințele specifice vârstei, facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. 

Învățarea este auto-direcționată, propune un tip de învățare ce are în centru copiii elevii aleg 

conținutul și instrumentele adecvate intereselor, nevoilor și nivelurilor de dificultate, fiind astfel 

încurajată autonomia în învățare. 

În plus, cei mici primesc feedback rapid și permanent, înțeleg ce au greșit, ce au făcut bine, iar 

testarea este astfel mai puțin stresantă pentru copii.  
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Sistemul de învățământ Francez 

 

Prof. logoped Mateescu Cornelia 

 

Sistemul de învățământ din Franța este organizat în mare parte ca și în Romania. Pornind de la 

creșe și școli de stat sau private până la facultăți de stat dar și universități de renume internațional. 

Depinde doar de fiecare părinte, ce buget are și unde dorește să își înscrie copilul. În acest material 

vom încerca să prezentăm pe scurt fiecare treaptă de educație. 

În Franța toate legile și modificările aduse sistemului de învațământ sunt adoptate riguros de 

către Ministerul Educației. 

Școlarizarea în Franța este gratuită și obligatorie pentru vârstele cuprinse între 6 și 16 ani. 

Ultimii doi ani de pregătire sunt opționali, iar dacă elevul decide să îi urmeze, la final trebuie să 

susțină proba de Bacalaureat în francezaă 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 două categorii: cu contract Sous sau 

contract Hors. Diferența dintre ele fiind, că cele cu contract Hors au un nivel de învățământ mai ridicat 

și nu sunt subordonate Ministerului Educțtiei. Cheltuielile unui an școlar în cadran duse între 1500 

Euro și 4000 Euro.Școlile cu predare bilingvă sunt în marea lor parte private. 

Calendarul Școlar 

Programul de învățământ este împarțit în 158 de zile școlare pe an și în 26 de ore pe săptămână, 

pentru ultimii 2 ani de studii adaugânduse pănă la 40 de ore pe săptămână; ore ce sunt introduse 

pentru pregătirea elevilor pentru bacalaureat. Elevii trebuie să vină la școala de Luni până Vineri, cu 

o zi pauză.  Miercuri, iar în multe școli elevii sunt chemați și Sâmbătă pentru o jumătate de zi. Școala 

începe pe data de 2 septembrie de obicei, dar poate varia ușor. Orele de studii sunt împărțite în 3 ore 

de curs dimineața și 3 ore de curs după amiaza, elevii având 2 ore pauză de masă, pauza în care pot 

opta pentru cantina școlii sau pot să plece acasă. 

Vacanța școlară în Franța este împarțită în 4 perioade a câte 2 săptămâni fiecare și vacanță de 

vară. Lunile de vacanță fiind: Octombrie-Noiembrie, Decembrie, Februarie-Martie și Aprilie-Mai. 

Înscrierea la școala în Franța 

Ca să vă inscrieți copilul la o școală publică în Franța, trebuie să vă adresați "service des ecoles" 

la primăria sau arondismentul de care aparțineți. Dacă doriți să vă înscrieți copilul la un colegiu sau 

la un liceu, trebuie să ăa adresțti mai întâi 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". 

Acte de bază pentru înscriere traduse în limba franceză: 
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• Certificatul de naștere (daca este cazul); 

• Dovada parinților (copie după pașaport, carte de sejour sau buletin de identitate); 

• Carnet de sante - Carnetul de sănătate (de obicei este o fișă în limba franceză prin care se 

prezintă starea de sănătate a persoanei, de preferabil să fie făcută de către un doctor din Franța); 

• Dovada locuinței (un contract de închiriere, o copie după facutra de utilități); 

• Dovada asigurării medicale - "assurance scolaire" 

• Alte documente, care vi se vor cere individual. 

Creșa și Grădiniță - Ecole Maternelle (Petite, Moyenne, Grande Section) 

Orice copil poate fi înscris de la vârsta de 2 ani la o creșă, acestea fiind finanțate de către statul 

francez. Însecrierea este opțională iar locurile nu sunt garantate. De aceea marea majoritate a 

părinților aleg creșa și școala copilului înainte de a se naște. La creșe pot fi aduși si copii care nu au 

împlinit vârsta de 2 ani, dar în aceste cazuri copilul trebuie să fi deprins încă de acasă anumite abilități 

pentru a fi acceptat. 

Gradinița durează 3 ani, prima etapă numindu-se "des apprentissages premiers" unde copilul va 

invăța cum să se integreze în societate. Urmând ca la pragul denumit "Grande Section" să prindă 

abilitățile necesare începerii școlii primare "Ecole Primaire" (citire, scris și noțiuni elementare de 

matematică). 

Mai aveți prezentat denumirea și prescurtarea anilor de grădiniță: 

• PS (petite section de maternelle) 

• MS (moyenne section de maternelle) 

• GS (grande section de maternelle) 

 L'ecole elementaire (aici se incadreaza cele 12 clase de invatamant pe care le gasim in sistemul 

de invatamant romanesc) 

Școala Primară - Ecole Primaire (CP-CM2) 

La fel ca și în România, școala începe la vârsta de 6 ani, fiind împărțită după cum urmează: 

• CP (cours preparatoire) - Clasa a I-a; 

• CE1 (cours elementaire 1re annee) - Clasa a II-a - copii în acest an având prima lor evaluare; 

• CE2 (cours elementaire 2e annee) - Clasa a III-a - se mai numește etapa "des 

approfondissements" 

• CM1 (cours moyen 1re annee) - Clasa a IV-a 

• CM2 (cours moyen 2e annee) - Clasa a V-a 

Colegiu - College (6em-3em) 

În general copilul este înscris la colegiul de care aparține, indicat de adresa părinților, dar dacă 

se dorește, părinții pot cere o derogare de la prefectura, în care se specifică 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 

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

1315



În etapa 6eme (clasa a IV-a) este obligatorie studierea unei limbi străine. De obicei fiind aleasă 

limba engleză. 

A doua limbă obligatorie este indtrodusă în programul de studii în etapa a 4eme(clasa aVIII-a). 

La finalul etapei 3em (clasa a IX-a), elevii suțtin examenele naționale, unde obțin diploma de 

"Brevet des colleges". Tot la această etapă, "Conseil de classe" decide pe baza notelor obținute, dacă 

elevul va urma un liceu normal "Lycee Baccalaureat" sau o școală profesională "Lycee 

Professionelle". 

Liceu - Lycee (seconde-terminale) 

Dacă elevul a trecut de etapa examenelor naționale, 

Această etapă a studiilor se mai numește și "Cycle de determination". 

La liceu studentul are aceeași materie ca la colegiu (8materii obligatorii), dar posibilitatea să își 

aleagă încă 3 materii după preferințele lui și un curs artistic. 

Există 3 tipuri de specializări: limba și literatura (L) , informatica și matematica (S) și economie 

și educație socială (ES). Mai există și licee de profil: tehnologie muzică, dans etc... 

Mai jos aveți explicit numerotarea anilor de liceu: 

• 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 literatura Franceză, 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 susțină toți elevii la toate specializările fiind filozofie, dacă elevul nu 

ia o notă satisfăcătoare la acest examen, poate opta pentru încă 2 materii prin care să iși ridice nota 

finală. 

După absolvirea bacalaureatului elevul are dreptul să intre la o facultate de stat sau privată. 

- 

Facultate - Universite sau Grande Ecole 

La acest capitol situatia difera de la o facultate la alta. Gradul de dificultate creste exponential 

cu renumele fiecarei universitati. 

In general la facultate in Franta se intra pe baza unor examene, stabilite de catre fiecare entitate 

in parte, examen oral si examen scris, admiterea fiind prin concurs. 

Admiterea la o universitate se sustine de maxim 2 ori, daca persoana nu reuseste sa treaca de 

examene nu mai poate participa niciodata la ele. 

Orele de studii intr-o universitate din Franta sunt intre 60-70 de ore pe saptamana. 

- 

Grande Ecole - Sunt anumite universitati din Franta, care au o reputatie foarte ridicata, iar 

absolvirea unei asemenea institutii, iti garanteaza un viitor stralucit in tata tara. Marea majoritate a 

politicienilor, administratorilor de firme sau managerii din marile companii din Franta, detin o astfel 

diploma.- 
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,,ȘCOALA DE ACASĂ’’ 

 

Prof. înv. preșcolar: MATEI ANDREEA VALENTINA                                                        

G. P. N. LIVADEA, COM. VĂRBILĂU, JUD. PRAHOVA 

 
Educația joacă un rol important în societate și are loc frecvent sub îndrumarea  noastră, a 

educatorilor. Cu toate acestea, perioada prin care am trecut a  reprezentat o adevărată provocare pentru 

noi toți.  

Învățămantul on-line ne-a oferit oportunitatea unei pregătiri coordonate, structurate și corect 

etapizate(platforme și soft-uri educaționale online); reprezentand o formă de învățare la distanță, 

accesibilă, fiind destinată celor care care nu au avut posibilitatea de a frecventa cursurile ,,față în 

față’’,din cauza pandemiei.  

Din punctul meu de vedere, a fost cea mai dificilă restricție din pandemie. Într-adevar, școala 

online îți dă șansa de a explora noi moduri de învățare, putandu-se gasi o varietate de videoclipuri 

atractive predate diferit față de cum eram obișnuită să predau.  

Ca și avantaje, materialele pot fi distribuite rapid; ca și profesor poți transmite oricui, oricand, 

oriunde informațiile pe care le doresc. Ca și elev poți intra în posesia materialelor la fel de rapid, 

printr-o simplă accesare.  

Cu ajutorul internetului putem transmite fișiere, imagini, videoclipuri, orice material virtual 

care eficientizeză învățarea.   

Conținuturile acestor materiale pot fi actualizate, crectate sau șterse cu ușurință. Prin crearea 

grupurilor, informațiile se pot redirecționa cu ușurință de la o persoană la alta sau către mai multe în 

același timp, iar utilizatorii pot comunica. În timp real, cu rapiditate aceștia pot primi feed-back din 

partea administratorului grupului sau de la colegi. Așadar există si interacțiune virtual și nu numai 

învățare individual. 

Dar, au  fost și dezavantaje în ceea ce privește învățămantul online, care din punctul meu de 

vedere cantăresc mult mai mult față de avantajele menționate mai sus.  

În primul rand, lipsa mijloacelor tehnologice au îngreunat facilitarea unor copii la participarea 

cursurilor online, învățămantul preșcolar nefiind inclus  în programul de acordare a tabletelor, iar unii 

părinți nu dispuneau de mai multe mijloace tehnologice pentru participarea copiilor la activități; unii 

avand mai mulți copii.  

Un alt dezavantaj au fost dificultățile în utilizarea tehnologiei, mulți dintre părinți nefiind la zi 

cu tehnologia avansată. De aceea am întampinat deseori probleme de utilizare a informațiilor  sau de 

realizare a temelor.  

Lipsa comunicării reale/fizice și  comunicarea  și învățarea  axate în mediul virtual,vor duce ca  

oamenii cand se  vor întalni să nu mai știe să comunice, aceștia vor continua să comunice tot prin 

tehnologie, devenind un fel de roboți.  

Prefer prezența fizică la clasă, contactul vizual cu copiii ,, față în față’’ și prezența copiilor în 

prejma mea, pentru că acesta  este adevăratul  ,,vibe’’ pentru mine ca om și ca și profesor. 
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EDUCATIA ONLINE,                                                                                                                

O PROVOCARE A EDUCATIEI CONTEMPORANE 

 

Prof. înv. presc.: MATEI DIANA                                                                             

Gradinita cu P. P. ”Micul Print“ nr. 22, Brasov 

 

Educatia online reprezintă o modalitate nouă de a privi procesul de învățare, în care elementele 

de fond rămân aceleași, doar mijlocul de schimb și însușire a cunoștințelor se modifică. Utilizarea 

sistemului informatic pentru educație înseamnă însa aducerea unor noi elemente, legate de libertatea 

de a învăța în locul și la momentul dorit. 

Rădăcinile acestui sistem educațional se găsesc în învățământul la distanță, practicat în anumite 

regiuni ale globului. Distanțele mari sau alte obstacole despărțeau instructorii de cursanți. Deși 

apariția calculatoarelor a fost destul de timpurie, costurile ridicate ale tehnologiei au împiedicat 

dezvoltarea în această direcție.  

Însă, producerea în cantități semnificative și scaderea prețurilor pe piața tehnicii de calcul au 

determinat ca promotorii educației permanente online să-și pună proiectele în practică. Astfel, 

mijloacele de stocare a informațiilor pe suport magnetic sau digital fiind disponibile, universitățile au 

fost primele care au adoptat noua metodologie. 

Soluțiile de e-learning existente în momentul de față sunt rezultatul evoluției tehnologiilor care 

suporta aceste facilități. Ulterior, tehnologiile de comunicare interactive au devenit elementele 

centrale ale noilor modele de desfășurare a învățământului pe suport electronic.  

 

Astăzi există trei modele general acceptate în lumea educației online, fiecare ocupând o cota 

aproximativ egală pe această piață:  

 

➢ Educația online independentă reprezintă modelul prin care utilizatorul individual preia 

materialul de curs de pe Internet sau de pe CD, parcurgându-l de unul singur. Modelul reprezintă 

avantajul unei cantități de informație foarte mare care poate fi accesată într-un timp scurt, precum și 

facilități multimedia extinse, fiind însa foarte rigid în ceea ce privește comunicare instructor-cursant;  

➢ Educație online asincronă permite transmiterea de informație la un moment dat doar unui 

singur partener al relației instructor-student. Instructorul poate să furnizeze informația studenților dar 

aceștia nu pot interacționa în timp ce o primesc. Avantajul major în acest caz este acela că studentul 

își păstrează facilitatea de a lucra după ritmul propriu, putând însa obține și răspunsul la cererile sale 

într-un interval de timp acceptabil;  

➢ Educația online sincronă permite transferul interactiv de informație cu orice alt utilizator 

în orice moment. De exemplu, instructorul și studenții transferă infromațiile în timpul desfășurării 

cursului sau seminarului, de regulă în timp real. Acest model este cel mai performant în ceea ce 

privește gradul de facilitare a comunicării, modalitățile audio-video integrate creând conceptul de 

“teleclasă”. 

Platformele de învăţare online, sau așa-numitele platforme e-learning, sprijină procesul de 

învăţare individuală şi permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de informare sau de medii 

online de dezbatere, pe teme diverse.  
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E-learning-ul nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale ci să întărească 

procesul de învăţare. A fost adoptat de unităţile de învăţământ ca o alternativă la educaţia tradiţională, 

ea poate completa activitatea didactică din şcoală, dar nu o poate înlocui.  

 

Avantajele e-learning-ul faţă de sistemul tradiţional de învăţământ:  

 

➢ accesibilitate, flexibilitate şi confort;  

➢ independenţa geografică, mobilitatea;  

➢ prezentare concisă şi selectivă a conţi nutului educaţional;  
 

Alte avantaje:  

 

➢ metode pedagogice diverse – programele e-learning au la bază diverse metode pedagogice, 

deoarece s-a ajuns la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în 

proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate;  

➢  individualizarea procesului de învăţare (fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de 

asimilare), parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid 

şi permanent.  

Platformele educaţionale oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul 

mijloacelor electronice care sunt pe placul elevilor. De asemenea, platformele e-learning sunt uşor 

accesibile, stimul pentru învăţare,interacţiune şi colaborare. 

Profesorii își pot organiza materialele de instruire și să le utilizeze în sesiuni de instruire și 

evaluare cu precizarea ordinii materialelor în sesiune, a duratelor de parcurgere recomandate și a 

domeniilor cărora li se adresează.  
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Avantajele și dezavantajele învățării online în învățământul preșcolar 

 

Prof. înv. preșcolar Matei Georgeta                                                                              

Liceul Tehnologic Justinian Marina Băile Olănești                                                   

Structura G. P. P. Băile Olănești 

 

În contextul actual al pandemiei, în toate domeniile de activitate au avut loc mari schimbări din 

cauza distanțării sociale și a măsurilor necesare pentru evitarea îmbolnăvirii, astfel și în învățământ 

au avut loc mari schimbări. 

În primul rând a fost necesară impunerea distanțării fizice, iar învățarea și toate activitățile să 

treacă în sistem online. Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, învățarea 

online are următoarele avantaje:  

- Distribuirea rapidă a materialelor. Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, indiferent 

unde se află și oricui informatiile pe care le dorește. Astfel nu este nevoie de a sincroniza pe toată 

lumea fizic în același timp, iar informațiile nu sunt pierdute, ele rămânând online. Elevii intră în 

posesia materialelor printr-o simplă accesare, de exemplu, prin folosirea aplicației Google Classrom 

ei au acces oricând pentru a accesa materialele. 

- Existența conținuturilor multimedia. Cu ajutorul aplicațiilor prin internet pot fi transmise 

imagini, videoclipuri, fișiere și materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea, având 

chiar și posibilitatea dea realiza jocuri educative (de exemplu LearningApps, WordWall sau 

Kahoot.com). Totodată conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință. 

- Informațiile pot fi transmise către o persoană sau mai multe creându-se grupuri în care 

utilizatorii pot comunica. Fiind existente grupurile, copiii pot face schimb de experiență, de păreri și 

informații. De asemenea, pot primi feed-back în timp real de la profesor sau colegi, astfel există și 

interacțiunea virtuală și nu numai învățarea individual (de exemplu Google Meet). 

În al doilea rând, deși este necesară distanțarea în prevenirea îmbolnăvirii cu acest virus și copiii 

trebuie să treacă în a învăța online, aceasta are și dezavantaje. Tehnologia avansează zi de zi, dar nu 

toate persoanele sunt la curent cu noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate probleme de 

utilizare și accesare a informațiilor sau de realizare a unor teme sau proiecte. 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. 

Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul online, din cauza lipsei comunicării reale 

sau fizice, apoi când oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin 

tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne transformă in mici roboți. 

Din diverse motive, încă mai sunt situații în care un copil nu are acces la internet sau nu își 

permite acest lucru și astfel poate pierde informații importante care îi erau necesare în acel moment 

și pe care nu le poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate. 

Consider că internetul este foarte util în învățare, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. 

Pentru copii tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru 

a o utiliza în mod eficient. 
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În învățământul preșcolar, pentru a putea utiliza învățarea online, copilul trebuie să fie însoțit 

și ajutat de un adult pe tot parcursul activității. 

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. 

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. 

 

Resurse bibliografice:  

 

1. - Curriculum pentru educația timpurie 2019 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 

2. - Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie 

https://isj.vs.edu.ro/download/SUPORT-pentru-explicitare-si-intelegere-curric.ET-15-iulie-R-

D-S-M-G-V-bun.pdf 

3. Scrisoare metodică învățământul preșcolar 2020 

https://isjvl.ro/images/stories/food/site/educatie_timpurie/oct_2020/SCRISOARE%20METO

DICA%20%202020.pdf 
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PREDAREA. CARACTERISTICILE PREDĂRII EFICIENTE 

 

MATEI MONICA MARGARETA                                                                        

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR                                                          

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIMAND                                                                                                

GRĂDINIȚA P. N. NR. 2 ȘIMAND 

 

Investigațiile  din domeniul educațional  legate de predare de la începutul secolului al XIX până 

la jumătatea secolului XX au gravitat în jurul întrebării: ”Care este modalitatea optimă  de predare și 

care sunt metodele cele mai bune ?”, în relație cu diferite subiecte de dezbatere. În al trilea sfert al 

secolului XX ,cercetarea asupra predării s-a orientat  spre activitatea concretă, în clasă, a profesorilor 

și a elevilor lor (Brophy, Good,1986).Din 1970 ,accentul nu se mai pune pe gândirea profesorilor ,pe 

cunoștiințele, pe organizarea informațiilor sau pe sursele din care profesorii îți iau informațiile 

(Shulman,1987).Conform acestui punct de vedere, profesorii  își construiesc o viziune proprie asupra 

subiectelor pe care le predau și generează o serie de reprezentări personale pentru a facilita înțelegerea 

respectivelor subiecte de către elevi.  

În ultimii ani ,în acest domeniu cercetătorii au adoptat o mare varietate de perspective teoretice, 

predarea este acum văzută ca o sarcină problematică și complexă, care presupune timp și voință pentru 

a reflecta asupra ei și pentru a revizui  acțiuni și acțiuni și decizii necesare și posibile. De aceea, 

aprecierea profesorilor din perspectiva  instrucției trebuie să se întemeieze, printre alți factori, pe o 

înțelegere profundă a predării și învățării, a elevilor și a materiei și pe felul cum aceste componente 

interacționeză în procesul de predare-învățare în clasă. 

Și în sistemul educațional românesc au apărut o serie de contribuții semnificative  în dezvoltarea  

domeniului predării. ”Nu există un singur mod în care elevii   învață și cu atât mai puțin nu există nici 

un singur mod în care aceștia pot fi învățați” scrie profesorul Ioan Cerghit care definește predarea ca 

”pe un ansamblu complex de acțiuni și comportamente didactice specifice ,destinate producerii  

învățării” 

În învățământul preșcolar ,în cadrul căruia îmi desfășor activitatea , predarea  are un caracter, 

sistemic, subordonată fiind obiectivelor formării personalității. Prin acest aspect, ea este diferită de 

cea din familie, dar totodată  se deosebește și de cea școlară, de lecție, fiind mai flexibilă, mai adecvată 

celor mici. Jocul domină ca formă de activitate și metodă de educare, dar este completat de alte 

activități ce se apropie oarecum de învățarea școlară. 

Metode specifice învățământului preșcolar: 

   Modernizarea  metodologiei didactice reprezintă un element fundamental al reformei 

pedagogice  deoarece, în formarea copilului ,metodele joacă rolul unor prețioase instrumente de 

cunoaștere a realității de acțiune reală, de integrare în societate. Ele nu privesc doar educatorul, care 

le vehiculează, ci și copilul, care devine prin metodele moderne principalul beneficiar al propriei 

activități de descoperire, de activitate  reală sau fictivă, însușindu-și alături de cunoștiințe, priceperi, 

deprinderi și calea de a ajunge la ele, de ale utiliza în situații noi, de a face transferuri între diferite 

categorii de cunoștiințe sau de la teorie la practică și invers. 

Clasificarea metodelor se realizează după mai multe criterii: scopul urmărit, evoluția lor istorică 

(tradițional-moderne), sarcina didactică prioritară (de dobândire a cunoștiințelor, de formare a 
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priceperilor și deprinderilor, de consolidare, de verificare și evaluare, de recapitulare  și sistematizare 

), după natura activității pe care o solicită (metode activ –practice, intuitive, verbale ș.a). 

Activitățile din grădiniță sunt un antrenament al capacității de învățare ,în măsura în care sunt 

adaptate particularităților și capacităților  de învățare specifice vârstei. Numai prin cunoașterea 

psihologiei copilului și a personalității fiecărui copil în parte, educatorul poate să-i organizeze 

experiența de în așa manieră  încât să-i faciliteze accesul de cunoaștere și  să-i amplifice capacitățile 

de asimilare  de noi cunoștințe, de formare a unor deprinderi de muncă intelectuală esențiale  în 

adaptarea  la activitatea școlară. 

Educatorul își pune amprenta pe alegerea unei forme de organizare  sau a alteia prin stilul 

personal preferat ,prin calitățile personalității  și competența didactică. 

Cel educat influențează forma de organizare preponderentă  prin vârstă, particularități 

individuale (unii copii cer sprijin, alții se autoconduc), numărul de copii din grupul ce participă la 

activitate  și chiar prin relațiile interpersonale  stabilite sau coeziunea grupului. 

Educația preșcolară nu se reduce la pregătire intelectuală, ci reprezintă mai cu seamă educația 

simțurilor, a comportării civilizate, a stapânirii de sine, a voinței ,a creativității și autonomiei 

personale, a atitudinii pozitive față de semeni și mediul ambiant.  

Eforturile de reînnoire a educației preșcolare pun accentul pe aspectul formativ, educativ al 

procesului de influențare a dezvoltării   personalității copilului și  pe utilizarea unor strategii didactice 

adecvate vârstei și caracteristicilor personale ale fiecăruia. 

     

Bibliografie: 

-Dan Potolea ,Ioan Neacșu,Romiță B.Iucu , Ion-Ovidiu Pâinișoară :”Pregătirea 

psihopedagogică –manual pentru definitivat  și gradul didactic II” ,Editura Polirom ,Iași ,2008. 

-Elisabeta Voiculescu ”Pedagogie preșcolară” –Editura  Aramis ,2003. 
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Activitatea de evaluare online la disciplina Religie 

 

 
Propunător: Prof. Matei Nicoleta Diana,                                                                                            

Școala Gimnazială nr. 1 Măldăeni, Teleorman 

 

 

 
Manualul digital de Religie, 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: 
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Bibliografie: 

 

***, https://www.manuale.edu.ro/Manualele digitale de Religie 
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Școala de acasă - exemple de bune practice 

 

Prof. înv. primar Matei Sultănica                                                                                       

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Câmpia Turzii, jud. Cluj 

 

Perioada de pandemie a revoluționat modul în care profesorii și-au organizat actul didactic. 

Atmosfera familiară a sălii de clasă a fost înlocuită cu învățarea la distanță, instaurată în regim de 

urgență, pentru elevi și profesori, în casele lor. Învățarea autentică se petrece în măsura în care 

învățătorul acceptă copilul așa cum este el și-i înțelege problemele, sentimentele, acordându-i o 

considerație pozitivă, necondiționată.      

Avantajele și dezavantajele școlii online sunt multe, atât pentru elevi cât și pentru profesori. 

Școlarii mici au avut nevoie de prezența permanentă a unui adult pentru a-i familiariza cu tehnologia, 

cu platforma educațională, pentru a le încărca temele, a le lista materialele necesare, pentru a interveni 

în situații excepționale. Dar, cu toate neajunsurile, copiii au avut mai mult timp de odihnă, părinții au 

avut posibilitatea de-ai monitoriza mai îndeaproape, iar confortul de acasă, le-a oferit condiții optime 

de învățare.      

O bună organizare a lecțiilor, o selecție atentă a conținuturilor, a metodelor și instrumentelor de 

lucru au făcut din lecțiile online activități de învățare plăcute, elevii având posibilitatea să analizeze, 

să gândească critic, să ofere soluţii. Școlarii mici au nevoie de multă atenție, sprijin, înțelegere, 

susținere.         

Zoom-ul a fost platforma de conferințe video pe care am folosit-o la clasă, prin intermediul ei 

am trimis mesaje și fișiere de orice tip și screen share-ul, care mi-a oferit posibilitatea de a împărtăși 

cu elevii informații prin urmărirea ecranului laptopului.    

Google classroom este o clasă virtuală, în care am adăugat elevii, am organizat-o pe discipline, 

am creat teme sau anunţuri. Tema putea fi atribuită întregii clase, unui grup sau chiar individual, 

reușind astfel o tratare diferențiață a elevilor. Era vizibil cine a terminat tema şi cine mai are de lucru. 

Această aplicație oferă posibilitatea notării elevilor și a de feedback-ului. 

               

Wordwall este o platformă pe care am realizat activităţi personalizate, interactive pentru elevi. 

Am creat teste, rebusuri, jocuri de cuvinte - anagrame, adevărat sau fals, cuvinte lipsă, întrebări. Acest 

tip de activități solicită elevilor un efort mental sporit, iar depășirea obstacolelor duce la dezvoltarea 

lor intelectuală și la creșterea încrederii în resursele proprii. În procesul învățării, descoperirea și 

problematizarea se îmbină în mod necesar.  Sunt angajate în procesul de învățare și unele funcții 

creative: emoția, surpriza, îndoiala, ceea ce favorizează dorința de rezolvare și de competiție. 
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Învățarea prin joc a fost deosebit de eficientă, elevii au depășit barierele nesiguranței, au dobândit 

cunoștințe noi, și-au format deprinderi de vorbire corectă, s-au integrat eficient în activitatea clasei. 

Google Jamboard - este o aplicaţie pentru colaborare online ce poate fi comparată cu o tablă 

virtuală unde mai mulţi participanţi pot scrie, desena concomitent pe o tablă. Toţi participanţii pot 

vedea imediat (sincron) modificările făcute. Această aplicație am folosit-o cu succes la CLR și la 

MEM. Elevii erau mult mai atenți, participau activ la lecție, adresau întrebări, formulau răspunsuri 

variate, erau atrași de acest mod de învățare.     

                                             

Acestea sunt doar câteva exemple din școala online. 

https://jamboard.google.com/d/1SmUENYP0Z2VvD2Zxm94uE8P51ESmX7x0eyElDKiS9i4/

edit?usp=sharing  

https://jamboard.google.com/d/1uciRd3Bs9tvHalJBqMo0oP4QTbcokxhBkKLmesI__HQ/edit

?usp=sharing 

Predarea online mi-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit mult mai 

flexibile. Important este să îți oferi, ție, ca dascăl, spațiu și timp pentru a accepta și a integra 

schimbările și resursele digitale, pentru a putea merge mai departe.  

 

Bibliografie: 

1. Bucur, C. - Ghid activităţi didactice online - Universitatea din Bucureşti, 2020.  

2. Tatu, A. - Ghid în utilizarea instrumentelor digitale - CCD Bucureşti 2020 

 https://scoalapenet.ro/ 

  

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

1327

https://jamboard.google.com/d/1SmUENYP0Z2VvD2Zxm94uE8P51ESmX7x0eyElDKiS9i4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1SmUENYP0Z2VvD2Zxm94uE8P51ESmX7x0eyElDKiS9i4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1SmUENYP0Z2VvD2Zxm94uE8P51ESmX7x0eyElDKiS9i4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1uciRd3Bs9tvHalJBqMo0oP4QTbcokxhBkKLmesI__HQ/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1uciRd3Bs9tvHalJBqMo0oP4QTbcokxhBkKLmesI__HQ/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1uciRd3Bs9tvHalJBqMo0oP4QTbcokxhBkKLmesI__HQ/edit?usp=sharing
https://scoalapenet.ro/
https://scoalapenet.ro/


 

“EDUCATIE FARA FRONTIERE!”                                                                         

ATELIER DE CREATIE: “ZAMBET DE COPIL!” 

 

MATITA I. MIHAIELA                                                                                       

PROFESOR DISCIPLINE TEORETICE MUZICALE                                            

FORME MUZICALE                                                                                                   

LICEUL DE ARTA “BALASA DOAMNA” TARGOVISTE 

 

 

Bun gasit! 

Facem primii pasi in acest subiect pornind de la etimologia cuvantului EDUCATIE, ce deriva 

din “educative” si exprima cultivarea, hranirea, cresterea. OMUL in viata sociala. 

De-a lungul timpului a primit nenumarate definitii, pornind de la cele ale lui Platon si Aristotel 

si pana in timpurile noastre, a facut o referire la o actiune umana. 

Comenius in lucrarea “Didactica magna” , aminteste de semintele cu care suntem inzestrati de 

la nastere si anume: stiinta, moralitatea, religiozitatea. 

……………………………………………………………………………………………….. 

In perioada actuala, cea a sec.XXI, inteligenta si capacitatea creatoare a omului au fost solicitate 

mai mult ca oricand, au devenit adevarate “provocari”, ceea ce s a intamplat si in predarea-invatarea 

ON-LINE. 

Cu totii, profesori, parinti, copii (toate nivelurile de invatamant) si-au unit eforturile pentru a 

invinge, pentru a depasi aceasta situatie. 

Si iata, intr-o oarecare masura au reusit: 

- Profesorii s-au inscris la cursuri de predare si aplicare a metodelor eficiente ON LINE; 

- Parintii au inteles ceva mai mult rolul scolii si al profesorului in invatare si educare; 

- Copiii, indifferent de varsta ne-au zambit si ne-au sprijinit in trecerea de la TRADITIONAL 

la MODERNITATE, fiind mai bine adaptati noilor tehnologii. 

In cadrul atelierelor de lucru, adolescentii si-au adus contributia in mod evident la aceasta 

evolutie prin natura intrebarilor si a problematicii indreptate, orientate  catre pregatirea pentru 

VIATA. 

Cu stiinta, cu daruire, cu interes BETI a vorbit despre  importanta cunoasterii unui instrument 

muzical. Ea si-a ales vioara si cunoaste importanta studierii si aprofundarii unei partituri prin “analiza 

muzicala”. 

Dupa cum ii spune si denumirea ANALIZA MUZICALA, munca este asidua si migaloasa . Nu, 

nu s-a speriat si a incheiat lucrarea cu un zambet, spunand ca a “reusit si in ON LINE”, iar la cei 16 

ani ii place mai mult scoala, invatarea in format fizic. Toti copiii cu partiturile musicale “pregatite” 

stand in jurul pianului pentru a urmari impreuna cu profesorul fiecare fragment musical analizat. 

Colega ei, DELIA (17 ani) “declara” ca i-a placut si ON LINE, auditiile muzicale pe care le-a 

primit pe CLASSROOM, dar si materialele cu toatr explicatiile detaliate. 
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Dar…., pentru lucrarile realizate impreuna cu profesorul si colegii, pentru “analizele formale” 

desfasurate la clasa pentru evaluarile si autoevaluarile din timpul orei de curs, prefera intalnirea fizic 

la scoala. Chiar daca acum “penduleaza” intre Academia de Polities au Muzica Militara, recunoaste 

ca studiul pianului si al saxofonului au disciplinat-o si au ordonat-o in organizarea muncii ei. Nu ii 

lipseste niciodata “zambetul”. Daca plange, pentru ca I se mai intampla si asta, nu uita ca “in final” 

sa aduca un suras. 

Avem si proiecte de viitor in cadrul atelierului. Impreuna cu THEODOR, violoncellist cu multe 

premii dobandite cu BOGDAN clarinetist atasat de tenacitatea SI BEMOL MAJOR, cu ALBERT 

solist vocal, ca doar a studiat 10 ani pian si canto popular, cu totii de aceeasi varsta, sa compuna si sa 

interpreteze o melodie. 

“ZAMBET DE COPIL” care, de ce nu, devina slagar international. 

EDUCATIA nu are frontiere si dorim ca Zambetele sa nu le oferim ON LINE, ci in intalniri la 

scoala cu AMIRA, ce sustine proiecte de voluntariat si…., cu chitara ei fac legatura intre doua culture, 

cea paterna si cea maternal (arabo-romana)…..intalniri pe strada sau in parc cu ANDREI si 

EMANUEL ascultand muzica in interpretarea lui GHEORGHE ZAMFIR sau arii din operele lui 

VERDI. 

CE E MAI FRUMOS, decat sa vezi un “ZAMBET DE COPIL?” sincer, nevinovat, plin de 

bucuria fiecarei CLIPE. 
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STIMULAREA MOTIVAȚIEI ÎNVĂŢĂRII 

LA ELEVUL INTEGRAT CU CES 
 

 
Prof. Matiuț Monica-Mirela 

Școala Gimnazială „Dacia” – Oradea 
 

 

Elevul cu dizabilităţi trebuie considerat ca făcând parte din societate. Nu putem să-l ascundem, 

nu are nevoie de mila noastră, ci de sprijinul nostru necondiționat, permiţându-i să trăiască alături de 

ceilalţi copii, ca parte integrantă a comunităţii. Teoretic, fiecare copil tebuie să aibă şanse egale la 

educaţie.  

Urmând deviza socializării copiilor cu dizabilităţi: «Învățând împreună, copiii învață să trăiască 

împreună!», tragem concluzia că termenul de socializare se referă, de fapt, la integrare. Integrarea în 

școală reprezintă procesul de includere în şcolile de masă/clasele obişnuite, la activităţile formale şi 

non-formale ale copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. Majoritatea profesorilor din 

învățământul de masă, fac eforturi deosebite pentru a se adapta copiilor cu CES, încercând să găsească 

diverse soluții la problemele cu care se confruntă.  

Se observă unele progrese în rândul elevilor integrați cu CES în cazul utilizării unor forme de 

organizare a clasei, anumitor metode de predare, învățare și evaluare sau a anumitor materiale 

didactice, care reușesc să atragă atenția. În cazul organizării clasei, lucrul în echipe îi ajută pe copiii 

cu dificultăți de învățare. Făcând parte dintr-o echipă copiii primesc întotdeauna sprijinul colegilor, 

astfel că le este mai ușor să rezolve sarcinile primite. Totodată simt că au locul lor bine definit în 

cadrul grupului, ceea ce le crește motivația de a învăța.  

Utilizarea unor mijloace didactice diversificate poate fi un prim pas în transmiterea și receptarea 

mesajului, fixarea și consolidarea noilor noțiuni. Laptopul, videoproiectorul, flipchartul, creioanele 

colorate, instrumentele muzicale pot transforma lecția monotonă într-una interactivă pentru toți 

copiii, nu doar pentru cei cu cerințe speciale. 

Utilizarea unor metode activ-participative, care să-i atragă pe toți elevii unei clase garantează 

de cele mai multe ori reușita unei lecții. Majoritatea elevilor integrați cu CES au capacitate 

intelectuală redusă, iar de multe ori profesorului îi este dificil să găsească cea mai ușoară metodă de 

lucru în cadrul orei, mai ales că trebuie întotdeauna să coreleze instruirea cu restul elevilor clasei. 

Iată câteva metode eficiente de ȋnvăţare, descrise de profesorul universitar, Alois Gherguț ȋn 

cazul elevilor integrați cu cerinţe educative speciale: 

Turul Galeriei: ȋn grupuri de trei sau patru elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un 

produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, rotindu-

se de la un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul oferit de 

colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 

Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. Știu/Vreau să 

știu/ Am ȋnvăţat: se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și după aceea se 

formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică 

ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor.  
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Activitatea dirijată de citire – gândire: presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii pot 

face predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. Jocurile didactice sunt preferate de 

majoritatea elevilor cu CES deoarece reușesc să le capteze atenția prin utilizarea unei preocupări 

permanente a lor, jocul.  

Alte metode activ-participative mai sunt: interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă 

și trei circulă, linia valorilor, masa rotundă.  

Un rol important ȋn recuperarea și integrarea acestor elevi ȋl au și activităţile de terapie 

educaţională (terapia ocupaţională, meloterapia, dezvoltarea autonomiei personale, ludoterapia), 

scopul fiind acela de a forma deprinderi de viaţă cotidiană (asigurarea ȋngrijiri propriului corp și a 

locuinţei, folosirea serviciilor din comunitate) cultivare a capacităţilor și aptitudinilor pentru muncă 

(elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze diverse activităţi productive care ȋl pot ajuta ulterior 

ȋn găsirea unui loc de muncă specific) și educarea abilităţilor pentru petrecerea timpului liber.  

În stimularea motivației pentru învățare este importantă și atitudinea și comportamentul 

profesorului față de întreaga clasă și față de copiii cu CES. Este important ca profesorul să empatizeze 

cu acești copii, să le ofere sprijin necondiționat și să le faciliteze integrarea in colectiv. De modul în 

care profesorul îi privește depinde și felul în care vor fi percepuți de întreaga clasă. De crearea unui 

climat favorabil în colectivele de elevi din care fac și ei parte răspunde profesorul, iar un climat 

propice poate contribui la dezvoltarea motivației pentru învățare.  

Reuşita activităţilor în cazul instruirii în interiorul clasei si a elevilor cu presupune efort dublu, 

atât în cazul copiilor cât și al profesorului. Profesorul trebuie să găsească calea de mijloc în care 

instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la 

particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul educativ. Alternativă a 

învăţământului special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor de sprijin pentru copii cu 

posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către școala specială. 

„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste 

roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai 

încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp, dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” Comenius 
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Școala on line 

 

Prof. Mătrăgună Claudia,                                                                                                 

Colegiul Tehnic „ Henri Coandă” Tg- Jiu 

 

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.. 

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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Avantajele școlii on line 

 

Prof. Mătrăgună Magdalena,                                                                                             

Liceul cu Program Sportiv, Tg-Jiu 

 

 

Avantaje ale sistemului de învățământ online:  

– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic 

îndelungat și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge 

la mare distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților 

(trafic mai redus în orașele aglomerate precum București); 

– se evită condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite); 

– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee; – copiii se obișnuiesc mai bine 

cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv (anterior, copiii de vârste mai mici 

erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin cu programele, 

browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop); 

– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică;  

– dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 

programe care permit chiar evaluarea instant;  

– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil; 

– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi  

– o problemă în unele școli urbane în special;  

– teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel 

nu erau dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul 

online; 

– dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul 

educațional, acestea pot uniformiza modul de predare;  

– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, 

pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar 

utiliza sisteme de catalog online);  

– copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest 

lucru nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie 

– „mi s-a întrerupt conexiunea”);  

– copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate 

caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei 

– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format 

fizic (adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii); 

Dezavantaje evidente ale învățământului online în România 
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– lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni 

suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); este în plan ca Ministerul Educației să 

cumpere tablete pentru circa 250.000 de copii din medii sociale defavorizate, iar mediul privat 

(inclusiv ONG) ar putea acționa de asemenea în acest sens, acolo unde este nevoie; dispozitivele de 

acest gen sunt însă destul de sensibile mai ales la utilizarea de către copii, iar service-ul / înlocuirea 

va fi o problemă care va afecta procesul cursiv de educație în mediile defavorizate (să nu uităm că 

există și gospodării fără curent electric în mediul rural). 
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Învățarea online – o provocarea actuală a sistemului de educație 

 

 

prof. Matrosenco Iuliana 

Școala Gimnazială ,,Orizont,, - București, Sector 6 

 
 

,,Fiecare zi ne învață ceva nou.”Euripides 

 

Fiecare zi a ultimului an școlar a constituit o nouă provocare pentru toți cei implicați în formarea 

copiilor de pretutindeni.  

Poate că instituția numită ,,școală,,- din orice colț al mapamondului, a suferit schimbări majore 

ce au contribuit la redefinirea organizării demersului didactic, a relaționării cu elevii și de ce nu la o 

nouă dimensiune a comunicării umane.  

Pretutindeni s-au căutat soluții pentru ca adaptarea să fie rapidă, iar ,,costurile” acesteia, nu cele 

materiale, ci acelea care presupun atingerea idealurilor educaționale specifice fiecărui stat să fie 

minime. Statele lumii și-au propus asigurarea accesului la educație pentru toți copiii, indiferent de 

vârstă, religie, naționalitate sau statutul social al familiei.  

În ceea ce privește România, o bună parte din logistica necesară atât pentru elevi, cât și pentru 

cadrele didactice, a fost asigurată de către stat. Trebuie subliniat faptul că pentru multe familii, chiar 

și de dascăli, costurile materiale au fost ridicate.  

Mulți profesori s-au văzut nevoiți să achiziționeze dispozitive sau să acceseze aplicații ce au 

necesitat costuri materiale substanțiale, în multe situații. 

Adevărata provocare a constituit-o utilizarea bazei materiale – dispozitivele - de către toți 

beneficiarii. Au fost identificate discrepanțe majore între mediul rural și cel urban sau între școli din 

aceeași localitate, în ceea ce privește accesul la internet și mai ales în ceea ce privește competențele 

utilizatorilor în manipularea diverselor dispozitive sau aplicații.  

Mulți părinți s-au văzut nevoiți să ,,învețe” alături de copiii lor manevrarea dispozitivelor și 

accesarea aplicațiilor. Au devenit astfel parteneri activi ai predării online, au căutat să asigure copiilor 

condiții prielnice prin care să compenseze lipsa participării copiilor la cursurile din cadrul școlilor. 

În aceste timpuri, greu de imaginat acum câțiva ani, profesorul a fost cel care a trebuit să se 

adapteze rapid schimbărilor, să descopere noi tehnici de lucru, să manevreze dispozitive și aplicații 

astfel încât conținuturile vizate de programele școlare să fie parcurse și mai ales înțelese  de către 

elevi. Au fost nevoiți să descopere noi metode prin care să formeze competențele specifice la elevi și 

mai ales să dezvolte gândirea critică și creativitatea copiilor.  

Cadrul didactic a fost nevoit să asigure un buget de timp mai mare pentru pregătirea 

demersurilor didactice derulate online deoarece a trebuit să selecteze materiale adecvate temei, să 

propună diverse forme de evaluare online și mai ales să verifice temele sau portofoliile realizate de 

către elevi.  

Permanent, a căutat să aplice și online anumite rutine cu care elevul era obișnuit și anume, 

respectarea unui program de lucru și nu în ultimul rând respectarea deprinderilor de comunicare între 

partenerii de dialog, fie colegi sau profesori.  

Măiestria și tactul pedagogic de care au dat dovadă cadrele didactice în această perioadă se vor 

vedea în timp urmărind evoluția psiho-socio-emoțională a copiilor, nevoiți să se adapteze acestor 

vremuri. Ei au fost destul de încercați în această perioadă-lipsa jocurilor specifice copilăriei, 

distanțarea față de tot ceea ce însemna prieten, coleg sau dascăl a dus la o regândire a relațiilor 

interpersonale și de relaționare în rândul grupurilor.  

Concluzionând, putem spune că această pandemie a condus la reorganizarea sistemelor de 

educație din întreaga lume și a statutului fiecărui beneficiar direct sau indirect al educației.  
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Școala, între tradiție și tehnologie 

 

Prof. înv. preșc. Mazâlu Antonela                                                                             

Grădinița P. P. Nr. 36, Brașov 

 

Procesul de învățare definește oamenii la orice vârstă. Existența umană în sine este condiționată 

de învățare; pentru a supraviețui suntem nevoiți să învățăm: să cunoaștem mediul în care trăim, să îi 

cunoaștem pe cei lângă care trăim și, cel mai important, să ne autodepășim permanent. 

Acțiunea definitorie a școlii este educația, considerată un proces exclusiv destinat omului și 

care vizează disciplinarea și civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal de personalitate umană, 

propus și dorit chiar de societate.  

În ultima perioadă am asistat și am fost actorii unui adevărat experiment  în domeniul educației. 

Peste tot în lume sistemele educaționale au fost nevoite să se adapteze situației și să se reinventeze. 

Milioane de copii au fost nevoiți să stea în casă și profesorii au fost provocați să își desfășoare 

activitatea online, să învețe să utilizeze diverse tehnologii și platforme digitale pentru a continua 

predarea și pentru a păstra legătura cu elevii.  

Chiar dacă a existat o deschidere atât din partea profesorilor, cât și din partea elevilor și s-a 

demonstrat faptul că se pot adapta la noul mod de abordare a educației și la un nou mod de 

comunicare, unii dintre ei au întâmpinat unele dificultăți precum lipsa unui dispozitiv de conectare, 

lipsa conexiunii la internet și, nu în ultimul rând, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei, fie din 

partea părinților, fie din partea profesorilor. 

Analizând această perioadă atât din perspectiva profesorului, cât și din cea a părintelui, pot fi 

enumerate câteva avantaje ale învățării online și ale învățării la clasă, ignorând de această dată 

dezavantajele pe care ambele moduri de învățare le pot avea. 

Fiind nevoiți să stea în casă, elevii își petrec mai mult timp cu familia, cu părinții și beneficiază 

de sprijinul acestora în realizarea sarcinilor primite de la dascăli. Activitatea lor se desfășoară într-un 

mediu familiar, liniștit, fără zgomotul și agitația din clasă. Nefiind obligați să se deplaseze între școală 

și casă, beneficiază de timp în plus, care poate fi folosit atât pentru odihnă, cât și pentru studiu.  

Învățarea online favorizează învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini la elevi prin utilizarea 

tehnologiei a instrumentelor și a platformelor de e-learning. 

Pe de altă parte, învățarea în clasă este mai potrivită pentru școlarii mici, dar și pentru cei până 

la vârsta adolescenței, participarea fizică la cursuri ajutându-i să interacționeze cu semenii de aceeași 

vârstă, să fie mai disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică 

și vigilența mentală. Tot aceasta este cea care îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. 

Profesorii au posibilitatea să-și cunoască elevii, să le descopere punctele forte și punctele slabe, să 

acționeze ca mentori și să-i ghideze în urmarea unei cariere. 

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășescă direct opiniile și să-și clarifice propriile 

întrebări cu profesorul, obținând răspunsurile imediat. 

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită interacțiunii continue dintre profesor și 

elevi, deoarece îi ajută pe cei din urmă să afle informații utile, specifice, direct de la o persoană 

experimentată, spre deosebire de informațiile generale, găsite pe internet. 
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În prezent putem vorbi despre o învățare combinată, care îmbină situațiile de învățare față în 

față cu cele online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este integrată în curriculum 

depinde de fiecare școală. Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară față în față 

este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale elevilor și pentru a permite fiecărui elev să 

învețe 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, realizându-se astfel o personalizare a învățării. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR DE TERAPIE OCUPAȚIONALĂ                                         

ÎN ÎNSUȘIREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Educator Dana Mazilița                                                                                          

Școala Gimnazială Specială “Sfântul Mina”, Craiova 

 

În perioada februarie - aprilie, s-a desfășurat în școala noastră proiectul educativ „Sănătos și 

voios, cu mediul prietenos”, proiect la care au participat numeroși colegi, realizând fiecare activitățile 

propuse într-un mod cât mai original.Scopul proiectului a fost acela de a-i îndruma pe copii să adopte 

un stil de viață sănătos, prin consumul echilibrat de fructe și legume, iar în articolul de față, mi-am 

propus să vă prezint ce am reușit să realizez împreună cu elevii de la clasa mea, în cadrul fiecărei 

etape a proiectului. 

Plantele Mele 

În cadrul acestei activități, am sădit împreună cu copiii semințe de  legume și plante aromatice 

și au aflat câteva lucruri  despre evoluția acestora , participând la îngrijirea lor. 

Cea de a doua activitate, denumită” Stil de viață sănătos”  

Medicul școlii le-a prezentat copiilor câteva aspecte legate de alimentația sănătoasă, am discutat 

despre fructele și legumele pe care le preferă, dar și cele care nu le sunt pe plac, și câteva reguli de 

igienă alimentară. 

Poate cea mai plăcută activitate dintre toate pentru ei a fost “Rețete inedite”, o activitate pe care 

fiecare clasă a desfășurat-o cât mai creativ, în bucătăria amenajată în școala noastră. Noi am făcut 

împreună o rețetă de Smothie, pe care ei au denumit-o” sucul sănătos”, și pentru realizarea căreia s-

au implicat în spălarea, curățarea și stoarcerea fructelor, bineînțeles sub  atenta mea supraveghere. 

 Ultima etapă a proiectului, pentru care am muncit poate cel mai susținut, a fost cea de realizare, 

în cadrul orelor noastre de Terapie Ocupațională, a unor colaje de fructe și legume. Am folosit 

tehnicile de lucru învățate de-a lungul timpului, iar ca material de bază am folosit hârtia și hârtia 

creponată, pentru că  cel mai mult ne place să lipim.  

La final, am realizat un panou cu lucrările lor, panou pe care l-am înscris în concurs și pentru 

care am fost premiați. Pe parcursul activităților, copiii au reușit  să recunoască cât mai multe fructe și 

legume, să reţină care sunt principalele beneficii aduse de fructe și legume organismului uman, să 

conştientizeze importanţa consumului de fructe și legume pentru sănătatea fiecăruia dintre noi, să 

înțeleagă rolul pe care îl au vitaminele în viața noastră- ele   dându-ne putere să luptăm împotriva 

bolilor și  a microbilor care ne îmbolnăvesc.  

Mâncând fructe și legume, ne păstrăm sănătatea! 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 

 
Prof. înv. Primar: MAZUREAC IULIA-DOMNICA 

Școala Primară Jichișu de Jos, jud. Cluj 

 

 
 

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 professor, efectuarea de activități, cum ar fi 

sarcini, grupuri de lucru, raportul activităților întreprinse de către elev și 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 

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

1341



•           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. 

 
Bibliografie:     

 

www.didactform.snsh.ro; www.edupedu.ro; www.didactic.ro  
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ȘCOALA ON-LINE – PĂRERI PRO ȘI CONTRA 

 

Prof. înv. preșc.: MEDGID MELEC                                                                            

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3                                                                               

structură GRĂDINIȚA P. P. NR. 3 MANGALIA 

 

 În vreme de pandemie toate lucrurile se petrec online; astfel, nici grădinița nu a făcut excepție, 

devenind și ea grădinița online. Nu mai merg copiii la grădiniță, vine grădinița la copii. 

Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării la cursurile online, au făcut ca atât 

educatorii, cât și părinții să treacă prin emoții grele.  

Cadrele didactice au depus mari eforturi în a se adapta noilor realități educaționale, în sortarea 

activităților care să se potrivească acasă și în online. A preda online e o provocare pentru educatori, 

trebuie să fim extrem de inventivi. 

Ceea ce lipsește cel mai mult în această perioadă este socializarea. 

Programul stabilit la nivelul unității, a cuprins propuneri de activități educative care să vină în 

sprijinul preșcolarilor, a părinților acestora și a cadrelor didactice în adaptarea la presiunea socială și 

personală, datorată crizei actuale pe care o traversează întreaga comunitate, în condițiile învățării la 

distanță. 

Grădinița online a adus cu sine o mulțime de provocări, atât pentru copii și cadre didactice, cât 

și pentru părinți. 

Activitățile grădinițelor au fost supuse schimbărilor, prin programe făcute pentru cei mici, dar 

și în sprijinirea părinților. Mai întâi, am început cu revizuirea a ce ne dorim și a ce putem să facem.  

A urmat crearea unui plan pentru asigurarea continuității în educație prin intermediul mediului online, 

prin găsirea de soluții care să le ofere sprijin părinților. Apoi am trecut la implementare. 

Activitatea cu copiii se desfășoară într-un grup al părinților și al educatoarelor, unde încărcăm 

materialele de lucru, filmulețe, sugestii de lectură și cântecele, mai exact, pe platforma,, Teams”. 

Rezultatele nu sunt întotdeauna satisfăcătoare. 

Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, este aspectul cel mai dificil în efectuarea 

activităților de acasă. În cazul preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil. Nu toți 

copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu 

educatoarea, lipsește. 

În același timp, educatoarea trebuie să țină cont de particularitățile de vârstă ale copiilor, de 

modul în care ei asimilează informațiile, modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate 

aloca părintele zilnic, pregătirea și realizarea activităților dar și de obiectivele educaționale pe termen 

mediu și scurt. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității noastre în grădinița noastră este 

comunicarea permanentă cu părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult decât înainte, am 

păstrat un dialog constant cu părinții, iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți, feed-back-

ul fiind unul pozitiv. 
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 Perioada izolării este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 

schimbările de rutină care apar, părinții trebuie să gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice 

și cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarilor. 

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. 

Implicându-l pe copil în activități plăcute și interesante, cadrele didactice pot diminua nivelul 

de stres resimțit la nivelul întregii familii.  

În concluzie, educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți împreună: cadre didactice, părinți, 

copii, iar grădinița online are și aspecte pozitive, are și aspecte negative, însă un lucru este cert și 

anume că este unica soluție ca învățământul să continue în această perioadă pandemică. 
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Școala tradițională vs școala online 

 

Prof. înv. preprimar Meiroșu Liliana Georgeta                                                                  

Șc. gimnazială Vădeni, jud. Brăila 

 
Cu toții știm că pentru a ne dezvolta, toată viața învățăm și încercăm să ne perfecționăm la locul 

de muncă sau în viața de zi cu zi. Învățăm de la cei din jur, din ceea ce vedem că înseamnă mod de 

viață- uneori înțelegem greșit- sau de la cei ce ne pregătesc organizat, instructiv în școli. De-a lungul 

timpului instruirea didactică s-a perfecținat, dacă la inceputuri erau doar lectura, oratoria și elementele 

generale, în timp au apărut sportul, dezvoltarea fizică, activitățile extracurriculare. Dupa aceea a venit 

era digitală si toată lumea si-a indreptat atenția catre computer și tehnologie.  

Treptat dispar tablele negre cu creta albă și apar monitoarele, proiectoarele, calculatoarele și 

totul se digitalizează, se transformă în curs online. Treptat sau brusc, tineri sau bătrâni, toți ne adaptăm 

noii schimbări și această perioadă a pandemiei a dovedit că se poate, dar cu multe sacrificii, asta fiind 

dovedit de fenomenul “școala online vs școala tradițională”. 

1. Școala tradițională- implică un cadru didactic care își desfasoară activitatea intr-un mediu 

controlat pentru a preda lectia. 

2. Școala online- toate cursurile sunt ținute online. Nu exista o clasă plină cu elevi care să fie 

supravegheați de un profesor. 

Haideți să vedem câteva dintre avantajele fiecărei metode în parte. 

Școala tradițională 

Multe persoane preferă această metodă de a invăța. Ele găsesc această metodă de invățare mai 

informativă și o descriu ca fiind eficientă. Desigur, există și persoane care preferă școala online care 

o descriu ca fiind mai ușoară și mai puțin stresantă. 

Școala este necesară pentru un copil, să invețe să socializeze cu oamenii din jur. Interacțiunea 

cu ceilalti copii este o parte crucială in dezvoltarea copilului și il ajută să isi dezvolte stima de sine si 

personalitatea. Unele din avantajele scolii traditionalea sunt urmatoarele: 

1. Este benefică atât pentru elev cat si pentru profesor. Ajută la disciplinarea elevilor, ajută 

elevul să interacționeze cu alții șii il dezvoltă ca om. 

2. Activitățile de la scoală îi țin pe elevi activi,implicați în proiecte și îi ajută să se dezvolte 

fizic. 

3. Profesorii pot interacționa cu elevii, îi pot cunoaște mai bine, le pot ințelege slăbiciunile si 

atuurile și îi pot indruma in viață. 

4. Sesiunea de intrebari si raspunsuri se desfasoara mult mai rapid si eficient pentru că 

profesorul poate raspunde in timp real. 

5. Cu caiete si cărți, elevii pot invăța mai ușor. De asemenea pot să se uite prin carțile si caietele 

din anii precedenți pentru a-și aminti unele informații. 

6. Lecturile recomandate de un profesor si ședințele individuale cu copiii pentru a-i ajuta cu 

nelămuririle lor sunt neprețuite. 
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7. Vorbele de incurajare din partea profesorului catre elev inaintea examenelor ii pot spori 

încrederea elevului și acesta poate să se descurce mai bine. 

Acestea sunt doar câteva aspecte ale școlii tradiționale și de ce aceasta este utilă.  

Școala online 

Treptat, computerele au început să înlocuiască omul în unele sectoare de activitate și lucrurile 

s-au schimbat. Metodele de comunicare s-au schimbat, educația s-a schimbat si a făcut viața tuturor 

mai comfortabilă. Cursurile online pentru copii sunt mult mai flexibile. Cei care vor sa invețe nu sunt 

restrictionați la un singur curs. 

Copilul poate invăța oricand și oriunde.  

1. Invățatul online este bine cunoscut pentru flexibilitatea pe care o oferă. 

2. Multe cursuri se pot găsi pe internet. 

3. Le permite copiilor să invețe mai relaxat. 

4. Este ușor de inteles si are cursuri mult mai avansate pe care copii le pot găsi. 

5. Face invățatul sa fie ușor, eficient si mai rapid. 

6. Cursurile online le permit copiilor care nu au posibilitatea de a ajunge la cursuri să invețe de 

acasă. 

7. Acces la material de studiu 24/7. 

Pandemia COVID-19 a afectat intradevar pe toata lumea dar școala online ne-a ajutat sa 

continuăm educarea copiilor. Interacțiunea socială s-a modificat dar ne putem modifica viața și s-o 

continuăm la alt nivel. 
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Strategii didactice interactive 

 

Prof. înv. Primar: Melinte Adriana                                                                              

Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Hârlău 

 
 

Modelul curricular actual, centrat pe competențe răspunde cerințelor actuale ale vieții 

profesionale și sociale. În procesul de învățământ se urmărește formarea și dezvoltarea unui sistem 

de competențe educaționale funcționale, de bază, competențe necesare elevilor pentru a-și continua 

studiile sau pentru a se încadra pe piața muncii. 

Pentru profesori, demersul metodologic centrat pe competențe constă în elaborarea proiectelor 

și adaptarea predării la diferite categorii de elevi, informarea elevilor asupra așteptărilor, clarificarea 

nivelului de performanță minim acceptat și a celor de extindere. Furnizarea de criterii pentru 

evaluarea rezultatelor, asigurarea progresului, obținerea rezultatelor, oferirea setului de rezultate 

finale, stabilirea metodelor și tehnicilor de predare pentru elevii care rămân în urmă. 

Actualul Curriculum pentru învățământ primar pune accentul pe formarea de competențe 

conform celor două cicluri de achiziții: ciclul achizițiilor fundamentale (cuprinde Clasa pregătitoare, 

Clasa I și Clasa a II a) și ciclul de dezvoltare (cuprinde clasa a III a și clasa a IV a). Astfel, demersurile 

specifice proiectării și implementării unor strategii de instruire și învățare trebuie să se facă în manieră 

integrată. Un model de predare integrată este cel acre promovează învățarea experiențială. Modelul 

lui Kolb propune: experiența concretă, observarea reflexivă, conceptualizarea și experimentarea 

activă.  

Beneficiarii educației sunt angajați responsabil în procesul învățării, se încurajează 

comunicarea și relațiile interpersonale. În ceea ce privește educatorul, acesta trebuie să dea dovadă 

de abilitate metodologică pentru integrarea curriculară: coordonare între temele abordate clasic și cele 

integrate, stabilirea modalităților de evaluare formativă, întocmirea schemei orare coerente, în 

conformitate cu  planul cadru. 

În ceea ce urmează voi enumera principiile care stau la baza construirii strategiilor didactice 

interactive: scopurile instruirii se discută, se negociază, nu sunt impuse; elevii își construiesc propriile 

înțelesuri și interpretări ale instruirii; sunt promovate alternativele metodologice de predare-învățare-

evaluare. Se pune accent pe învățarea prin descoperire și rezolvarea de probleme. Evaluare va fi 

reflexivă. 

În ceea ce mă privește, am încercat să creez propriul demers didactic, personalizat, modern, 

care să fie compatibil cu stilul didactic, cu obiectivele și conținuturile activităților, cu nivelul clasei 

pe care o îndrum, cu particularitățile individuale ale elevilor. 

Formele de organizare a activităților în această perioadă au alternat: activități frontale, activități 

pe grupe și activități individuale, în funcție de lecțiile planificate și de metodele alese pentru 

desfășurarea lor. 

Atunci când proiectează o lecție, cadrele didactice trebuie să aibă în vedere respectarea unor 

paşi: stabilirea tipului de lecţie pe care-l vor preda; formularea obiectivelor operaționale; identificarea 

resurselor necesare desfîșurării lecției; stablirea strategiilor didactice și a modalităților de evaluare. 

Contextul actual ne obligă să folosim tipuri de instruire care utilizează mediul virtual,  Astfel, 

instrumentele web vor fi utilizate pentru dezvoltarea de competențe specifice disciplinelor la care 
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predăm. Cadrul didactic are rolul de a organiza învățarea într-o manieră cât mai adecvată pentru a 

duce elevii la nivelul așteptat, să certifice achizițiile elevului în termeni de rezolvare de situații 

concrete. 

În continuare voi enumera câteva avantaje ale platformei Asq.ro, pe care o utilizez frecvent la 

clasă în acesastă perioadă. În calitate de profesor, am dorit să găsesc o modalitate de evaluare, care 

să se facă îm timp real, să fie transparentă și corectă. Astfel am descoperit instrumentul acesta. Pentru 

profesori avantajele constau în faptul că: se pot da teme  și teste elevilor direct pe platformă; testele 

nu trebuie să fie  corectate de profesor, pentru că automat, pe baza baremului, calculatorul trimite 

rezultatul; se poate lucra diferențiat cu elevii; constituie o resursă de materiale; pot urmări în timp 

real cum lucrează elevii. 

Elevii sunt stimulați cu puncte, premii și recompense. Ei lucrează în ritmul lor propriu. Pot 

încerca să lucreze și alte exerciții, de late discipline. Primesc feedback imediat ce termină testele și 

își pot vedea colegii din clasă în aplicație. Învățând, aceștia intră în competiție; au la dispoziție și 

jocuri și explicații video. 

Pe lângă platforma asq.ro, mai utilizez aplicațiile kahoot, wordwall, platforma google, padlett, 

edmodo. 

Învăţarea individuală on line- oferă posibilitatea învăţării în propriul ritm, a utilizării propriului 

stil de învăţare. Materialele didactice utilizate în învăţarea individuală a conţinuturilor specifice 

disciplinelor sunt oferite online şi dispun de următoarele caracteristici: sunt atractive și interactive; 

permit monitorizare și feedback, ajută elevii în învățare. 

Interactivitatea (intercațiuni elev-elev; elev-profesor; elev- conținuturi) online este strategia pe 

care o folosesc în lecții, folosindu-mă de atuurile platformelor și aplicațiilor digitale, de alternanța 

predării sincrone cu cea asincrone. 

 

Bibliografie: 

• Armstrong, Thomas, (2017), Multiple Intelligences in the Classroom, 4th Edition, Alexandria, 

ASCD (cap.12) 

• Egan, Kieran, (2007), Predarea ca o poveste, București, ed. Didactica Press 

• Iucu, R. (2008). Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative, Iași, Editura Polirom 

• Mihăescu, M., Măncescu M., (2010), Metode activ-participative aplicate în învățământul 

primar, București, ed. DPH 
 

Surse web: 

• https://www.managementstudyguide.com/strategy-statement-components.htm 
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Invățământul online versus învatamantul traditional 

 

Prof. Melinte Mihaela 

 

Ce este educația online? 

Învățarea online are loc pe internet și este o formă de învățare la distanță. Aceasta poate fi 

organizata sincron, atunci cand profesorul conduce activitatea de invatare sau asincron, elevul 

studiind prin intermediul materialului transmis. Conținutul poate fi livrat ca text, imagini și 

videoclipuri si poate include evaluări online sau activități interactive. 

Ce este educația tradițională?  

Educația tradițională are loc într-o clasă cu un profesor care planifică și prezintă o anumită 

lecție. Profesorul poate utiliza diverse instrumente educaționale, prezentări ale elevilor, activități de 

grup sau perechi, exerciții sau activități individuale. Se organizeaza teste sau evaluări și se stabilesc 

temele pentru acasă. 

Studiile au arătat că atât predarea online, cât și cea la clasă sunt eficiente. În unele scenarii, 

învățarea online poate fi chiar mai eficientă. Acest lucru depinde de mai multi factori precum elevul, 

infrastructura tehnologică și subiectul abordat. Unul dintre factorii critici într-o experiență de învățare 

online de succes este implicarea elevilor. Într-o clasă tradițională, profesorul monitorizează în mod 

constant implicarea elevilor, solicitand feedback permanent. Implicarea elevilor este esențială pentru 

învățarea online de succes.  

Care este avantajul educației online? 

Evitarea riscului de imbolnavire in colectivitate, in perioadele de risc, disponibilitatea anumitor 

cursuri, la care elevii nu ar avea acces in orasul sau satul in care locuiesc, costuri mai reduse fata de 

educația tradițională sau flexibilitatea orarului, sunt cateva avantaje importante ale educatiei online.  

De asemenea se pot organiza cu usurinta cursuri sau prelegeri ale unor experti aflati la distanta. 

Cursurile online vin cu capacitatea de a înregistra prelegeri online și de a le pune la dispoziție 

pentru vizualizarea repetată de către student, pentru a facilita învățarea. În cele din urmă, resursele 

digitale pot fi actualizate rapid și ușor cu conținut nou sau mai relevant, după este necesar, ceea ce 

înseamnă că elevul poate accesa cele mai recente informații din domeniul respectiv. 

Care sunt dezavantajele educației online? 

Un dezavantaj important este corectitudinea evaluărilor online. Este dificil pentru profesor să 

monitorizeze o evaluare online în care elevii pot avea un browser deschis în căutarea răspunsurilor 

sau mesagerie instant prin care primesc ajutor de la alti elevi. 

De asemenea, 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. 

Abilități de comunicare – ascultarea colegilor din clasă, discutarea subiectelor, apărarea 

argumentelor și ascultarea opiniilor altora dezvoltă abilități de comunicare interpersonală. Acestea 

sunt unele dintre beneficiile unei săli de clasă tradiționale, iar aceste abilități sunt dificil de dezvoltat 

într-un curs online, în special atunci când activitatile se desfasoara asincron. 
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Izolare socială – unii studenți, în special cei care nu sunt angajați sau implicați în alte activități, 

pot experimenta o anumită formă de izolare socială atunci când participă la un curs online. Chiar dacă 

există șanse de a interacționa cu ceilalți studenți online, conversațiile informale și discuțiile dintre 

elevi într-un cadru tradițional de clasă sunt dificil de reprodus. 

Care sunt avantajele educației tradiționale? 

Lucrul în grup – o parte esențială a experienței tradiționale la clasă este interacțiunea dintre 

elevi și colaborarea la proiecte de grup. Aceste proiecte pot fi finalizate într-un mediu online, dar nu 

permit același nivel de interacțiune socială și învățare informală ca într-o sala de clasă. 

Abilități interpersonale – stând într-o clasă cu colegii și învățând să interacționeze cu un 

profesor, se cultivă abilități interpersonale critice. Aceste abilități sunt utile în alte situații din viața 

personală și profesională a elevilor. 

Presiune – o clasă tradițională are un program stabilit, cu termene limită și ore stabilite pentru 

finalizarea lucrărilor. Elevii trebuie să învețe să lucreze în medii cu presiune ridicată, o abilitate care 

este transferabilă în alte domenii ale vieții lor. 

Vorbitul în public – a fi nevoit să pui întrebări într-o clasă întreagă sau să dezbați punctul tău 

de vedere în fața unui profesor construiește încrederea în capacitatea de a vorbi în public a unui elev.  

Așadar, ambele modalități de organizare a procesului de învățare aduc avantaje și dezavantaje. 

Studiile au arătat că eficienta învățării online este direct proporțională cu vârstă elevului. Pentru 

preșcolari și elevii de clase primare, conexiunea care se creează prin interacțiunea directă cu 

învățătorul sau profesorul de la clasa are un rol hotărâtor în parcursul școlar al acestora.  
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Caracterul practic-aplicativ al lecției de educație fizică                                                           

– lecție de actualitate 

 

Prof. Melinte Petru Bogdan                                                                                                

Școala Gimnazială Deleni 

 

Educația fizică este prevăzută în toate planurile de învățământ, pentru toate clasele, la toate 

ciclurile de instruire. Curriculum - ul școlar trebuie să definească un cadru flexibil, coerent, în care 

cooperarea și competiția, gândirea critică, independentă, atitudinile sociale pozitive, exprimarea 

liberă și argumentată a opiniilor să fie elemnetele definitorii ce definesc personalitatea elevului. 

Curiculum - ul școlar la disciplina Educație fizică urmărește realizarea finalităților referitoare 

la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor. Dezvoltarea fizică armonioasă şi corectă are în 

vedere copilul şi tânărul în perioadele de vârstă în care se pot exercita influenţe favorabile asupra 

creşterii şi dezvoltării organismului, atât în sfera funcţională, cât şi în cea somatică. Constatarea că 

organismul copilului nu se compară cu cel al adultului este un fapt recunoscut de toţi specialiştii 

domeniului educaţiei fizice.  

Problema în sine are o importanţă deosebită, deoarece începutul activităţii sportive la copii 

coincide, în timp, cu formarea proceselor biologice ale organismului, educaţia fizică şcolară acţionând 

la vârste în care organismul traversează etape însemnate în creşterea, dezvoltarea şi maturizarea sa, a 

organelor, aparatelor, funcţiilor şi sistemelor, acestea fiind supuse unor continue perfecţionări şi 

împliniri.  

Organismul tânăr în perioada de dezvoltare ''cere'' să fie stimulat în mod multilateral, deoarece 

numai în felul acesta se asigură o stare bună de sănătate, pe de o parte, dar şi în baza viitoarelor 

performanţe sportive, pe de altă parte. Proporţionalitatea şi armonia formelor corpului, ţinuta corectă 

şi estetică, indicii funcţionali ridicaţi, calităţile motrice de bază, realizate în egală măsură, formarea 

şi consolidarea deprinderilor motrice de bază, interesul pentru practicarea exerciţiilor fizice, sunt 

principalele elemente definitorii ale unei instruiri multilaterale. 

Din punct de vedere somatic și funcțional, educarea deprinderilor motrice este rezultatul 

multiplelor influenţe asupra organismului, în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şi reprezintă consecinţa 

acţionării în mod deliberat prin intermediul unor mijloace şi structuri analitice precis localizate la 

nivelul fiecărui segment, lanţ muscular, regiune sau articulaţie. Influenţarea sistematică a proceselor 

de creştere şi dezvoltare prin mijloace deliberat concepute şi încadrate în sisteme precise de acţionare 

constituie o sarcină de bază a educaţiei fizice şcolare şi cu precădere pentru clasele ciclului gimnazial 

de învăţământ.  

Mijloacele, metodele şi condiţiile educaţiei fizice şcolare, legităţile învăţării mişcărilor şi 

educării calităţilor fizice oferă mari posibilităţi de influenţare eficientă nu numai a dezvoltării fizice 

a omului ci şi a sferei spirituale, permiţând rezolvarea cu succes a unor serii de probleme referitoare 

la conţinutul educaţiei morale, estetice şi intelectuale. 

Prin intermediul lecţiei de educaţie fizică şcolară, pentru a fi realizat pe deplin obiectivul 

privind dezvoltarea multilaterală a elevilor este necesară, utilizarea acelor mijloace şi metode care să 

garanteze dezvoltarea armonioasă a tuturor calităţilor fizice şi crearea unui fond suficient de bogat de 

priceperi şi deprinderi motrice de importanţă vitală. Forma de bază de organizare și desfășurare a 

procesului didactic o reprezintă lecţia, în care sub conducerea unui cadru didactic specializat, într-un 
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anumit interval de timp, elevii desfășoară o activitate comună sub formă de învățare. În afara cadrului 

temporal egal pentru toate tipurile de lecţii, cel spaţial şi anume conţinutul, structura, dinamica şi 

metodica sunt proprii ca şi cele ale aplicării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor însuşite. Toate 

aceste elemente caracteristice asigură unitatea funcţională a lecţiei, repetabile în structura planului de 

învăţământ al anului şcolar.  

Metodica elaborării conţinutului lecţiei de educaţie fizică, permanent subordonată obiectivelor, 

izvorăşte din finalităţile şi instrucţiunile programelor didactice şcolare, a desfăşurării ei în 

succesiunea şi cu frecvenţa îndeplinirii acestora, constituie o activitate care reclamă profesorului de 

educaţie fizică o gândire pedagogică şi o competenţă cu totul aparte. 

Teoria şi practica lecţiei de educaţie fizică şcolară reprezintă un proces evolutiv didactic, care 

trebuie cunoscut, fie pentru a explica nivelul actual de abordare, fie pentru a-i analiza limitele, 

tendinţele şi resursele.  

Conţinutul lecţiei de educaţie fizică reprezintă ''totalitatea exerciţiilor incluse în dimensiunile 

lecţiei, în concordanţă cu tematica şi dotarea ei şi cu potenţialul mediu al elevilor, iar prin formă se 

înţelege modul de organizare şi de succesiune a părţilor sau verigilor lecţiei în care se depozitează şi 

se valorifică conţinutul acestora ''1. Între formă şi conţinut este o relaţie didactică, care prin 

interdependenţă asigură unitatea procesului de învăţământ.  

Factorul determinant al acestui raport este conţinutul, a cărui cantitate şi calitate obligă forma 

să se adapteze şi să-i ofere condiţiile realizării depline. Folosirea atletismului ca mijloc al educaţiei 

fizice, instruirea fizică multilaterală şi pregătirea atletică polivalentă, duc la stimularea organismului.  

Această preocupare, de iniţiere şi de exersare a elementelor tehnico-fizice din cele mai diverse 

probe din atletism contribuie la formarea unor deprinderi motrice specifice, la formarea şi dezvoltarea 

calităţilor motrice de bază, la formarea unor calităţi de voinţă şi morale deosebite, necesare oricărui 

tânăr pentru integrarea sa în viaţa socială.  

Atletismul cuprinde exerciţii naturale necesare în viaţa de toate zilele a omului. Natura şi 

conţinutul acestor exerciţii se adaptează perfect la particularităţile de vârstă şi sex ale acestei perioade. 

Caracterul practic – aplicativ al educației fizice duce la creșterea capacității de muncă, 

înzestrarea elevilor cu priceperi, deprinderi și obișnuințe transferabile în activitatea productivă, 

dezvoltarea acelor calități motrice solicitate în aceste activități, munca în echipă, disciplina, ordinea 

și exigența. 

Spre deosebire de alte discipline de învățământ, la educație fizică, existența și utilitatea 

mijloacelor de învățământ reprezintă condiția de bază pentru obținerea calității și eficienței unei lecții. 

Ele sunt create și utilizateîn funcție de nivelul de învățământ, atât pentru educația fizică școlară cât și 

pentru structurile sportive de performanță. 

 

 

Bibliografie: 

• Alexe, N.şi colab. Antrenamentul sportiv modern, Bucureşti, Editura EDITIS, 1993.-p.531 

 

 

 
1 Alexe, N.şi colab. Antrenamentul sportiv modern, Bucureşti, Editura EDITIS, 1993.-p.531 
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Unealta digitală preferată 

 

Menchu - Rosal Florentina,                                                                                             

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tg. Neamţ 

 

 

În perioada şcolii online s-au descoperit şi s-au folosit resurse digitale inovatoare, iar multe 

dintre ele rămân utile şi atractive şi în clasa tradiţională, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Cea 

mai cunoscută este, cu siguranţă, aplicaţia Kahoot, dar şi altele precum Socrative, Plickers, Google 

Forms etc. 

 

O aplicaţie pe care eu o prefer înaintea altora este Quizizz. Încă de la început, aspectul grafic şi 

dinamismul au avut un cuvânt greu de spus atunci când a venit momentul alegerii uneltelor online 

pentru crearea şi distribuirea de întrebări şi teste care să-i atragă imediat şi pe elevi şi care să-i menţină 

în teritoriul lor obişnuit. Aşa că atunci când am descoperit-o, Quizizz m-a convins mai mult decât mă 

aşteptam. Aceasta, pe lângă cele două caracteristici de mai sus care o trimit în lista favoritelor, le 

oferă elevilor posibilitatea de a răspunde întrebărilor online în trei moduri diferite: într-un joc direct 

de tip Kahoot, ca temă atribuită şi în ritm propriu.  

 

Înregistarea este uşoară şi se realizează prin intermediul contului de Google, dar elevilor cărora 

li se trimite un Quizizz le este accesibil jocul şi fără a se înregistra sau a descărca o aplicaţie anume.  

Quizizz este o aplicaţie fantastică tocmai prin faptul că oferă multiple opţiuni şi posibilităţi.  

 

Astfel, întrebările pot fi modificate şi personalizate astfel încât profesorul să-şi transforme actul 

de predare-învăţare-evaluare într-unul extrem de plăcut, ludic şi eficient în acelaşi timp. Cel care 

generează întrebările este profesorul, apoi le dă „Play” şi elevii intră pe pagina aplicaţiei, introduc un 

cod pe care tot profesorul îl distribuie şi jocul de pe dispozitivele proprii nu mai întâmpină niciun 

obstacol. 

 

Printre alte posibilităţi pe care le oferă Quizizz este şi cea de a selecta ca întrebările multiple 

introduse în chestionare să fie publice sau private. De asemenea, se pot duplica şi apoi edita în funcţie 

de gust şi context didactic.  

 

Aplicaţia permite adăugarea de imagini, de fişiere audio şi video. Cei care doresc pot chiar să 

printeze întrebările create sau să distribuie joculeţele în Google Classroom sau pe alte platforme.  

 

În plus, se poate alege un interval de timp diferit pentru răspunsul la fiecare întrebare şi se pot 

crea colecţii. Un Quizizz poate fi distribuit prin email, link sau reţele de socializare şi i se pot adăuga 

diferite tipuri de întrebări (test, anchetă, întrebări deschise, completarea de spaţii goale, răspunsuri 

multiple etc.) 

 

În concluzie, fiind compatibilă cu toate dispozitivele, o asemenea resursă este unealta excelentă 

pentru a-i atrage pe elevi şi pentru a le oferi beneficiile învăţării prin joc în mediul cu care s-au 

familiarizat de la vârste foarte fragede.  

 

Actul didactic devine o fascinaţie permanentă şi-i păstrează pe toţi actorii educaţionali adaptaţi 

şi bucuroşi. 
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Mai jos ofer câteva fotografii şi linkul joculeţului Quizizz pe care l-am propus elevilor în cadrul 

activităţii dedicate zilei de 1 iunie 2021: 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/60b3a6b91e0159001b7038c4 
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ȘCOALA TRADIȚIONALĂ ȘI ȘCOALA ON-LINE 

 

Prof. înv. Primar Merfu Loredana 

 

 

Ultimul an a adus schimbări majore în desfășurarea învățământului, atât pe plan mondial, cât și 

în țara noastră.  

Învățământul on-line a fost destul de greu de gestionat în perioada de început, pentru fiecare 

dintre noi. Ne-am confruntat cu probleme zi de zi, dar, ca orice lucru nou ne-a oferit șansa de a ne 

perfecționa prin cursuri on-line. 

În perioada de început a învățământului on-line, am avut clasa a IV-a și a fost mai ușor de 

gestionat situația, având în vedere că elevii știau să scrie și să citească. Fiind mai mari ca vârstă s-au 

descurcat mai bine și au fost atrași de acest tip de învățământ.  

În anul următor, la clasa pregătitoare, învățarea pe calculator s-a dovedit a fi mai dificilă, dată 

fiind vârsta copiilor. Am reușit să stârnesc interesul celor mici folosind filmulețe, poezii animate și 

diverse animații pentru cifre și litere.  

Chiar dacă învățământul on-line este ofertant, acest își atinge scopul împletit cu învățământul 

tradițional și metodele moderne. Nimic nu se compară cu o oră de curs cu prezență fizică. 

Calculatorul, tableta sau telefonul pot veni în completarea cunoștințelor pentru o perioadă 

scurtă, pentru evaluare sau fixare. Predarea cunoștințelor se face cu mult succes față în față. Chipurile 

copiilor reflectă nivelul de înțelegere, cei mici au nevoie de ajutor. 

Mâna unui școlar mic trebuie dirijată atunci când pășesc în tainele literelor și ale cifrelor. Un 

rol important îl au dialogul, privirea, vocea. Materialul intuitiv ajută copiii să înțeleagă mai ușor 

noțiunile noi. 

Împletite, cele două modalități de învățare, dau rezultate bune, 

Personal, consider că pentru început, învățământul on-line trebuie folosit în scopul de a atrage 

copilul de vârstă școlară mică și de a-i stârni curiozitatea, bazele însă, se pun cu creionul în mână, 

după metodele tradiționale. Fiecare lecție poate fi completată folosind calculatorul și diversificând-o 

cu metode moderne.  

Ar fi trist ca în clasele primare, copiii să nu învețe să scrie cu litere de mână, să nu numere 

palpând obiecte și să nu simtă emoția și satisfacția propriului efort. 

În concluzie, școlarii de vârstă mică nu pot fi autodidacți, motiv pentru care învățământul on-

line poate veni în completarea cunoștințelor, dar nu poate înlocui învățământul față în față. 
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Învăţământul on-line avantaje şi dezavantaje 

 

Prof. înv. preşcolar Merin Daniela Valentina 

 

 

Învățarea on-line putem spune că este o formă alternativă de învățământ unde se încearcă să se  

asigure continuitatea procesului didactic în condiții normale cât mai aproape de cel tradiţional, cu 

ajutorul instrumentelor informatice de comunicare la distanță şi prin aplicarea a noi metode de 

predare. 

 

În această perioadă, care dureaza mai bine de un an, atât elevii cât şi cadrele didactice au 

încercat să se adapteze la noul stil de predare şi se încearcă o învăţare online de calitate.  

 

Cadrele didactice fac cursuri pentru proiectarea instruirii online şi caută metode şi procedee cât 

mai atractive şi benefice elevilor. Învăţarea online pentru a da rezultate la fel ca şi învăţarea 

tradiţională, trebuie să se axeze pe o forma de învăţare mixtă, trebuie să se realizeze un act cat mai 

interactiv.  

 

În această perioadă am costatat atât avantaje cât şi dezavantaje la învăţarea online. 

 

Printre Avantajele învăţării online putem spune despre: 

 

• Accesul la conţinut multimedia- fiecare elev învaţă să aibă acces mai repede la informaţii; 

• Crearea unui grup comun – toţi elevii primeau informaţia în acelaşi timp şi care putea fi 

accesată şi ulterior sau când aveau neclarităţi; 

• Distribuirea materialelor mai rapidă; 

• Lipsa bullying-ului- fiind totul virtual unii copiii mai emotivi se pot exprima şi se simt mai în 

siguranţă pentru că nu sunt atacaţi de alţi colegi; 

• Feed-back este primit în timp real. Elevii pot face schimb de informaţii, păreri, experienţe. 

 

Dezavantajele învăţării online sunt: 

 

• Dificultăţi în utilizarea tehnologiei- nu toţi elevii au cursuri de TIC, unii părinţi, mai ales cei 

din zonele rurale nu au acces la tehnologie şi nu ştiu să o folosească; 

• Lipsa semnalului- în unele zone rurale nu există semnal la telefon; 

• Lipsa întâlnirilor faţă în faţă- din cauza că totul este virtual elevii ajung să nu mai comunice, 

nu mai reuşesc să-şi exprime sentimentele, astfel devenind mai interiorizaţi. 

 

În concluzie putem spune că este mai bine să avem o învăţare tradiţională în care să integrăm 

tehnologia, prin diverse filmuleţe, joculeţe interactive.  

 

Dar la bază trebuie să stea tot intracţiunea faţă în faţă a profesorului cu elevul, pentru a se 

cunoaşte,să li se observe punctele tari şi unde sunt lacune, pentru a învăţa să ne exprimăm emoţiile şi 

să nu devenim nişte roboţi. 
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COLABORAREA DINTRE SCOALA SI FAMILIE,                                     

PARTENERIAT BENEFIC COPILULUI 

 

Prof. înv. primar Merlusca Mioara Irina                                                                                  

Sc. Gimn. ,,Costachi s. Ciocan’’, Comanesti, Bacau 

 

Educaţia este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de 

comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial.  

De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a 

acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 

Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. 

În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

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. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 

adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni 

dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile.  

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 

părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 

reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala.  

În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o 

pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca 

o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare 

cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 

moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul   familiei intervine 

astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate  să conducă pe o cale greşită 

dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că 

acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească  şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre 

care Daniel Goleman ,,Inteligenţa emoţională’’, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur 

în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 
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2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 

3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 

4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 

5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 

6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 

idei şi sentimente; 

7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 
 

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. 

• Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se 

identifică  tot  mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  

părinţilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative. 

• „Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  m

are  ca  azi” – Boutin  şi  During,  1994. 

 

Bibliografie: 
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CLASS DOJO                                                                                                             

Platformă de gestionare a clasei 

 

Prof. înv. primar Meteș Adela Letiția                                                                            

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Ighiu/jud. Alba 

 

 
 

În august 2011, Sam Chaudhary și Liam Don au fondat în San Francisco (California) o companii 

de tehnologie educațională. Perfecționându-se permanent, Class Dojo a devenit o excelentă platformă 

de gestionare a clasei la care se pot conecta profesorii, elevii și părinții. 

Până în prezent, în  95% din școlile din SUA se utilizează Class Dojo. La nivel internațional, 

este agreată de profesorii din 180 țări. Folosită în special în mediul privat de educație din România, 

Class Dojo rezolvă simplu și elegant nevoia de comunicare și informare pentru toate părțile implicate 

în viața ‘de zi cu zi’ a copilului și tocmai de aceea a intrat timid, dar sigur și în sistemul public. 

Funcțiile de bază ale platformei sunt:  

- monitorizarea comportamentelor elevilor; 

- evaluarea/monitorizarea sarcinilor de lucru; 

- conectarea/comunicarea permanentă și în timp real cu familia elevului. 

În Class Dojo există 3 tipuri de conturi, interconectate: 

*Contul profesorului- Profesorul crează sălile de clasă și elevii participanți, este responsabil de 

gestionarea scorurilor fiecărui elev, de postarea materialelor de studiu, a temelor de casă, de 

asigurarea feedback-ului, de interacțiunea cu părinții. 
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*Contul elevului- Elevul poate să-și personalizeze avatarul, să verifice scorul pe care l-a 

obținut, să vizualizeze materialele de studiu și temele de casă postate de profesor, să încarce materiale, 

să comunice în mod confidențial cu profesorul (în portofoliul personal) sau public cu profesorul și 

colegii (în ,,Class Story”). Nu poate vedea scorurile sau activitatea altor elevi și nici mesajele 

schimbate între părinți și profesor.  

*Contul părintelui-Părintele poate vizualiza întreaga activitate a copilului, poate vizualiza 

,,Class Story” sau poate trimite mesaje profesorului. Nu poate vedea portofoliul sau progresul altor 

copii. 

Caracteristici cheie: 
 

Profesorii pot crea un cont pentru fiecare elev de pe platformă. 

Odată conectați, profesorii pot seta activități pentru elevi făcând clic pe butonul albastru „Creați 

activitate”. Acest lucru permite profesorilor să creeze șabloane pentru răspunsurile 

elevilor. Formatele de activitate acceptate includ intrări de text, fotografii, desene sau înregistrări 

video.  

 

Există mai multe moduri în care elevii pot încărca conținut, acestea sunt enumerate mai jos:  

 

• Fotografii: Imaginile pot fi realizate folosind camera nativă de pe dispozitivul utilizat. Elevii 

pot face fotografii cu munca lor și pot adăuga texte explicative. De asemenea, pot adăuga text la 

imaginile lor sau pot desena pe imagine pentru a include informații suplimentare. 

• Videoclipuri: elevii pot înregistra videoclipuri, pe care le pot încărca pe platformă pentru 

feedback de la profesorul lor. 

• Desen: Elevii pot folosi acest instrument pentru a crea diagrame care pot fi încărcate pe 

platformă și pot adăuga narațiuni pentru a explica funcționarea lor. 

• Camera Roll: Elevii pot încărca imagini din camera de rulare și pot adăuga narațiune și text 

în mod normal. 

• Worksheet: Elevii pot să completeze fișele de lucru online, direct pe materialul trimis de 

professor; 

• De asemenea, elevii pot încărca fișiere, de exemplu documente, PDF-uri etc., până la o 

dimensiune maximă de 10 MB.  

  

 

Surse bibliografice: 

teach.classdojo.com/#/classes/5d5fd53c45e75d73d959fcec/ 

DistanceLearning/Platforms/classdojo 

 

  

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

1360



 

Școala de acasă în pandemie 

 

MEZAT LAVINIA LUCIA                                                                                      

COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE DRAGOȘ SATU MARE 

 
În contextul pandemiei COVID 19, în țara noastră s-a ales ca desfășurarea cursurilor să aibă loc 

în sistem online pentru a preveni răspândirea virusului SARS-COV-2, astfel școala s-a mutat în casele 

elevilor și ale profesorilor.  

Orele on-line au revoluționat sistemul de învățământ prin folosirea diverselor mijloace și 

platforme interactive pentru a facilita Învățareî elevilor.  

În al doilea rând au existat foarte mulți elevi care nu dețineau dispozitive, cum ar fi telefon, 

tabletă sau laptop, cu care să se poată conecta la ore, aceștia fiind privați de accesul la educație. 

Pentru o comunicare eficientă profesor-elev și elev-profesor în cadrul orelor on-line este 

necesar să nu apară barierele în comunicare cum ar fi lipsa internetului, slaba conexiune și dificultăți, 

ale profesorilor respectiv ale elevilor, în a utiliza diferite platforme educaționale. 

Lipsa rutinei zilnice de a se pregăti pentru a merge efectiv la școală a se întâlni fizic cu colegii 

și profesorii, a dus la creșterea anxietății elevilor. 

Aspectele pozitive ar fi faptul că elevii nu au pierdut un an de școală în contextul pandemiei 

actuale, profesorii și-au reinventat metodele de predare și au folosit mijloace moderne de predare-

învățare-evaluare iar elevii au fost încântați de noile perspective educaționale și s-au adaptat cu 

ușurintă la noiile condiții de învățământ. 

Exceptând pandemia, pericolul cel mai mare pentru cu copii și adolescenți îl reprezintă 

utilizarea în exces a dispozitivelor electronice, pe care oricum le utilizau și înainte de pandemie, dar 

școala de acasă i-a obligat să petreacă din ce în ce mai mult timp în fața dispozitivelor și singurele 

interecțiuni verbal erau doar pe rețelele de socializare. 

În concluzie, școala de acasă a fost benefică ca și o soluție salvatoare de moment, dar 

interacțiunea și comunicarea față în față nu poate fi înlocuită de nici un dispozitiv. 
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UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE                                                    

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

prof. Meze Maria Margareta                                                                                         

Liceul Tehnologic, „Dr. Florian Ulmeanu”, Ulmeni 

 

În contextul provocărilor societale, survenite în primăvara anului trecut, atât profesorii, cât şi 

elevii trebuie să se adapteze şi să facă faţă noilor schimbări, inclusiv celor din educaţie.  

Aşadar, platformele, aplicaţiile şi metodele moderne reprezintă esenţa acestui nou mod de 

predare-învăţare–evaluare online. Evoluţia exponenţială în domeniul informatic din ultimul deceniu 

a determinat apariţia şi dezvoltarea a numeroase instrumente IT utile procesului didactic şi implicit, 

dezvoltarea mai multor platforme de e-learning, care au devenit tot mai familiare profesorilor şi 

elevilor. 

Prin e-learning înţelegem, în sens larg, totalitatea situaţiilor educative cu o semnificativă 

componentă de TIC, care valorifică deplin competenţa digitală în plan didactic. Platformele de 

învăţare online, sau așa-numitele platforme e-learning, sprijină procesul de învăţare individuală şi 

permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere, pe 

teme diverse. 

Platformele tip e-learning reprezintă un stimul excelent pentru învățare și formare, în special 

pentru persoanele active, dinamice, care apreciază interactivitatea. Platformele electronice pentru e-

learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de învăţare utilizând în mod exclusiv Internetul.  

Platformele electronice cooperative oferă în plus o serie de facilităţi referitoare la partajarea 

informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în cooperare, posibilităţi de a crea discuţii de grup pe 

diferite teme etc. 

 Avantajele platformelor de tip e-learning faţă de sistemul tradiţional de învăţământ sunt: 
 

⚫ accesibilitate, flexibilitate şi confort; 

⚫ independenţa geografică, mobilitatea; 

⚫ prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; 

⚫ metode pedagogice diverse – programele e-learning au la bază diverse metode pedagogice, 

deoarece s-a ajuns la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în 

proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate; 

⚫ individualizarea procesului de învăţare (fiecare elev instruit are un ritm şi stil propriu de 

asimilare), parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid 

şi permanent. 

 Dar utilizarea acestor platforme educaționale prezintă și câteva dezavantaje, cum ar fi: 
 

⚫ necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor; 

⚫ costuri mari pentru proiectare şi întreţinere. 

Varietatea programelor de e-learning este implicit dată de complexitatea conținutului pe care îl 

livrează. Exemple de platforme de tip e-learning: 

⚫ Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envinronment 

⚫ Platforma AeL- Advanced eLearning 
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⚫ eTwinning 

⚫ MyKoolio 

⚫ KAHOOT 

⚫ Classroom 

⚫ ASQ 

⚫ Adservio 

 

Platformele de învăţare online îmbunătăţesc calitativ conţinutul învăţământului, conducând la 

ameliorarea procesului instructiv-educativ prin însuşirea unor procese de învăţare active şi autonome, 

creşterea interesului elevilor pentru instruire, crearea unor medii noi de învăţare formală sau 

nonformală, individuală şi în grup; oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul 

mijloacelor electronice, care sunt pe placul elevilor; sunt uşor accesibile, stimul pentru învăţare, 

interacțiune și colaborare. 

Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că e-learningul nu dorește să înlocuiască sistemele 

educaționale tradiționale, ci să întărească procesul de învățare. 

 

Bibliografie: 

 

Corlat S., Metodologia utilizării Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație în învățământul 

superior, Chișinău. 2001, 

Cucoș C., Informatizarea în educație, Iași. Editura Polirom, 2006 

Cristea S., Dicţionar de pedagogie, București, Editura Litera, 2000 

https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm 

https://www.elearning.ro/platforma-elearning-moodle 

https://www.cnpcv.ro/wp-content/uploads/2018/05/ 

https://www.mykoolio.com/ 
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ŞCOALA ONLINE VERSUS ŞCOALA TRADIŢIONALĂ 

 

Profesor învăţământ preşcolar Mica Ariadna – Florina                                            

Grădiniţa cu P. P. „Grădiniţa prieteniei”, Arad 

 
 „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 

Având în vedere situația în care ne aflăm putem spune că această pandemie a provocat un 

adevărat experiment în domeniul educației. Sistemele educaţionale au fost nevoite să găsească o 

soluţie promptă şi benefică pentru a se adaptat situaţiei. Atât copiii, cât şi profesorii au fost obligaţi 

să rămână acasă şi să-şi desfăşoare activitatea online, să înveţe să acceseze diferite platforme şi 

tehnologii pentru a putea continua predarea şi a păstrarea legăturii cu copiii.  

Profesorii şi copiii au demonstrat că sunt capabili să se adapteze noului mod de abordare al 

educaţiei şi al comunicării. Bineînţeles că la început au existat câteva dificultăţi pe care unii le-au 

întâmpinat şi aici putem aminti lipsa unui mijloc de conectare (telefon/laptop/tabletă), lipsa 

conexiunii la internet, lipsa experienţei în domeniul tehnologiei atât pentru unii părinţi, cât şi pentru 

profesori. 

Astfel, putem realiza o analiză a predării şi învăţări online şi putem trage concluzii cu privire la 

avantajele predării online şi cele ale predării tradiţionale, mai exact ceea ce au avut copiii în plus în 

această perioadă dificilă şi ce le-au lipsit.  

Unul dintre avantajele acestei predări online este faptul că copiii au petrecut mai mult timp în 

familie, alături de părinți, bunici sau alte persoane apropiate şi s-au bucurat de prezența  și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru. Un alt avantaj este că activitatea a fost desfăşurată într-un 

mediul plăcut, familiar şi fără deranjul şi agitaţia din clasă.  

Relaţia dintre şcoală şi familie s-a conturat mult mai mult întrucât părinţii au putut vedea în 

mod direct efortul pe care îl depune cadrul didactic pentru ca procesul de predare şi învăţarea să aibă 

reuşită. Această perioadă a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini a părinților prin 

folosirea instrumentelor și platformelor pe care copiii au lucrat, favorizând totodată colaborarea 

profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, schimb de idei şi materiale. 

În aceste luni de şcoală acasă cel mai mult le-a lipsit copiilor nevoia de socializare şi de 

petrecere a timpului împreună cu colegii. În cadrul activităţilor organizate faţă în faţă, cadrul didactic 

deţine controlul mult mai bine în ceea ce priveşte menţinerea atenţiei copiilor, precum şi în dirijarea 

modului de rezolvare a sarcinilor de lucru individuale. 

Şcoala sau grădiniţa ajută la dezvoltarea autonomiei şi independenţei copilului, favorizând 

totodată dezvoltarea globală a acestuia.  

Cadrul didactic are misiunea de a crea un mediu educaţional stimulativ prin utilizarea 

materialelor didactice atractive, prin crearea de situaţii de învăţare şi concretizarea acestora în 

experienţe de învăţare dezvoltându-i astfel creativitatea copilului. 

Această situaţie este una aparte, iar măsurile luate au fost extraordinare, fiind nevoie de soluţii 

de urgenţă şi de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, cât şi a copiilor şi a părinţilor întrucât 

a fost absolut necesară continuarea învăţării şi comunicării educaţionale. 
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Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile 

învățate de profesori și copii în această perioadă să fie un plus de valoare adus sistemului educațional 

din țara noastră.  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

Sistemul educațional din Estonia 

”Aici cea mai bună școală pentru copilul tău este cea de lângă tine” 

 

 
Michai Anamaria - profesor pentr învățământul preșcolar 

Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindelul Isteț”, Turda 
 

 

 

Sistemul educațional din Estonia, conform rezultatelor PISA, se numără printre cele mai bune 

sisteme de învățământ din lume și conduce detașat în Europa atunci când vine vorba de pregătirea 

copiilor. Estonia s-a transformat dintr-o țară ex-sovietică săracă într-o economie europeană de vârf în 

care sărăcia nu îți stabilește destinul în educație. Mai mult de o treime dintre elevii estonieni din medii 

socio-economice scăzute se numără printre cei mai performanți la testele PISA.    

Un aspect notabil este nivelul de tehnologie folosit de elevii estonieni. Estonia este lider în ceea 

ce privește utilizarea platformelor web și e-școlare. Mai puțin de două procente dintre studenții 

estonieni au o zi de școală obișnuită fără a utiliza internetul.     

Învățământul online în Estonia exista dinainte de pandemie. 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. Toate școlile estoniene, de la 

cel mai depărtat sătuc până la cele din centrul Tallinnului, au aceleași dotări și profesori la fel de bine 

pregătiți. Iar lecția cea mai importantă pe care o oferă este că trebuie să te educi toată viața.   

Estonia a dezvoltat un sistem școlar bazat pe echitate și incluziune:    

Toți elevii au acces egal la educație, iar școlile trebuie să ofere cel mai bun mediu de învățare 

pentru toată lumea, indiferent de contextul socio-economic al elevilor.    

Toți copiii primesc un prânz gratuit la școală, manuale gratuite, transport școlar gratuit și multe 

activități extrașcolare. Sistemul trebuie să aibă grijă de copiii care au nevoie de sprijin suplimentar. 

De exemplu, multe școli oferă și micul dejun pentru elevii care vin înfometați la școală.   

Multe școli au centre de sprijin pentru a ajuta elevii care au dificultăți de învățare sau 

problemele disciplinare. În cazul în care școala este prea mică pentru a angaja un psiholog cu normă 

întreagă sau un terapeut, școala oferă serviciul prin intermediul centrelor de sprijin finanțate de stat. 

Elevii care au dificultăți în a urma curriculumul, obișnuit au un program individual de studiu. 

Repetarea anului școlar nu se practică.         

Deși multe țări oferă un sprijin pentru educația timpurie a copiilor, Estonia garantează dreptul 

la o educație preșcolară finanțată din fonduri comunitare pentru fiecare copil începând cu vârsta de 

un an și jumătate.           

Educația preșcolară este oferită copiilor cu vârste cuprinse între trei și șapte ani în instituții de 

învățământ special dedicate. Scopul principal al etapelor timpurii de educație este de a sprijini familia 

copilului prin încurajarea creșterii și dezvoltării acestuia, luând în considerare individualitatea 

acestora. Facilitățile pentru educația preșcolară sunt oferite de autoritățile locale la cererea părinților.  

Copiilor care au promovat programa preșcolară li se va elibera un certificat care înregistrează 

dezvoltarea copilului. Părinții vor depune acest certificat la școala unde va fi înscris copilul.  

Sistemul educațional de bază obligatoriu din Estonia este școala cuprinzătoare de nouă ani, 

„școală de bază”, pentru care frecvența școlară este obligatorie. Învățământul de bază servește drept 

minim obligatoriu al cerinței de educație generală, care poate fi dobândit fie parțial în școlile primare 

(clasele 1 până la 6), școlile de bază (clasele 1 până la 9) sau școlile secundare superioare care predau 

și programele școlare de bază.  
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Primele trei clase ale școlii primare sunt numite Algkool care poate fi tradus prin „începutul 

școlii” și poate fi confundat cu școala primară. 

Educația de bază este pusă la dispoziție prin intermediul curriculumului național al școlii de 

bază sau al curriculumului simplificat pentru școala de bază. Absolvirea școlii de bază necesită ca 

elevul să învețe programa de învățământ cel puțin la un nivel satisfăcător, împreună cu promovarea a 

trei examene de absolvire a școlii de bază, constând din limba estonă sau estonă ca a doua limbă, 

matematică și un examen pe un subiect la alegerea studentului, precum și finalizarea unei sarcini 

creative. 

După absolvirea școlii de bază, există o serie de posibilități pentru continuarea drumului 

educațional. Există posibilitatea de a obține învățământ secundar general la școala secundară 

superioară, învățământ secundar profesional la o instituție de învățământ profesional sau pur și simplu 

o ocupație. 

Învățământul secundar se bazează pe învățământul de bază și este împărțit în învățământul 

secundar general, oferit de școlile secundare superioare, și învățământul secundar profesional, oferit 

de instituțiile de învățământ profesional.        

Învățământul secundar general constituie un set de cunoștințe, abilități și competențe, stabilite 

în programa națională pentru școlile secundare superioare, a căror dobândire este condiția prealabilă 

pentru studii ulterioare la universități și instituții de învățământ profesional.  Învățământul secundar 

superior nu este obligatoriu.  

Școlile gimnaziale superioare sunt concepute pentru a ajuta elevii să devină cetățeni creativi, 

multi-talentați, maturi social și de încredere, care au descoperit un domeniu de efort care se potrivește 

cel mai bine intereselor și capacităților lor individuale de a-și continua viitorul drum educațional. 

Programul de studii la școala secundară superioară este organizat în cursuri obligatorii și voluntare.  

În școlile secundare superioare, disciplinele sunt împărțite în cursuri. Sarcina minimă de studii 

necesară pentru absolvire trebuie să cuprindă cel puțin 96 de cursuri, care sunt împărțite între cursuri 

obligatorii și opționale. 

Obținerea învățământului secundar general dă dreptul studenților să-și continue studiile la o 

instituție de învățământ superior sau să obțină învățământ profesional.   

Rezultatele învățământului din Estonia se datorează și faptului că școlile respectă cadrul 

curriculumului național care pune accentul pe limbă, matematică și știință, dar sprijină și alte aspecte 

ale dezvoltării. Așadar s-a convenit asupra rezultatelor de bază pe care trebuie să le aibă un elev, dar 

fiecare școală și profesor pot decide cu privire la modul în care ating obiectivele.  
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE 

      ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, CRISTINA DIANA MICLĂUȘ 

LICEUL TEORETIC ,,IOAN BUTEANU”                                                           

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1 ȘOMCUTA MARE 
 

 

Cunoașterea platformelor și instrumentelor digitale este esențială pentru educație, mediul 

profesional, participarea activă în comunitate și societate. În cazul învățământului preuniversitar și 

nu numai, este important să înțelegem competența digitală, în egală măsură să o cultivăm și 

aprofundăm. 

Competențele cheie sunt indispensabile, mai ales în contextul actual, deoarece ele reprezintă un 

pachet cu întrebuințări multiple, transferabil de cunoștințe, abilități și atitudini de care au nevoie toți 

indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziune socială, acomodare socială și 

culturală. 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. Acestă prezentare este un prim 

pas pentru mine, dar și pentru colegi, educatoare /profesori  pentru învățământ preşcolar  spre 

utilizarea tehnologiei în  învățământul preşcolar  sau pentru derularea activităților on-line cu grupa 

de copii.  

În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se 

ușor atenția preșcolarilor și căpătând interes pronunțat din partea părinților. Pentru alegerea 

instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora, ținând 

cont de gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, de dezvoltarea competențelor. Prin 

complexitatea instrumentelor digitale puse la dispoziție, oferă  multiple beneficii pentru preşcolari, 

printre care, 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, împărtășirea experiențelor și a abilităților 

acumulate.  

În următoarele rânduri, vă prezint câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot 

utiliza în facilitarea învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă  sau pentru folosirea lor la 

grupa de copii, pe care eu le-am creat și le folosesc. 

Jocurile, testele, puzzle-urile, fișele interactive sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele 

didactice doarece îşi păstrează simţul ludic și sunt cele mai utilizate la vârstele timpurii. 

Platforma Jingsawplane t(www.jingsawplanet.com) este o aplicaţie care permite încărcarea 

unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese de puzzle în funcţie de 

complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de bucaţi).  

Este o aplicaţie gratuită şi nu este obligatorie  crearea de cont de utilizator. 
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Liveworksheets(https://www.liveworksheets.com)vă permite să transformați foile de lucru 

tradiționale tipărite (doc, pdf, jpg ) în exerciții interactive online cu autocorecție, pe care le numim 

„foi de lucru interactive”.  

Foile de lucru interactive profită din plin de noile tehnologii aplicate educației: acestea pot 

include sunete, videoclipuri, exerciții de drag and drop, alăturare cu săgeți, alegere multiplă, etc., și 

chiar exerciții de vorbire, pe care preșcolarii trebuie să le facă cu ajutorul microfonului. Puteți să vă 

păstrați foile de lucru private, există o limită de 30 de foi de lucru private sau crea cărți digitale. Multe 

dintre foile de lucru pot fi descărcate și în format pdf (dacă autorul a permis această opțiune). Puteți 

descărca 10 foi de lucru pe zi, iar pentru cei care lucrează pe Google Classroom se pot atribui direct 

la grupa formată. 

Un instrument de editare a fotografiilor este Blabberize(https://blabberize.com/),care creează 

animații vorbitoare dintr-o fotografie sau altă imagine. Răsfoiți blaburile gata făcute sau creați altele 

noi. Încărcați o imagine de pe computer, selectați o zonă pentru a deveni „gura” vorbitoare și 

înregistrați sunetul utilizând microfonul sau încărcați un fișier scurt .mp4 de pe computer, asigurându-

vă că „permiteți” accesul la microfonul computerului. Îți poți povesti fotografia  în cele 30 de secunde 

alocate, apoi se salvează când este completă.  

Opțiunile includ marcarea blab-ului dvs. „matur” sau „privat” (care nu este afișat în „ultimele” 

pagini și în alte zone publice). Distribuiți mesajele completate prin e-mail sau încorporate într-o altă 

pagină web, blog sau wiki. Utilizatorii care nu sunt familiarizați cu copierea / lipirea codului de 

încorporare pot partaja simplu prin adresa URL a paginii blab. 

Este important să ne folosim dăruirea ca profesori, iubirea noastră necondiționată pentru copii, 

capacitatea noastră de asimilare și  cunoaștere, de adaptare în diferite situații,  pentru  a crea lucruri 

noi, interesante, captivante, chiar dacă sunt din sfera e-tehnologiilor 

 

Sitografie: 

https://wordwall.net 

DOS- Educație pentru societate,,AȘA DA, AȘA NU!,,(personaje din povești) 

https://wordwall.net/ro/resource/2648211 

NUMERAȚIA ÎN LIMITELE 1-5 

https://wordwall.net/ro/resource/2581631 

Care sunt anotimpurile anului? 

https://wordwall.net/ro/resource/2581344 

https://www.liveworksheets.com/ 

SCUFIȚA ROȘIE-piramida 

https://www.liveworksheets.com/xe1019407te 

FLORILE PRIMĂVERII 

https://www.liveworksheets.com/ml1003839bc 

FRUCTELE DULCI ALE TOAMNEI 

https://www.liveworksheets.com/hm1003393jp 

SUNETUL ȘI  LITERA  G 

https://www.liveworksheets.com/xb1002526le 

POVESTEA IEPURAȘULUI DE PAȘTE-Jurnal grafic 

https://www.liveworksheets.com/rz1555835xh 

https://blabberize.com/ 

OMIDA MÂNCĂCIOASĂ-Poveste 

http://blabberize.com/view/id/1998580 

OMUL DE ZĂPADĂ-Poezie 
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http://blabberize.com/view/id/1955215 

https://www.jigsawplanet.com/ 

OMIDA MÂNCĂCIOASĂ, PUZZLE 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14c6323fb617 

SCUFIȚA ROȘIE, PUZZLE 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b66ff1435af 

ZÂNA TOAMNA,  POVESTE 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=047024b646a8 

MĂRUL BUCLUCAȘ, PUZZLE 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ba7f5fc6065 

FLORILE PRIMĂVERII 

https://www.liveworksheets.com/ml1003839bc 

FRUCTELE DULCI ALE TOAMNEI 
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INVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

 

Prof. înv. preșc.: Micșa Ioana Gabriela 

Grădinița P. P. Nr. 1, Sânnicolau Mare, Jud. Timiș 
 

 

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. 

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. 

În şcoala tradițională învățarea era preponderent explicativ-repro-ductivă sau explicativ-

receptivă. Activitatea de bază era lecţia magistrală, la baza căreia se situa ideea că ştiinţa 

(cunoaşterea) reprezintă un rezultat finit, o sumă de cunoştinţe gata elaborate, pe care învăţământul 

trebuie să le transmită asa cum sunt construite, într-o formă finită, ca produs, accentul punându-se pe 

profesor şi pe predare. Instruirea era redusă la transmiterea unor cunoştinte de-a gata elaborate, la 

expunerea unor concluzii şi răspunsuri dinainte formulate, pe care elevii nu au decât 12 să le recepteze 

şi să le memoreze pentru a fi reproduse atunci când li se solicită acest lucru Deprinderea elevilor să 

gândească şi să acţioneze în mod liber nu constituia o preocupare de prim plan. Predominante erau 

formele expozitive de comunicare a unor cunoştinţe şi judecăţi impuse din afară şi acceptarea lor 

pasivă, în baza autorităţii magistrului. Gândirea elevilor urmează cu relativă exactitate cursul gândirii 

profesorului; suprimându-se fazele descoperirii, ei nu sunt stimulaţi să întreprindă propriile cercetări, 

căutări, încercări. 

Învatamântul modern se conduce după o filosofie a educaţiei, care promovează o nouă 

concepţie despre formarea elevului, despre idealul social-uman, astfel încât activitatea şcolară vine 

în întâmpinarea trebuinţelor dezvoltării individuale şi sociale. Se promovează gândirea creatoare, 

iniţiativa şi cooperarea, capacitatea de decizie, aptitudinile şi talentul, personalitatea elevului, aşadar 

un învăţamânt care cultivă dinamismul şi disponibilitatea pentru înnoire, aptitudinea pentru 

schimbare, capacitatea de invenţie şi inovaţie. 

Privind spre învăţământului preşcolar şi educaţia timpurie, curriculum permite implicarea 

părinţilor în calitate de co-responsabili, presupunând: 

• identificarea experienţei şi bunelor practici 

• schimbul de experienţă 

• abordări pedagogice care să dezvolte creativitatea copiilor de la o vârstă cât mai timpurie 

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

1371



• învăţarea timpurie a limbilor străine 

• consolidarea autonomiei şi atractivităţii sistemelor de educaţie, prin accentuarea relației cu 

comunitatea 

• proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a celor mai performante instrumente care să 

contribuie la procesul de formare în orice context 

• proiectarea şi punerea în aplicare a unor instrumente care să sprijine familia în procesul de 

autoinstruire. 

Într-o învățare centrată pe elev, rolul profesorului este de instructor, ghid, îndrumătorul care te 

companiază, mentor, sfătuitor,consultant, transmiţător de cunoştinţe, formator, supraveghetor, 

coordonator, cercetător critic, model, colaborator – o  persoană care facilitează procesul învăţării 

pentru elevi, încercând să descopere ce anume este interesat să înveţe elevul, şi determinând apoi cea 

mai bună modalitate de a-i pune la dispoziţie elevului acele informaţii prin  furnizarea de sisteme de 

cunoştinţe sau materiale, care să-i dea acestuia posibilitatea să se achite mai eficace de o sarcină. 

Acest lucru se realizează  prin ascultare, punere de întrebări, furnizare de idei, sugerarea de alternative 

şi identificare de posibile resurse. 

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. 

Învăţarea prin Internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă școlarilor 

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. 

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. 

 

Bibliografie:  

 

Mialaret G. Principes et etapes de la formation des educateurs, în vol. "Traite des sciences 

pedagogiques" (sous la directions de M. Debe-sse et G. Mialaret), PUF, Paris, 1978 2.  

Jinga I. Manual de Pedagogie, Bucureşti, Ed. All, 1998 3. 

 Pestalozzi J. H. Cum îşi învaţă Gertruda copiii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 

1977. 
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EDUCAŢIE FĂRĂ FROTIERE                                                                                                                                        

ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 

 

Educatoare: Micu Anca Larisa                                                                                                                                   

Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindeii” Giurgiu 

 

„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”) 

 

Indiferent dacă suntem educatori, învăţători, profesori, nu ne oprim niciodată din învăţat, lumea 

este într-o continuă dezvoltare, evoluţie, iar educaţia reprezintă un domeniu important, care şi ea la 

rândul ei are nevoie de formare pentru a putea face faţă cerinţelor actuale ale societăţii îndeplinind 

funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere intelectual, moral, artistic şi fizic.  

Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor 

educaţionale. Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii 

în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi.  

În contextual actual, pandemia a generat o serie de schimbări în mediul educaţional, anul şcolar 

suferind modificări, astfel, activităţile nu s-au mai putut desfăşurate în modul traditional, în sala de 

grupă, am fost nevoiţi să intrăm în mediul online.  

În această perioadă, activitatea didactică online desfăşurată cu preşcolarii, faţă de toate 

nivelurile de învăţământ, a fost cea mai afectată, o adevarată provocare pentru preşcolarii mai mari şi 

aproape imposibila pentru cei mai mici, fiind nevoie de un adult în preajmă permanent pentru a-i ajuta 

la diferite ceriţe pe care le-au avut de îndeplinit.  

Pentru ca procesul educaţional online să funcţioneze bine, faţă de învăţămantul traditional, a 

trebuit să adaptam intrumentele şi strategiile în cadrul activităţilor, ei având o capacitate mica de 

concentrare, ne-am folosit de câtecele de înviorare, filmuleţe educative, aplicaţii interactive etc. iar 

obiectivul educational principal al interacţiunii a fost conectarea direct cu preşcolarul. Am putea 

vedea trecerea la învăţarea online ca la o metodă nouă de învăţare. 

În învăţământul preşcolar, “şcoala online”, a reprezentat o adevărată provocare pentru toţi 

(preşcolari, cadre didactice, părinţi), dar cu toate aceste provocări, am reuşit să formăm o echipă 

frumoasă şi să lucrăm împreună. 

Cursurile online, nu sunt la fel de bune ca activităţile tradiţionale din sala de grupă, şi totuşi 

sunt mai bune decât nimic, ele au permis preşcolarilor să primească informaţii şi să interacţioneze cu 

educatoarele în moduri interactive şi interesante pentru ei.  

Aşadar, chiar dacă privim cu scepticism învăţarea online, este timpul să o îmbrăţişăm şi să o 

îmbunătăţim. 

În concluzie, nu ştim ce ne aşteaptă de la toamnă, în noul an şcolar, dar trebuie să fim pregătiţi 

pentru orice şi ne dorim să intrăm în normalitate. 

Grădiniţa este un loc fermecat, ca de basm. Aici se pun bazele unei creşterii armonioase şi 

spirituale a preşcolarilor, iar cea care face „minuni”, este chiar educatoarea, „zâna cea bună” care cu 

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

1373



toată dragostea şi pasiunea ei, modelează suflete şi minţi. Tot ea cu mult tact şi răbdare, împărtăşeşte 

celor mici, misterul basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

 

Bibliografie: 

 

1. Dumitru G, Novac .c, Mitracche .A, Ilie .V, Didactica activităţii instructiv –educative pentru 

învăţământul preprimar. Craiova. Editura Nova. Pag. 99  

2. Surse on-line: * Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 

3. https://www.edupedu.ro/video-oana-moraru-despre-gradinita-online-se-pierde-enorm-in-

perioada-asta-la-abilitatea-de-cooperare-si-colaborare-a-copiilor-care-este-un-indice-al-securitatii-

financiare-si-emotionale-pe-termen/  
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VOLUNTARIATUL - STIL DE VIAŢĂ 

 

Prof. Micu Raluca                                                                                                              

Şcoala Gimnazială Nr. 13 Braşov 

 

 

Voluntariatul reprezintă activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană îşi 

oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora, fără a aştepta o recompensă de natură financiară. 

Voluntariatul îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor în bine şi constaţi, în timp, că inclusiv 

viaţa ta se schimbă în bine.  

Marcăm trecerea noastră pe această planetă prin ceea ce lăsăm în urmă, mai ales prin ceea ce 

reuşim să dăruim: energie, timp, sentimente şi bunuri materiale. Voluntariatul îţi dă posibilitatea să 

formezi atitudini constructive, bazate pe educaţia pentru valori.  

Tendinţa implementării „noilor educaţii” (pentru drepturile fundamentale ale omului, pentru 

participare şi democraţie, pentru mass-media, pentru schimbare, pentru mediul înconjurător), mai ales 

în cadrul ariei curriculare „Om şi societate”, permit dascălilor şi elevilor o abordare mai profundă a 

problematicii sociale şi ecologice actuale.   

Problemele de mediu reprezintă o realitate tristă a cotidianului: defrişări, aerul extrem de poluat 

al aglomerărilor urbane,  poluarea solului şi apei, imensele acumulări de deşeuri de pe fundul 

oceanelor, încălzirea globală, topirea gheţarilor, deşertificarea, dispariţia unor specii de floră şi faună,  

epuizarea resurselor naturale ale planetei etc.  

Priorităţile se schimbă, determinând şi modificarea stilului de viaţă. Nu trebuie să ne limităm 

la informare, comportamentul nostru trebuie să se bazeze pe acţiune. Dacă ne deranjează 

comportamentul „poluant” al celor din jurul nostru, atunci este momentul să intervină componenta 

acţională, să luăm atitudine. Salvarea planetei poate începe cu fiecare dintre noi şi prin schimbarea 

obiceiurilor noastre. Putem utiliza mult mai raţional resursele planetei, spre exemplu energia. Energia 

electrică este prezentă în mare parte a vieţii noastre: când acţionăm întrerupătorul, când privim la 

televizor, când utilizăm aparate electrocasnice, computerul sau încărcăm acumulatorul  telefonului 

mobil, etc. Pentru a utiliza energia electrică în mod raţional trebuie să învăţăm s-o conservăm. În 

afară de economia importantă de bani există şi o contribuţie la rezolvarea problemelor globale ale 

ecologiei, la asigurarea securităţii energetice.  

Elevii şcolii noastre participă în mod constant la activităţi de voluntariat social şi ecologic, 

formându-şi atitudini morale şi ecologice care asigură calitatea vieţii. La nivelul unităţii de 

învăţământ s-a stabilit un decalog al acţiunilor de voluntariat ecologic, de bune practici care să stopeze 

risipa de energie: 

1. Închide lumina! Nu doar de Earth Hour trebuie să facem front comun, trebuie să utilizăm 

raţional energia electrică tot timpul anului, în acest fel economisim şi achităm facturi mai reduse. 

2. Schimbă becul! Becurile economice utilizează cu 75% mai puţină energie decât cele clasice 

şi au o durată de viaţă mult mai îndelungată. 

3. Fii fashion în stil eco! O simplă căutare pe internet, pe site-urile de informare ne determină 

să ne gândim de două ori înainte de a întinde mâna, din obişnuinţă spre produsele de pe rafturile 

magazinelor. Putem fi în trend utilizând produse eco, organice, hand-made, fie că sunt haine, 

cosmetice sau alimente. Cumpără produse locale şi ecologice, dar, mai ales, cumpără mai puţin! 
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4. Deconectează televizorul şi computerul! Conectează-te la realitate! Este mult mai sănătos să 

relaţionăm direct unii cu alţii, nu utilizând reţelele de socializare, atunci când distanţa fizică permite 

acest lucru. Petrecem prea mult timp în faţa aparatelor şi prea puţin timp cu prietenii reali, în favoarea 

celor virtuali. Informează-te cu privire la poluarea luminoasă, la becurile de pe stradă şi panourile 

publicitare luminate greşit amplasate, becurile aprinse în timpul nopţii în instituţii în care nu se 

lucrează etc. 

5. Ieşi la plimbare cu familia/prietenii! Dacă iei contact direct cu lumea în care trăieşti, vei pute 

fi tu schimbarea pe care o doreşti în lume. Vei face mişcare, îţi vei îmbunătăţi condiţia fizică, vei 

interacţiona cu mediul înconjurător şi vei găsi, poate, soluţii de rezolvare a problemelor ecologice. 

6. Reciclează!!! Reciclarea salvează energia. Putem colecta selectiv şi recicla în cadrul 

proiectelor RoRec, Baterel şi Lumea Non-E, în incinta şcolii. Chiar dacă sistemul de colectare 

selectivă şi reciclare din România este ineficient... 

7. Utilizează surse alternative de energie dacă locuieşti la casă! 

8. Utilizează mijloacele de transport în comun sau bicicleta, lasă maşina personală în parcare! 

9. Fii voluntar! Participă constant la acţiuni de ecologizare, igienizare (de tipul Let`s do it, 

Romania!), cel puţin în orizontul tău local! Participă la acţiuni de colectare selectivă şi reciclare a 

deşeurilor! Plantează copaci şi flori! Promovează dezvoltarea durabilă! 

10. Dă mai departe! Transmite ceea ce ai învăţat şi altora, determină-i pe cei din jur să-şi 

schimbe obiceiurile şi să aibă o atitudine constructivă faţă de mediul înconjurător! Perseverează, nu 

te lăsa descurajat de rezistenţa la schimbare pe care o întâmpini, până la urmă vei reuşi! Susţine-ţi 

argumentat opiniile ecologice! Apelează la mass-media pentru a te face auzit! 
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EDUCATIE FARA FRONTIERE                                                                                                                     

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Profesor invatamant prescolar Miculescu Cornelia                                                    

Gradinita “Micul Print” Pucioasa, Dambovita 

 
 

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 copilului 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 copiilor 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 copii, cunoscute profesorilor, adaptate capacităților 

intelectuale și obiectivelor educaționale.  

Transferarea activităților de învățare în mediul online a marcat schimbări majore nu doar pentru 

copii, 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. 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 programelor și aplicațiilor moderne, introduc o nouă 

modalitate de a lucra cu imagini, sunete, 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 copiii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Instrumentele și strategiile 

utilizate pentru școala online sunt diferite: video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, 
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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.  

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, 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, 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.  

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 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.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-

tehnologii-in-educatie 
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„Modalități de comunicare și învățare on-line în învățământul preșcolar,   

fără a crea dependență” 

 

prof. Delia Mona MICULESCU                                                                                  

Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă 

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE  PRIN 

INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ȘI AL INTERNETULUI  PRESUPUNE: 

• evaluarea/aprecierea capacității de a desfășura activitatea didactică prin intermediul 

tehnologiei și al internetului; 

• identificarea de soluții, pentru asigurarea resurselor desfășurării activității în unitățile de 

învățământ; 

• asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor didactice cu aplicații, platforme și alte 

resurse educaționale, respectiv oferte de seminarii online, cursuri online, tutoriale video; 

• colectarea datelor statistice cu privire la accesul preșcolarilor la mijloacele tehnologiei, 

servicii de internet, telefonie, radio și TV, platforme și resurse disponibile, în vederea proiectării 

activității-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

• implementarea soluțiilor identificate, în unități de învățământ; 

• valorificarea rezultatelor obținute prin monitorizare și feedback, pentru îmbunătățirea 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

ASPECTE METODOLOGICE 

• Selectarea informațiilor/a experiențelor anterioare ale preșcolarilor și valorificarea acestora; 

• Realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului 

educațional; 

• Crearea unei comunități de învățare; 

• Aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toți preșcolarii dobândirea 

competențelor specifice particularităților de vârstă; 

• Încurajarea contribuțiilor individuale, a reflecției etc. 

• Cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către preșcolari și îi 

încurajează prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluții și pe 

rezultat, nu pe consecințe.  

• În procesul evaluării sarcinilor de lucru se recomandă utilizarea unor tehnici de colaborare în 

perechi sau în grupuri mici, încurajarea preșcolarilor să aplice autoevaluarea și evaluarea reciprocă. 

• Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfășurată de preșcolari să fie în raport cu 

progresul și potențialul fiecăruia. 

• În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităților de 

vârstă ale preșcolarilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul 

de dificultate a itemilor.  

• Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului preșcolarilor 

față de învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități 

recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentației etc. 
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CE FACE EDUCATOAREA: 

• Menţine legătura cu copiii preşcolari  din grupele pe care le conduc, precum şi cu părinţii 

acestora, telephonic sau prin alte mijloace, respectiv: e-mail sau diferite platforme şi aplicaţii( 

Messenger, WhatsApp, Facebook, Zoom, Skype). 

• Colaborează cu părinţii şi ȋi informează asupra modalităţilor de organizare a activităţilor 

suport pentru ȋnvăţarea online, identificând mijloacele comune pentru comunicare. 

• Selectează resurse educaţionale care vor fi folosite ȋn activitatea cu copiii, cum ar fi: 

• Prezentari power point  ale unor experimente 

• Descrierea ȋn scris a unor jocuri 

• Ȋnregistrări audio sau video cu descrierea unor activităţi practice, experimente 

• Poveşti citite copiilor, etc. 

• Elaborează o planificare săptămânală - instrumental care va sigura continuitatea activităţii 

support pentru ȋnvăţarea online. 

• Oferă şi colectează feedback de la părinti şi copii privind activitatea desfăşurată , cu scopul 

ameliorării mijloacelor şi a  modalităţilor de comunicare. 

• Colectează unele produse finale realizate ȋn activitatea cu copiii, cum ar fi: 

• Fotografii ale desenelor, picturilor, colajelor etc. realizate de copii 

• Fotografii cu copiii desfăşurând activităţile propuse, ȋn scopul urmăririi progresului 

individual. 

• Realizează alte tipuri de activităţi pentru procesul instructive-educativ derulat: 

• Studiu individual 

• Colectare de resurse educaţionale 

• Realizare de mareriale suport sau mijloace de ȋnvătământ. 

Cooperarea dintre părinți și educatoare, în perioada activităților online, este esențială: pentru 

asigurarea unui mediu securizat; pentru a oferi sprijin educational prin intervenții coerente. 

Este foarte important ca informațiile furnizate: să fie clare, să reflecte deschidere,  să genereze 

siguranță și încredere. 

Contextul nou generat, aduce modificări semnificative.Situația impusă de măsurile 

luate/activitățile desfășurate online, aduc o încărcătură emoțională și psihică foarte  mare. Copiii 

reușesc să se adapteze relativ ușor la schimbări, dar au nevoie de ajutor. 

Cum pregătim copiii pentru trecerea de la activitatea directă din grădiniță la activitatea online? 

• Vorbind despre ceea ce urmează să se întâmple 

• Explicând de ce este nevoie să rămână acasă 

• Folosind cuvinte cheie de încurajare “Am încredere în voi (că veți reuși să rezolvați ”temele” 

acasă)”,Sigur va fi bine!... 

• Valorificand resursele de comunicare online 

Timpul petrecut ȋn faţa ecranelor vitregeşte copilul de alţi stimuli mai mportanţi cum ar fi:  

• Interacţiunea socială 

• Satisfacerea nevoii de joc 

• Manifestarea creativităţii, etc. 
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Este educația online mai bună decât educația tradițională? 

 

Prof. Camelia Miezu,                                                                                                        

Palatul Copiilor Pitești 

 

Institutiile educaționale practică metoda tradițională de predare încă din veacuri. Cei mai mulți 

dintre noi sunt familiarizați cu modelul tradițional în cazul în care un profesor predă la  treizeci de 

elevi concomitent. Nimeni nu știe dacă acești elevi sunt capabili să înțeleagă ce se explică sau dacă 

sunt chiar atenți la prelegerea profesorului. Acest stil de predare nu este considerat foarte eficient 

astăzi.  

Elevii au acces la noi tehnologii care îi ajută să învețe și să păstreze informațiile într-un mod 

mult mai bun. Ceea ce înseamnă că este timpul ca institutele educaționale să aducă unele modificări 

metodelor sale de predare. O alternativă populară la educația tradițională este educația online sau 

eLearning. Modelul de educație online încearcă practic să depășească dezavantajele sistemului 

tradițional de învățământ, oferind în același timp beneficii suplimentare.  

Într-un model tradițional de predare, elevii ascultă prelegeri lungi, iau notițe și, de obicei, recurg 

la memorarea acestora. Acest lucru lasă puțin sau deloc loc pentru activități interactive. 

Iată câteva modalități prin care educația online are impact asupra educației tradiționale:  

- elevii pot învăța în ritmul lor:  

- elevii au control complet asupra lecțiilor lor. Adică, acum pot învăța în ritmul și capacitatea 

lor de învățare. Fiecare elev învață și memorează diferit. Unii ar putea fi cursanți rapizi, în timp ce 

unii ar putea avea nevoie de timp pentru a înțelege un anumit subiect.  

- Într-un mediu de clasă, profesorul explică conceptele și răspunde îndoielilor, dar există doar 

atât de multe lucruri pe care le pot face. Ar putea fi elevi ale căror îndoieli rămân fără răspuns. Unii 

elevi ar putea simți că ritmul de predare al profesorului este prea rapid pentru ei. Nu este posibil ca 

un profesor să acorde atenție individuală fiecărui elev. Educația online abordează această problemă 

oferind informații și explicații suplimentare prin intermediul cărților electronice și al altor forme de 

resurse online.  

- elevii nu trebuie să aștepte ca profesorul să înceapă / termine un capitol, o pot face ei înșiși. 

Învățarea online le permite să preia controlul asupra propriilor lor  elevi. 

- reduce dependența de profesori: atunci când elevii au la dispoziție o opțiune de învățare 

online, dependența de profesori pentru mai multe informații sau note se reduce. Ei pot obține 

informații suplimentare de la sine cu ajutorul bibliotecilor online. Cu acces ușor la internet, elevii pot 

naviga prin mii de conținuturi de învățare online. Acest lucru i-ar pregăti mai bine pentru examinările 

lor, deoarece au acces nu numai la propriile cursuri pe care instituția le-a recomandat, ci și la 

informații externe și suplimentare. Învățarea online reduce astfel dependența de profesori pentru note 

și explicații. 

- Materiale de învățare eficiente din punct de vedere al costurilor: dacă comparați factorul de 

cost, veți constata că educația online este mult mai accesibilă pentru elevi decât educația tradițională. 

Acest lucru se datorează diferenței în crearea de materiale de curs online și manuale tipărite. O carte 

broșată este mai costisitoare, deoarece implică o mulțime de proces în a  o face. De la tăierea copacilor 

la producția de hârtie, la imprimare, ambalare și expediere. Toate aceste procese se adaugă la costul 

fiecărei cărți tipărite. În timp ce cărțile electronice sunt create pe un software online și sunt publicate 

și distribuite digital. Prin urmare, costul cărților electronice este întotdeauna mai ieftin decât costul 

combinat al manualelor tradiționale pentru anul școlar. Mai mult decât atât, veți obține toate 
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materialele de învățare într-un singur loc. Elevii nu trebuie să cumpere cărți diferite pentru diferite 

discipline, spre deosebire de cerințele educaționale tradiționale. Astfel, educația online este 

prietenoasă cu mediul și studenții. 

Mai multă interacțiune socială și colaborare: 

Modelul tradițional de educație permite elevilor să interacționeze între ei în și în afara școlii. 

Dar acestea sunt în principal interacțiuni față în față sau telefonice. Modelul de învățare online permite 

interacțiunea ulterioară prin furnizarea unei platforme online pentru discuții. Cărțile electronice pot 

fi încorporate cu funcții de partajare, unde studenții pot partaja conținut și pot comenta postările altor 

studenți.  

Cum majoritatea elevilor sunt utilizatori activi de social media, acest tip de platformă interactivă 

îi încurajează să împărtășească, să placă și să comenteze conținutul cursului. Elevii pot posta îndoieli 

și întrebări pe platforma online, începând un fir de discuție cu profesorii și alți elevi. Profesorii pot 

prefera să continue discuția în sălile de clasă, permițându-le tuturor să-și împărtășească opiniile și să 

înțeleagă și perspectivele altora. Prin urmare, ajută la discuții aprofundate și captivante în clasă. 

Profesorii petrec de obicei o bună perioadă de timp în corectarea lucrărilor, notarea elevilor, 

verificarea sarcinilor etc. Sunt prea multe hârtii implicate în abordarea educației tradiționale. 

Introducerea modulelor de curs online va ajuta la reducerea acestui timp. Profesorii ar putea petrece 

mai mult timp creând un mediu interactiv de învățare în clasă cu activități, discuții etc. Misiunile 

online sunt relativ ușor de evaluat. Elevii își trimit testele sau temele online, iar profesorii pot 

vizualiza răspunsurile și le pot evalua oricând și oriunde. Ei nu trebuie să stea cu o grămadă de hârtie 

pentru revizuire. Deoarece conținutul online poate fi vizualizat pe platforme mobile, o pot face în 

timp ce așteaptă autobuzul, luând o pauză între prelegeri etc. Și pot oferi, de asemenea, feedback 

studenților prin intermediul aceleiași platforme. Așadar, educația online face viața ușoară atât pentru 

elevi, cât și pentru profesori. 

 

Sistemul tradițional de învățământ nu are mijloace de măsurare a nivelurilor de interes ale 

elevilor. Nu se poate spune cu adevărat dacă elevii au terminat de citit un anumit capitol. Un 

instrument de analiză poate oferi un raport detaliat despre performanța fiecărui elev. Vă permite să 

măsurați nivelul de implicare al întregii clase. Profesorii pot analiza modelele de livrare și consum 

ale cursului, ar fi numărul de capitole citite, rata de progres, testele încercate etc. Aceste informații îi 

ajută pe profesori să își proiecteze clasele în conformitate cu modelele de învățare ale elevilor. 

 

Abordarea flipped - clasă a câștigat popularitate în ultima vreme pentru capacitatea sa de a 

inversa modelul tradițional de predare. Ceea ce înseamnă că profesorii încurajează acum elevii să-și 

facă "temele" la școală și să facă partea de lectură și studiu acasă. Elevii sunt rugați să citească 

conținut online sau să vizioneze conținut de învățare bazat pe videoclipuri acasă și același lucru este 

discutat în clasă. Această abordare ajută la crearea unei săli de clasă interactive în care elevii învață 

prin rezolvarea problemelor din clasă cu colegii și profesorul din jurul lor. Acest lucru face ca o 

tehnică de învățare mai eficientă. Cu o abordare răsturnată a clasei, profesorii își propun să ofere mai 

multe cunoștințe elevilor, încurajându-i să pună întrebări, să desfășoare activități individuale sau de 

grup etc. Astfel, modelul de învățare inversă încurajează munca în echipă și colaborarea, ceea ce duce 

la o experiență de învățare captivantă. 

 

Elevii tind uneori să rateze câteva prelegeri, fie pentru că nu se simt bine, fie li se pare prea 

plictisitor și plictisitor să participe. În ambele cazuri, nu este posibil ca profesorul să efectueze din 

nou aceeași prelegere pentru câțiva elevi. Pentru că acest lucru ar fi nedrept față de ceilalți elevi din 

clasă. Dar, cu ajutorul cursurilor online, studenții pot parcurge cursurile la momentul convenabil sau 

atunci când simt că sunt într-o stare atentă. Deoarece notele online pot fi partajate cu colegii, elevii 
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ar avea, de asemenea, acces la orice informații suplimentare furnizate de profesorul din clasă. Ei nu 

mai trebuie să se teamă lipsesc pe subiecte și capitole. Pentru că, chiar dacă ratează câteva subiecte, 

pot ajunge din urmă cu ajutorul tutorialelor online și a altor link-uri. Unele școli înregistrează, de 

asemenea, prelegerile lor pentru elevi pentru a le vedea mai târziu. Educația online, asigură astfel, că 

elevii nu ratează niciodată subiectele acoperite în clasă. 

 

 În timp ce educația online promovează interacțiunea la clasă, aceasta permite, de asemenea, 

studenților să interacționeze cu cursurile lor. Cu funcții precum „drag and drop„ și „click and reveal„, 

învățarea online permite elevilor să interacționeze cu materialul lor de învățare. Courseware-ul este 

proiectat într-un mod receptiv, astfel încât elevii să le poată accesa cu ușurință pe orice platformă și 

dispozitiv la alegere. Și conținutul este, de asemenea, încorporat cu mai multe elemente interactive, 

cum ar fi link-uri externe, videoclipuri, audio etc., pentru o mai bună implicare. Editorii și institutele 

educaționale includ, de asemenea, gamificarea și chestionarele și evaluările interactive pentru a face 

modulul de curs mai dificil pentru elevi. Când conținutul cursului devine interactiv, îi ajută pe cursanți 

să păstreze mai rapid informațiile.  

Concluzii 

Predarea tradițională există de mii de ani. Nu recomandăm închiderea școlilor și colegiilor și 

desfășurarea doar a cursurilor online. Metoda tradițională are propriile beneficii, ar fi interacțiunea 

față în față și dezvoltarea abilităților interpersonale și învățarea în grup, care sunt abilități esențiale 

pentru dezvoltarea generală a unui elev. Dar, nu se poate nega faptul că tehnologia, dacă este folosită 

cu înțelepciune, poate juca un rol puternic în predare. Astfel, în loc să înlocuiască educația formală 

cu educația online, acestea pot fi îmbinate pentru a crea o experiență de învățare mai eficientă, mai 

eficientă și mai interactivă. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL                   

VS. ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN 

 

Prof. MIGIOI SIMONA                                                                                      

COLEGIUL AUTO TRAIAN VUIA TG-JIU 

 

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: 
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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 învăţător. 

 impune puncte de vedere proprii; 

 se consideră singurul ,,expert’’într-o problemă. 

  deţine adevărul (absolut); 

 ştie ce este adevărat sau fals, corect sau incorect, ceea ce trebuie să înveţe elevul (ceea ce 

este ,,bun’’ pentru el). 

 

 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.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. 

 

Bibliografie: 

• Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008),București 

• Cucoș, C., Psdihopedagogie, Editura Polirom, Iași,1998 
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Şcoala ,,smart” din localitatea Ciugud, Alba 

 

Prof. Opincariu-Mihinda Mihaela                                                                                

Colegiul Naţional H.C.C.” Alba-Iulia                                                                                      

şi Liceul Tehnologic ,,Alexandru Domşa” 

 

 

Comuna Ciugud, situată în centrul ţării, în Depresiunea Colinară a Transilvaniei, s-a evidenţiat 

de câţiva ani prin măsurile moderne luate de primăria acestei localităţi care o înscriu cu succes între 

centrele urbane ale României.  

Pe lângă investiţiile realizate cu fonduri europene (o echipă de tineri se ocupă de accesarea 

banilor europeni) în reţeaua de apă, canalizare sau reţea electrică s-a moderizat şi şcoala, care a 

devenit un model pentru multe unităţi de învăţământ. Clădirea construită în 1938 a fost reabilitată în 

2019 cu un milion de euro pentru elevi din clasa pregătitoare până în clasa a VIII-a.  

Modernizarea şcolii a apărut din necesitatea ca elevii din localitate, care frecventau şcoli din 

Alba-Iulia, să urmeze cursurile în localitatea de domiciliu. La intrare în această unitate există un 

sistem de scanare a feţei, care permite accesul doar al personalului angajat şi elevilor. Acest sistem 

măsoară inclusiv temperatura corpului şi avertizează când o persoană nu poartă mască de protecţie.  

Temperatura din sălile de clasă este atent monitorizată atât ziua, când este asigurată o ambianţă 

optimă învăţării, cât şi noaptea, prin reducerea căldurii, realizându-se economie la energie faţă de 

sistemele clasice. Software-ul avertizează când sunt elevi absenţi pentru a se lua legătura cu familiile 

sau măsoară nivelul dioxidului de carbon din încăperi şi luminozitatea. Cu ajutorul unei aplicaţii 

instalate pe telefon poate fi controlată întreaga clădire. 

În perioada pandemiei fiecare elev a avut la dispoziţie un ghid cu măsuri de protecţie împotriva 

Covid-19 şi instrucţiuni privind modul în care trebuie să se comporte în şcoală. Pentru predarea în 

mediul on-line este utilizată o platformă educaţională în care profesorii postează lecţiile, iar elevii le 

pot urmării în timp real de acasă. Fiecare elev are un cont personal în care încarcă teme în cloud.  

Chiar şi înainte de pandemie elevii puteau urmării lecţiile online când nu putea participa la 

cursurile din clasă. În sălile de clasă există table interactive şi sisteme de proiecţie, iar elevii au primit 

în locul clasicelor manuale tablete. Şi grupurile sanitare sunt dotate cu sisteme inteligente: senzori de 

inundaţie care pot opri alimentarea cu apă în cazul unei cantităţi prea mari. În spaţiile publice există 

dispozitive medicale pentru purificarea şi dezinfectarea aerului. 

Şcoala Gimnazială Ciugud este prima şcoală publică din România în care se foloseşte pentru 

activitatea didactică un laborator de realitate virtuală, pentru care elevii utilizează castile VR. 

Din declaraţiile cadrelor didactice care funcţionează în această unitate reiese că Şcoala 

Gimnazială Ciugud este: ,,şcoala pe care o doresc fiecărui cadru didactic din România şi fiecărui elev 

”, iar elevii declară că ,, şcoala arată că în filme”2. 

 
2 https://stirileprotv.ro/educatie/scoala-desprinsa-din-sf-uri-intr-un-sat-din-romania-orele-transmise-live-pe-

internet.html  
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Deoarece clădirea a devenit neîncăpătoare pentru cererile tot mai multe provenite de la familii 

care s-au mutat de la oraş la sat primarul localităţii, Gheorghe Damian, a luat decizia de a mai construi 

încă o şcoală. 

Modelul de digitalizare a instituţiilor, inclusiv a şcolii, utilizat în comuna Ciugud a început să 

fie preluat şi de alte localităţi. Şcoala din comuna Ciugud este prima şcoală ,,smart” a ţării noastre 

localizată într-un mediu rural. 

 

 

 

Sursa: 

https://www.facebook.com/386310291729423/photos/a.386313251729127/14267168210220

93/?type=3&theater  
 

Bibliografie: 

https://www.digi24.ro/stiri/economie/bani-afaceri/ciugud-comuna-care-arata-mai-bine-ca-

majoritatea-oraselor-din-tara-925553  

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/aproape-incredibil-pentru-romania-cum-se-

face-scoala-la-tara-in-ciugud-1366819  

https://www.europafm.ro/inca-o-scoala-smart-in-comuna-ciugud/ 

https://stirileprotv.ro/educatie/scoala-desprinsa-din-sf-uri-intr-un-sat-din-romania-orele-

transmise-live-pe-internet.html  

https://alba24.ro/cum-se-pregateste-scoala-smart-din-ciugud-de-inceperea-cursurilor-sistem-

de-acces-cu-recunoastere-faciala-si-termoscanare-794805.html  
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De ce este sistemul de învățământ japonez atât de interesant? 

 

 

Mihaela Soare, prof. învățământ primar 

Școala Gimnazială “Sfântul Andrei” București, sector 6 

 
 
Educația este fără îndoială un pilon al dezvoltării umane în întreaga lume. Fiecare țară are 

propriile metode în educarea copiilor pentru a deveni parte a culturii naționale, iar sistemul 

educațional japonez nu este diferit. 

De ce este sistemul japonez de învățământ unic? 

Sistemul japonez de învățământ de stat este o mândrie națională în această țară, având o 

abordare tradițională, care i-a ajutat pe elevii japonezi să depășească cu ușurință elevii din întreaga 

lume. Testele PISA demonstrează în continuare acest lucru. 

 

Sistemul școlar japonez este format din: 

 6 ani de școală elementară, 

 3 ani de liceu (junior high school), 

 3 ani de școală superioară (senior high school), 

 4 ani de facultate. 

 

Durata gimukyoică (învățământul obligatoriu) este de 9 ani: 6 în șougakkou (școala elementară) 

și 3 în chuugakkou (liceu). 

 

În timp ce majoritatea școlilor și universităților din lume își încep cursurile în septembrie sau 

octombrie, în Japonia, aprilie este luna în care se dă startul anului școlar și de afaceri. Prima zi de 

școală coincide adesea cu unul dintre cele mai frumoase fenomene naturale - perioada de înflorire a 

cireșelor. 

 

Anul școlar este împărțit în 3 trimestre: 1 aprilie - 20 iulie, 1 septembrie - 26 decembrie și 7 

ianuarie - 25 martie. Elevii japonezi primesc 6 săptămâni de vacanță în timpul verii. De asemenea, au 

pauze de două săptămâni în timpul iernii și primăverii. 

  

Trăsături distinctive ale sistemului educațional japonez 

 

Japonezii sunt cunoscuți pentru inteligența, sănătatea, politețea și bunăstarea lor. Dar de ce este 

această națiune atât de unică și diferită de restul lumii? Răspunsul: au un sistem educațional incredibil 

de eficient! Ce învață copiii în școlile japoneze? 

Materiile pe care le studiază copiii includ japoneză, matematică, științe, studii sociale, muzică, 

meserii, educație fizică și economie la domiciliu/managementul gospodariei (pentru a învăța abilități 

simple, precum gătitul și de cusutul). Un număr tot mai mare de școli elementare includ studiul limbii 

engleze în orarul elevilor. Tehnologia informației este utilizată pentru a îmbunătăți educația, iar 

majoritatea școlilor au acces la internet. 

Elevii învață de asemenea arte tradiționale japoneze cum ar fi shodo (caligrafie) și haiku. 

Ambele cursuri îi învață pe copii să-și respecte cultura proprie și tradițiile vechi de secole. 

o Shodo implică scufundarea unei perii în cerneală și folosirea acesteia pentru a scrie kanji 

(personaje care sunt folosite în mai multe țări din Asia de Est și au propriile lor sensuri) și kana 

(personaje fonetice derivate din kanji) într-un stil artistic. 
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o Haiku, pe de altă parte, este o formă de poezie dezvoltată în Japonia cu aproximativ 400 de 

ani în urmă, care are 17 silabe, repartizate pe 3 „versuri” , formate din trei unități metrice de cinci, 

șapte și cinci silabe. Folosește expresii simple pentru a transmite cititorilor emoții profunde. 

Principala diferență între școlile elementare japoneze și celelalte sisteme de învățământ este 

accentul mai mare pe educația morală și etică din Japonia. Materiile standard, cum ar fi matematica, 

știința, muzica și educația fizică, sunt desigur învățate, dar morala are un loc aparte în programa 

japoneză.  

Învățământul preșcolar este de maximă importanță pentru Japonia. Cercetările arată că elevii 

care au frecventat învățământul preșcolar au tendința de a se comporta mai bine până la vârsta de 15 

ani decât cei care nu au făcut-o. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că 99% dintre copiii japonezi 

frecventează învățământul preșcolar.  

În școlile japoneze, elevii nu dau niciun examen până când nu au ajuns la clasa a patra (la vârsta 

de 10 ani), dau doar teste. Se crede că scopul primilor 3 ani de școală nu este acela de a judeca 

cunoștințele copilului, ci de a învăța bune maniere și de a-și dezvolta caracterul. Copiii sunt educați 

astfel încât să respecte ceilalți oameni, să fie buni cu animalele, să protejeze natura. De asemenea, ei 

învață să fie generoși, plini de compasiune și empatici. Primul examen important pe care îl dau elevii 

japonezi este cel de admitere la liceu. După ce au trecut prin "iadul examinării", elevii japonezi iau 

de obicei o mică pauză. În această țară, colegiul este adesea considerat cea mai frumoasă perioadă 

din viața unei persoane. Uneori, japonezii numesc această perioadă o "vacanță" înainte de a lucra. 

Pentru a intra într-un liceu bun, majoritatea studenților japonezi intră într-o școală pregătitoare 

sau participă la cursuri private, după școală. Cursurile din aceste școli sunt ținute seara. Este un lucru 

obișnuit în Japonia să vezi grupuri de copii care se întorc de la aceste cursuri seara târziu. Elevii 

japonezi au un program școlar de 8 ore, dar în afară de acesta studiază chiar și în timpul sărbătorilor 

și în weekend. Nu e de mirare că studenții din această țară nu repetă niciodată clasele în învățământul 

primar, secundar sau superior. 

Elevii petrec în medie 235 de minute pe săptămână la cursurile obișnuite de matematică (media 

în alte țări este de 218), dar petrec mai puțin timp la orele de limbă și știință - 205 și respectiv 165 pe 

săptămână (în alte țări media este de 215 și 200 de minute pe săptămână). 

Un procent ridicat de studenți japonezi participă la ateliere de lucru după școală, unde pot învăța 

mai multe decât la orele de școală obișnuite, își pot dezvolta diverse abilități. 

Profesorii nu trebuie să aștepte mult timp pentru ca studenții să se așeze în bănci pentru 

începerea orei. 

Participarea la cluburile sportive este o necesitate pentru fiecare elev japonez. Mișcarea îi ajută 

să-și mențină sănătatea și determinarea continuă în viața lor. De obicei, trebuie să se trezească 

devreme pentru a merge la cluburile sportive înainte de cursuri.  

În școlile japoneze, elevii trebuie să curățe singuri sălile de clasă, cantinele și chiar toaletele. 

La curățenie, elevii sunt împărțiți în grupuri mici, cărora li se atribuie anumite sarcini, care se rotesc 

pe tot parcursul anului. Sistemul de învățământ japonez consideră că sarcina  de a curăța după ei îi 

învață pe elevi să lucreze în echipă și să se ajute reciproc. În plus, efortul depus măturând, ștergând 

și curățând, precum și timpul alocat acestor activități, îi fac pe copii să-și respecte propria muncă și 

munca altora. 

Sistemul educațional japonez face tot posibilul pentru a se asigura că elevii mănâncă mese 

sănătoase și echilibrate. În școlile publice, primare și secundare, masa de prânz pentru elevi este gătită 

în conformitate cu un meniu standardizat, dezvoltat nu numai de către bucătari calificați, ci și de 

profesioniști din domeniul sănătății. Toți elevii mănâncă în clasă, împreună cu profesorul. Acest lucru 

ajută la construirea unor relații strânse între profesor și elev. 

Aproape toate școlile cer elevilor să poarte uniforme. În timp ce unele școli au îmbrăcăminte 

proprie, uniforma școlară japoneză tradițională constă dintr-un stil militar pentru băieți și un costum 

de marinar pentru fete. Politica de a purta uniformă urmărește eliminarea barierelor sociale în rândul 

studenților și atragerea acestora într-o bună atmosferă de lucru. În plus, purtarea unei uniforme școlare 

contribuie la promovarea unui sentiment de apartenență la o comunitate în rândul copiilor. 
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Elevii japonezi nu chiulesc de la cursuri, nici nu ajung târziu la școală. În plus, în jur de 91% 

dintre elevii din Japonia au raportat că nu au ignorat niciodată, sau numai în unele ore, ceea ce predă 

profesorul. Câte alte țări se pot lauda cu astfel de statistici? 

Ora începe cu aisatsu obișnuit (salutări) către professor. Se obișnuiește ca un elev să ia rolul 

profesorului sau să corecteze. Japonezii spun că, dacă repetați ceea ce ați învățat, vă veți aminti 

aproximativ 90%. Dacă profesorii doar predau, prin simpla ascultare, elevii vor reține mult mai puțin 

- să zicem, 40% - deci este mult mai eficient ca elevii să discute și să se învețe unul pe celălalt. De 

asemenea, este important ca ei să aibă o pauză sau un timp de odihnă foarte mic pentru a putea să 

rămână permanent motivați.  

 

Elevii din Japonia se simt fericiți în școală (85% dintre ei). 

 

Datorită faptului că sistemul de învățământ japonez este atât de bun, populația Japoniei este cea 

mai bine educată din lume, având un grad zero de analfabetism și un procent de înscriere la liceu de 

peste 96% la nivel național și aproape 100% în orașe, chiar dacă liceul (koukou) nu este obligatoriu. 

Națiunea japoneză are valori educaționale puternice, care au creat o societate foarte frumoasă, 

civilizată, inteligentă, competitivă. 
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ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE                                                                       

LA SIMULARILE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

Dificultăți în rezolvarea itemilor 

Recomandări pentru ameliorarea rezultatelor 

Exemple de bune  practici 

 

 

Prof. dr. Mihăescu Mariana                                                                                             

Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, Târgoviște 
 

 

Ce am constatat noi? 

Elevii au dificultăți în a percepe: 
 

 complexitatea unor hărți, mai ales cele fizico-geografice.  

Recomandăm extragerea anumitor informații și transpunerea acestora, împreună cu elevii, sub 

forma unor schițe sau organizatori grafici.  

 

 

Organizator grafic relief-hidrografie-așezări urbane 

Un exemplu, aplicabil mai ales pentru identificarea râurilor, dar care contribuie și la formarea 

abilităților de corelare și analiză spațială a unor componente geografice (în acest exemplu relief-

hidrografie-așezări urbane).  

Unii elevi nu au suficient dezvoltate abilitățile de citire și interpretare a hărții. Apare frecvent o 

stare de inhibiție atunci când trebuie să lucreze cu harta.  

Mulți elevi nu reușesc să se exprime schematic, grafic, dar trebuie încurajați și puși în situații 

de exersare.  

În acest caz, avantajul este că nu întotdeauna este necesar să respectăm exigențele unui suport 

cartografic (scară, legendă).  

În primă fază scopul este ca elevul să fie capabil să preia informațiile de pe hartă, selectiv, și să 

le exprime grafic, să le reducă la exprimări schematice, simple, în funcție de percepțiile sale, sub 

îndrumarea profesorului. 
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 citirea și interpretarea unui suport grafic sau tabelar 

Exemplu de sarcină de evaluare, având ca material-suport reprezentarea grafică: 

Reprezentarea grafică de mai jos prezintă evoluția temperaturilor medii lunare la o anumită 

stație meteorologică din Europa. 

A. Precizați: 

 
1. Valoarea minimă lunară a temperaturii aerului, precum și luna în care se înregistrează; 

2. Valoarea maximă lunară a temperaturii aerului, precum și luna în care se înregistrează. 

Exemplu de răspuns: 

1 – 240 C în luna iulie 

2 - -70 C în luna ianuarie 

Recomandare: Elevii vor fi obișnuiți să folosească rigla pentru a asigura acuratețea amplasării 

în grafic în vederea identificării exacte a coordonatelor punctului respectiv. 

Pentru a rezolva, elevii trebuie să aibă capacitatea transformării informațiilor grafice în text, 

prin citirea și interpretarea valorilor elementelor înscrise pe grafic (temperaturi, precipitații, debite, 

număr de locuitori, densitatea populației, producție cereale/energie electrică etc.) reprezentate fie prin 

puncte, fie prin histograme (coloane). 

 

 realizarea graficelor, în baza unor valori date, ajută la formarea acestei abilități. 

Recomandăm efectuarea următorilor pași pentru realizarea acestor exerciții de către toți elevii: 

Pasul 1. Profesorul demonstrează, la tablă, un exercițiu de redare a unor informații tabelare în 

format grafic. 

 

Ex: se dau valorile temperaturilor medii lunare într-un tabel. 

Luna  I F M A M I I A S O N D 

Val. ° C   -2 2 4 10 16 20 23 22 18 13 7 3 

 

Se trasează cele două axe ale graficului și se introduc, cu atenție, valorile. Elevilor li se poate 

sugera să împartă ecartul dintre două valori în segmente egale și să localizeze punctul folosind rigla 

pentru a asigura acuratețea amplasării valorii în grafic. În felul acesta elevii vor acorda mai multă 

atenție citirii elementelor reprezentate grafic. 

 

Pasul 2. Se solicită unui elev să rezolve încă un exercițiu la tablă. 

Pasul 3. Apoi, în baza unor fișe, elevii rezolvă exerciții în perechi, așa cum stau în bancă. Unul 

dintre ei va supraveghea, apoi vor schimba rolurile. De fiecare dată spun cu voce tare ceea ce fac. 

Pasul 4. Ultimele patru-cinci valori vor fi completate prin activitate individuală. 
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Interdisciplinaritatea geografie-matematică poate fi valorificată prin exerciții ce au ca scop 

dezvoltarea deprinderii de citire a informației grafice. Utilizând metoda matematică elevii vor asocia 

informația tabelară cu cea grafică. 

 

3. Un procent semnificativ, de 43, 6%, dintre elevi nu au oferit niciun răspuns la itemii ce 

privesc explicarea unor procase, fenomene etc.; non-răspunsul reflectă achiziții de învățare 

incomplete sau insuficient fixate. 

Greșeală conceptuală: 

- cauzele alunecărilor de teren; 

Greșeli procedurale: 

- enunțarea definițiilor fără demonstrarea înțelegerii. 

Rutine didactice: 

• accentuarea pe conținuturile: atmosferă, hidrosferă, litosferă și biosferă; pedosfera este 

prezentată superficial, ca un înveliș secundar al planetei; 

• decelarea cauzelor proceselor geomorfologice  

Cauza este accentul pus de profesor în predare pe memorarea cunoștințelor, fără a le integra în 

realitatea înconjurătoare. Din acest motiv, elevii nu reușesc să atingă niveluri cognitive superioare 

(aplicare, analiză, sinteză, evaluare), iar învățarea nu va fi una conștientă, vizibilă. Drept consecință 

elevii riscă eșecul la examenul de bacalaureat deoarece vor întâmpina dificultăți în rezolvarea itemilor 

subiectivi (de interpretare, efectuarea de calcule, de comparare, de explicare sau argumentare) din 

varianta de examen. 

Cum putem interveni? Profesorul poate folosi strategii didactice diversificate 

(inductive,deductive, analogice, algoritmice, mixte) în funcție de problematica abordată și adaptate 

la stilurile de învățare ale elevilor. Conținuturile vor fi structurate și esențializate și cu exemple din 

realitatea înconjurătoare.  

Astfel acestea vor oferi posibilitatea realizării de conexiuni (ex: unități de relief – caracteristici 

de bază; caracteristici ale țărilor europene, tipuri de climă sau râul – locul izvorului, unități de relief 

străbătute, afluenți principali, orașe traversate, importanța economică, locul de vărsare etc.) și 

dezvoltarea capacității de aplicare, analiză și sinteză. 

Propunem utilizarea unor tehnici și instrumente de evaluare diversificate (chestionarea orală, 

autoscopia, fișe de lucru, teste în doi, interevaluarea, autoevaluarea, portofoliul etc.). 

Autoscopia (tehnici de observare) este o tehnică de evaluare și interevaluare care se aplică în 

mai multe etape: (Cornelia Mihaela Tăutu, M. G. Tăutu, 2000): 

Pasul 1. Prezentarea subiectului – profesorul comunică subiectul pe care elevii îl vor expune 

precizând și intervalul de timp pentru elaborare (5-10 minute) și expunere (5 minute).  

Exemple de subiecte: descrieri ale unor imagini, explicații ale unor fenomene geografice, 

prezentări ale unor diagrame, expuneri despre țări, orașe, unități de relief, fluvii etc.  

Pentru utilizarea eficientă a timpului elevii vor pregăti expunerea în baza unei grile de evaluare. 

Exemplu de subiect: „Tipuri genetice de relief” (ce face parte din tema Relieful major, clasa a 

XII-a).  

Elevilor le vor fi prezentate fotografii ce evidențiază tipuri de relief din România: glaciar, 

vulcanic, carstic, fluvial, de eroziune diferențiată pe conglomerate, litoral; 

Pasul 2. Activitate individuală pentru pregătirea expunerii; 

Pasul 3. Expunerea subiectului se face în fața clasei, auditoriul fiind așezat în semicerc. Elevii 

ascultă expunerea și o evaluează, în grup, în conformitate cu grila primită. Pentru ca elevii să învețe 

să se autoevalueze și să evalueze corect o expunere, ei vor învăța treptat elemente care sunt specificate 

în grilă deoarece nu au capacitatea de a urmări toate aspectele de la prima activitate și nici nu știu ce 

anume semnifică acestea; 

La examen apar acele NOTE! 

Pasul 4. Comunicarea punctajului și argumentarea acestuia de către auditoriu sub directa 

observare a profesorului; 
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Prin autoscopie se evaluează: capacitatea de a prezenta un subiect impus, într-un interval de 

timp; expunerea corectă a informației; capacitatea de expunere liberă în prezența unui auditoriu; 

coerența expunerii; adecvarea conceptelor; construcția frazelor; adecvarea limbajului, expresivitatea 

feței, gestica (Mariana Pintilie, 2002). 

Atât pregătirea expunerilor, cât și evaluarea acestora, se pot realiza în perechi sau grupuri de 3-

4 elevi cu niveluri diferite de pregătire. 

Recomandare: 

Grila de evaluare va fi pusă la dispoziția elevilor din momentul în care încep să-și pregătească 

expunerea. 

Pentru rezolvarea unor situații-problemă ce includ analize comparative, având ca material 

support harta sugerăm ca aspectele folosite în comparații să fie algoritmizate și să pună pe ultimul loc 

memorarea unor valori ale elementelor climatice/altitudini etc. 

Profesorul va avea în vedere permanent formarea unor obișnuințe de a lucra cu harta prin 

respectarea unor algoritmi de lucru: 

- analiza poziției geografice; 

- identificarea coordonatelor geografice; 

- tipul de climă specific zonei de căldură (în funcție de coordonatele identificate) etc. 

Recomandare: Elevii vor fi familiarizați să utilizeze locuțiuni prepoziționale, prepoziții și 

adverbe de comparație: 

 „pe când”,  

„în comparație cu”,  

„comparativ cu”,  

„mai mare/mică”, 

 „spre deosebire de”, 

„ambele”, 

 „atât în….. cât și în” etc. 

Pentru a fi capabili să rezolve acest tip de sarcină, propunem ca elevii să fie familiarizați cu 

noțiunile-cheie care le va permite structurarea informațiilor și realizarea comparațiilor cu ușurință. 

Pentru clima Europei se vor avea în vedere (le regăsesc în acele NOTE!): 

1. identificarea tipului de climat/etajului climatic; 

2. caracteristici anotimpuale (cum sunt verile, cum sunt iernile); 

3. vânturile caracteristice fiecărui tip de climat/circulația maselor de aer; 

4. regimul termic și al precipitațiilor; 

5. amplitudini termice; 

6. influențe climatice. 

Pentru clima României se vor avea în vedere (le regăsesc în acele NOTE!):: 

1. etajul climatic; 

2. influența climatică - caracteristicile influenței climatice; 

3. vânturi dominante/specifice; 

4. caracteristici ale elementelor climatice (temperaturi medii anuale/vara/iarna); 

Sugerăm utilizarea unor scheme simple de identificare a climatelor pe baza analizei 

temperaturilor medii și a cantităților de precipitații (medii lunare și anuale). Atât pentru clima 

României, cât și pentru climatele Europei, se poate realiza analiza unei climograme pentru corelarea 

tipului de climă sau a etajului climatic. În felul acesta se exersează capacitatea de analiză a 

fenomenelor și proceselor geografice, ca de exemplu, identificarea tipului de climă/etajul climatic 

având ca material suport graficul. 

Ca și la climă, pentru analiza reliefului la nivelul Europei și României sugerăm aplicarea unor 

scheme standard. 

Exemple: 

- pentru relieful Europei: 

1. împărțirea teritoriului continentului de la nord la sud pe trepte de vechime (nord și nordvest 

foarte vechi, centrul vechi și sudul nou, cu evidențierea unor excepții – ex: Spania hercinică); 
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2. stabilirea unor caracteristici generale minimale pentru fiecare sistem orogenetic (geneză, 

tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, gradul de fragmentare, orientarea culmilor); 

3. exemple și localizare, pe hartă, pentru fiecare sistem orogenetic; 

4. diferențierea tipurilor de podișuri sau câmpii după elementele specifice (geneză, tipuri de 

roci, tipuri de relief, tipuri de structuri) și localizarea lor pe hartă; 

- pentru relieful României: 

1. folosirea unei hărți schematice cu unitățile de orogen (toate cu o culoare) și cele de platformă 

(la fel, toate cu o culoare); 

2. identificarea tipului de structură; 

3. diferențierea unităților de relief pe trepte altitudinale (schematic); 

4. diferențierea unităților de relief din punct de vedere petrografic (schematic); 

5. alte caracteristici specifice (tipuri de relief, fragmentare, orientare etc.). 

De asemenea, pentru rezolvarea acestui tip de sarcină, foarte utile sunt fișele de lucru sub forma 

organizatorului grafic.  

Exemplificăm câteva modele care ajută compararea reliefului/climei pentru două unități de 

relief/state sau a cadrului natural/uman și economic pentru două state. 

Exercițiu de identificare a asemănărilor și deosebirilor dintre două state 

 
Exercițiu de identificare a asemănărilor și deosebirilor după un algoritm dat. Se realizează în 

clasă un model de completare a fișei, împreună cu elevii, în mod frontal, apoi elevii vor completa 

singuri sau în perechi fișe pentru alte unități de relief. 

Organizatorul grafic poate fi folosit și la climă, asemănările și deosebirile referindu-se la 

următoarele elemente: temperaturi medii anuale, precipitații medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul 

climatic, amplitudini termice, influențe climatice. 

Exemplul 3 – Bula dublă pentru gruparea asemănărilor și deosebirilor privind diferite elemente 

geografice dintre două state. Comparație Munții Alpi și Munții Carpați 

Recomandări: 

Este foarte important ca profesorul să selecteze, să structureze și să esențializeze conținuturile, 

în vederea diminuării supraîncărcării informaționale. 

De asemenea, sugerăm ca aspectele folosite în astfel de exerciții de comparare, să fie 

algoritmizate și să pună pe ultimul loc memorarea unor valori ale elementelor geografice legate de 

relief sau climă (ex: altitudini, valori minime/maxime ale temperaturii). 

În rezolvarea acestei sarcini sunt necesare activități de consolidare și sistematizare a 

conținuturilor. Se evaluează capacitatea elevului de analiză și sinteză referitoare la fenomene și 

procese geografice, la caracteristici de geografie fizică, umană și economică ale unui teritoriu. În 

acest sens reamintim că este foarte important ca permanent să fie realizate corelații între diferitele 
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elemente geografice și repartiția lor spațială pe hartă, pornind de la particular la general (demers 

didactic inductiv) sau de la general la particular, cu exemple concrete din realitatea înconjurătoare 

(demers didactic deductiv). 

În predarea temei „Statele Uniunii Europene: privire generală și sintetică” (clasa a XII-a) sunt 

adecvate metode de tipul Caruselul, Jocul geografic, Ciorchinele deoarece se presupune că elevii pot 

analiza componentele esențiale ale unui spațiu geografic. 

Sintetizarea informației geografice, sub diferite forme (tabele, scheme logice, sinteze 

fizicogeografice, umane și economice, hărți conceptuale etc.) ajută elevii să facă analize, generalizări, 

să esențializeze o serie de date și fenomene, asigurând o învățare durabilă. Exemplificăm o activitate 

de sistematizare a conținuturilor prin selectarea acelor caracteristici care definesc fiecare stat, 

respectiv: poziție geografică, relief, climă, ape, vegetație, soluri, orașe, economie etc., folosind 

metoda Caruselul (a se vedea subcapitolul III.1.1....din Capitolul III): 

Pasul 1. Se împarte clasa în grupuri de câte 2-4 elevi. 

Pasul 2. Fiecare grupă va primi o filă de flipchart care are ca titlu una sau două categorii de 

elemente geografice în funcție de complexitatea detaliilor (ex: Poziție geografică și relief, 

Clima și apele, Vegetație și soluri, Resurse, Activități economice – agricultură, industrie, servicii 

etc.). 

Pasul 3. Prin colaborare și având ca suport hărțile (fizico-geografică, administrativă și 

economică) Europei, elevii vor discuta în grup timp de cinci minute și vor scrie pe coala de 

flipchart caracteristicile geografice solicitate. 

Pasul 4. Fiecare grup va trece pe la fiecare poster. După ce elevii citesc ceea ce este deja scris, 

completează cu alte informații și arată la hartă diferite elemente. La semnalul profesorului se vor muta 

la următorul poster. 

Pasul 5. La final, prin activitate în grup, profesorul cere elevilor timp de 5 minute să 

argumenteze existența climei temperate în acel stat; să menționeze și alte state care au climă 

temperată; să precizeze evenimente sociale, politice, istorice legate de țara respectivă; să exemplifice 

și alte state aflate în situații asemănătoare. 

Pasul 6. Frontal, se discută argumentele/răspunsurile și se completează foile de flipchart cu alte 

caracteristici. 

Jocul geografic este o metodă care se pliază foarte bine pentru activități remediale în vederea 

sistematizării conținuturilor de acest tip. 

Jocul denumirilor geografice poate fi frecvent utilizat în clasă pe grupe de elevi. Se desfășoară 

pe baza unui tabel în care se cer denumiri geografice referitoare la unități/subunități de relief (munți, 

dealuri, podișuri, câmpii), râuri, orașe (din Europa și din România) care încep cu litera „a”, iar 

punctajul maxim va viza cel puțin 3 denumiri din fiecare element cerut: semidirijați de profesor astfel: 

un elev din grupa câștigătoare va spune în gând alfabetul, un altul va spune peste câteva secunde 

„stop”, timp în care, elevul spune litera la care a ajuns cerându-se grupelor rămase în concurs, să 

precizeze în tabel alt șir de denumiri care încep cu litera respectivă într-un timp de 2 minute. 

Alte activități bazate pe joc geografic: 

- lanțul denumirilor geografice; 

- jocul capitalelor, excursia imaginară pe hartă - „O călătorie pe Dunăre de la izvor la vărsare”; 

se va solicita elevilor să identifice, pe hartă: izvorul, țările parcurse, unitățile de relief, capitalele, 

orașele din România traversate etc.); Exemplificăm o fișă de lucru bazată pe interpretarea informației 

de pe hartă, pentru familiarizarea elevilor cu statele Uniunii Europene: 

Extrageți de pe harta de mai jos (fig. 8) statele care compun Uniunea Europeană, menționând 

și anul aderării. Apoi grupați statele care au aderat în același an. 

Pentru evidențierea cauzelor și a efectelor diferitelor procese sau fenomene geografice, sarcina 

de lucru solicitată prin itemii subiectivi din varianta de bacalaureat, propunem utilizarea 

organizatorului grafic de tip cauză-efect (Gliga, Spiro, 2001). Acesta se utilizează pentru evidențierea 

cauzelor și efectelor unor procese și fenomene. 
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Pasul 1. Profesorul stabilește grupe de câte 4-5 elevi. 

Pasul 2. Profesorul solicită elevilor, să citească un text referitor la situația demografică a Cehiei 

și să-l organizeze grafic după modelul de mai jos timp de cinci minute. 

Figura 

 
Cauze care determină bilanțul natural negative 

Pasul 3. Prin activitate frontală se discută și se va scrie pe tablă câte o consecință identificată 

de fiecare grupă. 

Deoarece unele efecte constituie cauze pentru producerea altor fenomene, determinând o reacție 

în lanț, aceasta se poate organiza în alt mod: 

Pasul 1. Profesorul poate împărți grupelor de lucru bilețele pe care sunt înscrise diferite 

fenomene. Ex: îmbătrânirea populației, bilanț natural negativ, creșterea taxelor pentru salariați, 

creșterea vârstei de pensionare, scăderea forței de muncă. 

Pasul 2. Se solicită elevilor să stabilească ordinea corectă a informațiilor după modelul de pe 

tablă (fig. 10). 

 
 

Prin activitate frontală se vor discuta explicațiile oferite de grupuri și se va înscrie pe tablă câte 

o idee. 

 
 

Demonstrarea abilității de a explica fenomenele și procesele geografice, precum și consecințele 

acestora sau de a aplica principiile și metodele adecvate pentru realizarea de corelații între informații 

este pusă în evidență în exemplul de mai jos. 

Exemplu de sarcină de evaluare: 

Explicați prezența numeroaselor lacuri glaciare în Finlanda. 

Exemplu de răspuns 
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Prezența lacurilor glaciare în Finlanda este cauzată de acțiunea calotei glaciare/ghețarilor din 

Pleistocen. 

Prin acțiunea de erodare ghețarii au condus la formarea unor excavații în care s-au acumulat 

apele provenite din topirea lor și din precipitații. 

Se acceptă oricare alt răspuns corect. 

O situație-problemă poate avea una sau mai multe soluții și acestea pot fi reprezentate printr-

un organizator grafic de tip situație-problemă – explicație (Gliga, Spiro, 2001) prin parcurgerea mai 

multor pași: 

Pasul 1. Comunicarea sarcinii de lucru: În Finlanda sunt numeroase lacuri glaciare. Explicați 

acest fapt. Organizați grafic situația-problemă și explicațiile posibile după modelul de pe tablă. 

Lucrați în perechi timp de cinci minute. 

 
Explicații posibile ale existenței lacurilor glaciare în Finlanda 

Pasul 2. Prin colaborare elevii identifică diferite explicații. 

Pasul 3. Prin activitate frontală, se vor centraliza explicațiile pe tablă (fig. 12). 

Un alt instrument care poate exersa capacitatea de sinteză este harta conceptuală. Organizarea 

geosferelor și structura logică a componentelor geografice pot fi reprezentate printr-o hartă 

conceptuală aplicabilă în majoritatea situațiilor în care este necesară realizarea unor corelații 

geografice. Propunem modelul de mai jos, adaptabil în funcție de activitatea de învățare și evaluare. 

 

GHID ACTIVITĂȚI REMEDIALE ȘI DE TUTORATE 

până la pag.256 in Ghid 
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Stimularea creativității elevilor în mediul on - line 

 

Prof. Alexandra - Georgiana Mihai                                                                              

Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău 

 

După mai bine de un an în care școala s-a mutat din mediul fizic în cel on-line, copiii, cadrele 

didactice și părinții au suferit schimbări de ordin psihologic, emoțional, dar și în ceea ce privește 

modalitățile de predare-învățare-evaluare din sistemul de învățământ. 

Orele de educație plastică din mediul on-line au constituit o adevărată provocare pentru mine, 

încercând să găsesc soluții inovative pentru a-i atrage pe elevii mei. 

оΙmaginaţia соnѕtituiе  oοo   aрtitudinеo, dесi faсtоrul еrеditar arео  o  influеnţă οmai mult oѕau mai рuţin 

imроrtantă. оТоtuşi, οtоtdеauna, ofără ехреriеnţă, fără munсă оѕuѕţinută nu οѕе rеalizеază onimiс оriginal, 

iar elevii au trebuit să fie în permanență conștienți de ceea ce ni se întâmplă tuturor, fără să ne lăsăm 

pradă capcanelor școlii on-line. 

Сa оurmarе, οсunоştinţеlе dоbânditе   рrin munсă au un rоl оеѕеnţial. οΕхреriеnţa роatе ofi dirесtă - 

сând оbѕеrvăm оdirесt fеnоmеnеlе οѕau diѕсutăm oсu ѕресialiştii în dоmеniu, ооri indirесtăο, оbţinută oрrin 

lесtura ѕau audiеrеa dе οсоnfеrinţе. oÎn ambеlе ѕituaţii, variеtatеa оinfоrmaţiilоr еѕtе οdеоѕеbit dеo  

imроrtantă.  Şсоala роatе соntribui оdin рlin οla dеzvоltarеa oсrеativităţii, lucru ce s-a și întâmplat până 

la momentul în care aceasta a devenit brusc aproape un mediu nonformal. Am plecat la drum 

împreună cu elevii mei, ținând cont de cele dobândite până la acel moment și încercând să ținem 

pasul, fără a pierde conexiunea cu realitatea școlară. 

Ѕtimularеa сrеativităţii în oоşсоală рrеѕuрunе сrеarеa unui mеdiu favоrabil, intеraсtiv, oоinсitatоr şi 

dinamiс. Am continuat activitatea aproape în același ritm plecând de la premise că învăţarеa рrin 

соореrarе aѕigură aсеѕt oосadru рrin întrеţinеrеa mоtivaţiеi intеrnе, favоrizând imрliсarеa aсtivă oоîn 

ѕarсină şi соntribuţia сrеativă a рartiсiрanţilоr. 

oоСоndiţiilе сarе роt duсе la ѕtimularеa unеi atitudini сrеativе oоatâa atatât în școală, cât și în mediul on-

line роt fi соnѕidеratе următоarеlе: 

●înсuraјarеa oоеlеvilоr ѕă рună сât mai multе întrеbări și limitarеa faсtоrilоr dе fruѕtrarе; 

● ѕtimularеa соmuniсării еlеv-oоеlеv, еlеv-рrоfеѕоr рrin оrganizarеa dе diѕсuţii;оo 

● imрliсarеa aсtivă a еlеvilоr рrin ѕоliсitarеa lоr dе oоa ореra сu idеi, соnсерtе, оbiесtе еtсоo., în 

vеdеrеa rесоnѕidеrării aсеѕtоra şi a сrеaţiеi dе oоnоi variantе și сultivarеa indереndеnţеi соgnitivе, a 
oоѕроntanеităţii şi a autоnоmiеi în învăţarе; 

● ѕtimularеa ѕрiritului oосritiс соnѕtruсtiv, a сaрaсităţii dе argumеntarе şi dе сăutarе oоa 

altеrnativеlоr; 

● favоrizarеa aссеѕului la сunоaştеrе рrin fоrţе oорrорrii ѕtimulând atitudinеa rеflехivă aѕuрra 

рrорriilоr dеmеrѕuri dе învăţarеоo și роѕibilitatеa dе a рunе la îndоială сееa се ѕоo-a dеmоnѕtrat.  

De asemenea, aсtivităţilе ѕuрuѕе еlеvilоr реntru ѕроrirеa gradului dе imрliсarе oосrеativă trеbuiе 

ѕă aѕigurе: 

● ѕtimularеa gândirii рrоduсtivеоo, a gândirii сritiсе, a gândirii divеrgеntе şi oоlatеralе; 

● libеrtatеa dе ехрrimarе a сunоştintеlоr, oоa gândurilоr, a atitudinilоr imрunându-ѕе în oоaсеѕt ѕеnѕ 

aсtivităţi сarе сеr ѕроntanеitatе şi соntribuiе la oоdеzvоltarеa indереndеnţеi în gândirе şi aсțiunе; 
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● utilizarеa oоtalеntеlоr şi сaрaсităţilоr ѕресifiсе fiесărui еlеv în рarte și ѕtimularеa intеrеѕului 

сătrе nоu, nесunоѕсut şi orеfеrirеa оѕatiѕfaсţiеi găѕirii ѕоluţiеi duрă dерunеrеa unui еfоrt dе oсăutarе оdе 

сătrе еlеv; 

● eхеrѕarеa сaрaсităţilоr dе сеrсеtarеo, оdе сăutarе dе idеi, dе infоrmaţii dе otranѕfеr оdе ѕеnѕuri, 

dе сritеrii dе сlaѕifiсarе; 

● dеzvоltarеa сaрaсităţii dе оrganizarе a matеrialеlоr dе idеi рrin întосmirе dе oроrtоfоlii о (maре 

dе luсru) aѕuрra aсtivității рrорrii; o 

● оrganizarеa оdе diѕсuţii ре anumitе tеmе, iniţiеrеa odе aсtivităti оехtraşсоlare, cum ar fi vizitele 

la muzeele virtuale; 

● еduсarеa сaрaсităţii dе a oрrivi indереndеnt оdin mai multе рunсtе dе vеdеrе luсrurilеo, dе оa-şi 

рunе întrеbări nеоbişnuitе dеѕрrе oluсruri nеоbişnuite; 

● valorificarea muncii elevilor prin organizarea expozițiilor on-line utilizând diverse platforme 

educaționale.  

În vеdеrеa ѕtimulării сrеativităţii elevilor, рrоfеѕоrul odă роѕibilitatеa оеlеvilоr dе a-şi ѕрunе 

рărеrеa oîntr-оо atmоѕfеră rеlaхată, având о atitudinе onеautоritară, орriеtеnоaѕă, fехibilă, роzitivă şi 

rесерtivă oaрrесiind idеilе оbunе alе еlеvilоr şi nеridiсulizând еşесurilе. oΕl îngăduiе о (ѕtimulеază) 

еlеvului ѕă-oşi manifеѕtе сuriоzitatеaо, indесizia, intеrеѕul реntru ѕсһimbul odе infоrmaţii.  
оUn сlimat dе luсru fеrtil еѕtе ogеnеrat dе tratarеa осu intеrеѕ a fiесărеi întrеbări, odе rеѕресtarеa 

орiniilоr оşi dе întărirеa соnvingеrii еlеvilоr сă oроt еmitе idеi оvalоrоaѕе. Dе aѕеmеnеa, еѕtе utilă 
oantrеnarеa еlеvilоr în орrосеѕul dе еvaluarе соmuniсându-lе oсritеriilе dе еvaluarео. Реntru a ѕtimula 

aсtiviѕmul şi oсrеativitatеa еlеvului, рrоfеѕоrul оînѕuşi trеbuiе ѕă fiе о реrѕоană oсrеativă şi ѕă оmanifеѕtе 

о atitudinе роzitivă în aсеѕt oѕеnѕ, inѕtruirеa оintеraсtivă şi сrеativă rеdimеnѕiоnеază rоlurilе şi 
oiроѕtazеlе еduсatоrului. 

În concluzie, deși școala s-a mutat acasă, creativiatea elevilor trebuie la fel de mult stimulată, 

munca lor trebuie să fie și mai apreciată, iar suportul emoțional din partea cadrelor didactice trebuie 

să fie nelipsit. 

 

 

Bibliografie:  

 

Enăchescu, Eugenia, Cercetare științifică în educație și învățământ, București, Editura 

Universitară, 2012; 

Landău, Erika, Psihologia creativității, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1979; 
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Școala de acasă și impactul învățământului on-line                                                       

asupra psihicului elevului 

 

Prof. Mihai Anca Elena 

 

Școala de acasă sau homeschooling este o altă metodă de predare și învățare, alternativă la 

sistemul de învațământ tradițional, care nu este deocamdată reglementat în România. Odată cu 

apariția pandemiei în țara noastră, atat profesorii cat si elevii au fost nevoiti sa se adapteze brusc la 

invatamantul la distanta on-line, un anumit tip de homeschooling. Deși în zilele noastre cursurile / 

formările on-line au devenit extrem de populare, deoarece tot mai multe institute și companii oferă 

cursuri on-line, pentru sistemul de învățământ actual a fost o perioada de tranziție destul de grea, 

întru-cat cadrele didactice nu sunt suficient pregătite în domeniul tehnologiei informației și a 

comunicațiilor. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivita, în timp ce pentru alții 

formarea în clasă este metoda preferată. 

Cursurile online 

Oamenii participă la cursuri profesionale, de obicei, pentru a-și creste nivelul de calificare și 

pentru a-și spori oportunitățile de carieră. De exemplu, pentru a obtine promovarea la un nivel 

superior și locuri de munca mai bine plătite. Cu toate acestea, multi angajați pot fi epuizați după 

muncă și nu doresc sa participe la orele obișnuite. Deci, firește, o clasă on-line este mai convenabilă 

pentru ei, deoarece economisește timp, bani și energie. 

În cursurile online, elevul nu interacționează direct cu instituția. Oamenii adesea cred că 

interacțiunea cu un profesor on-line este cel mai bun mod de a învăța, deoarece este interactivă și 

permite comunicarea bidirecțională. Un alt mod de a dobândi cunoștiințe prin intermediul unui mediu 

online este căutarea pe diferite motoare de căutare, cum ar fi Google, Bing etc.  

Astfel, cursurile poate fi mai potrivite pentru adulții care își continuă educația în timp ce lucrează. 

Cursurile tradiționale 

Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și tinerii adolescenți. 

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 îmbunătațească aptitudinea fizică și vigilența 

mentală.  

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze 

ca mentori și să ghideze în activitatea lor. Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în 

mod direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebări cu profesorul, obtinându-și astfel răspunsurile 

imediat. Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, 

elevii pot gasi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online 

generalizate, disponibile pe internet. De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorita unei 

interacțiuni continue între studenți și profesori, ceea ce contribuie și la motivația elevilor de a obține 

note mai mari. 

Impactul psihologic al școlii online 

Adolescentii privesc scoala online ca pe un mijloc alternativ de acumulare de informatii si 

invatare, dar fata de care au totusi mari retineri. Retinerile pot veni din faptul ca elevii nu vad eficienta 
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acestor cursuri, nefiind obisnuiti sa se concentreze asupra temelor predate „online” de catre profesori, 

care (majoritatea) nu au cunostinte reale de a gestiona ore de clasa „online”, neexistand programe de 

instruire in acest sens. Pentru majoritatea adolescentilor disciplina scolara era o problema in 

interactiunea cu profesorul de fata, iar acum aceasta problema se amplifica cu atat mai mult cand 

profesorul este de partea cealalta a calculatorului. 

Chiar daca sunt obisnuiti sa foloseasca tehnologia (computer, internet, telefoane „smart”, etc), 

majoritatea adolescentilor au privit la inceput telescoala ca pe o curiozitate si dupa o perioada de 

acomodare ca pe ceva plictisitor. Cea mai mare problema a scolii online ramane totusi capacitatea 

scazuta a facilitatorilor de programe care sa ii implice pe elevi in mod real in procesul de invatare. 

Platformele de „Learning and Development” cu care profesorii ar putea facilita un curs online intr-o 

maniera profesionista sunt foarte putine in Romania, iar o strategie in acest sens, este inexistenta. 

 

Din punct de vedere al psihologiei elevului care este „scolit online” vorbim despre deprinderea 

de abilitati sociale noi intr-un interval scurt de timp (adaptare fortata) care va face o diferentiere psiho-

sociala profunda, de exemplu intre adolescentii care au posibilitati materiale, educative, resurse etc 

și cei care nu au asemenea posibilitati.  

 

Scoala online se poate face doar cu anumite grupe scolare (exclus gradinite, clasele I-V) si 

numai dupa o pregatire temeinica a profesorilor si a sistemului de invatamant pentru o asemenea 

abordare. Unii elevi necesita o supraveghere continua, drept urmare exista o categorie de parinti care 

nu pot oferi suport copiilor in timpul orelor online, acestia fiind plecati in strainatate sau lucreaza in 

alte orase, fie au un program de lucru solicitant, astfel copilul este in ingrijirea bunicilor (care nu 

cunosc toate informatiile pe care internetul le solicita, astfel ei neputand sa le acorde sprijinul de care 

au nevoie) sau raman singuri acasa si este necesara o autodisciplina.  

 

Un alt aspect important vizeaza spatiul si numarul de persoane care locuiesc in aceeasi casa, in 

familiile cu mai multi copii sau unde locuiesc mai multe persoane decat familia, spatiul este redus, 

drept urmare ambientul poate fi perturbant in timpul orelor de curs, fiecare membru din familie avand 

necesitatile sale. Factorii de mediu perturbatori influenteaza disciplina elevului, calitatea actului de 

invatare, starea emotionala si psihica. 

 

Predarea online se bazeaza pe comunicare si este necesar sa evidentiem faptul ca elevul nu 

poate intelege informatia la capacitate maxima. De asemenea, trebuie sa luam in calcul faptul ca 

anumite materii, de genul orelor de sport, domeniul tehnic și profesional, activitatile muzicale, arta, 

dans si altele implica interactiuni fizice. Predarea este un act empatic, oricat de performanta ar fi 

tehnologia, aceasta nu poate accesa o latura care sta la baza dezvoltarii sanatoase a omului – acea 

latura emotionala in care nu pot fi transmise sentimentele, trairile sufletesti, nu se pot crea convingeri, 

ceea ce se creeaza intr-un grup se percepe atat la nivel informational cognitiv dar si emotional, iar 

acest lucru ajunge sa fie o bariera in dezvoltarea lor in timp. 

 

Timpul prelungit de conectare la telefon/laptop/tableta poate  avea si efect negativ, din pacate, 

asupra: vederii elevului, auzului, sistemului osos, putand de asemenea sa apara probleme nutritionale 

de tip obezitate.  Specialistii ne prezinta un concept numit „Crampa scriitorului”, care este un alt efect 

negativ pe care il au cei care stau incremeniti ore in sir în fata calculatorului – care se manifesta sub 

forma unor furnicaturi la nivelul mainilor, dar si cu dureri asupra muschilor si a zonei spatelui. 

 

In ceea ce priveste impactul psihologic, putem identifica anumite tulburari psihice care pot 

aparea din cauza timpului indelungat pe care elevii il pot petrece in fata calculatorului/tabletei: stres, 

dependente, migrene, insomnii, anxietati, atacuri de panica, episoade depresive existand si riscul ca 

in timp sa apara probleme neurologice. 
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Intr-o lume digitalizata observam lipsa unui element vital si anume sa nu uitam cat de pretioasa 

este o imbratisare si cat de important este ca ei sa simta conectarea emotionala, impartasirea atat a 

momentelor dificile dar si a reusitelor, aprecierile care pot fi oferite sub diferite forme, de cele mai 

multe ori insotite de zambete, energie si gesturi fizice incurajatoare. 

 

 

Bibliografie: 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN FRANŢA 

 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: MIHAI CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MORENI 
 

 

 

Învăţământul francez este compus din patru nivele de educaţie: grădiniţa (École Maternelle), 

şcoala primară/elementară (École primaire/École élémentaire), şcoala generală (Collège) şi liceul 

(Lycée). 

Creşa şi Grădiniţa - Ecole Maternelle (Petite, Moyenne, Grande Section) 

Grădinița (facultativa): de la 2-6 ani; grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. 

Obiectivele grădiniței sunt învățarea și îmbunătățirea vorbitului, descoperirea scrisului și a 

numerelor, cât și deprinderea vieții în  comunitate, socializarea, pregătirea pentru viața de  elev. 

Grădinița dureaza 3 ani, prima etapa numindu-se "des apprentissages premiers" unde copilul va 

învăţa cum să se integreze în societate. Urmând ca la pragul denumit "Grande Section" să prindă 

abilităţile necesare începerii şcolii primare "Ecole Primaire" (citit, scris şi noţiuni elementare de 

matematică). 

Şcoala primară/elementară (École primaire/École élémentaire) 

Durata şcolii primare este de 5 ani (de la 6 la 11 ani). Programa şcolară este similară cu cea a 

celorlalte ţări, şi include ore de limba franceză, aritmetică, geografie, istorie, arte şi o limbă străina. 

Cele cinci clase de şcoala primară sunt următoarele: CP (Cours préparatoire/Clasa pregatitoare), CE1, 

CE2 (Clasa elementara/ Cours élémentaire), CM1 si CM2 (Clasa medie/Cours moyen). 

Școala elementară dispune de o clădire separată față de colegiu (echivalentul gimnaziului din 

România). 

 

Obiectivele școlii elementare 

Limba franceză și matematica constituie prioritatea pentru a oferi copiilor  posibilitatea de a se 

exprima și gândi. Apoi se adaugă învățarea unei limbi străine încă din clasa pregătitoare, activități de 

descoperire a lumii, arte și educație muzicală, educație fizică și educație civică (reguli de circulație 

cu bicicleta ori ca pieton, cunoașterea cartierelor localității unde locuiesc, despre vot și cum 

se desfășoară alegerile, etc.). Începând cu CM1 (echivalentul clasei a 3-a în România) se face 

consolidarea materiilor de bază (matematică și franceză), încep și cursurile de științe și tehnologie, 

geografie și istorie, istoria artei. 

 

Şcoala generală (Collège) 

De-a lungul celor 4 ani de studiu (între 11 si 15 ani) în Collège elevii se pregătesc de susţinerea 

Brevet-ului, o examinare naţională esenţială pentru trecerea în liceu. În această etapă, copiii îşi pun 

bazele cunoştinţelor generale, studiind: franceza, matematica, istoria, geografia, arte/muzică, educaţie 

fizică, educaţie civică, ştiinţe, educaţie tehnică şi cel puţin o limbă străina. După luarea brevet-ului, 

elevii pot renunţa la şcolarizare sau pot merge mai departe la un liceul tradiţional, la unul tehnic sau 

la o şcoala profesională. Clasele 6-9 poartă următoarele denumiri: sixième, cinquième, quatrième si 

troisième. 

 

Liceu (Lycée) 

Elevii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani pot studia fie la un liceu tradiţional (Lycée Classique) 

sau la unul tehnic (Lycée Technique). Curriculum-ul din aceşti trei ani de liceu pregăteşte elevii 
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pentru susţinerea examenelor finale de bacalaureat (Baccalauréat), care vor asigura intrarea la o 

universitate. În funcţie de competenţele academice şi de opţiunile personale ale elevilor, aceştia pot 

alege între trei profile: “L” specializează în limbă şi literatură; “S” este potrivit celor cu înclinaţii în 

ştiinţe şi matematică; “ES” specializează în economie şi ştiinţe sociale. 

Diploma de bacalaureat si admiterea la universitate  

Bacalaureatul francez se distinge prin complexitate. Doar 1 din 10 elevi reuşeşte să obţină nota 

maximă la aceste examene. Aceasta diplomă le asigură doritorilor accesul automat la una dintre 

universităţi. Mai prestigioase decât universităţile franceze (cu exceptia Sorbonne), sunt les grandes 

écoles. Pentru a putea intra într-una dintre acestea, candidaţii susţin nişte examene de admitere într-o 

atmosferă extrem de competitivă, pentru un număr limitat de locuri disponibile, unde doar un candidat 

din zece reuşeşte să primească acceptul.  

 

Facultate - Universite sau Grande Ecole 

La acest capitol situaţia diferă de la o facultate la alta. Gradul de dificultate creşte exponenţial 

cu renumele fiecărei universităţi. 

În general la facultate în Franta se intră pe baza unor examene, stabilite de către fiecare entitate 

în parte, examen oral şi examen scris, admiterea fiind prin concurs. 

Admiterea la o universitate se susţine de maxim 2 ori, dacă persoana nu reuşeşte să treacă de 

examene nu mai poate participa niciodată la ele. 

Orele de studii într-o universitate din Franţa sunt între 60-70 de ore pe săptămână.  

 

Sistemul de notare 

Sistemul de notare din Franţa este singurul care nu a fost modificat de mai bine de 170 de ani 

şi nu s-a simţit nevoia vreunei schimbări până acum. Nota maximă este 20/20, iar 10/20 este nota de 

trecere. Semnificaţiile notelor ar fi după cum urmează: 

10-11.99: nota de trecere (“passable”) 

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”) 

  

http://www.liceestrainatate.ro/ro/articles/sistemul-francez-de-invatamant  

http://www.efranta.ro/fb/item/60-cum-este-structurat-sistemul-de-invatamant-in-franta 
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Școala de acasă, casa de la școală 

 

 

Profesor Mihai Delia,                                                                                                        

Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia 

 

 

De mai bine de un an de zile, școala din România se desfășoară „acasă”. Luați pe nepregătite, 

fără să ne așezăm totul în ghiozdane, într-o situație excepțională, elevi, cadre didactice, părinți,           

ne-am trezit în fața unei situații fără precedent.  

Cursurile școlare, la toate nivelurile sale, au fost întrerupte brusc, în mijlocul anului școlar. Cu 

teamă pentru ziua de mâine și pentru perioada ce va urma, cu speranța că totul se va termina cu bine, 

cât mai curând, ne-am căutat și ne-am regăsit în online.  

Nu știam nimic despre școala online, despre cum să creăm și să accesăm resursele  pentru a 

funcționa prin Internet. La început ne-am concentrat toată energia și dorul nostru de copii într-un 

proces de consiliere, de susținere. 

Profesorii din România nu au stat, nu au pierdut timpul, nu au chiulit și nu s-au dat bătuți. Am 

făcut o punte de legătură sufletească normală între noi și elevi, între noi  și familiile elevilor noștri 

(frați, părinți, bunici, tutori, reprezentanți legali). Nu e prea mult spus. Ne-am căutat copiii, i-am 

întrebat mereu cum sunt, le-am ascultat gândurile și frământările, fricile și dorințele, i-am încurajat. 

I-am îndemnat  să spere. I-am asigurat că vom fi cu ei, și că totul va fi bine. Nu le-am prezentat 

lecții din manuale, nu ne-am mai uitat în planificări, n-am mai ținut cont de programele școlare.           

N-am mai folosit clasicele metode pedagogice, dar le-am oferit lecții de viață. I-am învățat cum să-și 

petreacă timpul liber, le-am recomandat jocuri, cărți, i-am îndemnat să scrie și să deseneze toată frica 

și bucuria lor, le-am trimis să vizioneze/ să asculte povești vindecătoare, le-am spus cuvinte de 

încurajare, le-am spus că noi toți putem să ne scriem, adică să ne facem o poveste frumoasă, pe care 

să nu o uităm. 

Apoi, încet-încet, am început să facem platforme, să intrăm online, să ne vedem, să ne auzim 

ca la școală. Să continuăm acasă, ce începusem la școală.  

Nu vreau să ne concentrăm pe ce a fost greu, urât, pe aspectele negative sau pe eșecuri. Au 

făcut-o alții și, cu siguranță, vor fi destui cei care vor blama profesorii, pregătirea lor profesională și 

vocația, școala românească, pandemia, elevii, autoritățile, etc. 

Eu vreau să vedem ce a fost bun, util, plăcut, necesar în toată această perioadă. Cum am rezistat, 

cum ne-am adaptat din mers, poate cu poticneli, cum astăzi putem vorbi de o continuare optimă a 

procesului instructiv-educativ și în online.  

Avem resurse, facem lecții interactive, verificăm teme, le arătăm elevilor materiale care să-i 

ajute să înțeleagă și să asimileze conținuturi. Voi menționa câteva din resursele care ne-au fost la 

îndemâna și pe care le-am folosit cu succes în activitatea noastră de învățare și terapeutică: 

- WordWall -captarea atenției, înțelegerea /consolidarea, evaluarea conținuturilor; 

- Padlet -desfășurarea unor activități interactive cu copiii; 

- Adobe Spark -realizarea unor prezentări și videoclipuri; 

- Mentimeter – evaluarea gradului de satisfacție; 

- Educația on-line – site lecții online; 

- Quizz – chestionare, teste  on-line; 

- Twinkl – site cu resurse educaționale de calitate pentru învățământul preșcolar și primar; 

- Liveworksheets – fișe de lucru care se pot completa on-line; 

- Wand Education – platformă educațională cu lecții interactive; 

- Youtube – filmulețe cu caracter educativ; 
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Sigur, am învățat cu toții ceva, ceva ce vom folosi când ne vom reîntoarce, fără pandemie, la 

școală. 

Știu, ne dorim să mergem la școală! Să ne îmbrățișăm, să ne privim în ochi  fizic, nu în cel al 

ecranului, că așa ne merge mai bine la inimă și la creier și poate .... și la învățătură. 

Impresiile copiilor vorbesc de la sine. Las ca o scurtă, mică și aparent nesemnificativă dovadă, 

câteva din impresiile copiilor: 

-„Acum cred că e mai bine în online. Profesorii ne predau la fel de bine, avem filmulețe și jocuri 

interesante. Cu toate astea ..... mi-e dor de colegi, de școală.” 

„Îmi place școala on-line, îmi place că mă văd și aici cu profesorii și colegii, că facem activități 

frumoase și interesante, că avem multe filmulețe și fișe de lucru.” 

„Ne-a lipsit clasa, ne-au lipsit colegii, atmosfera din clasă, dicuțiile din timpul pauzei, dar am 

învățat să fim mai răbdători, să respectăm când ceilalți vorbesc, să fim mai atenți, să lucrăm mai mult 

individual.”- elev învățământ primar 

„Mi-a plăcut predarea interactivă și vizuală, cu teste fulger la care primeam nota după ce le 

rezolvam, clipurile video, joculetele pe care le folosea doamna învățătoare.”- elev învățământ primar 

„Pentru mine, e mult mai obositoare întâlnirea pe Meet decât multe ore la şcoală. Concentrarea 

nu e la fel şi, parcă, nici eficiența.”- elev de gimnaziu 

„Orele online mi se par foarte interesante și plăcute, dar nimic nu poate înlocui orele normale 

când merg la școală!”- elev de gimnaziu 
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Educație incluzivă: ce înseamnă și strategii dovedite 

 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MIHAI ELENA EUGENIA                                   

GRĂDINIȚA NR. 233, BUCUREȘTI 

 
Educația incluzivă este atunci când toți elevii, indiferent de orice provocări pe care le pot avea, 

sunt plasați în clase de educație generală adecvate vârstei, care se află în propriile școli de cartier 

pentru a primi instrucțiuni de înaltă calitate, intervenții și sprijin care le permit să atingă succesul în 

curriculum de bază (Bui, Quirk, Almazan și Valenti, 2010; Alquraini și Gut, 2012). 

Școala și sala de clasă funcționează pe premisa că elevii cu dizabilități sunt la fel de fundamental 

competenți ca și elevii fără dizabilități. Prin urmare, toți elevii pot fi participanți deplini în sălile lor 

de clasă și în comunitatea școlară locală. O mare parte a mișcării este legată de legislația în care 

studenții își primesc educația în mediul cel mai puțin restrictiv (LRE). Acest lucru înseamnă că sunt 

alături de colegii lor fără dizabilități la nivelul maxim posibil, cu educație generală plasarea de primă 

alegere pentru toți studenții (Alquraini & Gut, 2012) 

Educația favorabilă incluziunii are loc în primul rând prin acceptarea, înțelegerea și atenția la 

diferențele și diversitatea elevilor, care pot include aspectul fizic, cognitiv, academic, social și 

emoțional. Aceasta nu înseamnă că elevii nu trebuie să petreacă niciodată timp în afara orelor de 

educație obișnuită, deoarece uneori fac acest lucru într-un scop foarte special - de exemplu, pentru 

vorbire sau terapie ocupațională. Dar scopul este ca acesta să fie excepția. 

Principiul de conducere este de a-i face pe toți studenții să se simtă primiți, provocați în mod 

corespunzător și susținuți în eforturile lor. De asemenea, este extrem de important ca și adulții să fie 

sprijiniți. Aceasta include profesorul de educație obișnuită și profesorul de educație specială, precum 

și toți ceilalți personal și facultate care sunt părți interesate cheie - și asta include și părinții. 

 

Baza de cercetare pentru educația incluzivă 

 

Educația incluzivă și sălile incluzive câștigă adepti, deoarece există atât de multe dovezi bazate 

pe cercetare în jurul beneficiilor.  

 

Beneficii pentru studenți 

 

Pur și simplu, atât studenții cu sau fără dizabilități învață mai multe. Multe studii din ultimele 

trei decenii au constatat că elevii cu dizabilități au realizări mai mari și abilități îmbunătățite prin 

educație incluzivă, iar colegii lor fără provocări beneficiază și ei (Bui, și colab., 2010; Dupuis, 

Barclay, Holms, Platt, Shaha, & Lewis, 2006; Newman, 2006; Alquraini & Gut, 2012). 

Pentru studenții cu dizabilități (SWD), aceasta include câștiguri academice în alfabetizare (citire 

și scriere), matematică și studii sociale - atât în clase, cât și la testele standardizate - abilități mai bune 

de comunicare și abilități sociale îmbunătățite și mai multe prietenii. Mai mult timp în clasa generală 

pentru SWD este, de asemenea, asociat cu mai puține absențe și recomandări pentru comportament 

perturbator. Acest lucru ar putea fi legat de constatările despre atitudine - au un concept mai înalt de 

sine, le place mai mult școala și profesorii lor și sunt mai motivați în ceea ce privește munca și 

învățarea. 

Colegii lor fără dizabilități arată, de asemenea, atitudini mai pozitive în aceleași domenii atunci 

când se află în sălile de clasă incluzive. Acestea realizează câștiguri academice mai mari în lectură și 

matematică. Cercetările arată că prezența SWD oferă noi tipuri de oportunități de învățare non-SWD. 

Unul dintre acestea este atunci când servesc ca antrenori. Învățând cum să ajute un alt elev, propria 

performanță se îmbunătățește. Un alt lucru este că, pe măsură ce profesorii iau în considerare mai 
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mult cursanții lor SWD, aceștia oferă instruire într-o gamă mai largă de modalități de învățare 

(vizuală, auditivă și kinestezică). 

Cercetătorii explorează deseori preocupări și potențiale capcane care ar putea face ca instruirea 

să fie mai puțin eficientă în sălile de incluziune (Bui și colab., 2010; Dupois și colab., 2006). Dar 

rezultatele arată altfel. Nici timpul de instruire, nici cât timp se angajează elevii nu diferă între sălile 

incluzive și cele neincluse. De fapt, în multe cazuri, studenții obișnuiți au raportat puțin sau deloc 

conștientizarea faptului că există chiar și elevi cu dizabilități în clasele lor. Când sunt conștienți, 

demonstrează o mai mare acceptare și toleranță față de SWD atunci când toți experimentează 

împreună o educație incluzivă. 

 

Sentimentele și atitudinile părinților 

 

Părinții, desigur, au un rol important de jucat. O revizuire cuprinzătoare a literaturii (de Boer, 

Pijl și Minnaert, 2010) a constatat că, în medie, părinții sunt oarecum incerti dacă includerea este o 

opțiune bună pentru SWD. În plus, cu cât au avut mai multă experiență cu educația incluzivă, cu atât 

părinții SWD au fost mai pozitivi. În plus, părinții studenților obișnuiți au avut o atitudine decisiv 

pozitivă față de educația incluzivă. 

 

Strategii incluzive la clasă 

 

Există o nevoie clară ca profesorii să fie sprijiniți în implementarea unei săli incluzive. O 

revizuire riguroasă a studiilor a constatat că majoritatea profesorilor au avut atitudini neutre sau 

negative cu privire la educația incluzivă (de Boer, Pijl și Minnaert, 2011). Se pare că o mare parte din 

acest lucru se datorează faptului că nu se simt foarte cunoscuți, competenți sau încrezători în ceea ce 

privește modul de educare a SWD. 

Cu toate acestea, la fel ca părinții, profesorii cu mai multă experiență - și, în cazul profesorilor, 

mai multă formare cu educație incluzivă - au fost semnificativ mai pozitivi în privința acestui lucru.  

Dovezile susțin că, pentru a fi eficienți, profesorii au nevoie de o înțelegere a celor mai bune 

practici în predare și a instruirii adaptate pentru SWD; dar atitudinile pozitive față de incluziune sunt, 

de asemenea, printre cele mai importante pentru crearea unei săli de clasă incluzive care să 

funcționeze (Savage & Erten, 2015). 

Pentru a exista un adevărat succes pe termen lung este necesară o formare formală. Totuși, 

pentru a vă face o idee, iată strategiile recomandate de mai multe studii de cercetare și experiență 

aplicată (Morningstar, Shogren, Lee și Born, 2015; Alquraini și Gut, 2012). 

Utilizați o varietate de formate de instruire 

Începeți cu instrucțiuni pentru întregul grup și treceți la grupări flexibile care ar putea fi grupuri 

mici, stații / centre și învățare asociată. În ceea ce privește întregul grup, utilizarea tehnologiei, cum 

ar fi tablele interactive, este legată de implicarea ridicată a elevilor.  

În ceea ce privește grupările flexibile: pentru studenții mai tineri, aceștia sunt adesea conduși 

de profesori, dar pentru studenții mai în vârstă, pot fi conduși de studenți cu monitorizarea 

profesorilor. Învățarea susținută de colegi poate fi foarte eficientă și captivantă și poate lua forma 

unei perechi de lucru, a unui grup cooperativ, a unei îndrumări de la egal la egal și a demonstrațiilor 

conduse de elevi. 

 

Asigurați accesul la conținutul curricular academic 

 

Toți elevii au nevoie de oportunitatea de a avea experiențe de învățare în conformitate cu 

aceleași obiective de învățare. Acest lucru va necesita gândirea la ceea ce susține SWD-urile 

individuale de care au nevoie, dar strategiile generale asigură faptul că toți elevii aud instrucțiuni, că 

într-adevăr încep activități, că toți elevii participă la instruirea în grupuri mari și că elevii fac tranziția 

în și din clasă la acelasi timp. Pentru acest din urmă punct, nu numai că îi va ține pe elevi pe drumul 
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cel bun cu lecțiile, colegii lor non-SWD nu îi văd plecând sau intrând în mijlocul lecțiilor, ceea ce le 

poate evidenția diferențele. 

  

Concluzie  

 

Viitorul este într-adevăr foarte luminos pentru această abordare. Se adună dovezi că educația 

incluzivă și sălile de clasă sunt capabile să îndeplinească nu numai cerințele LRE pentru elevii cu 

dizabilități, ci să beneficieze și studenții cu educație obișnuită. Vedem că odată cu expunerea, părinții 

și profesorii devin mai pozitivi. Formarea și sprijinul permit profesorilor de educație obișnuită să 

implementeze educație incluzivă cu ușurință și succes.  
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Educatia online 

 

Prof.inv. primar Mihai Elisabeta-Victorita                                                                   

Scoala Gimnaziala “Alexandru Moruzi” 

 
 

Pandemia Covid 19 din primăvara anului 2020, a condus la o situație de criză, scoțând la iveală 

problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a 

mentalității oamenilor. În acest context, se simte nevoia unei schimbări radicale a sistemului 

educațional, pentru a-i face pe educabili, să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți 

pentru viața de mâine, dar și pe educatori – mai ancorați în realitatea digitală a zilelor noastre.  

Schimbarea trebuie să includă implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, 

în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Însăși elevii ar trebui 

să fie învățați să învețe, astfel devenind parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru 

sine, valorificând eficient multiplele sale inteligente, care ulterior să devină achiziții importante 

pentru progresul societății neimaginat în urmă cu câteva luni.  

În calitate de profesor pentru învățământul primar și coordonator al unei clase de 16 de elevi, 

încă de la începutul suspendării cursurilor , am considerat oportun să păstrez legătura cu elevii mei și 

să acționez în această direcție chiar înaintea apariției Ordinului ce prevedea desfășurarea cursurilor 

on-line. Mai întâi am utilizat aplicația WhatsApp, pentru a transmite informațiile în sens, ulterior, 

după ce m-am familiarizat cu”digitalizarea” resurselor, am îmbinat metode, tehnici și mijloace 

digitale variate de predare - învățare( sincron și asincron)- Google Suite for education- Classroom, 

sistemul de videoconferințe Zoom, dar si manualele digitale ale Editurii Intuitext, precum și platforma 

e-learning Școala Intuitext.  

Și în cazul elevilor, am constatat că cea mai mare parte deținea smartphone-uri și doar câțiva 

laptop/computer, o situație deloc fericită, aceste dispoziotive permițând doar o interacțiune vizuală și 

auditivă și punându-i pe elevi în imposibilitatea de a putea exersa în scris on-line cunoștințele( de 

exemplu în cazul documentelor Google .docs). 

Așadar, la finalul acestei perioade școlare atipice , aș putea concluziona, evidențiind căteva 

avantaje și dezavantaje ale predării- învățarii on-line. 

 

Avantaje: 

 

- nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală 

- 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, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, 

mai puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului ) 

- se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică;  

- dacă se folosesc resurse potrivite, totul se poate face mai simplu, folosind,  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; 
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- dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive la nivelul întregului  sistem 

educațional, acestea pot uniformiza modul de predare; 

-  părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, 

pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară;  

- copiii nu mai pot absenta de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest 

lucru nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”);  

-  copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate 

caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei;  

- se pot utiliza simplu manualele digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic 

 

Dezavantaje evidente ale învățământului on-line în România: 

 

– 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 ; 

- lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la 

toate resursele, online și offline, 

- 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;  

- 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; 

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

școală, unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce 

pentru mulți elevi este extrem de dificil; 

-  mai multe sarcini pentru părinți în special în cazul claselor 1-8,în  care trebuie să-și ajute 

copiii și la partea de tehnologie, și la partea efectivă de realizat teme; 

- mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online, iar „școlarizarea” acestora 

se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare;  

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

înțelege ceva;  

- copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 

aptitudinile de socializare;  

- copiii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o 

problemă majoră a vremurilor actuale.  

Dacă la început cursurile on-line au fost o adevărată atracție pentru școlarii mici, către finalul 

anului școlar își exprimau dorința de a reveni la ”școala adevărată”. Așadar, aș putea spune că lecțiile 

tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții si tinerii care incă 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-si îmbunătățească aptitudinea fizică și 

vigilența mentală. 
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ELEMENTE DE PEDAGOGIE ALTERNATIVĂ                                                     

ÎNTÂLNITE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

 

 

Prof. FELICIA MIHAI 

Școala Profesională Specială „E. Gârleanu” Galați 
 

  
 Formele de educații alternative   cele mai larg aplicate în învățământul preuniversitar de masă 

sunt: Programul Step by Step, Pedagogia Montessori și Pedagogia Waldorf. În învățământul special 

singura alternativă educațională recunoscută oficial este Pedagogia curativă.  

 

 Elemente ca:  

➢ individualizarea instruirii  în raport cu nivelul de dezvoltare cognitivă (preluat din programul    

Step-by-step),  

➢ clasa preluată de un singur profesor-diriginte timp de 8 ani, cu predarea unor discipline 

specifice -   Religie, Ed. tehnologică, Ed. fizică-  de către specialiști (preluat din Pedagogia Waldorf)  

➢ învățarea bazată pe elemente concrete/ senzoriale și trecerea lentă, pe o durată mare de timp, 

la    elemente de învățare  abstractă (preluat din Pedagogia Montessori), s.a. 

fac parte astăzi din specificul învățământului special și sunt considerate ca elemente distinctive 

ale acestui tip de   învățământ.  

 

Programul Step By Step 

 

• a fost introdus în România în 1994 și acoperă     ciclul preșcolar și primar (corespunzător 

grupei de vârstă 2-11 ani). 

Caracteristicile distinctive ale Programului Step-by-step sunt:  

➢ promovarea educației centrate pe elev,  

➢ predarea orientată după nevoile și interesele acestuia,    

➢ individualizarea pregătirii, 

➢ învățarea în centre de activitate, implicarea familiei/ comunității în procesul de educare a 

copilului. 

 

Așa cum menționam și anterior principala caracteristică a Programului Step-by-step ce se 

regăsește în învățământul special este instruirea diferențiată, considerată la ora actuală specifică 

acestui tip de  învățământ.  

Practic, individualizarea instruirii la clasă se face în raport cu nivelul de dezvoltare cognitivă și 

în    acord cu  personalitatea elevului, respectiv stilul său de învățare. Accentul  este   pus în majoritatea 

situațiilor pe   învățarea experențială iar abordarea temelor este de regulă transdisciplinară.  Apelul la 

experiențe concrete, legate de tema discutată, dar nu neaparat încadrate strict într-o anumită 

disciplină,  facilitează   retenția informațiilor pentru copilul cu CES.  

Forma cea mai cunoscută  de instruire diferențiată în   învățământul special este totuși PIP-ul; 

din  punct de  vedere formal reprezintă modalitatea de instruire  diferențiată legiferată pentru 

învățământul  special  și special integrat. 

Implicarea familiei în procesul educațional al copilului deficient este cu mult mai importantă 

chiar decât pentru Programul Step-by-step; integrarea socio-profesională reală a a acestor copii nu se   

poate realiza cu adevărat decât dacă părintele se implică total în viata de elev și continuă acasă 

demersul inițiat de profesor la școala. 
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Pedagogia  Waldorf 

 

• În România primele clase în sistem Waldorf au fost înființate în 1990; la ora actuală școlile 

Waldorf acoperă toate nivelele de școlarizare din învățământul preuniversitar.  

 

Principalele caracteristici ale Pedagogiei Waldorf sunt:  

 

➢ utilizarea ritmului în educaţie, 

➢ elevul nu este limitat doar la utilizarea manualului ci este solicitat să folosească surse de 

informare multiple, extrem de diverse,  

➢ activitatea de îndrumare a clasei este realizată, de regulă, de către o singură persoană numită  

„învăţătorul clasei” şi care ca şi îndatoriri pedagogice predarea unui număr de discipline, cuprinse în 

epoci, de-a lungul celor opt ani de studiu până la liceu. 

➢ evaluarea nu este formală (nu există note); la sfârsitul anului se face o caracterizare scrisă, 

amplă, pe baza căreia sunt orientați și copii și părinții. 

 

Și în învățământul special activitatea de îndrumare a clasei este realizată de către o singură 

persoană – profesorul de psihopedagogie specială - care are ca şi îndatoriri pedagogice predarea 

disciplinelor  cuprinse în planul cadru (cu excepția Religiei și a Ed. tehnologice) până la clasa a VIII-

a pentru clasele DMU/DMM, respectiv până la clasa a X-a pentru clasele DMS/ Deficiențe asociate.  

Din punct de vedere psihologic, schimbarea  cadrului didactic la clasa a cincea nu înseamnă 

doar despărţirea de o persoană, adesea îndrăgită, ci şi de un mod de lucru unitar și adaptarea la stiluri 

și ritmuri de lucru diverse, într-o succesiune rapidă. Acest fapt poate fi greoi, extrem de frustrant și 

de     derutant pentru elevul deficient mintal, cu atât mai puternic cu cât deficiența este mai accentuată. 

Ca atare predarea la clasă a tuturor disciplinelor de către un singur cadru didactic, cu specializarea  

psihologie/ psihopedagogie/ psihopedagogie specială s.a. asigură siguranța psihică necesară elevului  

deficient  mintal pentru asigurarea eficienței relative a procesului cognitiv.  

O altă caracteristică a Pedagogiei Waldorf regăsită în învățământul special este utilizarea 

ritmului în educaţie. Concret, în învățământul special programul de dimineață este rezervat procesului    

instructiv-educativ (programul de predare- învățare) în timp ce programul de după-amiază este 

rezervat activităților de terapie complexă, care constau de regulă în activități ludice, artistice şi 

practice. Ritmul zilnic este benefic pentru elevul deficient care are nevoie de predictibilitate în 

activitatea cotidiană pentru a se simți confortabil din punct de vedere psihic. Schimbările de program 

trebuie explicate și  anunțate din timp astfel încât să se evite instalarea situațiilor de criză.  

Menținerea ritmului zilnic la copilul deficient are și un revers- acela că favorizează rigidizarea 

rutinelor iar flexibilizarea necesară pentru integrarea socială se obține mult mai greu. Aici intervine      

însă profesionalismul tuturor cadrelor didactice care lucrează cu copilul deficient pentru atingerea 

echilibrului fragil între rutină și flexibilizare, care apropie copilul cu CES de normalitate.  

 

Bibliografie: 

 

Albulescu, Ion–Pedagogii alternative ; Ed. All, 2014  

https://waldorf.ro/pedagogia-waldorf/  

www.scritub.com/.../ALTERNATIVE-EDUCATIONALE-PEDAG2421421620.php  

pipp-bn.blogspot.com/2013/06/alternativa-step-by-step.html  

waldorf-educatie.ro/principiile-pedagogiei-waldorf  

 

                                                

  

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

1414

https://waldorf.ro/pedagogia-waldorf/
http://www.scritub.com/.../ALTERNATIVE-EDUCATIONALE-PEDAG2421421620.php


 

ȘCOALA ONLINE                                                                                              

ELEMENTE PENTRU INOVAREA DIDACTICĂ 

 

PROF. MIHAI RAMONA CRISTINA                                                                     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDEANU, JUD. BUZĂU 

 

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.  

Inovaţia urmăreşte identificarea de soluţii, oportunităţi, strategii, prin care idealul educaţional 

să fie atins. 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. 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.  

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – 

elev. 

• 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. 

- 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 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. 

-Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 

• 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. 
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-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. 

-Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. 

-  Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 

• Instrumente online: WordArt (Nor de cuvinte); Jamboard;  Kahoot; Wordwall. 

Un „nor de cuvinte” constă într-un mod de reprezentare a unui text sau a unui șir de cuvinte, în 

care, de obicei, semnificația unui element-cuvânt este relevată de mărimea acestuia relativă la 

celelalte elemente.  Poate fi un instrument pentru analiză de conținut. Aplicațiile disponibile permit 

crearea unui suport pentru prezentare de conținut, în formă grafică, statică sau interactivă.  Puteți crea 

un nor de cuvinte utilizând aplicații precum: WordArt; Wordle. 

Jamboard -este o tablă interactivă pusă la dispoziție de Google. Se găsește în pachetul G Suite. 

Pentru a putea utiliza tabla trebuie să aveți un cont Google. Ea vă permite să colaborați în timp real 

cu elevii. Elevii pot fi cititori sau editori pe jamboard. Se poate adăuga conținut, cum ar fi imagini 

sau documente. 

Kahoot este o 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. Cum funcționează? 

 Creează un joc distractiv în câteva minute; il numim "kahoote". Poţi face o serie de întrebări, 

formatul şi numărul de întrebări depinde doar de alegerea ta. Poţi adăuga imagini, clip-uri video şi 

diagrame întrebărilor tale 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. 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. 

Wordwall-ul este o platformă pentru crearea resurselor educaționale. Poate fi utilizat pentru a 

crea atât activități interactive, cât și printabile. 

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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Școala de acasă – avantaje și dezavantaje 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR MIHAI VICTORIA                                                                

LICEUL GEORGE MOROIANU, MUNICIPIUL SĂCELE, JUD. BRAȘOV 

 

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. Acestea au fost replicile pe 

care le-am schimbat cu mama unui elev înainte de începerea pandemiei în martie 2020. Parcă 

prevedea vremurile care se iveau. La începutul noului an școlar 2020-2021, această familie a ales 

retragerea celor doi copii din sistemul de învațământ și înscrierea lor într-un program englez de tip 

homeschooling. 

Această opțiune a fost justificată prin prezentarea unor avantaje și dezavantaje pe care, pe lângă 

teama de îmbolnavire a copiilor, le-au abordat în fața propriei conștiințe. 

Avantaje: 

1. Educația de acasă implică anumite libertăți. Copiii pot alege ce vor să învețe, cât vor, când 

vor. Noțiunile de bază sunt învățate până în clasa a cincea și le pot fi suport mai departe. Familia își 

poate educa copilul conform propriilor convingeri și valori, într-un mediu care nu intră în contradicție 

cu acestea. Copiii sunt în siguranță acasa, feriți de contactul direct cu posibilii transmițători ai 

virusului. 

2. O altă libertate este cea fizică. Atât copiii, cât și părinții, nu mai sunt constrânși de orarul 

școlii și pot petrece mai mult timp împreună. Astfel, familia poate planifica în orice moment ieșiri 

educative, poate schimba materia oricând. Nu numai că cei mici vor avea parte de o experiență noua 

de învățare, dar aceste abateri de la program vor îmbunătăți și calitatea vieții de familie. 

3. Nimănui nu îi place să se trezească devreme, cu atât mai puțin copiilor. Școala de acasă le 

permite să doarmă relaxat, fără frica zilei următoare, fără teama că, din minut în minut, alarma de la 

ceas le va da startul unei noi zile. 

4. Homeschooling-ul mai oferă și o libertate emoțională. Prejudecăți, copii agresivi, 

competitivitate, presiunea grupurilor, toate acestea pot fi întâlnite pe holurile școlii. Stima de sine a 

copiilor scade, iar învațatul ocupa locul doi, în favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de 

vedere social. 

5. Limba engleză în care se desfășoara programul, constituie un atu pentru mai târziu în alegerea 

unei meserii. 

Dezavantaje: 

1. 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 inveți în afara școlii tradiționale. 

În primul rand, trebuie să te documentezi care este programa școlară și să încerci cât de cât să fii la 

curent cu ceea ce se studiază în școala tradițională. Ce anume li se cere copiilor să învețe? Trebuie să 

îți faci loc în programul tău pentru a învăța și tu, la rândul tău, să trimiți feed-back profesorilor 

corectori care se ocupă de monitorizarea lecțiilor. 
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2. Când un părinte singur decide să își învețe copilul de acasă, lucrurile devin cu mult mai 

complicate. Trebuie să aleagă noțiunile pe care le va transmite, să se documenteze el înainte pentru a 

fi suport copilului. 

Părinții vor avea cheltuieli suplimentare. 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. 

3. O altă problemă ar fi cea a socializării.  La prima vedere am spune ca există o mulțime de 

centre și cluburi de activități, unde copiii iși 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 învață să 

gestioneze situațiile de viață negative. 

Pentru 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.  

4. Reintegrarea copiilor în sistemul tradițional se va face mai greu, lucru ce va necesita o 

readaptare și planuri de consiliere familială pentru cei implicați. 

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 ieșire în ceea ce 

privește reglementarea educației – „școala-umbrela” din străinătate. 

„Școala-umbrela” este o instituție particulară, care primește înscrieri ale elevilor educați acasă 

contra unei taxe anuale. Copilul înscris la o „școala-umbrela” 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, dar nu toate sunt 

acreditate și acceptate. 

Concluzie: 

Ce punem în balanță când alegem un sistem de învățământ? Reevaluăm balanța și gândim în 

continuare avantaje și dezavantaje….. ?! 
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Eficiența învățământului online 

 

Prof. Mihăilă Ileana - Ancuța                                                                                           

Școala Gimnazială „Coresi”, Târgoviște 

 

Educația online a devenit un subiect de actualitate pentru școala românească. Pentru a face față 

pandemiei, instituțiile de învățământ au fost nevoite să își transfere activitatea exclusiv online, ceea 

ce a generat schimbare și adaptabilitate pentru cei implicați în procesul de învățământ-elevi, profesori, 

părinți. Cu toții ne-am dat seama că dacă dorim ca lucrurile să funcționeze este nevoie de un efort 

mai mare atât din partea cadrelor didactice cât și a elevilor și părinților. Trecerea de la lecțiile 

desfășurate fizic în școli la videoconferințe a adus noi provocări. Am constatat că lecțiile online 

necesită mult timp de acomodare și multă răbdare. 

 

Resursele online duc la revoluționarea sistemului educațional pentru că permit ca întregul 

proces de predare și învățare să devină mai interesant și adaptat elevului digital, având loc o 

personalizare a învățării. 

 

Dezvoltarea tehnologiei a generat și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord cu 

noile generații de elevi ai erei digitale. Elevii învață cu plăcere folosind platformele online.  

Pentru o eficiență maximă a procesului instructiv-educativ trebuie găsit un echilibru între 

activitatea online și activitatea față în față în clasă, unde se consolidează relația elev-profesor și se 

pot obține performanțe maxime în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 

 

Un profesor eficient știe care sunt cele mai bune instrumente care pot susține activitățile de 

predare-învățare sau evaluare, știe cum și când să le folosească, având în vedere că raportul de 

complementaritate între uman și tehnic este necesar și benefic.  

 

Poveștile, jocurile copilăriei, contactul direct, conversația față în față își păstrează rostul lor în 

dezvoltarea copiilor. Respingerea noilor tehnologii de către cadrele didactice sau neutilizarea lor 

înțeleaptă în activitatea de instruire sporește riscul creșterii distanței între generații. Sigur că nu 

trebuie să uitam că nu toți copiii au acces la tehnologie, nu toate școlile au dotările necesare pentru 

valorificarea acesteia. Cultura digitală este încă un vis pentru mulți copii. Cu mai puțină sau mai 

multă tehnologie, orice dascăl știe însă că baza succesului în educație rămâne relația pe care o are cu 

elevii. 

 

Sistemul de învățământ trebuie să vină în sprijinul noilor generații prin implementarea noilor 

tehnologii informaționale, acestea devenind o necesitate în procesul educațional. Conceperea, 

proiectarea unui învățământ interactiv și modern se face prin utilizarea noilor dispozitive tehnologice. 

Utilizarea tehnologiei și a soft-urilor educaționale promovează un model de învățare și interacțiune 

didactică. 

 

Profesorul trebuie să se simtă liber să răspundă critic, dar în același timp creativ noilor 

tehnologii și sub nici o formă nu poate să ignore acest aspect dacă vrea să comunice cu elevii. 

 

Predarea clasică, frontală, nu mai poate fi folosită ca metodă principală, pentru că elevii noștri 

sunt obișnuiți cu un mediu extrem de dinamic, în care schimbările se petrec la tot pasul. Este nevoie 

de interactivitate, de legătură cu practica, de aplicabilitate în viața lor. Este nevoie să-i atragem și 

cointeresăm, pentru a contrabalansa efectele pe care tentațiile din mediul online le au aupra lor. 
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Raport privind activitatea în sistem on - line și de suport                                                                                                                                                                                       

pentru continuarea învățării pentru perioada                                                                  

04.05 - 08. 05. 2020 

 

PIP Mihăilescu Maria Alina                                                                                           

Școala Gimnazială Grigore Mihăescu Vladești 

 

 

Grupa: mijlocie 

Tema de studiu: “Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiect: „Poveste de primăvară” 

Tema săptămânii: „Freamăt de aripioare” 

Activități propuse:  

Luni, 04.05.2020 

DS: Cunoașterea mediului: ”În lumea insectelor””, vizionare filmuleț 

pe https://youtu.be/EHjrqFp9OXY 

DEC: Activitate plastică- „Fluturele/Albina” (desen) 

MM: ”Înviorarea”/TraLaLa:  https://youtu.be/7kgb2HOIWA8 

Marți, 05.05.2020 

DLC:  „Omida precaută” (povestire) 

DOS: „Ciclul de viață al fluturelui”(macheta) 

MM: „Prinde muscă”(joc distractiv) 

Miercuri, 06.05.2020 

DEC: „Buburuza” (audiție cântec) 

DEC: Activitate plastică : „Buburuza”(pictură pe piatră) 

ĂLA: Ghicitori despre insecte 

Joi, 07.05.202 

MM: „Ne învârtim”, Marili”:  https://youtu.be//Dy9_dagioBE     

DS: Activitate matematică: „Vanatorea de jucării( joc matematic); Fișa de lucru 

Vineri, 08.05.2020 

ADP: Gimnastică de înviorare: „Dacă vreau să cresc voinic” 

MM: „Dansul cu cercul”:  https://youtu.be/q3PQL1z4FA0 ; Activități în natură 

Nr. elevi participanți: 19 
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 Efectiv elevi: 20                         

Aplicație utilizată: WhatsApp 

Surse on line utilizate (link-uri): 

https://youtu.be/EHjrqFp9OXY     

https://youtu.be/7kgb2HOIWA8  

https://youtu.be//Dy9_dagioBE 

https://youtu.be/q3PQL1z4FA0,  

 

Desfășurarea pe scurt a activităților la sfârșitul saptamanii (5-10 rânduri, respectiv organizare, 

activitatea concretă, implicarea elevilor/părinților, probleme tehnice întâmpinate, evaluarea sintetică 

a activității) 

În fiecare dimineață, am trimis pe grupul clasei, de WhatsApp, pe înțelesul tuturor, mesaje 

scurte: 

Luni, le-am trimis să vizioneze un filmuleț despre insecte, pentru a descoperi noi lucruri 

interesante despre acestea, iar apoi, fiecare să deseneze o albina sau un fluture; 

Marți, le-am trimis planșe, frumos ilustrate, cu povestea ”Omida precaută” și o macheta de 

realizat, cu ciclul de viață al fluturelui. Toate machetele primite de la copii au „prins grai”, cu ajutorul 

unei aplicații. Copiii au fost foarte încântați. 

Miercuri, le-am propus câteva ghicitori despre insecte, să audieze cântecul „Buburuza” și apoi 

să o picteze pe piatră. 

Joi, după ce s-au înviorat, copiii au plecat la „vânătoarea” de jucării, au relizat 

sarcinile primite și au rezolvat o fișa de lucru. 

Vineri, ne-am înviorat împreună pe versurile poeziei „Dacă vreau să cresc voinic” și i-am 

provocat să realizeze mai multe activități în natură. 

Activitatea mea a fost completată de discuții pe grupul clasei despre sarcinile didactice propuse, 

modul de realizare al acestora, consilierea părinților cu privire la starea emoțională a copiilor, discuții 

individuale cu părinții și copiii. 
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Învățământul online în școala de acasă 

 
Profesor consilier școlar, Psiholog Teodora Mihăilescu 

 

Învățământul online în școala de acasă, telemunca la domiciliu, este noua normalitate la care 

profesorii și elevii, în egală măsură, nu am avut de ales şi am recurs în vremea pandemiei de 

coronavirus. La fel ca în învățământ, telemunca a fost varianta de lucru pentru anumite domenii de 

activitate în această perioadă.  

Indiferent de părerea pe care o avem despre acest stil de lucru, tendinţa este tot mai accentuată. 

În învățământ tranziţia de la munca traditională la clasa, la munca on-line a fost relativ rapid instituită, 

profesorii încercând să se adapteze din mers noilor recomandări, deși colaborarea directă cu elevii a 

dispărut si acest lucru reprezintă o mare pierdere. Este evident că această adaptare a necesitat mult 

efort și cheltuieli în plus atât din partea cadrelor didactice cât și a elevilor, pentru tehnologia necesară, 

și timp pentru a o folosi în învățarea online. Mare parte dintre cadrele didactice au fost surprinse fără 

o pregătire suficientă pentru etapa ce a urmat. Ca mulți dintre colegii mei am trăit și eu sentimente de 

neputință, de panică, de nemulțumire. 

Aceia care nu au înţeles să se adapteze în mod corect la școala de acasă, și-au făcut viaţa dificilă. 

Atunci când discutăm despre școala online, părerile sunt împărtițe: pro și contra.                                

- Cei care sunt pro argumentează prin eliminarea navetei profesorilor și elevilor între casă şi școala 

şi petrecerea timpului în familie, deci despre o mai bună balanţă între muncă şi viaţă.                                              

- Ceilalti care sunt contra, cred că această flexibilitate vine cu un cost şi avertizează cu privire la 

eliminarea interacţiunii sociale, a comunicării nonverbale și paraverbale ce va afecta pe termen lung 

sănătătea emoțională, la cadrele didactice și mai ales la elevi, deci anumite riscuri ascunse.                                                                                          

Avem prin urmare păreri amestecate privitoare la școala desfașurată de acasă. După o perioadă 

iniţială petrecută adaptând resursele educaționale și îmbunătățind procesul didactic, școala de acasă 

a fost repede resimţită ca fiind o activitate prea solitară sau izolatoare. Acest lucru a fost resimțit mai 

ales că foarte puțini elevi aveau camerele pornite, și, ca urmare, sentimentul de comunicare unilaterală 

a fost foarte accentuat. Unii dintre noi nu am fost foarte motivaţi, în mod natural, pentru asta și am 

vazut cursurile online ca o soluție de avarie. Permanent am incercat să-i scoatem pe elevi din postura 

de simpli spectatori și să-i provocăm prin întrebări și puncte de vedere. Dar numai dorința de a fi în 

preajma elevilor și a altor colegi te încarcă cu energie pentru toată ziua. E un sentiment pe care l-am 

trăit şi eu foarte mult timp, în timp ce speram ca lucrurile să revină la normal mai repede iar noi să ne 

întoarcem la școală. 

Cu toate acestea, situaţia s-a schimbat rapid când am înțeles că situația de criză se prelungește 

pentru o perioadă nedeterminată. Atunci am adaptat unele spaţii de acasă, special pentru predare, 

anume o zonă liniştită pentru activități concentrate și pentru apelurile vocale şi video. Am amenajat 

un ministudio cu un loc de studiu liniștit, luminos și relativ izolat de ceilalți. 

Dacă lucrul în preajma altor persoane este important, nevoia unui stil de muncă disciplinat este 

pur şi simplu esenţială în susținerea predării online - indiferent dacă disciplina a fost autoimpusă sau 

impusă din exterior. La început nu am fost preocupată de disciplină. Entuziasmul inițial pentru școala 

de acasă m-a facut productivă o vreme. Dar după un timp motivația a scăzut, moment în care mi-am 

dorit revenirea la normalitate.                                
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Școala de acasă ne-a facut în general mai stricți, mergând zilnic în spațiile noastre special 

amenajate pentru predare, punându-ne deoparte telefoanele şi asigurându-ne că nu ne deranjează. 

Desigur că tehnologia digitală le permite oamenilor să lucreze la distanţă, dar poate să survină o 

problemă neprevăzută – disponibilitatea, greutatea de a delimita viața profesională de cea personală. 

Asfel poți ajunge să nu mai ai noțiunea de timp liber, să ai probleme de sănătate – Sindromul Burnout 

– este într-adevăr un risc ascuns al școlii de acasă. E necesar ca noi toţi să fim atenți la această tendinţă 

periculoasă. Este vital să stabilim anumite limite între viaţa si programul de acasă şi de la locul de 

muncă şi să nu ne silim să fim disponibili în afara programului de lucru - mai ales acum, în timpul 

acestei crize, când mulţi dintre noi vor trebui să îşi sprijine familia și prietenii și să facă față cât mai 

bine posibil predării adaptate în online . 

La urma urmei, școala online la distanță ar putea deveni permanentă pentru profesori și elevi 

pentru o perioadă nedeterminată de timp. Numeroase școli şi-au încurajat personalul didactic să își 

dezvolte abilități în munca online înainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus, iar acest lucru va 

fi, probabil, cu atât mai necesar pentru toate cadrele didactice și toți elevii  pentru a se adapta acestei 

crize și pentru ca invățământul să continue în mod eficient.         

Oricum ar fi, trebuie să fim atenți și să stabilim limite sănătoase între viața profesională și cea 

personală atâta  timp cât va mai dura aceasta situație care impune tuturor schimbări in exercitarea 

profesiei. 
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Educatie fără frontiere! 

 

Prof. Mihăiță Corina                                                                                                        

Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu, Mihăileşti, Giurgiu 

 

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 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. 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 
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extinderea ofertei de cursuri de formare, flexibilizarea organizării timpilor de instruire și asigurarea 

în comun a acestora prin intermediul tehnologiei digitale. 

Totodata, 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 

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, modă. proiect sau chiar 

autonomie. 
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Învățământul on-line și învățământul tradițional 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MIHALACHE MARIA VERONICA                   

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEII” GIURGIU 

 
Atunci când ne gândim la învățământ, ne gândim la forma de învățământ cu care suntem cu 

toții obișnuiți și cu care am crescut, respectiv învățământul tradițional cu mers fizic la școală și 

învățare exclusiv în mediul școlar.  

 

Lucrurile au evoluat și treptat am început să introducem în această „normalitate” tehnologia și 

învățarea în diverse și diferite contexte, un lucru care mi se pare foarte bun deoarece oferă un spectru 

mult mai larg și mai amplu pentru copii, elevi.  

Situația actuală ne-a adus însă în fața unei situații cu totul și cu totul nouă – învățarea exclusiv 

on-line. Voi discuta despre acest tip de învățământ raportându-mă la propria experiență. 

Învățământul on – line este cea mai nouă formă de învățământ și presupune tehnici și abordări 

cu totul și cu totul inovative care, poate, de multe ori ce aduc în pragul incertitudinii atât de noi, pe 

cadrele didactice, cât și pe părinți sau elevi. Din punctul meu de vedere această formă de învățământ 

este adecvată de la un anumit nivel de vârstă. Raportându-mă la nivelul grădiniței, nivelului preșcolar 

nu pot spune că este cea mai bună abordare sau cea mai bună coluție pentru niște copii care sunt la 

început de drum.  

Mă gândesc la faptul că o dată cu începrea grădiniței copilul este pus într-o nouă situație – este 

primul pas de „rupere” al copilului de părinți și în mod special de mama cu care a stat în mod deosebit 

până la această vârstă, practic un prim pas către independență.  

Copilul ia contact cu mediul social, cu noile situații în care se regăsește și cărora trebuie să le 

facă față singur, fără sprijinul și ajutorul mamei, părinților.  Este o etapă extrem de importantă pe care 

copilul o pierde deoarece nu se poate realiza în cazul învățământului on-line. Tocmai din această 

cauză la nivelul acesta de vârstă sunt de părere că trebuie să se abordeze în continuare învățământul 

tradițional care îl ajută pe cel mic să se dezvolte fizic, psihic și social.  

Copilul mic are nevoie de socializare directă, de învățare prin descoperire, lucruri pe care le 

poate realiza doar în mediul educațional organizat – respectiv grădinița. Este etapa poate cea mai 

importantă din viața unui copil, etapa în care el învață să se joace, să comunice, să socializeze, să 

reazcționeze la stimuli externi formându-și personalitatea și caracterul. Toate acestea nu se pot realiza 

în on-line.  

Cadrele didactice din învățământul preșcolar nu pot asigura toate aceste nevoi alea preșcolarilor 

decât în grădinițe. Bazele educației trebuie puse în unități de învățământ, adică prin învățământ 

tradițional.  

Învățământul on-line este, din punctul meu de vedere, potrivit nivelurilor superioare de 

învățământ, atunci când elevii se pot descurca singuri, pot discerne între bine și rău. Acesta este un 

subiect care atrage atenția deoarece copilul mic are nevoie de supraveghere și ajutor pentru a putea 

participa la cursuri on-line, în timp ce elevii mai mari se pot descurca singuri, fără a fi necesară 

prezența unui adult.  

 

Practic, sunt două forme de învățământ foarte bune, dar care nu pot fi utilizate decât pe anumite 

nivele de vârstă. Dacă învățământul tradițional este adecvat oricărui nivel de vârstă, cel on-line se 

pliază mai bine de la vârste mai mari, pentru preșcolari fiind o adevărată provocare atât pentru copii, 

cât și pentru părinți.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. Mihalache Marilena                                                                                                  

Școala Gimnazială Nr. 1 Lungulețu, Jud. Dâmbovița 

 

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.  

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. 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.  

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 
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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. – 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 trebuie să includă implicarea mai largă a părinților, a membrilor comunității, în 

calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. 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. 
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Învățarea online: avantaje și dezavantaje 

 

Profesor- educator: Mihalache Otilia                                                                          

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 
 

Procesul de învățare reprezintă o parte integrantă, omniprezentă în viața omului, de-a lungul 

existenței sale. 

Direcția actuală în învățământ vizează  învâțarea on-line și dezvoltarea competențelor digitale. 

Chiar dacă învățarea școlară  de tip online nu este condiționată de prezența fizică la clasă, ea poate fi 

poate fi la fel de eficientă ca cea de tip tradițional. 

O dată cu apariția accelerată a numeroaselor gadget-uri, se pune întrebarea  legitimă, care 

anume care dintre toate dispozitivele nou apărute sunt cele mai potrivite pentru a putea genera 

învățarea de tip online. Nu s-a formulat un răspuns unanim acceptat, existînd deopotrivă, atât avantaje 

cât și dezavantaje ale utilizării acestora în procesul de învățare școlară. Actualele discuții pedagogice 

cuprind învățarea online ca parte indispensabilă a a programelor de învățământ iar profesorii încearcă 

să se ”alinieze” și să își adapteze metodele de predare-învâțare-evaluare la  noile tendințe. 

Avantajul major al utilizării tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare este faptul că 

elevii zilelor noastre sunt nativi digitali, au crescut cu tehnologia. Copiii învață cum să folosească 

tehnologia pusă la dispoziție mult mai rapid decât părinții lor. O dată cu încorporarea platformelor 

digital-educaționale în demersul didactic, gradul de implicare al elevilor în timpul lecției crește 

considerabil.  

Unul dintre principalele avantaje ale accesării paginilor web este faptul că majoritatea au 

hipelink-uri a căror accesare conduce elevul către o sursă vastă de informații. Printre alte avantaje ale 

învățării on-line se numără și faptul că oferă o alternativă coerentă la modul tradițional de învățare, 

un anumit grad de flexibilitate, ceea ce duce la o creștere a responsabilității elevului, făcându-l să fie 

mai motivat să învețe și mai disciplinat. Ffedback-ul obținut este un feedback imediat, astfel că elevul 

își dă seama în timp real de rezultatele învățării sale, putând ulterior să își regleze strategiile de 

învățare.  

Învățarea devine mai activă, dând posibilitatea tuturor elevilor să participe la ea. Un alt avantaj 

este acela ca spiritul colaborării între elevi este mult mai bine conturat. Aceștia, conectați în rețelele 

online pot împărtăși cunoștințe, pot forma echipe de lucru la diferite proiecte. Materialele prezentate 

de către cadrul didactic pot fi mai ușor personalizate și distruirea acestora către elevi se face cu costuri 

mai reduse și într-un timp mai rapid decât în învățământul tradițional. 

Unul dintre dezavantajele învățării online este faptul că interacțiunea umană este diminuată 

considerabil. În învățământul tradițional, prin interacțiunile directe, cadrul didactic are posibilitatea 

să contribuie la creșterea stimei de sine a elevilor. Din păcate, în învățarea online nu se respectă 

principiul egalității de șanse, astfel că mulți elevi nu dispun de tehnologia și de dispozitivele necesare 

pentru a lua parte la acest tip de învățare. Proiectele solicitate pot fi realizate de către altcineva, nu de 

către elev, astfel încât autenticitatea muncii se pierde. 

Este evident faptul că numărul avantajelor este mai mare decât al dezavantajelor ; este important 

să se ajungă la un echilibru între nou și tradițional. Oricare ar fi direcția urmată, cheia va fi întotdeauna 

reprezentată de relația profesor-elev, deoarece ea este fundamentul educației. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON - LINE 

 

Autor: Mihali Tünde                                                                                                          

Școala Gimnazială Mircea Eliade Satu Mare 

 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. 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. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le 

au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ.  

Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un 

învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, 

copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 

de minute.  

Căutarea metodelor noi cu implicarea resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și 

particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare.  Școala on-line îți dă prilejul să 

explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – învățare – verificare) poate fi 

înlocuită cu mijloace mai atractive. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. 

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 întalni fizic și nimeni nu va pierde 

nimic pentru că informațiile rămân online. 

2. elevii intră în posesia materialelor print-o simplă accesare 

Orice persoană din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

3. existenta conținuturilor multimedia 

Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale 

care întotdeauna au eficientizat învatarea. 

4. conținuturile pot și șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 
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Dacă distribuitorul iși 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 

si reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultăți. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 

Informaâiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe in același timp în mod 

individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să si comunice. 

6. folosirea conținuturilor interactive, existenta feed-back-ului 

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. 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 învatare individuală 

 Dezavantaje: 

1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 

2. lipsa comunicării reale/ fizice 

    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. 

Bibliografie: 

https://academiaabc.ro 

https://www.didactform.snsh.ro 

Pavel Cerbuscă: Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență 
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Orice om mare a fost copil 

 

Prof. Înv. preșc. Mihălică Oana - Nicoleta                                                                          

G. P. P. nr. 45 Constanța 

 
Primul pas spre grădiniță este și primul pas spre independența personală, un pas greu ținând 

cont că la varsta de 3 ani copilul încă este mic și nu are dezvoltate toate deprinderile.  

 

În primele etape ale vieții educația copilului revine părinților după care aceasta este împărțită 

între grădiniță, familie, școală, comunitate, media etc. 

 

Într-o lume tot mai izolată, mai puțin dispusă pentru socializare (din motive de timp sau 

preocupări) cooperarea între factorii educaționali grădiniță-școalăfamilie devine necesară și se 

impune și ca obligație morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i 

familiariza prin exemple si modele cu adevăratele valori ale spiritualității umane.  

Pe de altă parte calculatorul si lumea sa virtuală fascinează copilul îndepărtându-l tot mai mult 

de ceilalți, de cuvântul scris, de ceea ce ne-a fermecat nouă copilăria (poveștile).  

 

Obiectivul învățământului preșcolar este de a oferi sprijin competent pentru dezvoltarea 

armonioasa in plan fizic intelectual si social a copiilor pregatindu-i totodata pentru o cat mai usoara 

adaptare la activitatea scolară.  

Între grădiniță si școală exista o anumita comunicare indirecta mai ales prin intermediul 

parintilor, din discutiile cu acestia confirmandu-ni-se asteptarile ca elevii care au frecventat grădinița, 

au dovedit ca au o pregătire corespunzătoare pentru scoală, caracterizată în adaptarea mai rapidă la 

noul regim de viată, sunt sociabili, receptivi, au capacitatile intelectuale necesare actului de învățare.  

Pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice specifice 

adaptării școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade pe care copilul o va 

petrece în școală.  

Copilul trebuie învățat că școala nu este o modalitate de constrangere, de încetare a jocului, de 

îngrădire a activităților libere din cadrul gradinitei ci reprezinta o continuare absolut normală a 

activitatii copilului care este in continua evolutie fiind capaibl să realizeze jocuri mult mai complexe 

decât cele din gradinită. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Breben, S., Gongea, E., Ruiu, R., Fulga, M., “Metode interactive de grup”, Ed. Arves, 2002; 

• Cerghit, I. şi col., “Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă”, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1983; 
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Învățământul online în preșcolaritate 

 

Prof. înv. preșcolar Mihoc Larisa 

 

Educarea copiilor este cea mai deplină şi sensibilă bucurie a viitorului umanităţii. Copiii sunt 

unici şi ritmul acumulărilor, transformărilor şi evoluţiei lor este diferit. Locul potrivit pentru educarea 

preșcolarului este grădiniţa. Obiectivul principal al educaţiei preşcolare este de a permite fiecărui 

copil să-şi urmeze drumul său propriu de creştere şi dezvoltare a personalităţii în toate componentele 

sale. Toata implicarea cadrelor didactice de a continua organizarea şi structurarea unui mediu de 

învăţare complex, care să favorizeze valorizarea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui copil în parte şi 

în grădiniţă, a încetat datorită instituirii stării de urgenţă, din semestrul al doilea, al anului școlar trecut 

din cauza noii pandemii la nivel mondial. 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 instituțiile de învățământ. 

Copiii sunt familiarizați și în grădiniță cu internetul și diferite dispozitive, deoarece la grupă, în 

cadrul procesului instructiv-educativ folosim laptopul sau alte mijloace, precum diafilmul, pentru a 

prezenta copiilor diferite filmulețe educative, povești, ppt-uri ce le folosim în cadrul activitățile cu 

preșcolarii.  

În perioada de criză, de pandemie, o mare parte a acestor activităţi (martie-iunie) s-au desfăşurat 

în mediul online. Astfel, cadrele didactice s-au implicat în organizarea şi adaptarea activităţilor pentru 

transmiterea informaţiilor copiilor prin materiale video, prezentări PPT, modele de fişe, modele de 

activităţi practice de decupare şi lipire, pictură şi dactilopictură, lecţii interactive matematice şi de 

educarea limbajului. S-au regândit activitățile didactice, astfel încât, proiectarea și desfășurarea 

acestora în mediul online să fie atractivă pentru copii și mai ales flexibile cu programul și nevoile 

acestora. S-au folosit diverse platforme și site-uri educaționle pentru a găsi și realiza materiale cât 

mai potrivite și accesibile copiilor.  

Educatoarele au format grupuri pe messenger şi whatsApp pentru a ţine legătura cu copiii şi 

părinţii acestora. Însă, acest proces, învățământul online, a întâmpinat și multe probleme precum lipsa 

internetului, a semnalului, lipsa dispozitivelor necesare și chiar a cunoștițelor digitale. Acolo unde 

copiii nu au avut acces la internet, cadrele didactice au mers săptămânal, acasă la fiecare copil pentru 

a duce materialele necesarele realizării activităţilor, pentru a oferi îndrumare, sprijin și explicații 

oriunde a fost necesar. 

Comunicarea cu părinţii a fost relativ bună, aceştia fiind multumiţi într-o oarecare măsură, de 

organizarea activităţilor şi modalitatea de lucru cu copiii, implicându-se activ şi ajutându-i pe copii 

în realizarea sarcinilor de lucru.  Deoarece învățământul online la preșcolaritate depinde, în totalitate, 

de implicarea și sprijinul părinților, cei care au avut nevoie au fost îndrumați și ajutați. Tuturor 

cadrelor didactice şi copiilor le-a lipsit comunicarea directă. Chiar dacă au sprijinit şi susţinut această 

modalitate de învăţământ, părinţii și-au exprimat dorința de reintrare în normal din toamnă, având 

speranţa faptului că a fost o situaţie provizorie care nu se va mai repeta. 

Copiii de vârstă preşcolară şi nu doar ei, au nevoie de socializare, de contact direct cu alţi copii 

şi adulţi, au nevoie de sprijin şi îndrumare în mod real, nu prin intermediul telefonului, calculatorului. 

S-a constatat că s-a dedicat mai mult timp educației online decât în maniera tradițională, dar cadrele 

didactice au reușit mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul copiillor.  

Viitorul educației constă în completarea educației tradiționale cu educația digitală. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN FRANȚA 

 

Prof. Mihoc Luminița,                                                                                                 

Colegiul Național «Mihai Eminescu» Petroșani 

 

Sistemul educațional francez are la bază mari principii inspirate din cele care au stat la baza 

Revoluției de la 1789, din legile votate între 1881 și 1889 și din Constituția din 4 octombrie 1958: 

“organizarea învățământului public obligatoriu gratuit și laic, la toate nivelurile este o datorie a 

statului”. 

Sistemul de învățământ francez este foarte bine centralizat, organizat și ramificat. El este divizat 

în trei stadii diferite: învățământul primar, învățământul secundar și învățământul superior. 

Școlarizarea în Franța este gratuită și obligatorie pentru vârstele cuprinse între 6 și 16 ani. Orice copil 

poate fi înscris de la vârsta de 2 ani la o creșă, acestea fiind finanțate de către statul francez. Înscrierea 

este opțională iar locurile nu sunt garantate. De aceea marea majoritate a părinților aleg creșa si școala 

copilului înainte de a se naște. La creșe pot fi aduși și copii care nu au împlinit vârsta de 2 ani, dar în 

aceste cazuri copilul trebuie să fi deprins încă de acasă anumite abilitați pentru a fi acceptat. 

Durata școlii 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 franceză, aritmetică, geografie, istorie, arte și o limbă străină. 

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). 

De-a lungul celor 4 ani de studiu (intre 11 si 15 ani) în Collège elevii se pregătesc de susținerea 

Brevet-ului, o examinare națională esențială pentru trecerea în liceu. în această etapă, copiii își pun 

bazele cunoștințelor generale, studiind: franceză, matematică, istorie, geografie, arte/muzică, educație 

fizică, educație civică,  științe, educație tehnică și o limbă străină. După luarea brevet-ului, elevii pot 

renunța la școlarizare sau pot merge mai departe la un liceu tradițional, la unul tehnic sau la o școală 

profesională. Clasele 6-9 poartă următoarele denumiri: sixième, cinquième, quatrième si troisième. 

La finalul gimnaziului elevii susțin un examen în vederea obținerii primului titlu, cu probe din 

limba franceză și din a II-a limbă studiată, din matematică, istorie și geografie. Deși evaluarea în sine 

rămâne o formalitate, absența ei înlătură orice șansă spre liceu. 

Elevii cu vârsta cuprinsă între 16 și 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 (Baccalauréat), care vor asigura intrarea la o 

universitate. În funcție de competențele academice și de opțiunile personale ale elevilor, aceștia pot 

alege între trei profile: “L” specializează în limba și literatură; “S” este potrivit celor cu înclinații în 

științe și matematică; “ES” specializează în economie și științe sociale. 

Încă din primul an de liceu (denumit Seconde) elevii sunt orientați spre anumite domenii – de 

exemplu, daca tu ți-ai alege profilul “L” pentru bac, atunci va trebui să îți alegi și o treia limbă străină 

de studiu.  

Exista 158 de zile școlare pe an și 26 de ore de studiu la scoală pe săptămână. În ultimii 2 ani 

de studiu se ajunge la 40 de ore pe săptămână din cauza orelor suplimentare introduse special pentru 

pregătirea elevilor de examenul de bacalaureat. Elevii merg la școală de luni până vineri însă multe 

scoli au program și sâmbăta pentru jumătate de zi. 
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Ultimii doi ani de pregătire sunt opționali, iar dacă elevul decide să îi urmeze, la final trebuie 

sa susțină proba de Bacalaureat, în franceză tradus "Le Bac". După absolvirea celor 12 ani de studii 

și trecerea cu brio a examenelor finale, elevul poate opta pentru a merge la facultate. În această 

privință, este foarte asemănător cu sistemul de învățământ românesc. 

Bacalaureatul francez se distinge prin complexitate. Doar 1 din 10 elevi reușește să obțină nota 

maximă la aceste examene. Însă, această diplomă le asigură absolvenților accesul automat la una 

dintre universități. Însă, mai prestigioase decât universitățile franceze (cu excepția Sorbonne), sunt 

les grandes écoles. Pentru a putea intra într-una dintre acestea, candidații susțin niște examene de 

admitere într-o atmosferă extrem de competitivă, pentru un număr limitat de locuri disponibile, unde 

doar un candidat din zece reușește să primească acceptul. 

Există și școli private în Franța, iar ele se împart în două categorii: cu contract Sous și contract 

Hors. Cele cu contract Hors au un nivel de învățământ mai ridicat și nu se subordonează Ministerului 

Educației. În general, cheltuielile unui an școlar variază la învățământul privat între 1500 și 4000 de 

euro. 

Orele de studiu par ceva mai stufoase decât în Romania, sunt împărțite în 3 ore de curs 

dimineața, 3 ore după amiaza și elevii au 2 ore de pauză la prânz când pot merge la cantina școlii sau 

pot să plece acasă. 

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 francez este unul benefic pentru 

dezvoltarea copiilor, încurajându-i să își dezvolte talentele și personalitățile pentru a crea o piață a 

muncii diversă. 
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Adaptarea materialului didactic în context extrașcolar,                                                   

astfel încât acesta să asigure coeziunea membrilor                                               

EXCURSIE ÎN PARCUL NATURAL ,,LUNCA MUREȘULUI”                                        

- activitate desfășurată pe parcursul a patru ore – 

 

Mihuț Liliana - Corina                                                                                                       

Școala Gimnazială Șagu 

 

Elevii sunt împărțiți în două grupe. Monedele fiecărui elev se contorizează la nivelul echipei. 

Cadrul didactic contabilizează monedele fiecărui elev, respectiv a fiecărei echipe. 

 

1. Stabilirea celor 10 reguli de respectat în excursie 

 

              Fiecare regulă, adecvată activității, aduce propunătorului 5 monede virtuale.  

 

2. Întâlnire cu reprezentantul Parcului Natural și prezentarea florei și faunei din parc 
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3. Răspunsul corect/incorect la întrebările invitatului special aduc fiecărui elev 

creșterea/diminuarea bugetului cu 50%. 

 

 
 

4. Recunoașterea trilurilor diferitelor păsări. 

 

 

Asocierea corectă dintre sunete și păsări aduce o recompensă de 10 monede virtuale. 

 

5. Echipa care a acumulat cele mai multe monede propune una dintre cele două activități: 
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ȘCOALA ALTFEL ÎN ON-LINE 

Exemple de bune practice 

 

 
prof. înv. primar MILITARU DANIELA 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Giurgiu 

 

 
„Școala Altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea 

competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul școlarilor. Programul are o durată 

de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și se derulează pe baza unei planificări la 

decizia fiecărei unități de învățământ. 

Într-un an școlar afectat de pandemie, când încă eram la început și nu existau prea multe 

informații, programul școlar s-a desfășurat on-line. Problema a fost că săptămâna „Școala Altfel” a 

fost planificată în această perioadă.  

Am discutat la nivelul colectivului de părinți și elevi, apoi la nivel de școală și, împreună, am 

stabilit activități pe care copiii le-au putut desfășura acasă. Menționez că în anul școlar 2019-2020 

am condus colectivul de elevi al clasei a II-a. 

Am trimis programul părinților pe 24edu, platforma de comunicare atât cu elevii cât și cu 

părinții, iar copiii au avut de realizat una sau mai multe activități într-o zi, în funcție de materialele 

pe care le aveau la îndemână. Pe parcursul desfășurării fiecărei activități au fotografiat și au încărcat 

imaginile în secțiunea(tema) trimisă de mine zilnic pe platformă. Au fost foarte încântați, receptivi, 

au primit pentru fiecare activitate feedback, mai ales că a fost nevoie și de implicarea părinților care 

au fost alături de ei sprinjinindu-i atunci când au avut nevoie. 

În continuare voi enumera fiecare activitate unde voi atașa și imagini din timpul desfășurării 

sau cu produsele finite. 
 

LUNI: „Filmul – un mod plăcut de a petrece timpul” 
 

 

 

 

„În lumea minunată a poveștilor”  

 

 

 

MARȚI: „O salată sănătoasă, un sandwich gustos”  
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„Let’s play together” 

      

 

 

MIERCURI: „Să ne spălăm corect pe mâini”  

 

 

 
 

„Iubire - Solidaritate” 

 

 

 

 
 

JOI: „Fantezie din materiale reciclabile”  

 

VINERI: „Simboluri Pascale” 
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Învățământul online la nivel preșcolar 

avantaje și dezavantaje 
 

 

Prof. MILOȘ LUMINIȚA LOREDANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCȘA 

JUD. CARAȘ-SEVERIN 
 

 

Învățarea online îi ajută pe copii să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru 

între inovație și convenționalitate. 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 grupă, 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 activități. 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, pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei activități pe  

calculator.  

Trebuie să ținem seama că 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 platformelor educaționale. 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. 

Care sunt avantajele și dezavantajele  învățării online la nivel preșcolar? 

Concluziile privind avantajele învățării online la care am ajuns sunt următoarele: 

- 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, cum este Constanța); 

- 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); 

- 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. 

Dezavantaje  ale învățării anline: 

 – 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. 
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 – 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 copilul propriu-zis. 

 – evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 

 

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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CONCEPTUL DE ÎNVĂȚĂMANT ONLINE 

 

Prof. MILOȘ MARIA CARMEN                                                                                 

COLEGIUL TEHNIC RESITA 

 

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. 

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.   

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. 

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 
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•           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 

•           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 
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„Sa confecționam jucarii”                                                                                           

Simpozion 

 

 

MINDRUTA MIMI CRISTINA 
 

 
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 în 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 parcusrul 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 și cât timp vom fi sub 

egida restricțiilor stării de urgență. Deoarece platforma watschapp ne permite conferințe susținute în 

timp real, iar implicarea preșcolarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes și procesul de predare. 

Părinții au fost extrem de mulțumiți. 

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. Au realizat floricele din bețe de ureche, bărcuțe din hârtie, suporturi pentru 

creioane. 

În continuare voi prezenta fotografii din timpul activităților on-line 

 

 
Bibliografie: 

Curriculum pentru inv prescolar, 2019 
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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. 

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în 

domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut 

posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul 

didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, 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- 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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EDUCAȚIA PERMANENTĂ 

CONDIȚIE A DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII 

 

 

AUTOR MINEA NARCISA LILIANA 

PROF.ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR GRADINIȚA CU P. P. NR. 19 
 

 

 

Educația, un proces a cărui caracteristică esențială o reprezintă permanența, este inițiată în 

familie și continuată în școală, aceasta din urmă fiind primul exercițiu de cunoaștere umană. În școală, 

omul înțelege că lumea înconjurătoare este plină de mistere și, de aici, nevoia de a cunoaște, că 

experiența colectivă acumulată odată cu trecerea timpului îl ajută pe om în situații de impas existențial 

și, de aceea, trebuie să o împărtășească, sau că modelarea conștiinței umane este o preocupare tot atât 

de veche ca și existența umană.  

Educația este un fenomen complex, ce are ca scop formarea personalității umane și în funcție 

de obiectivele urmărite (îmbogățirea continuă a cunoștințelor generale, dar și de specialitate, 

perfecționarea capacităților și a deprinderilor intelectuale și profesionale, asigurarea sănătății psihice 

și morale, asigurarea progresului social continuu, reîmprospătarea continuă a informațiilor), aceasta 

se realizează la niveluri diferite.  

Vorbim astfel despre: educația intelectuală, educația morală, educația estetică, educația pentru 

sănătate, educația profesională etc. De-a lungul existenței sale, omul se formează și se pregătește 

pentru viață, prin urmare, educația are un caracter permanent, se adresează tuturor oamenilor, 

indiferent de vârstă și de condiția socială și implică o atitudine pozitivă față de autocunoaștere și față 

de autoinstruire.  

De altfel, orientarea și consilierea în orice profesie se fundamentează pe nevoia de 

autocunoaștere, de întărire a propriului eu, de adaptare și dezvoltare permanentă; - rezultatele 

așteptate fiind cele care privesc: -asumarea propriei dezvoltări generale; -dezvoltarea strategiilor 

proprii de rezolvare a problemelor specifice diferitelor profesii; -dezvoltarea unei imagini de sine 

pozitive; -valorizarea propriilor resurse psiho-sociale; -preocuparea pentru consolidarea 

competențelor și a abilităților profesionale; -preocuparea pentru șlefuirea propriei personalități. 

Așadar, cheia succesului în viață o reprezintă cunoașterea de sine. „Nosce te ipsum!” (lat. „Cunoaște-

te pe tine însuți”), îndemnul lui Socrate, validează ideea că realismul este primul pas în aprecierea 

propriei persoane.  

Astfel, autoanaliza și autoevaluarea lucidă îl pot ajuta pe om să ocolească iluziile și să accepte 

numai situații de fapt. Prin urmare, individul nu se poate limita la cunoștințele asimilate în școală, așa 

cum susținea Eugen Lovinescu, „Lecția vieții se află dincolo de lecții”. Societatea în care trăim este 

una mobilă și concurențială și, tocmai de aceea, numai cei competitivi într-un domeniu și numai cei 

capabili sa se adapteze și să facă față schimbărilor au mai multe șanse să reziste în plan social și 

profesional.  

Strategiile de a reuși în viață sunt strâns legate astfel, de o pregătire continuă, de o educație 

permanentă. Și în societatea noastră, ca în orice societate civilizată, există șanse de reușită pentru 

toate mințile deschise. Astfel, chiar dacă perioada de școlarizare s-a încheiat, orice adult trebuie să 

fie capabil să valorifice șansele pe care autoinstruirea, dar și pregătirea profesională, într-un cadru 

organizat, le oferă.  

Organizarea, într-un cadru instituționalizat, a unor cursuri de perfecționare sau a unor cursuri 

ce au în vedere reconversia profesională, vine în sprijinul tuturor acelora care sunt deschiși spre 

cunoaștere sau spre valorificarea unor oportunități ce se ivesc în plan profesional și social.  

Sociologii și psihologii susțin că există niște factori importanți care impun educația permanentă, 

precum: dinamismul vieții economice și sociale; mobilități profesionale; evoluția științelor și a 
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tehnologiilor; perisabilitatea cunoștințelor; nevoia integrării omului în societate; nivelul crescut al 

aspirațiilor; dobândirea autonomiei formative, intelectuale și spirituale; sentimentul demnității 

personale. Toți acești factori se conjugă cu ideea potrivit căreia dobândirea unui sistem de cunoștințe, 

dar și formarea de tehnici de muncă intelectuală ajută individul să se adapteze schimbărilor care au 

loc în plan profesional și social.  

În sprijinul acumulării informaționale permanente trebuie să vină mijloace și metode eficiente 

și pertinente, care însă să-l ajute pe individ: să devină motivat; să comunice asertiv; să fie pregătit 

pentru schimbarea profesiei; să aibă o atitudine pozitivă în fața oricărei schimbări; să-și formuleze 

obiective clare și strategii pertinente de dezvoltare; să ia decizii, să-și asume responsabilități și 

consecințe; să-și exerseze abilitățile și deprinderile; să aprecieze interacțiunile sociale; să aibă 

încredere în sine și în ceilalți; să fie întreprinzător, dar și, să-și asume riscuri; să lucreze individual, 

dar și în echipă. 

Astfel, metode active precum învățarea prin descoperire, discuțiile în grup, studiul de caz, jocul 

de rol, rezolvarea de probleme, brainstormingul au un grad mare de formativitate și conferă un grad 

mare de activism; învățarea poate deveni atractivă, motivantă și eficientă. Achizițiile astfel dobândite 

s-a dovedit că au un nivel mare de operativitate și de funcționalitate.  

Metodele utilizate devin eficiente dacă formatorii au în vedere și faptul că activitatea 

profesională este influențată de: aptitudini și temperamente; experiența de viață care îl ajută pe individ 

să opteze pentru diversificarea ocupațiilor; explorarea profesiilor; mediul de viață, condițiile socio-

economice și financiare.  

Așadar, educația permanentă presupune învățarea continuă și creativă, facilitarea posibilităților 

omului de a-și completa studiile, de a se perfecționa, de a-și însuși o cultură superioară. Educația 

permanentă, conjugată cu metode și mijloace de învățământ potrivite, pe care instituțiile abilitate le 

susțin, ajută orice persoană, care are aspirații în plan profesional și social, să se adapteze la 

schimbările de orice natură.    

 

 

BIBLIOGRAFIE:   

Steliana Toma, Autoeducația. Sens și devenire, București, Editura Didactică și Pedagogică, 

1983. R.H. Dave, Fundamentele educației permanente, București, Editura Didactică și Pedagogică, 

1991.    
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ABORDĂRI INOVATIVE, METODE ACTIV-PARTICIPATIVE                                    

ȘI PROCEDEE DE ÎNVĂȚARE A MUZICII LA CICLUL PRIMAR 

 

prof. înv. primar Minghiraș Camelia 

 

Educația muzicală reprezintă o componentă foarte importantă a dezvoltării armonioase a unui 

copil de vârstă școlară mică. Este  parte componentă a educaţiei umaniste şi estetice, angajează viaţa 

psihică a copiilor, are repercusiuni asupra personalităţii, prezentând valenţe cognitive, relaţionale, 

educaţionale, voliţionale, afective şi estetice. Pentru ca educaţia muzicală să devină o forţă 

modelatoare a personalităţii elevilor, cadrele didactice trebuie să dea dovadă de exigenţă în abordarea 

metodologiei didactice. Sunt considerate active acele metode care nu încorsetează elevul într-o reţea 

de expresii fixe sau de reguli rigide, ci care rezervă elevului o pondere crescândă în înteracţiunea lui 

cu obiectele învaţării, ceea ce determină un maximum de activism al structurilor operaţional-mintale 

în raport cu sarcinile de învăţare în care este angajat acesta. 

Am abordat conținuturile  bazându-mă de cele mai multe ori activitatea pe metodele activ-

participa- tive , care  sunt attractive,stimulează implicarea activă în sarcina didactică, stimulează 

iniţiativa,asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. Se 

asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare, valorifică şi stimulează 

potenţialul creativ şi originalitatea copiilor, acţionează asupra gândirii critice a elevilor. Elevii devin 

responsabili în rezolvarea sarcinilor. Învăţarea prin cooperare este foarte des abordată, deoarece elevii 

trebuie să cânte în cor, fac parte dintr-o ,,orchestră“ de instrumente de percuție, corporal ă sau nu 

acţiunile.  

Utilizarea metodelor şi mijloacelor activ-participative duce la o creştere motivaţională, la o 

participare şi la o implicare profundă a elevilor în procesul instructiv-educativ. Elevii capătă 

deprinderi de muncă individuală şi colectivă, îşi dezvoltă imaginaţia, îşi formează un nou mod de 

gândire, precum şi atitudini şi comportamente noi, îşi depăşesc inhibiţia şi timiditatea. Reuşesc să 

realizeze, să argumen- teze şi să participe critic la sarcinile date, ba chiar uneori reuşesc performanţe 

de a propune ei sarcini de lucru, de a veni cu idei de îmbunătățire a activității și de facilitare a învățării. 

Voi aminti câteva dintre procedeele de lucru după care îmi ghidez activitatea la orele de Muzică 

și mișcare. 

Încă din clasa pregătitoare am abordat tehnici de învățare intuitivă a cititului prin muzică și 

cânt. Copiii ,,citeau” cântând piese cunoscute care aveau textul atașat. Jocurile muzicale de 

interpretare de tip karaoke au fost, mereu, preferatele lor. 

Apoi, linkurile de pe youtube, canalurile specializate de muzică și învățare a primelor noțiuni 

de teorie muzicală, obișnuiau copiii, prin joc, să dobândească deărinderi de interpretare corectă a unei 

piese, de cânt în cor, de frazare și nuanțare. 

Durata și înălțimea sunetelor , prin jocuri muzicale explicative au fost și acestea învățate prin 

joc. 

Legătura dintre sunet și nota muzicală s-a făcut , încă din etapa prenotației, tot prin jocuri de 

solfegiere ce aveau denumirea notelor muzicale scrisă, fără ca nota muzicală să apară într-un portativ. 

https://www.youtube.com/watch?v=HdRkFFdkhm4 
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https://www.youtube.com/watch?v=kK_yQN83kUA cu învățarea semnelor de mână pentru 

fiecare sunet 

https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0 

O foarte mare contribuție în învățarea notelor muzicale și în stabilirea corelației dintre sunet și 

notă muzicală o au bastoanele muzicale-boomwhackers-care, folosite corect, dau copilului toate 

informațiile privitoare la înălțimea sunetelor muzicale, înșiruirea lor într-o gamă, durata sunetelor 

muzicale. Aceste jocuri de interpretare se pot efectua având ca suport filme didactice de pe canalurile 

de specialitate. 

https://www.youtube.com/watch?v=kvnxdHq6HEg 

https://www.youtube.com/watch?v=ty1Fl0MwD5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=jmQS-CxDzio 

Jocurile de percepere a ritmului, de tactare a acestuia, cu ajutorul unor gesturi impuse sau 

stabilite de comun acord cu copiii au fost foarte apreciate de către aceștia. 

https://www.youtube.com/watch?v=x-YtK_EvmiY 

https://www.youtube.com/watch?v=IrgXAiAWplg 

https://www.youtube.com/watch?v=JKarzUS0X78 

Citirea ritmică, o componentă la fel de importantă, ajută copiii să înțeleagă duratele ritmice, să 

citească ritmic o partitură, respectând duratele și pauzele dintre acestea.  

https://www.youtube.com/watch?v=cHad-I5AJT0 

https://www.youtube.com/watch?v=rf5rcXhGPps 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk 

Musicograma, o reprezentare prin simboluri cunoscute de către copii sau abstracte, îi ajută pe 

aceștia să intuiască structura unei melodii, să perceapă frazele care o compun, părțile unei piese 

muzicale.Copiii ascultă muzica și iși potrivesc gesturile/desenează simbolurile în timp ce ascultă 

piesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=D1o_Xnx6_e8 

https://www.youtube.com/watch?v=tgbYZWfeVaM 

Exercițiile de acompaniere, susținând ritmul cu ajutorul unor obiecte de percuție, pot porni de 

la simple susțineri de ritm, până la exerciții complexe (,,Cup Song” -joc muzical pe care elevii mei l-

au deprins și prezentat pe scenă în clasa pregătitoare). 

Cântarea în cor, învățarea unor piese muzicale din repertoriul părinților și bunicilor reprezintă 

modalități de relaționare deosebită în cadrul serbărilor/spectacolelor. 

Combinarea interpretării unei piese cu elemente de percuție corporală dau savoare momentului. 

Compunerea de versuri, adaptarea unor versuri la textele deja cunoscute, din melodii celebre, 

reprezintă alte abordări moderne, și foarte iubite de către copii. Mai ales că noile versuri sunt mult 

mai apropiate de universul lor familiar, de preocupările acestora. Se pot cere / prelua idei chiar de la 

copii. Eu așa procedez. Ne gândim dinainte despre ce am putea povesti, cântând, în respectiva piesă 

muzicală.  

Participarea corului ,,Delfinașii’ la toate evenimentele CANTUS MUNDI-MADRIGAL- 

reprezintă oportunități de relaționare cu interpretarea muzicală și în spații neconvenționale. Gala de 

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

1449

https://www.youtube.com/watch?v=kK_yQN83kUA
https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0
https://www.youtube.com/watch?v=kvnxdHq6HEg
https://www.youtube.com/watch?v=ty1Fl0MwD5Q
https://www.youtube.com/watch?v=jmQS-CxDzio
https://www.youtube.com/watch?v=x-YtK_EvmiY
https://www.youtube.com/watch?v=IrgXAiAWplg
https://www.youtube.com/watch?v=JKarzUS0X78
https://www.youtube.com/watch?v=cHad-I5AJT0
https://www.youtube.com/watch?v=rf5rcXhGPps
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk
https://www.youtube.com/watch?v=D1o_Xnx6_e8
https://www.youtube.com/watch?v=tgbYZWfeVaM


Crăciun, Ora Pământului, Orașul cântă, au fost doar câteva ocazii în care elevii mei au avut contact 

direct cu publicul spectator și s-au bucurat de aplauzele și aprecierile acestuia. 

Am prezentat mai sus doar câteva dintre metodele activ-participative și abordările inovatpare 

ale modului în care elevii mei relaționează cu Muzica, educația muzicală fiind una dintre materiile 

lor preferate.  
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ŞCOALA DE ACASĂ 

 

PROF. MINŢOIU VERGINIA ANIŞOARA                                                          

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CERNAVODĂ, JUD. CONSTANŢA 

 

Educaţia a cunoscut numeroase modificări în zilele noastre, în perioada pandemică. Dezvoltarea 

economică, culturală, politică se observă şi în educaţie. Cunoaşterea reprezintă comuniunea dintre 

informaţii, descrieri, experienţă, abilităţi.   

Învăţământul traditional, faţă în faţă, a fost “zguduit” în perioada pandemică. Atât elevii cât şi 

profesorii au fost nevoiţi să se adapteze. Profesorii s-au reinventat. Metodele de predare-învăţare-

evaluare au fost readaptate. La începutul pandemiei toate părţile implicate în procesul instructive-

educativ erau puţin speriate de nou, predomina incertitudinea, stângăcia.  

Profesorul trebuie să găsească repede strategii didactice adaptate perioadei pandemice, să fie 

creative, să se adapteze repede astfel încât dobândirea conţinutului curricular să nu aibă de suferit. 

Elevii trebuie să fie conectaţi cu şcoala. Materialul didactic este readaptat.  

Folosirea platformelor educaţionale a fost de mare ajutor. Dacă înainte de pandemie se foloseau 

rar aceste platforme, acum acestea au fost folosite astfel încât elevul să nu simtă perioada grea. Pentru 

fixarea cunoştinţelor se pot folosi : Wordwall, Kahoot, Quizizz. Platformele folosite pentru evaluare 

au fost: Book Creator, StoryJumper, Prezi, Blabberizze, Socrative, Flashcards, etc. Predarea poate fi 

uşoară şi plăcută folosind Mozabook, Go Lab, Genyaly, etc.  

Elevii au fost atraşi de toate platformele educaţionale. Elevii clasei a VIII-a au preferat sa 

foloseasca Book Creator pentru realizarea portofoliilor. Au fost încântaţi să folosească tehnologia şi 

metodele moderne.  

 

Elevii din clasele a V-a şi a VI-a au experimentat platforma Blabberizze cu ajutorul căreia au 

redat voci unei imagini.  

Platformele sunt folositoare dacă sunt folosite cu “măsură”. Dezvoltarea stimei de sine se 

realizează prin stimularea creativităţii elevilor, inventarea unui joc educativ, etc. Transformarea 

zilnică, entuziasmul profesorului, ieşirea din clasic, ajută elevii să depăşească inconvenientele legate 

învăţarea de acasă. Învăţarea tradiţională, faţă în faţă, în clasă a fost înlocuită. Acum trebuie să fii 

atent la emoţiile copiilor, să colaborezi “virtual”, conţinutul să fie adaptat, motivaţia elevului fiind pe 

primul plan.  
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„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.” - Prof. univ. dr. Ovidiu 

Pânișoară, director al Departamentului de Formarea Profesorilor de la Universitatea din București 
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Învățarea online - învățare tradițională 

 
Prof. Mirciov Manuela                                                                                                         

Școala Gimnazială ,, Anghel Saligny,, Banloc, Timiș 

 

 

Învățarea online 

 

Avantaje Dezavantaje 

• distribuirea rapida a materialelor didactice; 

• centrare pe elev/participant; 

• elevii au acces facil la materiale, în funcție 

de timp și disponibilitate;      

• existenta conținuturilor multimedia diverse 

și atractive; 

• dezvoltă creativitatea; 

• conținuturile pot si șterse, corectate sau 

actualizate cu ușurință; 

• elevii pot colabora și învăța împreună; 

• folosirea conținuturilor interactive, 

existenta feed-back-ului; 

• este confortabilă și flexibilă; 

• comunicare și interacțiune diversă 

• ofertă  educațională variată; 

• Poți învăța de oriunde; 

• îl învață pe elev autodisciplina și motivația; 

• dificultati in utilizarea tehnologiei 

•  lipsa comunicarii reale/ fizice 

• lipsa device-urilor; 

• timp excesiv petrecut în fața calculatorului; 

• necesită autocontrol; 

• device-uri cu memorie insuficientă ( necesitatea 

descărcării unor aplicații/programe); 

• necesită conexiune stabilă la internet; 

• necesită investiție financiară; 

• supunerea crescută a elevilor la mediul online și 

la pericolele aferente; 

• timp mai lung de planificare, 

• Tendința de a copia și de a nu mai fi creativ; 

• izolare; 

• gradul de securitate în mediul online; 

• elevii nu beneficiază de acces egal la resursele 

tehnologice; 

 

 

Învățarea tradițională 

 

Avantaje Dezavantaje 

• Pregătirea profesională a cadrelor didactice; 

• Disciplina de care beneficiază copiii într-o 

școală publică sau privată; 

• Comunicare reală face-to-face; 

• Posibilitatea observării la timp a lacunelor; 

• Egalitate de șanse în învățare; 

• Metodele învechite și neatractive de predare; 

•  Se pune accent pe memorie și evaluare cantitativă;  

• Pune accent pe latura informativă a educației;  

• Învațarea conduce spre ierarhizare și competiție; 

• Mult prea rigidă și strictă; 
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„Impreuna, suntem egali!” 

 

 

Mirea Cioroianu Simona 

Prof. Inv. Prescolar 

G. P. N. NR. 4, Caracal 
 

 
Frumusețea existențială ne este dată de celălalt, de miracolul ieșirii din sine, de proiectarea în 

altul, de iubirea celui apropiat – ca și a celui îndepărtat!” (Constantin Cucoş) 

Conceptul de diversitate culturală face referire la un proces dinamic de schimburi, de dialog, de 

negociere între grupuri, precum şi de identificare a unui limbaj comun şi a unui spaţiu  

Acceptarea diversităţii 

Convieţuirea împreuna cu „alţii” ne dă posibilitatea să ne cunoaştem să luăm ce e mai bun de 

la fiecare si să ne ajutăm recoproc.  

Nevoia de interculturalitate înseamnă lărgirea perspectivei spre modelele culturale si valorile 

proprii altei culturi. Cunoaşterea şi acceptarea diversităţii culturale pregătesc indivizii şi societăţile 

pentru o mai atentă deschidere spre dimensiunea culturală a existenţei lor, educă respectul de sine si 

al altora, creează condiţii pentru dezvoltarea sociabilităţii, a prieteniei, a cooperării cu ceilalţi. 

Obiectivul general al educaţiei interculturale este acela de a facilita deprinderea acestor abilităţi de 

convieţuire în societatea plurală a zilelor noastre. 

 

Factorii educaţiei interculturale 

Un prim factor al educaţiei interculturale il reprezintă politica educaţională. Măsurile din 

domeniul educaţiei, menite să pună în aplicare educaţia interculturală, trebuie să promoveze echitatea 

şi respectul diversităţii, principiile drepturilor omului, educaţia în scopul prevenirii şi combaterii 

rasismului, a xenofobiei, a discriminării de orice tip, a marginalizării şi excluziunii sociale. 

La graniţa dintre nivelul mediu al instituţiei şcolare şi cel micro, al gândirii elevului, se află 

unul din factorii cheie din aplicarea educaţiei interculturale, şi anume cadrul didactic. Rolul 

profesorului în internalizarea principiilor educaţiei interculturale de către elevi este crucial. 

Profesorul competent din punct de vedere intercultural, cel care pregăteşte elevii pentru ziua de 

mâine, nu poate lucra cu pedagogii ale „zilei de ieri”. profesorul este mai degrabă un „facilitator” al 

învăţării, un „mediator cultural”, un „moderator al dialogurilor”. Sarcina este să stimuleze dialogul 

între elevi, să încurajeze autonomia elevului. Este esential să creeze relaţii pozitive în interacţiunea 

dintre semeni, să favorizeze relaţiile constructive în grup, pentru da posibilitatea tuturor de a trăi 

sentimentul propriei identităţi. 

Profesorul trebuie sa fie “intercultural”. Acest lucru presupune ca el să aibă experiente 

interculturale, să înveţe conştient sau întâmplător, să aplice ulterior activităţile cu elevii şi îi ajuta si 

pe alţii în procesul de învăţare. În plus, este fundamental necesar ca profesorul să fie conştient de 

propria sa cultură şi să-şi perceapă mecanismele preconcepţiilor sale, credinţei, principiilor morale şi 

valorilor. 

Vârsta unui copil este unul dintre cei mai importanți factori de laut în considerare pentru a 

începe o discuție cu privire la orice subiect care scoate în evidenţă faptul că oamenii sunt diferiţi. Cel 

mai important lucru de a păstra în minte este că niciodată nu este prea devreme sau prea târziu, pentru 

a vorbi cu copiii despre respectarea diversității. 
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In învăţământul preşcolar este esențial să se cunoască următoarele stadii de dezvoltare atunci 

când abordează problema de diversităţii cu copiii. 

Aproape de vărsta de 2 ani, copiii încep să observe aspectele fizice ale identității. Pe la vârsta 

de 2, copiii devin tot mai conștienți de sex. Aceasta este urmată de curiozitate cu privire la culoarea 

pielii, culoarea părului si textura, forma ochilor si culoarea, precum și alte atribute 

fizice. Conștientizarea de handicap tinde să vină mai târziu. 

Incepând cu vârsta de 3 ani ei încep să recunoască diferențele etnice, observând că copiii 

manâncă alimente diferite și sărbătorile sunt diferite sau, invers, nu sărbătoresc.  Pe măsură ce începe 

să observe diferențele, copiii pot da semne de frică sau disconfort. Ei nu au instrumentele necesare 

să-şi exprime trăirile lor, ei pot evita sau ignora un copil pe care îl percep a fi diferit. 

După 4-ani începe să extindă observațiile și să caute explicații pentru aceste diferențe. El pune 

întrebări despre cum au ajuns anumite persoane să fie altfel decât ei sau de ce ei sunt altfel decât 

ceilalţi. E. Cory, în studiul,,Talking about differences children noticesugerează: 

– răspundeţi prompt întrebărilor copiilor, dacă ocolim răspunsurile, aceştia vor deduce că ceva 

nu este bine în ceea ce priveşte întrebarea sau persoana la care se referă aceasta; 

– răspunsurile să fie simple, legate de experienţa copiilor şi nivelul lor de cunoaştere; 

Incepând cu vârsta de 5 ani încep să-şi construiască o identitate de grup etnic, precum și o 

identitate individuală. Ei pot explora mai mult gama de diferențe în cadrul și între grupuri rasiale și 

etnice, precum și gama de similitudini între grupuri. Ei pot începe acum să înțeleagă explicații 

științifice pentru diferențele de culoare a pielii, textura parului, si forma ochilor. Ei acceptă utilizarea 

de categorii și caută să știe unde se potrivesc. 

Mediul de dezvoltare al unui copil (precum și ceea ce este absent) oferă informații importante 

despre cine și cum este (nu este) el. Prin urmare, ar trebui să se facă toate eforturile pentru a crea un 

cadru bogat în posibilități pentru explorarea diversității culturale. Pentru aceasta se recomandă 

decorarea spaţiilor cu obiecte realizate dintr-o varietate de materiale aparţinând unor culturi diferite, 

redarea muzicii cu texte din limbi diferite și relizarea de jocuri din întreaga lume. Pot fi demarate 

proiecte de artă care introduc diverse tradiții culturale. Dansuri populare și povestiri sunt două 

modalități eficiente mai ales de a introduce copiii în tainele altor culturi. Crearea unui mediu bogat în 

posibilități pentru explorarea diversității, încurajarea copiilor în dezvoltarea ideilor despre ei înșiși și 

despre alții creează condițiile în care copiii inițiază conversații despre diferențele existente şi oferă 

adulţilor cadrul pentru introducerea activităților cu privire la diversitate. 

Un ultim factor care poate interveni în mod crucial în educaţia interculturală sunt părinţii. 

Aceştia joacă un rol determinant în generarea credinţelor şi a atitudinilor copiilor, şi ca atare pot 

influenţa – pozitiv sau negativ – deprinderile pe care elevul şi le însuşeşte în cursurile de educaţie 

interculturală. Stereotipurile părinţilor sunt transmisibile la copii, şi se pot dovedi greu de înlăturat 

atunci când, odată dărâmate în cadrul cursurilor de educaţie interculturală, sunt reinstaurate în mediul 

familial. Poate apărea atunci conflictul intern al elevului care primeşte acasă un set de orientări şi de 

criterii de evaluare a realităţii înconjurătoare, iar şcoala şi cursurile de educaţie interculturală încearcă 

să dezrădăcineze tocmai aceste imagini şi stereotipuri primite. 

Toţi factorii trecuţi în revistă sunt supuşi influenţelor din mediul social din care fac parte. 

Este greşit sa credem ca formarea cadrelor didactice în legătură cu discriminarea, segregarea, 

şi alte tematici conexe este necesara numai în instituţiile în care învaţă copii de etnii diferite. Este 

bine ca toţi copiii să vină în contact şi să cunoască şi aspecte legate de alte culturi, În acest context 

sunt tot mai numeroase ocaziile de implementare şi derulare a proiectelor, prin care grupuri de copii, 

dar şi educatori se implică în acţiuni specifice, bine structurate, bazate pe principii pedagogice, 

temeinic studiate, elaborate şi îndeajuns experimentate şi aplicate în timp. Respectarea principiilor 
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interculturalităţii în grupa de copii ne va ajuta să răspundem nevoilor fiecărui copil, să le recunoaştem 

aptitudinile, să le asigurăm medierea de care aceştia au nevoie şi să veghem ca fiecare să fie 

recunoscut în cadrul grupului. Necesitatea unei abilitări adecvate în rândul educatoarelor în sensul 

preţuirii şi valorificării diversităţii culturale este evidentă. 

Dezvoltarea abilităţilor interculturale ale cadrelor didactice trebuie sa fie în vizorul oricărei 

instituţii de învăţământ. Diversitatea culturală este o realitate care trebuie fructificată în mediul 

şcolar.  Absenţa unei reale abordări interculturale poate fi interpretată ca uniformizare potrivit căreia 

„toţi copiii sunt la fel”. Din negarea diversităţii în favoarea principiului echităţii, se poate deduce 

tratarea nediferenţiat al elevilor atât în timpul unei zile obişnuite de şcoală, cât şi cu prilejul unor 

evenimente. 

Diversitatea culturală în grădiniţa noastră 

Societatea noastră devine din ce în ce mai complexă. Explozia circulaţiei oamenilor şi a ideilor, 

multiplicarea contactelor, dispariţia frontierelor sunt realităţi evidente. Trebuie să învăţăm modalităţi 

de convieţuire în această pluralitate a culturilor. Trebuie să acceptăm interacţiunea  

În realitatea zilnică din grădiniţă, se poate porni de la o afirmaţie de bază: diferenţele dintre 

copii, culturi şi comportamentele lor sunt fireşti. Copiii sunt egali nu pentru că ar fi toţi la fel, ci 

pentru că sunt diferiţi. De aceea, ei nu trebuie să fie forţaţi să devină copii ale unui model predefinit 

din perspectiva unei optici dominate de stereotipuri şi prejudecăţi culturale, purtate de adulţi. 

Stiind că grădiniţa este terenul unei învăţări timpurii a regulilor sociale cadrele didactice au luat 

cunoştinţa de programe proiectate şi planificate la acest nivel pentru integrarea educaţională, socială 

şi culturală a copiilor şi au derulat activităţi în acest sens chiar dacă, la noi, nu s-au semnalat grupuri 

de copii din culturi diferite.  

Copilul se descoperă pe sine cu adevărat, nu atât în microuniversul familiei, în desfăşurările 

sale solitare, cât în universul real al copilăriei, în cadrul colectivităţii. Năzuinţa şi bucuria lui reală de 

a se afla în mijlocul grupurilor de copii pot constitui simptom al faptului că unele din valorile de preţ 

în universul copilăriei le constituie comunicarea interumană. 

Pentru a şti cine este, copilul trebuie să ştie cine i-au fost strămoşii, să-şi cunoască portul, 

obiceiurile tradiţiile, muzica populară şi dansul. Cunoscându-le, va înţelege că prezentul este valoros 

împreună cu trecutul, toate acestea nu trebuie să dispară, iar noi, dascălii şi copiii trebuie să fim 

păstrătorii şi continuatorii acestora, purtând un contact direct, permanent cu izvoarele folclorului şi 

mai mult, să trăim în prietenie şi armonie alături de conaţionalii nostrii dar şi sa avem conştiinţa 

existenţei altor naţii. 

Sentimentul apartenentei la o comunitate multiculturala se formează din primii ani ai vieţii, 

altfel spus, în cei “şapte ani de-acasă”, care includ, firesc, anii petrecuţi în grădiniţă. Planificările din 

grădiniţa noastră au o abordare interculturală, bazată pe valori ca solidaritatea, egalitatea şi respectul 

faţă de diversitate. Interculturalitatea este considerata o parte componentă a realităţii zilnice din 

grădiniţă si nu o tema sau o activitate adăugată. 

Copilul este sprijinit să-şi formeze deprinderea de a comunica (a asculta şi a vorbi), de a lua 

decizii în mod democratic în cadrul grupului, de a se implica în rezolvarea problemelor 

interpersonale. Educatoarele acordă o atenţie deosebită educării copiilor pentru a-şi stăpâni emoţiile 

primare şi a evita altercaţiile, educării respectului de sine şi al altora, toleranţa faţă de opiniile diferite. 

Toleranţa înseamnă cunoaşterea, recunoaşterea şi acceptarea modului de a fi al persoanelor şi 

grupurilor. Aceasta presupune alegerea deliberată de a nu interzice, a nu împiedica, a nu interveni în 

comportamentul unei persoane sau al unui grup chiar dacă noi dezaprobăm acea purtare şi avem şi 

cunoştinţe şi puterea de a interzice sau împiedica. 
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Este cunoscut faptul că toleranţa cere să acceptăm diferenţele individuale, oricât de diferite ar 

fi, de valorile noastre. Să nu considerăm că cei care au opinii diferite sunt duşmanii noştri, să ne 

susţinem propriile opinii cu argumente solide, să acceptăm că şi opiniile altora pot fi valoroase. Încă 

de mici, copiii sunt „antrenaţi” să asculte „povestea” altui copil fără să emită judecăţi, să-şi prezinte 

propria „poveste” nealterată şi fără frica de a fi judecat de ceilalţi.  

Copiii sunt sprijiniţi să adreseze întrebări, să compare propriile convingeri cu ale colegilor, să 

identifice similitudinile şi diferenţele între acestea. 

Munca cu preşcolarii se continuă şi în rândul părinţilor, subliniind faptul că grădiniţa, şcoala în 

general, se călăuzeşte pe principii precum egalitatea sau complementaritatea valorilor, exploatează 

diferenţele spirituale şi valorile locale. 

Deschiderea spaţiului grădiniţei către comunitate şi specificul ei se face prin organizarea unor 

întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural în scopul egalizării şanselor de afirmare. 

În grădiniţa noastră, familiarizarea copiilor cu elemente din alte culturi decât cea în care s-au 

născut, se face prin multiple tipuri de activităţi: 

Ateliere de lucru cu tema culturală, 

Invătare de cântece şi jocuri din diferite culturi, 

Activităţi artistico-plastice (decorarea unor obiecte aparţinând anumitor culturi sau cu 

decoraţiuni specifice unei culturi), 

Memorizări şi invăţare de cântece, 

Observări. 

Pentru a le face cunoscută copiilor existenţa altor ţări cu secificul lor, eu am derulat activităţi 

de convorbiri sprijinite de imagini şi filmuleţe, reviste, planşe, albume, emisiuni T.V, copiii 

cunoscând diversitatea oamenilor (de culoare, aspect). Prin intermediul povestilor şi povestirilor cu 

întâmplări, preocupări ale copiilor şi adulţilor din ţara noastră şi din alte ţări, au concluzionar că în 

fiecare ţară copiii au aceleaşi preocupări: se joacă, dansează, cântă, desenează, chiar dacă după 

aspectul fizic, ei par diferiţi. 

Activităţile pe care ni le planificăm în preajma unor evenimente internaţionale cum ar fi :1 

Iunie, Spring Day în Europa, 8 Martie, 21 mai Ziua mondială a diversităţii culturale, etc. au rolul de 

a-i sensibiliza pe copii asupra îndemnurilor la prietenie, ajutor, toleranţă. Integrarea României în U.E. 

face ca unul dintre obiectivele majore la preşcolari să fie « a învăţa să trăim împreună, a învăţa să 

trăim cu ceilalţi ». Evenimentele şi acţiunile ce au avut loc şi continuăm să le desfăşurăm cu copiii au 

menirea de a-i familiariza pe aceştia cu U.E. şi cu ceea ce înseamnă sau reprezintă această uniune. 

Cu ocazia Zilei Europei – 9 mai –am organizat un « Colţ al Europei » în care au fost expuse 

materiale (imagini, pliante, postere, lucrări ale copiilor) prin intermediul cărora copiii să cunoască 

aspecte legate de tradiţii, obiceiuri, port, artă culinară, religie, preocupări şi evenimente ale unor 

popoare europene. 

Prin intermediul Internetului am vizionat cu copiii filme ce reliefau aspecte din activitatea 

copiilor din diferite grădiniţe ale Europei. Am observat care sunt preocupările acestora, activităţile pe 

care le desfăşoară, cum arată grădiniţele din alte ţări, etc. Astfel au putut ajunge la concluzia că toţi 

copiii Europei ca şi ai lumii întregi au aceleaşi vise: prietenie, pace, iubire, înţelegere, speranţă într-

o viaţă mai bună, mai frumoasă. 

Dispunând şi de alte căi de exprimare, cum sunt: desenul, jocul, dansul, cântecele, copiii au 

făcut dovada unor multitudini de idei pe care adulţii le-ar putea invidia. Concursurile internaţinale 

(cum este Europreşcolarul) au  ajutat copiii să înţeleagă faptul că în lume sunt alţi copii cu preocupări 

la fel ca ale lor. 
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Educatia interculturală se poate realiza atăt in cadrul activităţilor curriculare obligatorii cât si 

în cadrul activitatilor extracurriculare. Activitatile alese si jocurile liber creative desfasurate pe arii 

de stimulare (joc de rol, biblioteca, jocuri de constructii, arta si jocuri de masa), cu o diversitate de 

materiale dau posibilitatea copiilor sa-şi promoveze diversitatea culturala pregatind mâncăruri 

specifice, colectând obiecte de artizanat etc.  

In cadrul activitatilor de educarea limbajului copiii au prilejul sa înveţe versuri populare 

întelegând graiul zonei respective, să-şi povesteasca întâmplări. Activităţile extracurriculare dau 

posibilitatea să se manifeste liber si să se cunoască între ei prin organizarea de vizite, excursii, intâlniri 

cu reprezentanţi ai comunităţii si să organizeze jocuri distractive. 

A învăţa de la alţii care sunt altfel decât tine nu înseamna decat să înveţi să fii om. 
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ACTIVITĂȚILE DE MODELAJ                                                                                        

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE 

 

 

ed. Mireuță Rahila-Mădălina 

Grădinița cu Program Prelungit „Degețica”, Cluj-Napoca 
 

 

Preșcolarii sunt într-adevăr atrași de noile tehnologii, însă în perioadele de învățare online din 

ultima perioadă, captarea atenției copiilor, precum și menținerea acesteia, a devenit o adevărată 

provocare. Activitățile trebuiau să ajute la transmiterea acelorași cunoștințe, însă trebuiau să fie 

prezentate și oferite într-o manieră cu totul diferită.  

Activitățile de modelaj din cadrul Domeniului Estetic și Creativ au reprezentat o atracție pentru 

preșcolarii din grupa mijlocie. Bucuria copiilor de a realiza modele plane sau tridimensionale cu 

ajutorul plastilinei este completată de sentimentul de împlinire pe care îl au în momentul observării 

rezultatelor.  

Aceste activități urmăresc manifestarea unor comportamente din toate cele cinci Domenii de 

Dezvoltare, concretizate în Dimensiunile de dezvoltare: „Motricitate grosieră și motricitate fină în 

contexte de viaţă familiare”, „Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate”, „Activare și 

manifestare a potențialului creativ”, „Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute” și „Relații, 

operații și deducții logice în mediul apropiat”. În activitățile de modelaj am dorit ca preșcolarii să își 

utilizeze mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate (A.1.3.), să demonstreze abilități de 

solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice (B.1.2.), să demonstreze 

creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative 

(C.3.2.), să exerseze, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) (D.a.1.1.) și să construiască noi experienţe, pornind de la experienţe trecute 

(E.1.3.). 

Dacă activitățile desfășurate în grădiniță debutau cu acel moment organizatoric, cele desfășurate 

online nu puteau începe altfel, însă de această dată am înlocuit aerisirea sălii de grupă cu asigurarea 

conexiunii la internet. Atenția preșcolarilor a fost captată de apariția ursulețului Martinică, mascota 

grupei, care le-a solicitat copiilor să îi facă o statuie din plastilină, în cadrul activității de modelaj 

„Ursul”. Nerăbdători, aceștia au început să își prezinte plastilina pe care părinții le-au pregătit-o, în 

fața camerei de filmat. Cei mici au numit apoi și celelalte materiale pe care le aveau la dispoziție: 

planșetă și șervețele. Le-am prezentat copiilor modelul pe care trebuiau să îl urmeze, atât în fața 

camerei de filmat, cât și prin fotografii pe care le-am realizat înainte de începerea activității. Le-am 

demonstrat copiilor modul de lucru, prezentând clar, pe etape, tehnicile de modelare a plastilinei. Am 

început apoi să desfășurăm exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor, pe versuri cunoscute 

de copii: „Mișcăm degețelele,/ Ne lipim pălmuțele,/ Pumnișorii îi răsucim/ Și apoi îi învârtim.”. 

Preșcolarii au început să lucreze individual, în timp ce îi încurajam și le ofeream indicații și sugestii 

atunci când era necesar. Atunci când timpul alocat activității a expirat, am început evaluarea orală a 

produselor activităţii, antrenând şi copiii în evaluarea lucrării personale, dar şi a celorlalţi colegi.  

Activitatea s-a încheiat, iar copiii îl rugau pe Martinică să le mai propună astfel de activități și 

în alte întâlniri.  

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

1. Ministerul Educației Naționale, Curriculum pentru educația timpurie, 2019;  

2. Tătaru L., Glava A., Chiș O., Piramida cunoașterii, Pitești, Ed. Diamant, 2014; 

3. Mătăsaru M., Secrete metodice în didactica preșcolară, Ed. Rovimed, Bacău, 2020. 
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Impresii – Grădinița Online 

 

 

Prof. înv. preșc. Mirodone Adriana 

Școala Gimnazială Pufești – Grădinița cu program normal Domnești 
  

 

 

Mă numesc Mirodone Adriana. Sunt profesor educator la o grădinița cu program normal și am 

cea mai frumoasă profesie de pe Planetă. De pe 9 noiembrie am fost din nou acasă. Grădinița online 

nu m-a încântat mai deloc, dar am întreținut legăturile cât mai mult posibil. De trei ori pe săptămână, 

atât dimineața, cât și după-amiaza, ne vedeam pe Meet. Lucram în caiete respectând temele 

săptămânale din planificarea anuală, împărtășeam impresii, ne jucam. Pentru mine a fost foarte dificil 

să urmăresc copiii, să repet lucruri, să mă asigur că ei  înțeleg tot. Și totuși, dacă în primele zile țipau 

în microfon și se forma haos, pe parcurs ne așteptam rândul și ne respectam între noi.  

Grădinița online din vremea coronavirusului poate a îmbunătățit abilitățile digitale ale copilului, 

dar nu totul a fost roz. Nu doar părinții s-au temut că nu o să mai aibă viață socială copiii lor. Și mie 

mi-a fost teamă. La grădiniță, jocul este cu ceilalți, în echipă și între echipe. Nu puteam garanta că 

prin conținutul video reușeam să le dezvolt autonomia, să-i ajut să devină perseverenți pentru a-și 

duce sarcina de lucru până la capăt. Concentrarea celor mici nu este de lungă durată, atenția în unele 

zile de lucru nu le-o captam la fel de ușor ca atunci când eram împreună fizic, iar la cei cinci anișori 

ai lor nu înțelegeau toată această situație și o percepeau sub o formă de distracție. 

Unii părinți n-au binevoit să-și lase copiii, pentru că spuneau că petrec prea mult timp pe ecrane, 

astfel, zilnic trimiteam pe rețelele de socializare pe care le foloseamm, imagini în PowerPoint pe care 

să le poată xeroxa, linkuri de pe Youtube pentru a putea face audiție la cântece, poze la poezii sau 

atașam un folder cu fișe.  

Am adaptat programa pentru vârsta lor la mediul virtual și m-am axat doar pe desfășurarea 

activităților pe domenii experențiale  (activități matematice, activități de cunoașterea mediului, 

activități de educarea limbajului, activități plastice, activități practice).                     

 Durata activităților din online corespundea cu durata activităților la grupă. Totuși, învățarea la 

distanță nu este total satisfăcută și funcțională. Nu participa întreaga grupă, iar copiilor le lipsea 

apropierea fizică, le lipsea ținutul în brațe, privitul ochi în ochi.  

Secretul educației și al unei educatoare bune și al unui părinte este în educarea răbdării, a 

rezilienței și a stăruinței, este acest moment de cotitură în care copilul se supără, pare nemulțumit și 

tu știi să continui cu el fără să-l strivești, fără să-l inhibi, arătându-i că sunteți împreună. Știi că îi este 

greu, doar că lucrurile trebuie duse la bun sfârșit și că munca trebuie onorată. De aceea nu sunt de 

acord cu grădinițele “moderne” să le spun așa, din zonele urbane, care vând părinților gogorița asta 

că “noi lăsăm copiii să-și aleagă când vor iei, ce vor iei să facă, și dacă nu le place ceva nu insistăm”. 

Este absurd să spui asta, să vinzi asta părintelui, această stare de confort și fericire, când știi bine că 

creșterea personală a fiecăruia dintre noi s-a întâmplat exact în momentul în care am reușit să depășim 

aceste mici dificultăți.  

Unui copil căruia îi este greu să coloreze, îi trebuie un partener, un părinte de data asta, care stă 

lângă el acolo până când mușchii mici ai mâini încep să simtă o mai mare siguranță. Unui copil căruia 

îi este greu să copieze la 5 ani o mișcare de dans în oglindă, din trei mișcări, și capul nu e coordonat 

cu corpul, nu o să-i transmiți “e, nu îl face mama dansator, lasă-l în pace”. Sau dacă nu urmărește 

traiectoria mingii când o aruncăm pe un teren, să zici “lasă că nu-l fac fotbalist”.                
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Nu, nu-l faci nici dansator nici fotbalist, dar trebuie intervenit pe această abilitate a corpului de 

a se coordona, apropo de ce-i dictează mintea.  

În momentul ăsta foarte mult din educația timpurie s-a dus pe părinți. Trebuie să facem 

separarea, între care sunt lucrurile pe care le-am pierdut în aceste luni de stat acasă și pe care au trebuit 

să le reluăm cu mare, mare insistența, după întoarcerea noastră fizică în bănci. 
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Școala de acasă – avantaje și dezavantaje 

 

Miroiu Mihaela,                                                                                                                  

Școala Gimnazială ”Take Ionescu”, Rm. Vâlcea 

 

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, 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 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 traditionale. 

In primul rând, trebuie să știi care este programa școlară. Ce anume li se cere copiilor să invete? 

Trebuie sa iti faci loc in programul tau pentru a invata si tu, la randul tau. 
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In al doilea rând, parintii sunt plecati 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 isi invete copilul 

de acasă, lucrurile devin cu mult mai complicate.  

O soluție ar fi apelarea la un meditator, dar acest lucru inseamnă că…Vei avea cheltuieli 

suplimentare. Bun, să zicem că nu apelezi la un meditator și nu esti singur in aventura de 

homeschooling. Tot va trebui ca unul dintre parinți 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 ai decis să ramâi cu micuțul tău acasă, trebuie să conștientizezi că 

veți sta impreună cam toată ziua. Dacă ți se pare că va fi obositor sau crezi că nu te vei simți bine să 

stai atâta timp cu cel mic, atunci școala de acasă nu e potrivită pentru tine. 

O altă problemă ar fi cea a socializarii. Ai putea să mă contrazic – există o mulțime de centre și 

cluburi de activități, unde copiii își pot face prieteni. Corect, însă, la școală, elevii stau mai mult de o 

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 il reții acasă deoarece, în 

viitor, îi va fi greu să se integreze în vreo colectivitate. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON LINE 

 

MISĂILĂ AMALIA ELENA 

Profesor EDUCAȚIE PLASTICĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU COSTESCU BUCUREȘTI 
 

 

Clasificarea metodelor de predare se impărțea în două categorii (clasice, respectiv moderne), 

pandemia a generato nouă categorie și anume, metode de predare online. 

 

Metodele de predare-învățare-evaluare online depind de stilu de predare-învățare-evaluare al 

profesorului, competențele și abilitățile de transmitere a informațiilor dezvoltate în ani, precum și 

tactul didactic. Dar toate acestea nu se pot aplica fără cunoștinșe si competenșe digitale, experiența 

învățământului online experiență nu prea ăndelungată la noi, a demonstrat că pentru a obține 

rezultatele dorite, cheia unei lecții online de succes este interactivitatea.  

Valoarea cursului este dată de nivelul de interactivitate pe care îl conține, calitatea conținutului, 

forma de prezentare, ușurința în utilizare și funcționalitatea softului prin intermediul căruia este 

elaborat cursul online.  

 

Gradul de interactivitate al lecției este condiționat de: 

 

- Capacitatea profesorului de a stimula elevii; 

- Comunicarea eficientă profesor-elev, respectiv elev-profesor; 

- Conținutul lecției trebuie să fie bine structurat și simplificat; 

- Atitudinea pozitivă și energică a profesorului; 

- Implicarea elevilor prin conversații euristice; 

- Stimularea vizual-auditivă prin folosirea programelor digital multimedia; 

- Crearea unei atmosfere proprii pentru studiu. 

 

La toate acestea se adaugă realizarea unui proiect de lecție pentru predarea on –line, proiect 

care trebuie să conțină: 

 

-quizz-uri neprogramate și neanunțate în prealabil, pe parcursul desfășurării lecției online, astfel 

încăt să se mențină atenția și interesul educatului; 

- Utilizarea în cadrul lecției a diverselor aplicații informatice online precum: nohandapp 

(random name), google classroom, edpuzzle, kahoot, wooclap, quizizz, online stopwatch, plickers, 

mentimeter, padlet, parlay, nearpod: time toc limb etc.; 

- Vizionarea unor videoclipuri în timpul lecției, apoi analizarea acestora de către elevi prin 

prisma cunoștințelor formative și sumative; 

- Citirea unor texte în timpul lecției online de către elevi; 

- Încurajarea elevilor să folosească chat-ul în timpul lecției online pentru a răspunde la diverse 

întrebări adresate de către profesor (chat-ul este extrem de util mai ales pentru elevii introvertiți);  

Metodele pedagogice moderne trebuie adaptate și reinventate astfel încât să poată fi 

implementate și în cadrul lecțiilor online. Pentru ca lecțiile la distanță să fie interactive, se recomandă 

a se utiliza cât mai multe aplicații informatice, astfel încât elevii să fie atrași, motivați și implicați. 

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. 
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Resurse utile în format digital: 

• 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) 

• voxvalachorum.ro / jocuri/ciclul-primar / (jocuri, fișe online) 

• www.esero.ro (resurse online) 

• www.scientix.eu/ (resurse educaționale pentru științe). 

Aplicații utile gratuite: 

• 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) 
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L’enseignement du FLE à distance 

 

Mitrache Loredana 

Colegiul Naƫional Militar «Tudor Vladimirescu» Craiova 
 

 

 

L’enseignement à distance a déterminé les professeurs à s’approprier de nouveaux outils 

pédagogiques, efficaces et attrayants pour le public qui se trouve derrière l’écran – des élèves plus ou 

moins doués. Dans ce contexte, les outils numériques sont devenus d’une part un défi et d’autre part 

un allié pédagogique de l’enseignant tout en offrant de nouvelles perspectives sur la façon 

d’enseigner, d’apprendre et d’évaluer. Alors, l’enseignement à distance c'est une nouvelle ère dans 

l'éducation : un accès rapide et universel aux ressources pédagogiques. L'interaction élève-ordinateur 

permet la diversification de la stratégie didactique, tout en facilitant l'accès de l'élève à des 

informations complexes, variées, structurées, plus logiquement organisées et présentées de 

différentes manières qui stimulent l’intérêt des élèves. 

Les éléments clés qui déterminent dans quelle mesure les élèves sont impliqués dans leur propre 

processus d'apprentissage sont : l'interactivité, l'utilité, la personnalisation, le contrôle et le 

divertissement. En associant les méthodes traditionnelles aux nouvelles méthodes, des types 

d'apprentissage synchrone et asynchrone sont issus tout en offrant une formation moderne et des 

programmes d'apprentissage très efficaces.  

Une seule recherche sur internet génèrent des ressources variées pour la classe de FLE tant à 

distance qu’en présentiel pour entraîner les élèves.  

 

• RFI: un site qui comprend une rubrique « apprendre et enseigner le français » avec des 

activités de compréhension réalisées à partir d’extraits d’émission. 

• Learning Apps : de nombreuses activités clé en main proposées dans la rubrique « Français 

langue étrangère» peuvent être envoyées aux élèves grâce à un lien ou un QR code. 

• ISL collective: vous y trouverez des fiches pédagogiques, des vidéos de leçons et des 

diaporamas 

• Ortholud : un site de référence pour travailler le vocabulaire, la grammaire, l’orthographe, la 

conjugaison 

• Lexique FLE: un site pour travailler le vocabulaire avec des activités en ligne autocorrectives.  

• Prononcer.net: donne la possibilité de travailler la prononciation en français à partir de vidéos 

avec une progression claire. 

• FLEvideo.com: permet de créer et publier des quiz en ligne à partir de vidéos. Conçu pour un 

usage pédagogique, il permet d’ajouter une transcription ainsi que des notes à l’exercice créé. 

• Quizlet: permet de créer des exercices générés automatiquement à partir de listes de mots 

créées par l’enseignant: image/mot – son/mot – son/image- dictées etc. Le site permet aux apprenants 

de reprendre systématiquement les mots sur lesquels il a fait des erreurs jusqu'à ce que ce soit acquis. 

• Wordclouds – un instrument pour créer des affiches ou des logos, un outil qui sert aussi à des 

activités extrascolaires.  

• TV5monde - la rubrique "Enseigner le français" met à la disposition des enseignants de 

français des ressources pédagogiques gratuites à partir des programmes diffusées sur la chaîne 

internationale francophone. Il existe aussi la rubrique ‘’Apprendre le français’’ qui permet un 

apprentissage asynchrone : chaque élève travaille à son propre rythme. 
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L’offre numérique en contexte scolaire est donc diversifiée. Elle touche tout public et de 

nombreuses ressources proposent du prêt-à-enseigner ou à apprendre.  

 

Les expérimentations sont devenues des usages et ces pratiques devraient continuer à se 

développer pour offrir une approche moderne du processus éducatif et favoriser l'autonomie dans la 

pratique pédagogique. 

 

Bibliographie: 

  

M. Brut, M. - Instrumente pentru e-learning - Ghidul informatic al profesorului modern, Iaşi, 

Polirom, 2006. 

 Roxane Duboz, L’usage du numérique en classe : quelles plus-values pour l’enseignement, 

Education 19. Dumas-02289303f, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02289303/document, dernière 

consultation le 12 juin 2021 

 

  

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

1467



 

Poveștile ca modalitate de intervenție terapeutică în mediul virtual 

Exemple de bune practici 

 

 

Prof. psihopedagog Mitrea Aurora,                                                                                 

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați 

 

Moto: Indiferent de diagnostic, tuturor copiilor trebuie să li se ofere oportunitatea de a-şi atinge 

potenţialul maxim. 

 

1. În loc de introducere 

Intervenţia terapeutică urmăreşte exersarea  ariilor de dezvoltare deficitare  prin diverse 

activități dirijate, atractive și creative pliate pe  nevoia reală a copilului/elevului. 

Atingerea acestui deziderat este direct proporţională cu creativitatea de care dă dovadă, modul 

de implicare în derularea activităţilor terapeutice şi dorinţa de autoperfecţionare a specialistului. 

Necesitatea abordării acestei teme a apărut ca urmare a faptului că,  în societatea actuală, pentru 

obţinerea performanţelor, este necesar un permanent update la elementul noutate cu tot ceea ce 

implică el. 

 

2. Intervenţia terapeutică prin intermediul poveştilor  

 „A fost odată ca niciodată...” 

Cu siguranță, niciunul dintre noi nu a uitat serile copilăriei, când, cu ajutorul poveștilor, intram 

într-o lume magică în care totul devenea posibil, iar realitatea era așa cum ne-o doream. Identificându-

ne cu personajul preferat, traversând împreună scenarii și rezolvând probleme aproape imposibile, ne 

simțeam dintr-odată mai puternici, mai încrezători și mai fericiți. Poveștile au avut întotdeauna rol 

terapeutic, vindecător. 

Pentru o reușită garantată a intervenției terapeutice este foarte important ca noi, terapeuții, să 

dăm dovadă de creativitate, să construim personaje asemănătoare cu clienții noștri sau care se 

confruntă cu probleme similare cu aceștia și să nu uităm nicio clipă că implicarea activă a 

participanților în demersul recuperator este esențială și că transa în care ne introduc poveștile ne 

permite „să simțim, să vindecăm răni și să găsim puterea de a trece mai ușor peste situații dificile”. 

 

3. Exemple de bune practici 

În ceea ce privește modalitatea de  intervenţie terapeutică prin intermediul tehnologiei digitale 

folosind aceeași temă, vă supun atenției următoarele tipuri de activități pentru dislexo-disgrafici: 

A. Material audio-video suport pentru comprehensiunea textului prin antrenarea analizatorilor 

vizuali și auditivi  
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B.  Fișe de lucru pentru antrenarea memoriei, coordonarea oculo-motorie și exersarea atenției 
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Copilului preşcolar între învățământul online și tradițional 

 

Prof. înv. preşc. Mitroi Florentina - Nicoleta 

Şcoala Gimnazială “Dimitrie Grecescu” 

 

 
“Copiii din ziua de azi se nasc cu telefonul în mână”-o afirmatie pe care o auzim mereu. Putem 

observa cu uşurintă, atât din postura de cadru didactic, dar şi de părinte că ei   prind repede tot ce ține 

de ”mediul digital” și sunt foarte curioși și adaptabili. Dar tehnologia aduce și probleme: mulți copii 

stau o groază de timp pe telefon și tabletă, iar efectele negative apar câțiva ani mai târziu.  

Generaţiile  care se nasc în zilele noastre nu sunt genetic diferite de noi. Au aceleași nevoi, 

aceleași dorințe, dar diferența dintre noi și ei este că sunt expuși la tehnologie încă de foarte mici și 

atunci dobândesc anumite abilități mai devreme decât am făcut-o noi. Copiii din ziua de astăzi sunt 

practice, creativi, curioși, adaptabili la schimbări și reușesc să cunoască mediul digital fără a li se 

arăta un set de instrucțiuni.  

Dezavantajul acestei expansiuni digitale este că informațiile și aptitudinile pe care le dobândesc 

informal sunt, de cele mai multe ori, incomplete sau incorecte. Din acest moment a apărut o mare 

controversă, aceea a timpului ce ar trebui petrecut de copii în fața ecranelor. Mai multe studii spun că 

la vârste de sub doi ani ecranele fac foarte mult rău și nu trebuie introduse în viața micuților, alte 

studii spun că la câțiva ani un maxim de două ore pe zi este suficient, iar alte cercetări susțin că nu 

poate fi indicată o limită precisă de timp, ci important este cum este petrecut acel timp.  

Conform studiilor este contraindicat să  expunem copilul la ecran pentru că se creează un deficit 

în felul în care el se dezvoltă. Copilul mic trebuie să experimenteze lumea prin atingerea unor obiecte 

reale și nu trebuie să blocăm această parte din dezvoltare, dându-i tableta. Este important ca această 

dezvoltare de la începutul vieții să se petreacă corect pentru că la școală le va fi mai ușor să înțeleagă 

logic algoritmii de lucru. Efectele pot fi devastatoare în cazul în care copii stau mult prea mult pe 

tabletă sau pe telefon. Copii nu se mai dezvoltă normal nici fizic, dar nici la nivel intelectual sau 

psihologic. 

Un lucru esențial este ca adulții să fie, și la capitolul viață digitală, un model de urmat pentru 

copii, fiindcă cei mici nu învață din ce li se spune, ci din ce fac cei din jurul lor. De exemplu, părinții 

trebuie și ei să micșoreze durata de utilizare a telefonului în preajma copiilor. 

Un alt sfat util este ca părinții să nu folosească telefonul sau tableta pe post de ”dădacă digitală”, 

practic să nu-i lase pe copii cu orele să privească în ecran. Dacă i se dă telefonul copilului când acesta 

este supărat și ar avea nevoie să se ”conecteze” cu părintele și să discute, se creează un mecanism 

prin care copilul, și în viitor, va considera că telefonul este soluția la nevoile și sentimentele sale. 

Continuând tot așa, copilul se va tot îndepărta de părinți fiindcă și-a autoreglat emoțiile și nevoile 

folosind tehnologia 

Un element esențial este ca între copil și părinți să fie negociate reguli de utilizare a telefonului, 

tabletei sau PC-ului și aceste reguli ar trebui să fie respectate de cele mai multe ori. Interzicerea 

folosirii internetului nu este o soluție, mai ales că pe el sunt o mulțime de lucruri utile, educative, spre 

care părinții i-ar putea îndruma pe copii (tutoriale, documentare, jocuri de cultură generală). 

Fie că vrem, fie că nu, Internetul a devenit deja o parte din universul copiilor de astăzi, iar în 

ritmul în care se dezvoltă accesul la această reţea internaţională de informaţii, pe viitor influenţa ei 

va spori. Pe lângă avantajele sale deloc neglijabile, Internetul reprezintă un pericol serios la adresa 

celor mici. De fapt, dacă ne referim strict la copii şi chiar la adolescenţii aflaţi într-o perioadă dificilă 

şi confuză a vieţii lor, Internetul poate face mai mult rău decât bine. 

Utilizarea calculatorului, ca mijloc de realizare a activităţii didactice,  în educatia preşcolarilor 

permite transmiterea şi asimilarea noilor cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de 
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educatie este mult mai eficient. Copiii învaţă jucându-se, sunt puşi în situaţia de găsi repede soluţii şi 

de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor. Calculatorul este un mijloc de instruire care ţine atenţia 

copilului activă pe tot parcursul activităţii de învăţare. 

Imaginaţia, la vârsta preşcolară, intră într-o nouă fază de dezvoltare, capătă noi aspecte. 

Formarea competenţelor descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea unor 

strategii clasice de predare-învăţare-evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel de vârstă, 

cu ajutorul softului educaţional, poate fi o alternativă de succes. 

Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie o modalitate de creştere a calităţii predării şi 

învăţării. Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei cu copiii, prezintă 

importante valenţe formative şi informative, este un nou mod de instruire. Prin intermediul 

computerului se oferă copiilor justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ale 

fenomenelor neobservate sau greu observabile. Alături de mijloacele didactice clasice, calculatorul 

este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării tuturor activităţilor din grădiniţă. 

Interesului copiilor se menţine pe tot parcursul activităţilor, folosind acest mijloc didactic. 

În învăţământul preşcolar, jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-

educativ, iar calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a învăţa jucându-se, este parte din spaţiul 

socio-cultural al lui, care îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de a se adapta la o lume în care 

informaţia circulă, îi influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală şi totul cu paşi repezi. 

Învăţarea asistată de calculator reprezintă o cale de instruire eficientă. Experienţele cognitive şi 

de exprimare care îi introduc pe copii în lumea oferită de programele multimedia trebuie să fie în 

concordanţă cu mediul educaţional din care provin ei. Prin aceste activităţi, oferim copiilor şanse 

egale la educaţie, indiferent de mediul în care cresc şi se dezvoltă. 
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Metode de evaluare 

 

Profesor, Mitroi Ramona - Dorina                                                                                   

Liceul Tehnologic, Mihai Novac,                                                                                

Structura Școala Gimnazială, Nr. 3, Oravița 

 

Evaluarea modernă nu este un simplu control, un scop în sine, ci parte integrantă a procesului 

didactic care acoperă domeniul cognitiv, pe cel afectiv şi psihomotor al învăţării; dezvoltă un 

feedback cu valoare motivaţională şi informează cadrele didactice asupra punctelor tari şi asupra celor 

slabe ale eforturilor depuse, asupra eficienţei activităţii; în cadrul acesteia, elevul devine partener al 

profesorului, respectiv parte a unui contract pedagogic. După introducerea ideii de remediere a 

procesului de predare-învăţare ca efect al evaluării, acesteia i se dă un alt sens decât cel tradiţional, 

precum şi o orientare socială care denotă revalorizarea misiunii şcolii.  

Reprezentările sociale şi individuale ale evaluării sunt structurate pe două axe polare, respectiv 

cea pozitivă, organizată în jurul noţiunilor de progres, de reglare, adaptare, retroacţiune, raţionalizare 

şi cea negative, focalizată asupra sancţiunii, controlului, selecţiei şi represiunii.     

Hărţile conceptuale reprezintă reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire 

la anumite noţiuni. Ele sunt imaginile noastre despre lume, arată modul nostru de a percepe şi 

interpreta realitatea. Hărţile nu indică doar cunoaşterea, ci şi non-cunoaşterea. Deşi sunt utilizate mai 

mult în procesul instruirii, hărţile conceptuale reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic 

să evalueze nu atât cunoştinţele pe care le deţin elevii, ci relaţiile pe care aceştia le stabilesc între 

diverse concepte, informaţiile internalizate în procesul învăţării, modul în care îşi construiesc 

structurile cognitive, asociind şi integrând cunoştinţele noi în experienţele cognitive anterioare. Harta 

cognitivă ia forma unei reprezentări grafice care permite „vizualizarea organizării procesărilor 

mentale a informaţiilor legate de o problemă de conţinut sau concept”. Poate fi integrată atât în 

activităţile de grup, cât şi în cele individuale. În practica educaţională, se pot utiliza următoarele tipuri 

de hărţi conceptuale, diferenţiate prin forma de reprezentare a informaţiilor:   

Principalele avantaje ale utilizării hărţilor conceptuale: facilitează evaluarea structurilor 

cognitive ale elevilor, cu accent pe relaţiile stabilite între concepte, idei etc.; determină elevii să 

practice o învăţare activă, logică; permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului 

de învăţare al elevilor şi să îi ajute să-şi regleze anumite componente ale acestuia; facilitează 

surprinderea modului în care gândesc elevii, a modului în care îşi construiesc demersul cognitiv, 

permiţând ulterior diferenţierea şi  individualizarea instruirii; pot fi integrate cu succes în orice 

strategie de evaluare; pot servi ca premise pentru elaborarea unor programe eficiente de ameliorare, 

recuperare, accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare; permit evaluarea nivelului de 

realizare a obiectivelor cognitive propuse, dar pot evidenţia şi elemente de ordin afectiv; subsumate 

demersului de evaluare formativă, evidenţiază progresul în învăţare al elevilor; pot fi valorificate în 

secvenţele următoare de instruire etc.  

În sfera dezavantajelor includem următoarele aspecte: consum mare de timp; risc crescut de 

subiectivitate în apreciere, în absenţa unor criterii de evaluare clare; efort intelectual şi voluntar intens 

din partea elevilor, care trebuie să respecte anumite standarde şi rigori impuse de specificul acestei 

metode.  
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Tipurile de hărți prezentate pot fi realizate prin intermediul unor aplicații, cele mai cunoscute 

fiind următoarele: Mind Meister, Mi Mind, MINDNODE, iTHOUGHTS, SIMPLE MIND, THE 

BRAIN, MINDLY, MINDVECTOR. egativă, focalizată asupra sancţiunii, controlului, selecţiei şi 

represiunii.    

Portofoliul digital cuprinde aceleaşi piese reprezentative pentru activitatea şcolară a elevilor ca 

şi portofoliul tradiţional, doar că modalitatea lor de stocare şi prezentare este electronică (CD, hard 

disc, USB, sau on-line).  

Un portofoliu digital poate fi compus din următoarele elemente: programe de gestiune a 

elevilor, profesorilor, părinţilor cu privire la produsele prezentate, programe de afişare şi consultare 

a lucrărilor elevilor, programe de administrare şi consultare a lucrărilor elevilor, programe de 

administrare a zonelor securizate.  
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Vânătoarea de comori –                                                                                                             

o modalitate de a-i pune pe elevi în mișcare în învățarea virtuală 

 

Prof. înv. primar- Mitruț Alexandra Mihaela                                                               

Școala Gimanzială Anton Pann- Voluntari, Ilfov 

 

Atunci când auzim de ”învățare virtuală” sau ”învățare la distanță”, este ușor să ne imaginăm 

că elevii își vor petrece opt ore pe zi în fața unui ecran. Cu toate acestea noi, ca educatori, știm că 

această abordare nu este potrivită cu dezvoltarea sănătoasă a copiilor.  

Copii au nevoie să se miște și să interacționeze în lumea lor fizică. Ei au nevoie să exploreze 

noi forme de învățare, inclusiv tactil sau făcând lucruri. De aceea este nevoie ca noi, profesorii, să 

concepem lecții care îi îndepărtează pe copii de ecrane* și să-i punem să se miște și să meșterească.      

Profesorii din întreaga lume au incorporat mișcarea chiar și în spațiile virtuale și online utilizând 

”vânătoarea de comori”. Îmi place cât poate fi de flexibilă structura unei vânători de comori. Poți să 

concepi o vânătoare de comori în jurul casei copilului sau poți concepe o vânătoare de comori mai 

complexă și elaborată, în cadrul unui spațiu comunitar mai larg. O vânătoare de comori poate ajuta 

copiii de grădiniță să descopere formele în lumea lor apropiată sau să descopere diferitele texturi ale 

mediului. Iar un elev de liceu, de exemplu, poate utiliza vânătoarea de comori pentru un studiu 

etnografic al structurilor și sistemelor unei anume comunități.                                                    

Puterea vânătorii de comori în învățarea la distanță 

O vânătoare de comori este întocmai ceea ce arată numele. Profesorii cer elevilor să găsească 

anumite indicii sau obiecte în casa lor sau într-un spațiu mai larg (parc, pădure, comunitate). Acest 

tip de activitate poate funcționa ca vido-conferință, dar la fel de bine poate funcționa pe baza unor 

fotografii pe care le fac copiii și le încarcă într-un fișier comun. Elevii pot lucra în echipe, utilizând 

camerele de discuții ale platformei de video-conferință, sau pot lucra independent.     

În continuare sunt câteva idei de vânătoare de comori: 

• Vânătoare de comori la matematică: Elevii trebuie să găsească în casa lor obiecte specifice 

care sunt legate de concepte matematice (ex. forme geometrice, obiecte cu unghiuri drepte, linii 

paralele etc., n.n.) Li se poate cere chiar să măsoare anumite obiecte și să raporteze rezultatele 

grupului de lucru. Am văzut astfel de activități utilizate la geometria pentru clasa a doua, dar și pentru 

lecții mai avansate de gândire a proporțiilor sau demonstrarea teoremei cu Pitagora. 

• Vânătoare de comori la activități practice: Profesorii dau elevilor o listă cu specificații ale 

unor obiecte. Le pot cere să găsească ceva moale, ceva elastic ceva rotund etc. După ce au găsit aceste 

obiecte, li se acordă un anumit timp în care să creeze ceva nou din aceste obiecte. 

• Vânătoare de comori la științe: Atunci când elevii învață despre mediile naturale, și-ar putea 

folosi telefoanele pentru a face fotografii diferitelor forme de mediu din vecinătate. Am văzut 

profesori care merg mai departe, la identificarea de păsări (sau mici animale, fluturi, alte insecte, 

plante etc.), cu înregistrarea unor coordonate cheie și fotografii, sau utilizând acest proces la subiecte 
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ca astronomia și meteorologia. Dar poate fi și ceva mai simplu, cum ar fi descoperirea de prădători și 

vânat. 

• Vânătoare de comori pentru istorie: Elevii pot merge prin orașul lor pentru a găsi elemente de 

cultură sau semne ale istoriei (cum ar fi nume de străzi sau plăci comemorative, statui etc.) Aceasta 

reprezintă uneori și șansa ca elevii să exploreze în cadrul discuțiilor comune și întrebări mai dificile 

în jurul ideii numelor care sunt reprezentate sau nu în istorie. 

• Vânătoare de comori pentru arta limbajului: La vârste mai mici, elevii pot explora textele 

descoperite în mediul din jur. Ei pot căuta cuvintele din raza lor vizuală pe care le găsesc, de exemplu, 

pe cutia cu fulgi de cereale. Ei pot face o fotografie a acelui cuvânt și pot să o încarce pe platforma 

clasei, sau profesorul le poate cere să ”găsească un cuvânt care se termină cu o anumită literă sau 

combinație de litere”. Cu cei din clasele mai mari, elevii pot porni la vânătoare pentru a găsi teme, 

sau genuri într-o comunitate mai largă (ex. cartier, oraș). 

• Vânătoare de comori pentru educația fizică: Elevii pot primii un set de provocări în care 

trebuie să sară peste anumite obstacole sau trebuie să facă o serie de mișcări, genuflexiuni sau sărituri 

când întâlnesc alte obiecte. Elevii își pot înregistra mișcările cu ajutorul telefonului, ca dovadă a 

exercițiilor lor. 

• Vânătoare de comori pentru muzică: Elevii pot porni la vânătoare de muzică, trebuind să 

înregistreze anumite tipuri de muzică pe care le găsesc în împrejurimi. Sau, într-o versiune mai 

simplă, trebuie să găsească obiecte care pot constitui instrumente de percuție sau care pot vibra ca o 

coardă etc. 

 

 Modalități de structurare ale vânătorilor de comori 

 

1. Sincronă: Cu acest model, vă veți începe de obicei ora cu o conferință video cu întreaga 

clasă, pe una din platformele de conferință (Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, etc.) și veți 

împărtăși elevilor instrucțiunile și parametrii în care se va desfășura vânătoarea de comori. Această 

conferință este necesară și atunci când reamintiți elevilor normele și procedurile. De exemplu, elevii 

trebuie să știe că pot pleca de lângă computere, dar nu-și pot căra cu ei laptop-rile sau că ar trebui ca 

membrii familiei să știe despre vânătoarea lor, pentru a le respecta intimitatea. I-ai putea organiza pe 

elevi în mici grupuri, utilizând camerele de discuții ale platformei video, permițându-le să 

interacționeze unii cu alții, găsind obiecte variate în propria locație. Atunci când începi o vânătoare 

de comori, nu uita să stabilești pentru întreaga clasă durata de timp a acestei activități și ora de 

încheiere. 

2. Asincronă: Cu acest model, de obicei postezi instrucțiunile vânătorii de comori pe platforma 

clasei și le dai elevilor un timp de execuție mai lung. De exemplu, le-i putea acorda o săptămână 

pentru a găsi toate obiectele cerute. În anumite cazuri, ai putea face un concurs și să postezi, în timp 

real, numele celor care au completat cerințele. Cu toate acestea, ar fi bine să eviți competiția și să te 

concentrezi în schimb pe împărtășirea reciprocă de obiecte în cadrul fiecărui grup. Aceasta este 

valabil în special în activitățile care-și propun la final realizarea unei expoziții foto. 

3. Hibridă: Într-un mediu hibrid, i-ai putea pune pe elevii din clasă și cei de acasă să lucreze 

împreună, într-o vânătoare comună. Elevii din clasă ar putea găsi indicii rezolvând un mesaj codificat 

sau un puzzle și apoi vor preda acel mesaj colegilor de acasă, care trebuie să găsească obiectele 

indicate de mesaj sau puzzle. 
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Avantajele si dezavantajele învatarii online 

 

 

Prof. înv. primar: Mitu Florina 

 
 

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 

 

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: 

▪ 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: 
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▪ 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. 
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PLANIFICARE SAPTAMANALA                                                                    

ACTIVITATE ONLINE 

 

Prof. înv. preșc: Mladin Angela Georgeta                                                                        

G. P. P. ”Albă ca Zăpada” Băile Felix 

 
 

SAPTAMANA: 02.11-06.11.2020 

TEMA ANUALA DE STUDIU: Când, cum si de ce se întamplă? 

TEMA  PROIECTULUI: ,,Culoare, gust și parfum de…Toamnă!,, 

SUBTEMA/TEMA  SAPTAMANII: ,,Despre toamnă…!” - aspecte generale 
 

TURA I 

         

ZIUA/DATA 

        ALA1         ADE     ALA2 

LUNI 

 

 02 noiembrie 

Construcții:Magazia cu 

provizii de toamnă 

Artă: Colorare imagini toamna 

Știință:”De unde știm că este 

toamnă?” 

DLC-educarea 

limbajului 

”Toamna!”-poezie 

https//images.app.goo.g

l/msW3EJnvdfB6g6M

w8 

Joc de miscare-”De-a 

v-ați ascunselea!” 

MARTI 

 

03 noiembrie 

Bibliotecă:”Citim în 

enciclopedii despre toamnă!” 

Joc de rol:”De-a doctorul!” 

Jocsensorial:”Ce-am gustat?”-

fructe și legume de toamnă 

DȘ-cunoașterea 

mediului 

”Despre toamnă…!”-

observare aspect 

generale legate de 

toamnă (material creat 

de educatoare) 

DEC-educație plastică 

”Covor de frunze!”-

amprentare (material 

creat de educatoare) 

Joc de miscare-

”Statuile muzicale!” 

MIERCURI 

04 noiembrie 

 

Joc de masa :la alegerea 

copiilor cu jocuri disponibile 

acasă 

Arta:”Ne jucăm cu culorile 

toamnei…”!-colorare de 

imagini,picture 

Ed sanitara:”Sănătate de la 

fructe și legume!” 

DȘ-activitate 

matematică 

”Cercul!” (Cartea 

formelor-

youtube;material creat 

de educatoare) 

DEC-educație muzicală 

”A,a,a,acum e 

toamnă,da!”-

cântec(cântece 

ptcopiiTra la la –

youtube) 

Joc de 

miscare:”Sari,minge,

sari!„ 

JOI 

05 noiembrie 

Construcții:-la alegerea 

copiilor 

DOS-abilități practice Joc de mișcare:”Baba 

oarba”! 
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 Joc de rol:”De-a bucătarii!” 

Bibliotecă:”Citim povestea 

preferată!” 

”Aricelul Țepi!”-lipire  

cu frunze de toamnă 

(https//images.app.goo.

gl/GNtFGJVHfLmLRV

5HA) 

((https//images.app.goo.

gl/BDsQHVfsGLGyah

Ux8) 

VINERI 

06 noiembrie 

 

 

Știință:”Unde pleacă păsările 

călătoare și de ce?” 

Construcții:Adăposturi pt 

animale: bârlog,vizuină,căsuțe 

pt păsărele,etc 

Joc de masa:-la alegerea 

copiilor 

 

DPM-educație fizică 

”Gimnastică p 

tcopii!”(https//youtu.be/

9dqM8ouv7rk) 

”DanseazăBughi-

bughi”-cantec cu dans 

și mișcare(Tra la la –

youtube) 

Joc de 

mișcare:”Hopa-

hopa!” (youtube) 

 

TURA II 

ZIUA/DATA                     ALA1              ADE            ALA2 

LUNI Bibliotecă:Citim în 

cărțile preferate 

DLC-educarea limbajului 

”Toamna”-repetareapoeziei 

Joc de miscare-dans pe 

muzica preferată 

MARTI Artă:Colorăm frumos 

în contur 

DȘ-cunoașterea mediului-

observăm natura afară 

DEC-educație plastică-

terminarea lucrărilor 

Joc de miscare-”Baba 

oarba!” 

MIERCURI Știință:Bruma si ceața 

 

DȘ-activitate matematică-”Ce 

formă am?”-cercul 

DEC-educație muzicală-

repetarea cânteculu iînvățat 

Joc de miscare-”Sari 

minge,sari!” 

JOI Joc de masa:la alegere 

 

DOS-abilități practice-

”AricelulȚepi!”-terminarea 

lucrărilor 

Joc de miscare-dans pe 

muzica preferată 

VINERI Construcții:Utilaje pt 

munca câmpului 

 

DPM-educație fizică-

”DanseazăBughi-bughi”! 

Joc de miscare-

”Statuile muzicale!” 
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Invatarea traditionala Vs. învatarea online:                                                                 

diferente, avantaje si dezavantaje 

 

 
MLADIN RUXANDRA - NICOLETA 

 

 
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. 

Sa comparam cele doua metode. 

Cursurile online 

Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-si creste nivelul de calificare si pentru a-

si spori oportunitatile de cariera. De exemplu, pentru a obtine promovarea la un nivel superior si 

locuri de munca mai bine platite. Cu toate acestea, multi angajati pot fi epuizati dupa munca si nu 

doresc sa participe la orele obisnuite. Deci, fireste, o clasa on-line este mai convenabila pentru ei, 

deoarece economiseste timp, bani si energie. 

Cel mai bun lucru despre cursurile on-line este ca indivizii pot lua un curs din confortul biroului 

sau acasa. Chiar si cu un program aglomerat, se poate gasi un pic de timp liber pentru un curs. 

In cursurile online, elevul nu interactioneaza direct cu institutia. Deci, In cazul In care aveti 

intrebari, poate fi dificil sa intrebati instructorii online, deoarece comunicarea este adesea foarte 

impersonala. Cu toate acestea, aceste cursuri ofera de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, 

e-mailuri si camere de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utila. 

Oamenii adesea cred ca interactiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a invata, 

deoarece este interactiva si permite comunicarea bidirectionala. Pentru astfel de persoane, cursurile 

sincronizate online vor fi mai potrivite. 

Un alt mod de a dobândi cunostinte prin intermediul unui mediu online este cautarea pe diferite 

motoare de cautare, cum ar fi Google, Bing etc. Desi acest lucru ajuta la reducerea cantitatii de carti 

pe care 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. 
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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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Activităţile extraşcolare în mediul on-line 

 

Prof. Mladinovici Mihaela                                                                                               

Colegiul Naţional Pedagogic ,,Ştefan Odobleja”                                                            

Drobeta - Turnu Severin, Mehedinţi 

 

În cadrul activităţilor extraşcolare, desfăşurate în mediul on-line, am desfăşurat: serbări cu 

diferite ocazii, ateliere şi proiecte educaţionale,  concursuri şi parteneriate şcolare pe diferite teme.  

Copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a substitutelor. Prezenţa 

concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă la această vârstă. Rolul învăţătorului, 

dar şi al familiei este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă ale elevilor, 

cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice. 

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 

satisfacţii şi  bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 

fizic şi psihic. Aşadar, chiar dacă au fost atipice, datorită faptului că s-au desfăşurat în mediul virtual, 

serbările nu au lipsit nici anul acesta.  

Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera de 

sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor am dezvoltat copiilor dragostea 

pentru artă, pentru ţară, pentru oamenii de cultură, pentru frumos.  

Proiectul educaţional, ,, Ziua Internatională a Educaţiei” s-a desfăşurat în format on-line. Elevii 

claselor pregătitoare au cântat şi ascultat cântecele despre educaţie şi şcoală. Au realizat desene cu 

tematică educativă şi au colorat imagini specifice Zilei Educaţiei.  

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie  am organizat proiectul educaţional ,,1 Decembrie-Ziua tuturor 

românilor”.  Activităţile s-au desfăşurat, de asemenea,  on-line, iar elevii au marcat Ziua Naţională a 

României, prin intonarea a câtorva strofe din Imnul Naţional, au colorat steagul României şi au 

transmis diferite mesaje cu urări, materializate prin desene de genul ,,România, te iubesc!”, iar la final 

ne-am bucurat de o frumoasă expoziţie. 

Cu prilejul zilei de 24 Ianuarie, în cadrul proiectului ,, Mica Unire”, elevii au vizionat un 

filmuleţ adecvat vârstei lor, despre Unirea Principatelor Române din anul 1859 şi au realizat desene 

specifice.  

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au desfăşurat activităţi extraşcolare on-line, în cadru 

proiectelor educaţionale, precum: ,,Sfinte Moş Nicolae, te asteptăm!”, ,,Crăciunul copiilor”, 

,,Naşterea Mântuitorului”, ,, Poveşti cu oameni de zăpadă”. 

Elevii au realizat ,,Cizmuliţa lui Moş Nicolae”, au decorat-o cum au ştiut ei mai frumos. De 

asemenea, au răspuns afirmativ invitaţiei mele de a se fotografia lângă brăduţul de acasă, iar 

fotografiile lor au fost inserate într-un filmuleţ. Au recitat poezii, am cântat împreună colinde şi ne-

am lăsat cuprinşi de atmosfera de sărbătoare. Nu am fost prezenţi fizic unii lângă alţii, dar  ne-am 

simţit suflet lângă suflet, iar emoţiile noastre  au trecut dincolo de ecrane. 

În vacanţa de iarnă am desfăşurat o activitate extraşcolară, intitulată ,,Poveşti cu oameni de 

zăpadă”. Fiecare elev a realizat fotografii cu omul său de zăpadă, apoi le-a postat în cadrul grupului 

nostru de lucru. La sfârşitul activităţii, elevii noştri au aflat despre istoria acestui îndrăgit personaj 

efemer, despre semnificaţia lui, şi-au revăzut personajele create, cărora le-au dat chiar şi nume. Toate 

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

1482



astea au fost cuprinse într-un filmuleţ video, de care se vor bucura şi peste ani şi, cu siguranţă, le va 

stârni o  mare emoţie. La finalul activităţii, copiii au recitat poezii, au cântat, au spus ghicitori şi au 

împărtăşit emoţiile cu care au realizat oamenii de zăpadă. Au învăţat despre condiţia efemeră a omului 

de zăpadă, împărtăşind părerile şi opiniile personale asupra temei.  

O activitate dragă sufletului meu este proiectul educaţional ,,Nicio zi fără poveşti”. În cadrul 

grupului nostru de lucru, copiii primeau zilnic un link, astfel încât să se poată bucura de frumoasele 

poveşti, basme, uneori, chiar şi desene animate sau cântecele,  iar la finalul săptămânii împărtăşeam 

păreri  şi  impresii. Impactul pe care l-au avut aceste filmuleţe asupra copiilor, a fost deopotrivă, 

educativ şi formativ.  

Nu l-am uitat nici pe marele nostru poet, Mihai Eminescu, aşadar l-am sărbătorit  aşa cum se 

cuvine,  pe 15 ianuarie, în cadrul proiectului ,,Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti”. Elevii 

au recitat poezii scrise de poet şi au vizionat un filmuleţ specific vârstei lor.  

Cu ocazia zilelor de  de 1 Martie şi 8 Martie, am iniţiat proiecte educaţionale, precum: ,,Mărţişor 

drag, vestitorul primăverii”, ,,Mamă dragă, te iubesc!”. Am realizat mărţişoare pe suport de la peturi, 

pe care le-am decorat cu paste făinoase, de diferite forme, boabe de fasole, orez, pene, pe care copiii 

le-au oferit mamelor şi bunicilor. De asemenea, am realizat împreună felicitări cu ocazia zilei de 8 

Martie, pe care copiii le-au oferit mamelor. Deşi, mamele nu au avut posibilitatea să fie prezente fizic 

la serbarea noastră, am realizat pentru acestea un filmuleţ. Chiar şi în mediul on-line, am reuşit să le 

aducem bucurie mămicilor noastre. 

Copiii au participat la diferite concursuri, pe diferite teme, dezvoltându-şi dragostea şi interesul 

pentru frumos, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista 

tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Astfel am organizat concursurile: 

,,Bucuria sărbătorilor de Paşti”, ,, Micii pictori”, ,,Primăvara copiilor”,  

Activităţile extracurriculare de educaţie ecologică s-au materializat şi ele, prin plantarea unor 

flori şi arbuşti, alături de familiile lor, într-un loc îndrăgit de ei, iar fotografiile au fost postate pe 

grupul nostru de lucru. Prin aceste activităţi s-a urmărit cultivarea dragostei pentru natură,  protejarea 

mediului înconjurător, care trebuie să fie  o prioritate pentru noi toţi. Într-adevăr, ne-au lipsit 

îmbrăţisările, momentele acelea minunate de a fi împreună, unii lângă alţii, însă am învăţat să ne 

adaptăm situaţiei prezente, să ne bucurăm de ceea ce avem, să rămânem zâmbitori, optimişti şi 

visători. Am învăţat că sub fiecare mască se ascunde un zâmbet magic de copil, iar eu trebuie să fac 

tot ce-mi  stă în putinţă, ca acel zâmbet să nu piară niciodată. 

Aşadar, ,,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 ). 
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Sisteme și forme de învățământ din alte țări 

 
Prof. înv. preșcolar: Mlendea Nicoleta Dorina 

 

 

Sistemul de învățământ este organizat diferit în fiecare țară în parte. În timp ce, în unele țări 

sistemul educațional este axat pe stimularea creativității copiilor și pe formarea acestora în specialiști, 

în alte colțuri pe glob, cadrele didactice se străduiesc să stimuleze și să încurajeze copiii să-și 

descopere propriile pasiuni pentru a se autoeduca și a se descurca mai bine la școală. 

Sunt ţări în această lume care au înţeles că 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. 

 

Finlanda 

Sistemul educațional din Finlanda este considerat cel mai bun din întreaga lume scoțând pe 

bandă rulantă absolvenți și profesioniști. 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.  

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%. 

Noua Zeelandă 

Educația primară și cea secundară în Noua Zeelandă intervine de la vârsta de 5 ani 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. 
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Irlanda 

Majoritatea școlilor secundare din Irlanda sunt deținute și gestionate în mod privat, dar finanțate 

de stat, însă există și școli profesionale. 

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, sub Estonia, Canada și Finlanda. 

Belgia 

Belgia are patru tipuri diferite de școli secundare, și anume școlile secundare generale, școlile 

secundare tehnice, școlile de învățământ secundar profesional și instituțiile de învățământ secundar 

de artă. 

Comisia Fulbright din SUA, care organizează schimburi de experiență între studenți cu Belgia 

și Luxemburg, spune: Educația are o prioritate ridicată și deține cea mai mare pondere din bugetul 

anual al guvernelor regionale în Belgia. Sistemele complete de școli publice și private sunt disponibile 

tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, fără costuri sau cu costuri mici. 
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AVANTAJE VERSUS DEZAVANTAJE ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 

Profesor învățământ preșcolar Mocan Mihaela Claudia 

Școala Gimnazială Nr. 1 Nucet, Oraș Nucet, Jud. Bihor 

 

 
 

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.  

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. 

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.Mult mai dificil se 

realizează la cei mici. 

 

 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 reeditat, 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 

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

1486

https://www.euroed.ro/
https://www.dascalidedicati.ro/scoala-altfel-scoala-online/


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. 

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, 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. 

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. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

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

and-online-learning 
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PROIECT ,,ZAMBET DE COPIL!” 

 

 

Prof. Înv. Preşcolar MOCANU DELIA 

G. P. P. HÎRLAU 

 

 
NIVELUL I /GRUPA: Mică  

TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA PROIECTULUI: ZAMBET DE COPIL!  

TEMA ZILEI: „Dreptul meu - o copilărie fericită!” 

MESAJUL ZILEI: ” Dreptul meu- o copilărie fericită” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi sistematizare a cunoştinţelor, şi deprinderilor; 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată DOS (EPS)+DEC(AAP); 

MIJLOC DE REALIZARE:  joc didactic/ pictură  

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind drepturile şi 

îndatoririle copiilor; Valorificarea deprinderilor de lucru însuşite în realizarea lucrării plastice. 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE(ADE) 

DOS-DEC ,,Dreptul meu- o copilărie fericită” 

Mijloc de realizare:Educaţie pentru societate- joc didactic 

Activitate artistico-plastică –pictură. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să cunoască drepturile copilului (dreptul la o familie, dreptul la educaţie, dreptul la joc etc.) ;  

- să analizeze cazurile prezentate argumentându-şi acordul sau dezacordul;  

- să manifeste toleranţă, prietenie, grijă faţă de ceilalţi; 

- să adopte măsuri juste de rezolvare a unor situaţii ; 

- să înţeleagă şi să accepte diversitatea copiilor; 

- să obţina flori folosind procedeul dactilopictură- cu ajutorul palmelor; 

- să respecte etapele de lucru pentru realizarea unor produse simple; 

- să lucreze curat şi ordonat; 

- să analizeze respectând planul dat, lucrările colegilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: jocul didactic, povestirea,”Mâna oarbă”, „Moşul cu pălărie”, 

problematizarea, explicaţia, exerciţiul. 

MIJLOACE DIDACTICE: păpuşi, cutia cu surprize, cub, imagini sugestive, calculator, CD, 

baloane, “microfonul magic”, coli lipite, acuarele, flipchart etc. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

*** Didactica activităţilor instructiv-educative pentru învăţamântul preprimar, Editura 

Didactica Nova, Craiova, 2005; 

*** Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6⁄ 7 ani ), M.E.C.T, 2008 

***  Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode interactive de 

grup” – ghid metodic, Editura Arves, 2002; 

*** Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă  (Ghid pentru 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008. 
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EVENIMEN

TUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL 

INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forma de 

organizare 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Moment 

organizatoric 

   Se creează un climat 

educaţional favorabil. 

 Intrarea copiilor în sala de 

grupă. 

Conversaţia 

 

 Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

2.Captarea 

atenţiei 

  Se realizează prin 

introducerea, prezentarea 

unor păpuşi care cântă şi 

dansează   De ele se 

apropie o fetiţă (păpuşă 

îmbrăcată cu haine peticite) 

şi le roagă să o primească şi 

pe ea în jocul lor. Păpuşile-

fetiţe o resping. Păpuşa 

necăjită pleacă plângând. 

Apare o păpuşă cu pielea 

neagră care doreşte să se 

joace cu ele. Povestea se 

repetă, păpuşa este 

respinsă. Educatoarea pune 

păpuşile deoparte şi le arată 

copiiilor o cutie surpriză pe 

care o vor folosi la 

activitatea de astăzi, cutie 

adusă de păpuşa cu haine 

peticite care doreşte să-i 

înveţe pe copii că trebuie să 

fie mai buni. În cutie se 

găsesc mai multe obiecte: o 

pălărie, imagini cu copii în 

diferite situaţii ( triste sau 

fericite), o scrisoare-fluviu, 

recompense pentru copii. 

 

TRANZIŢIE: ,, Bat din 

palme clap,clap,clap”” 

 

Surpriza 

Dramatizare 

Conversaţia 

 

 

 

Păpuşi 

Cutia 

surprizelor 

Pălăria 

 

Frontal 

 

   

 

3. Anunţarea 

temei  şi a 

obiectivelor  

activităţii 

   Se propune desfăşurarea 

jocului ,,Dreptul meu- o 

copilărie fericită”. 

Se prezintă obiectivele 

urmărite într-un mod 

accesibil copiilor. Pornind 

de la situaţia prezentată la 

începutul activităţii,copiii 

vor trebui să dea răspunsuri 

la anumite întrebări, să 

rezolve anumite situaţii, să 

participe la joc.  

 

Expunerea 

 

Explicaţia  

 

 

  

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 
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4. Dirijarea 

învăţării  

 

 

Se poartă o scurtă discuţie 

despre modul în care au 

procedat cele două păpuşi. 

Copiii sunt întrebaţi cum  ar 

proceda ei într-o astfel de 

situaţie. „ -Au procedat 

corect cele două fetiţe?  

Li se explică copiilor că ei 

fac parte dintre copiii 

fericiţi care au foarte multe 

drepturi şi sunt enumerate 

câteva dintre acestea. 

a) Explicarea şi 

demonstrarea jocului: 

      Sunt prezentate regulile 

de joc : 

✓ Copiii vor extrage 

dintr-un coş imagini; 

✓ Folosindu-se de o 

pălărie, educatoarea va 

alege pe rând,  câte un copil 

, care va alege o imagine şi 

va numi ce drept este 

reprezentat în imagine sau 

este încălcat;  

✓ Copiii care răspund 

corect, vor merge la măsuţă 

unde se află o scrisoare-

fluviu pentru copiii din 

întreaga lume, unde vor 

„picta” prin amprentare, o 

floare- mânuţă. 

  

Executarea jocului  de 

probă: 

  Folosindu-se o pălărie, se 

alege un copil folosindu-se 

formula:“ Moşul are 

pălărie, moşul ăsta multe 

ştie”. Dacă nu se primeşte 

un răspuns corect se 

foloseşte formula       „ 

Moşul are pălărie, Moşul 

ăsta nu prea ştie” şi se cere 

ajutorul altui copil. Copilul 

extrage o imagine, numeşte 

dreptul prezentat sau 

încălcat, apoi pune 

imaginea pe un panou. 

Dacă răspunsul este corect, 

merge la măsuţă, îşi îmbibă 

mâinile în acuarelă şi îşi 

imprimă amprenta palmei 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

Problematizare

a 

 

 

 

 

 

 

 

Moşul  

cu pălărie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

Problematizare

a 

  

Scrisoare –

fluviu 

 

 

Acuarele  

 

 

 

 

Panou, 

imagini- 

 

 

 Coş cu 

imagini 

Pălărie  

 

Cutia cu 

surprize 

 

 

 

Imagini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cub 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Aprecieri 

de  grup 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Aplauze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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în dreptul tulpinii cu 

numele lui. 

 Educatoarea oferă 

explicaţii suplimentare dacă 

situaţia o impune. 

c) Desfăşurarea propriu-

zisă  a jocului: 

Varianta I: „ Numeşte 

dreptul prezentat/încălcat” 

Copilul extrage o imagine, 

numeşte dreptul prezentat 

sau încălcat, apoi pune 

imaginea pe un panou. 

Dacă răspunsul este corect, 

merge la măsuţă, îşi îmbibă 

mâinile în acuarelă şi îşi 

imprimă amprenta palmei 

în dreptul tulpinii cu 

numele lui. 

 

Varianta II „Cubul cu 

sentimente” 

Pe un cu sunt lipite imagini 

cu „Emotiocon” în diferite 

stări: trist, vesel, nervos, 

plângând, bătăuş,curios. 

Copiii aruncă cubul şi în 

funcţie de Zâmbăriciul 

nimerit spun o situaţie când 

a fost trist, vesel... 

Varianta III   „Microfonul 

călător”  

Educatoarea scoate un 

microfon,  folosind 

versurile:       ” Microfonul 

călătorește și la ..... se 

oprește” , va alege un copil 

care va  un sparge balon în 

care se găsește o situație-

problemă căreia trebuie să-i 

găsească o rezolvare şi va 

răspunde la micofon, 

 

Tranziţie: „Toţi copiii 

pământului” 

 

Baloane  

 

Microfon  

 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

  Copiii merg la măsuţe şi  

evaluează Scrisoarea-

fluviu. 

Ei află că au realizat acea 

scrisoare pentru copiii lumii 

Turul galeriei 

Conversaţia 

Explicaţia 

 Scrisoarea 

fluviu 

 

Frontal 

 

 

Evaluare 

globală 
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 şi cu ajutorul educatoarei 

vom scrie nişte mesaje- 

drepturi ale copiilor. 

Copiii audiază melodia „ 

Cântec pentru Maya” şi 

dansează. 

    

7. Încheierea 

activităţii 

În finalul activităţii se fac 

aprecieri generale asupra 

desfăşurării activităţii. 

Copiii primesc recompense.                  

Conversaţia Ecusoane 

Bomboane 

 

Frontal 

 

 

Apreciri 

stimulative, 

aplauze. 
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Educația prin prisma relației școală-familie 

 

 

Prof. Mocanu Emilia Simona 

C. T. ,,General Gheorghe Magheru,,  Tg-Jiu 

 
 

 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate 

cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, 

familie, comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor 

devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie 

de rosturile familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de 

alta. 

Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 

reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului 

şi comunicării de idei. 

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 

materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este 

suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli 

zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă. 

Forme de organizare ale relaţiei şcoală-familie: 

În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi părinţi cele mai frecvente forme  

de organizare a acestei relaţii sunt:  

- Şedinţele cu părinţii  

- Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi  

- Organizarea unor întâlniri cu părinţii 

-Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi  

recreative  

- Voluntariat  

- Asociaţiile de părinţi 

 

Obstacole în relaţia şcoală-familie  

 

Dificultăţile în relaţia dintre reprezentanţii şcolii şi familii pot rezulta din ideile divergente 

privind:  

- Responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor  

- Libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau unicitatea învăţământului  

- Impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului  

- Randamentul pedagogic şi datoria parentală  

- Participarea părinţilor la gestionarea şi procesul decizional în instituţia şcolară. 

 

Reproşurile care li se fac părinţilor privind colaborarea cu şcoala sunt:  

- Apatia (nu vin la reuniuni anunţate)  

- Lipsa de responsabilitate(aşteaptă iniţiativa profesorilor)  

- Timiditate (lipsa de încredere în sine)  

- Preocupări excesive (exclusive) pentru randamentul şcolar (notele copilului)  
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-Rolul parental rău definit(nu înţeleg corect funcţiile şi rolurile în educaţia 

copilului)  

-Contacte limitate cu şcoala (numai în situaţii excepţionale, de criză în  

comportamentul copilului)  

- Conservatorism (reacţii negative la idei noi)  

 Reproşurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor sunt similare 

cu cele pentru părinţi dar nu identice:  

- Dificultăţi de a stabili relaţia cu adulţii (tratează părinţii ca pe copii şi nu ca pe parteneri în 

educaţia copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinţii)  

- Definirea imprecisă a rolului de professor (oscilează între autonomia  

tradiţională şi perspectivele noi ale parteneriatului)  

- Lipsa pregătirii privind relaţia şcoală-familie. 

 

O şcoală dezvoltată într-o comunitate este motorul dezvoltării comunitare. Şcoala trebuie să fie 

deschisă la nevoile comunităţii, să identifice acele domenii în care poate dezvolta parteneriate 

comunitare: alternative de petrecere a timpului liber pentru copii şi tineri, activităţi de educaţie 

rutieră, educaţie pentru sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a familiilor sărace etc.  

O şcoală dezvoltată este aceea care răspunde unei game cât mai largi de nevoi ale beneficiarilor 

săi, este deschisă la parteneriate, cu oameni pregătiţi şi motivaţi. 

Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste 

neîngrădit iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un 

climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. 

Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, 

aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 

didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai 

mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 

1995).  

Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele 

acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt 

mai mari.  

Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; 

este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 
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RELAŢIA PROFESOR- ELEV 

 

Mocanu Ileana, prof. înv. primar,                                                                                  

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani – Vrancea 

 

Între situaţiile arhetipale trăite de către oricare dintre oameni, iniţierea este una fundamentală. 

Ea presupune trecerea individului dintr-un stadiu de viaţă în altul. Conform teoriei lui Carl Gustav 

Jung (1967), o persoană care nu a trăit echivalentul psihologic al unei iniţieri poate fi pierdută în 

confruntarea cu o situaţie „de tranziţie” pentru care nu este pregătit. 

Deoarece şcoala realizează prin activităţi şi procese specifice pregătirea elevilor pentru 

realitatea socială, mult mai complexă decât cea a familiilor din care aceştia au pornit, s-a constatat  

că procesul instructiv-educativ se prezintă ca o formă de iniţiere a elevilor. 

Într-o astfel de abordare, profesorul este cel care are sarcina iniţiatorului, elevii urmând trecerea 

prin procesul iniţierii, profesorul fiind considerat iniţiatorul (mistagog), cel care va conduce „ritualul” 

iniţiatic. Dacă, prin comportamentul său, profesorul se face „acceptat” de elevi, se creează condiţii 

pentru ca întreaga clasă să devină receptivă, permisivă și deschisă cooperării. 

Astfel, prin intermediul feed-back-ului, influenţarea devine bilaterală, pentru că, aşa cum 

spunea filosoful Leon Bloy, nu se ştie „cine dă şi cine primeşte”, astfel că şi profesorul trebuie să 

înveţe împreună cu elevii şi chiar de la aceştia („o şcoală în care profesorul nu învaţă este o 

absurditate” - afirma C-tin Noica). 

Prin comunicare, urmărim astfel să fim receptaţi, înţeleşi, acceptaţi şi totodată să provocăm o 

schimbare de atitudine şi de comportament în rândul interlocutorilor (elevilor) ceea ce impune 

anumite particularităţi psihologice şi psihopedagogice din partea ambilor membri ai relaţiei pe care o 

presupune comunicarea. 

Profesorul nu-l dezvoltă pe elev numai sub aspect profesional, ci şi sub aspect etic, moral. Mai 

întâi trebuie să fie el însuşi un om cu un înalt nivel ştiinţific şi cultural şi cu un profil moral sănătos, 

să manifeste o conştiinţă şi o conduită morală civilizată. Pe lângă valorile ştiinţifice şi culturale ale 

societătii, el are datoria să cunoască valorile morale, principiile şi regulile morale proprii statului de 

drept şi societăţii democratice. Este chemat să formeze şi să dezvolte la elevi deprinderi de conduită 

morală în concordanţă cu aceste principii şi reguli morale. Profesorul trebuie să manifeste o conduită 

demnă în orice situaţii: în familie, în școală, în societate, pentru că aceasta va fi imitată de elevii săi.  

O conduită ştiinţifică, culturală şi morală corectă a profesorului va fi învaţată de elevi şi, prin 

interiorizare, va deveni conduita elevilor săi. De aceea, profesorul trebuie să fie un model în tot ceea 

ce gândeşte şi în tot ceea ce realizează. 

Componenta esenţială a aptitudinii pedagogice este capacitatea de instruire, care constă în 

posibilitatea de a organiza materialul de învaţat şi de a-l preda într-o formă accesibilă. Priceperea de 

a organiza este dependentă de inteligenţa cadrului didactic, de utilizarea ei în selectarea sistemului de 

cunoştinte şi abilităţi din materia de specialitate şi în clasificarea şi scrierea lor pentru a putea fi 

transmise. 

A preda - subliniază I. Radu şi M. Ionescu - înseamnă a prezenta fapte, exemple, modele, teme, 

exponate etc, a propune elevilor o activitate asupra acestora, adică a-i conduce să le analizeze, să le 

compare - deci să lucreze cu acest material - şi să extragă apoi esenţialul, pe care să-l fixeze în 

definiţii, legi, principii etc. 
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Dar, profesorul nu transmite elevilor doar informaţii. El stabileşte cu clasa şi un contact 

psihologic, realizează cu elevii o comunicare cognitivă, dar şi una afectivă. Dacă stăpâneşte temeinic 

materialul de predat, pe parcursul lecţiei el urmăreşte îndeaproape modul cum sunt recepţionate 

informaţiile, cum reacţionează elevii, apreciind acest lucru după privirea lor, după mimica şi 

pantomimica pe care le afişează, după faptul dacă sunt sau nu preocupaţi de altceva etc.  

Profesorul ideal trebuie să aibă mereu un feed-back al activităţii sale instructive şi educative, 

pentru a menține permanent sub control bunul mers al acesteia. El trebuie să cunoască psihologia 

elevului, structurile lui cognitive, precum şi metodele şi procedeele de a transmite elevilor cunoştinţe 

şi deprinderi din specialitatea sa. 

După cum se ştie, dezvoltarea unor relaţii socio - afective pozitive între profesor şi elevi, bazate 

pe sentimente de simpatie, atracţie şi acceptare, permite constituirea unui climat psihosocial favorabil 

unei conclucrări eficiente între participanţii la acţiunea de instruire. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

●Băiaşu Nadia şi Predonescu Eusebiu, „Consiliere în şcoală. Ghid pentru profesorii consilieri 

şi diriginţi”, Ed. „Conphys”, Rm.Vâlcea, 2001; 

●Romiţa B. Iucu, „Managementul clasei de elevi”, Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de 

criză educaţională, Ed. „Collegium Polirom”, Iaşi, 2006; 

●Ioan Jude, „Psihologie şcolară şi optim educaţional”, E.D.P., Bucureşti, 2002.

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

1496



 

 

DIN ṬARA LUI NOI, IN ṬARA LUI VOI 

 
PROF. MOCANU MĂDĂLINA                                                                              

ṢCOALA GIMNAZIALẮ „DIACONU CORESI”, FIENI 
 

 

În anul 2018, am comemorat 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: 

desăvarsirea statului național român realizată prin unirea provinciilor românești cu România. La 

început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu România 

(28 noiembrie 1918),iar, în final, unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei și Maramureșului cu Țara 

Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918, iar 

în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, am sărbătorit CENTENARUL MĂRII UNIRI.    

Acest moment istoric a fost un prilej inedit de a vizita Basarabia și de a implementa parteneriatul 

încheiat între cele două școli, Școala Gimnazială ”Diaconu Coresi”, orașul Fieni și școală parteneră 

din Republica Moldova, Gimnaziul 7-„Din țara lui NOI, în țara lui VOI”  

Ar trebui să încep cu „A fost odata”, incipit folosit în toate basmele românești, dar ceea ce vreau 

să vă povestesc a fost real, a fost o întâmplare magică, dar reală.  

În acel an de grație 2018, am sărbatorit Centenarul Marii Uniri și soarta ne-a ajutat să marcăm 

momentul într-un mod inedit: o vizită în Republică Moldova, într-o școală românească din Chișinău- 

Gimnaziul 7, într-un proiect ce a  constituit o oportunitate de cunoaștere, de descoperire a elementelor 

unitătii și identitătii românești precum și legarea de noi prietenii între românii de pe cele două maluri 

ale Prutului.  

Prin aplicarea acestui proiect s-a urmărit cunoașterea modului de organizare și derulare a 

procesului de învătămant în Republica Moldova și România, cu accent pe strategiile și metodele de 

predare a limbii române, stabilirea unor paralele între didacticile aplicate în cele două tări cu predare 

în limba romană, stimularea schimbului de experientă pozitivă pe probleme de didactică a 

disciplinelor și realizarea unui climat favorabil comunicării didactice.  

Dar mai bine să va povestim cum a început călătoria noastră magică între două pământuri 

românești: FIENI-DÂMBOVIȚA ȘI CHIȘINĂU-MOLDOVA  

La început a fost o idee, o idee îndrăzneață, dar pe care ne-am încăpățânat să o considerăm 

realizabilă.Ne doream un parteneriat cu o școală de peste Prut, iar Viorică Cremenciuc-moldoveanca 

noastră cum ne place să o alintăm-a găsit exact ce ne trebuia: o școală ancorată perfect în cultură și 

tradiția poporului român, o doamnă director preocupată de promovarea valorilor istorice românești și 

păstrarea identității culturale și lingvistice, un corp profesoral deschis la realizarea unui dialog 

intercultural și niște elevi deosebiți, copilași dornici să se implice în activități menite să reaprindă în 

sufletele tuturor dorința de unire între frații de aceeași limbă.   

Parteneriatul s-a realizat rapid pentru că toți cei implicați doream să facem schimb de 

experiențe, să ne împărtășim propriile viziuni despre educație și să diseminam cele mai reușite modele 

de bună practică în actul de predare-învățare-evaluare. Reușită a constat și în faptul că învătămantul 

din Republica Moldova este, în mare parte, sincronizat și racordat la școala românească, instruirea 

este axată pe competențe, planificarea se face pe unităti didactice, iar proiectarea zilnică a procesului 

instructiv-educativ se realizează prin metode activ- participative de lucru.  

Obiectivul principal al proiectului a fost stabilirea unei relații prietenoase între elevii Școlii 

Gimnaziale „Diaconu Coresi”- Fieni și elevii de la Gimnaziul 7, formarea deprinderile de a fi 

cooperanți, toleranți, de a-și asuma responsabilitățile, de a avea initiativă și de a-și crea relații de 

prietenie, colaborare și competiție. Prin urmare, nu trebuie uitat că proiectul a putut fi realizat prin 

implicarea directă în toate activitățile a copiilor din Consiliul Elevilor, elevi coordonați de doamna 

profesoară Mocanu Mădălina.  
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Au avut loc întâlniri on-line între elevii din școala noastră și cei din Republica Moldova, 

întâlniri care au dus la crearea unor relații de prietenie între ei în ciudă faptului că doar internetul le-

a fost punte de legătură. Ca adult rămâi uimit cât de repede pot socializa copiii, iar distanța în kilometri 

nu reprezintă o barieră-sunt suficiențe un calculator și o conexiune la internet.  

Tot prin intermediul tehnologiei digitale ne-am cunoscut și noi, dăscălii celor două școli, iar 

marele avantaj a fost dat de faptul că toți vorbim aceeași limbă -română sau moldovenească- graiul 

valah ne va uni indiferent de granițele teritoriale.  

Trebuie precizat că aceste întâlniri din mediul virtual ne-au ajutat foarte mult să înțelegem ce 

ne dorim unii de la ceilalți și cum putem stimula interesului pentru promovarea valorilor românești și 

păstrarea identitătii culturale și lingvistice.Așa ne-a venit ideea donării de carte către biblioteca din 

școală parteneră, idee care a prins contur cu ajutorul comitetului de părinți, al elevilor și al tuturor 

dascălilor de la școala noastră.  

Pentru a nu ne mai lungi cu vorba , vrem să povestim acum despre ceea ce ne-a marcat cel mai 

mult: vizita în Republică Moldova.  

În perioadă 29 martie-2 aprilie 2018, delegația de profesori de la  Școala ”Diaconu Coresi”, 

orașul Fieni, compusă din: prof. Camelia Moraru, director al școlii, prof. Adrian Clipea, director 

adjunct, prof limba romană Mădălina Mocanu, prof. cultură civică Viorică Cremenciuc și  prof. 

religie Octavian Pleșa, însoțiți de opt elevi ai școlii, s-a aflat în vizită de lucru la Chișinău, în scopul 

realizării unui schimb de informații relevante pentru o mai bună dezvoltare educativă între Republică 

Moldova și România  

În cele patru zile, membrii delegației au vizitat instituția de învătămant Gimnaziul 7, la intrare 

în incintă școlii fiind întâmpinați cu pâine și sare, obicei specific celor două state. Profesorii și elevii 

au participat la o lansare de carte a unui poet contemporan, au asistat la desfăsurarea orelor de limbă 

romană, chimie, istorie, concursul"Țări în geografie" unde și elevii noștri au demonstrat că dețin 

cunoștințe solide de geografie, ateliere de confecționat brătări etc.  

Delegația a realizat o incursiune în inima Moldovei, iar un ghid ne-a oferit   informații prețioase 

despre scriitori, poeți, străzi, cartiere și obiective turistice din patrimoniul cultural al Republicii 

Moldova  

Elevii gimnaziului au pregătit un program artistic inedit cu un profund mesaj istoric, 

demonstrând profesionalism, înaltă cultură organizaționala și talente impresionante.Ei și-au 

reprezentat istoria prin  poezie, cântece patriotice,dansuri,  îmbinate într-un scenariu care a evidențiat 

specificul instituției și talentele elevilor.Toate activitățile au stat  sub semnul Centenarului, iar acei 

copii frumoși ne-au răscolit sufletul cu patosul și dăruirea cu care au slăvit patriotismul.  

În concluzie, avem lucruri în comun, dar și lucruri care diferențiază activitatea noastră și trebuie 

să găsim oportunități pentru a colabora pe viitor, atât pe linia formării cadrelor didactice cât și pe cea 

de stabilire a parteneriatelor între instituțiile noastre.  

De aceea, dincolo de conservarea identitătii românești, se simte nevoia unei strategii culturale 

și educaționale care să preia politicile vizând păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identitătii culturale, 

lingvistice și religioase pentru românii de pretutindeni și să le adapteze contextului socio-cultural din 

Republica Moldova și România. 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ONLINE                                                       

,,ÎMI DORESC O MESERIE” 

 

Profesor învățământ preșcolar Mocanu Maria - Mirela,                                            

Grădinița cu program prelungit nr. 6, Brăila 

 

 

DATA:  - 

NIVELUL: II 

GRUPA: mare 

EDUCATOARE: Mocanu Maria- Mirela 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P. P. Nr. 6 (32) 

TEMA ANUALĂ: Ce şi cum vreau să fiu? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,, Îmi doresc o meserie”  (proiect săptămânal) 

TEMA ZILEI: ,,Sunt harnic și priceput ” 

FORMA DE REALIZARE: activitate didactică online 

DOMENIUL/DOMENIILE EXPERIENȚIALE: Domeniul Știință  

TIPUL DE ACTIVITATE:  fixare şi sistematizare de cunoștințe 

CATEGORII/TIPURI DE ACTIVITĂȚI:  ADE (DȘ) 

MIJLOC DE REALIZARE: activitate online prin aplicația Zoom-joc exercițiu 

 

COMPORTAMENTELE URMĂRITE  

1. Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute; 

2. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa 

proprie şi a grupului de colegi; 

3. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia; 

 

OBIECTIVE  

1. să recunoască şi să denumească cifrele 1-7; 

2.  să numere conştient în domeniul 1-7, crescător şi descrescător; 

3. să  identifice numeralul ordinal care lipsește dintr-un șir de numere crescător sau descrescător; 

 

SARCINI DIDACTICE  

• Formularea unor probleme matematice după ilustrații; 

• Formularea corectă și promptă a răspunsurilor la întrebările educatoarei, ridicând paleta cu 

emoticonul vesel/trist, motivând alegerea făcută; 

• Identificarea vecinilor mai mari sau mai mici cu o unitate a unui număr dat; 

 

STRATEGII  DIDACTICE: 

a. Metode  şi procedee: conversația, explicația, observația, jocul-exercițiu,  problematizarea; 

b. Mijloace  şi resurse materiale:  

Resurse online:  

Resurse materiale: imagini,jetoane,  siluete, planșe, palete cu emoticoane  vesele/triste. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE-2019; 

2. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020-Educație 

timpurie – nivel preșcolar-Machetat la Editura Didactică și Pedagogică S.A. 

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

1499



 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

 

Părinții vor accesa aplicația Zoom – (alături de preșcolari)  împreună cu educatoarea, timp de 

25-30  minute.  

Tranziția: Cântecul  ,,Cifrele” le va capta atenția și îi va pregăti pentru desfășurarea activității. 

Educatoarea anunță copiii că împreună vor  intra  în lumea numerelor și vor lucra  diferite 

sarcini, vor  rezolva și vor compune   probleme după ilustrații arătate. 

Prima probă ,,Iepurașul și  morcovii,”   începe prin  prezentarea de către educatoare a unei  

paletei care  arată cifra 5,alături de o imagine cu un iepuraș. Copiii îl vor ajuta  pe iepuraş să culeagă 

atâţia morcovi cât le arată cifra de pe paletă. Ei vor desena morcoveii pe fișa lor de lucru. 

A doua  probă  este ”Ursuleţii în pădure”. Educatoarea arată copiilor o imagine pe care sunt 

desenați 6 ursuleti, care s-au ascuns  în pădure. Copiii vor identifica de pe ilustrație  câţi ursuleţi sunt 

în pădure, numărându-i  şi vor desena  cifra corespunzătoare într-o cutie de nisip, mălai, griș,care se 

află alăturat de ei. 

A treia probă  este ”Fluturii vin la flori”. Educatoarea arată jetonul cu un  fluturaş care are 4 

puncte pe aripioare. Ea arată și o imagine cu mai multe flori cu  număr de petale diferit. Fluturașul   

se aşază pe floarea care are atâtea petale câte puncte are el pe aripioare, adică  pe floarea cu patru 

petale. Copiii vor desena o floare cu 4 petale pe fișa lor de lucru. 

Ca ultimă probă ,,Compune problema” vor alcătui probleme după ilustrații date.,Pe o imagine 

este desenat  un băiețel  care are într-o mână 2 flori și în cealaltă 4. Câte flori a cules băiatul?” După 

ce privesc cu atenție imaginea, copiii  alcătuiesc enunțul problemei. 

Se creează un moment de relaxare și de mișcare în care  copiii vor viziona cântecul ,,Cinci 

rățuște”. 

La finalul activității, pentru realizarea evaluării, copiii vor primi un chestionar, pe care îl vor 

rezolva cu părinții. 

Ca feedback educatoarea va utiliza  palete pe care sunt desenate emoticoane vesele 

încurajatoare și triste, descurajatoare. Când sarcina este îndeplinită, educatoarea întreabă copiii dacă 

poate ridica  emoticonul vesel sau trist. În funcție de rezultatul probei ei vor aproba sau dezaproba 

emoticonul ridicat. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 
SECVENȚE/ 

EVENIMENTE 

DIDACTICE 

 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ  

EVALUARE 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE ȘI 

RESURSE 

MATERIALE 

FORMA DE 

ORGANIZARE 

 

1.Captarea 

atenţiei și 

anunțarea temei 

Se va realiza prin tranziția 

,,Cifrele ”, unde fiecare cântă  

numărând  în ordine crescătoare 

apoi li se prezintă tema activității 

–,,Ne jucăm, matematică 

învățăm!” 

Jocul 

Explicația 

Exercițiul 

-online Individual - 

2.Dirijarea 

învăţării  

Prima probă ,,Iepurașul și  

morcovii,”   începe prin  

prezentarea de către educatoare a 

unei  paletei care  arată cifra 

5,alături de o imagine cu  un 

iepuraș. Copiii îl vor ajuta  pe 

iepuraş să culeagă atâţia morcovi 

cât le arată cifra de pe paletă.Ei 

vor desena morcoveii pe fișa lor 

de lucru. 

A doua  probă  este ”Ursuleţii în 

pădure”. Educatoarea arată 

copiilor o imagine pe care sunt 

Explicația 

conversația/ 

observarea 

dirijată 

jocul 

exercițiu 

 

Jetoane 

Cutii cu 

mălai,griș,nisip 

 

Frontal (aplicația 

ZOOM) 

- 
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desenați 6  ursuleti, care s-au 

ascuns  în pădure. Copiii vor 

identifica de pe ilustrație  câţi 

ursuleţi sunt în pădure, 

numărându-i  şi vor desena  cifra 

corespunzătoare.  

A treia probă  este ”Fluturii vin 

la flori”. Educatoarea arată 

jetonul cu un  fluturaş care are 4 

puncte pe aripioare. Ea arată și o 

imagine cu mai multe flori cu  

număr de petale diferit. 

Fluturașul   se aşază pe floarea 

care are atâtea petale câte puncte 

are el pe aripioare, adică  pe 

floarea cu patru petale.Copiii vor 

desena o floare cu 4 petale pe fișa 

lor de lucru. 

Ca ultimă probă ,,Compune 

problema” vor alcătui probleme 

după ilustrații date.,Pe o imagine 

este desenat  un băiețel  care are 

într-o mână 2 flori și în cealaltă 

4. Câte flori a cules băiatul?” 

După ce privesc cu atenție 

imaginea, copiii  alcătuiesc 

enunțul problemei. 

 

3. Realizarea 

feed-back-ului/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

activității 

Ca feedback educatoarea va 

utiliza  palete pe care sunt 

desenate emoticoane vesele 

încurajatoare și triste, 

descurajatoare. 

Când sarcina este îndeplinită, 

educatoarea întreabă copiii dacă 

poate ridica  emoticonul vesel 

sau trist. În funcție de rezultatul 

probei ei vor aproba sau 

dezaproba emoticonul ridicat. 

Educatoarea prezintă copiilor 

sarcinile  iar copiii le vor rezolva 

.Ei vor arăta paleta cu  

emoticoane colorate și vesele sau 

triste ,alb -negru,motivând 

alegerea făcută, jocul 

finalizându-se după ce au 

răspuns toți copiii.  

 

 

Se va realiza cu ajutorul unui 

chestionar primit de părinți care  

va fi completat împreună cu 

preșcolarii. 

Răspunsurile vor fi analizate și 

centralizate de către educatoare. 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

individual 

  

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  
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ȘCOALA DE ACASĂ. CUM DEPĂȘIM BARIERELE DE COMUNICARE                    

ÎN SITUAȚIA ÎNVĂȚĂRII ÎN SISTEM ON-LINE. 

EXEMPLU DE ÎNVĂȚARE A DEPRINDERILOR DE IGIENĂ PERSONALĂ 

 

 

Prof. I Mocanu -Tudor Florentina 

Grădinița cu Program Prelungit “Voinicelul” Slobozia, Județul Ialomița 

 

 
Învățarea în sistem on-line a generat, mai ales pentru cadrele didactice din învățământul 

preșcolar o mare provocare. Cum pot fi depășite barierele de comunicare cu copiii mici, ce tip de 

materiale didactice pot fi mai utile, ce modalități de transmitere a mesajului didactic pot fi mai 

eficiente? Sunt câteva întrebări care au corespuns frământărilor personale din perioada pandemiei și 

care au presupus evident soluții urgente.  

Oprindu-mă la rutine, care ocupă un loc important în programul zilnic al copilului preșcolar, 

sunt activități care au drept scop formarea și consolidarea deprinderilor de igienă individuală și 

colectivă, deprinderi de ordine și curățenie și deprinderi de autoservire.  

În sistemul tradițional, formarea acestor deprinderi se realizează prin activități repetitive, 

demonstrative sau jocuri și exerciții adecvate.  Învățarea se produce prin observarea modelului oferit, 

de obicei cadrul didactic, explicații detaliate, exersare repetată, modalități atractive de încurajare și 

responsabilizare a copiilor. Presupune răbdare și atenție la detalii din partea cadrului didactic pentru 

însușirea corectă a acestora. Prezență constantă în activitatea zilnică a preșcolarilor, rutinele au loc în 

intervale orare bine stabilite: sosirea la grădiniță, Întâlnirea de dimineață, micul dejun, igienă - 

spălatul și toaletă, masa de prânz, somnul / perioada de relaxare de după amiază, gustările și plecarea 

acasă. 

Evident că, învățarea în sistem on-line nu ne mai oferă toate pârghiile de intervenție educativă 

mai sus enunțate. Ele trebuie înlocuite cu altele noi, adecvate posibilităților reale ale preșcolarilor de 

a valorifica mesajul transmis prin instrumente digitale, creativitatea cadrului didactic fiind 

indispensabilă pentru atingerea acestui obiectiv.  

Ca soluție personală pentru depășirea barierelor de comunicare cu copiii datorate distanței 

fizice, imposibilității adaptării orarului de interacțiune cu copii cu momentul zilnic de desfășurare a 

acestui tip de activității, etc., am ales ca, fiecare zi de școală on-line să înceapă, pentru grupa mijlocie 

cu care lucrez, cu un videoclip sau o poveste motivațională cu subiect legat de igiena personală.  

Cum captarea atenției este cel mai important lucru pentru orice proces instructiv- educativ, mai 

ales când vorbim de copii de grupă mijlocie (4-5 ani), am selectat de pe internet videoclipuri cu 

modele din viața animalelor de companie sau sălbatice (pisică, câine, elefant, leu, hipopotam, 

mainuță, iepuraș, raton, ș.a.) sau a păsărilor și păsărelelor (vrăbuițe, lebede, găini, etc.).  Pentru 

aceasta mi-am creat o listă cu videoclipuri de pe youtube, watch, etc. cu animale care fac baie, se 

spală sau sunt spălate pe corp, pe dinți, li se taie unghiuțele, fac gimnastică de dimineață alături de 

stăpâni, mănâncă civilizat, dorm, etc., oferindu-le astfel copiilor exemple care, cu siguranță au puterea 

de a-i sensibiliza și motiva să încerce experiențe similare.  

Mediul virtual ne oferă foarte multe resurse, variate, atractive și motivante, pe care, cu 

creativitate, le putem utiliza, astfel încât repetarea demersului nostru educativ să nu genereze 

monotonie și lipsă de interes din partea copiilor.  

Spre exemplificare, iată o listă scurtă cu astfel de videoclipuri:  

- Bear takes a spring bath: https://www.youtube.com/watch?v=ktZ9RZsTZU8 

- Cat Cleaning Itself (Close Up): https://www.youtube.com/watch?v=B0QVStRfSEo 
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- Baby Elephant Bath Time Part2 – ElephantNews: 

https://www.youtube.com/watch?v=ON_otYt9MW0&list=RDCMUCiZC4ppUa90nhv4b4-

WiZ5A&start_radio=1&rv=ON_otYt9MW0&t=35 

- Well Behaved Judy Get Excited With A New Big Bathtub Swimming: 

https://www.youtube.com/watch?v=NLYrGJh93f8 

- Adorable Chipmunk Cleans Himself Up in Slow Motion: 

https://www.youtube.com/watch?v=19bzKf0j-cU 

- A big rat cleaning itself like a human: https://www.youtube.com/watch?v=kslNasYPn9o 

- Gimnastica cu un caine!!!:  https://www.youtube.com/watch?v=vtsiglLj2kM 

- Turns out squirrels can be house pets...and watching them be combed is oddly satisfying: 

https://www.facebook.com/watch/?v=653215561941556 

 

Experiența personală îmi permite să afirm că acest tip de resurse pot fi utilizate cu succes, dacă 

sunt corespunzător argumentate și bine integrate în programul zilnic de învățare on-line.   
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Activități de tip outdoor- 

mijloc eficient și accesibil de învățare în contextul pandemic 

 

 
Prof. Înv. Preșcolar Mocirean Maria 

Grădinița cu p. p. nr. 3 0 Baia Mare 

 

 
Educația de tip outdoor este o formă organizată de învățământ care îl pregătește pe copil pentru 

viață și care se desfășoară în aer liber. Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna 

în natură și nu au ca finalitate rezultate palpabile (diplome, atestate), ci produse vizibile la nivelul 

comportamentului copiilor. 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine și cum planifică, organizează o activitate?” 

TEMA ACTIVITĂȚII:  „ 1 Iunie- Ziua copiilor”- activitate outdoor 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare și verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  ADP + ALA + ADE ( DȘ+ DOS – joc 

didactic+   confecție cu materiale naturale) 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea și consolidarea competențelor copiilor cu privire la 

reprezentările matematice elementare în limitele 1-5 aplicând cunoștințele în diferite contexte de 

învățare. 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

Activitatea zilei debutează cu ,,Salutul” din cadrul ,,Întâlnirii de dimineață” unde copiii, în 

curte, prin metoda ,,Schimbă perechea”, vor forma un cerc interior și unul exterior și se vor saluta 

spunând: „Bună dimineața! Azi sărbătoresc cu prietenul/prietena ... ”. La semnalul educatoarei cercul 

exterior se rotește spre dreapta în acest mod salutându-se fiecare copil cu cât mai mulți colegi. 

Se va face ,,prezența”, fiecare copil prezent încercând să identifice copiii absenți.  

La ,,calendarul naturii” sunt invitați câțiva copii să precizeze cum este vremea de afară. 

”Vremea să o studiem/ În curte s-o observăm,/ De e ploaie sau e soare,/  Sau e vreme de 

plimbare.” Stabilim că este o zi frumoasă de vară, cu cerul senin, stabilim luna și ziua din săptămână. 

Împărtășirea cu ceilalți se va face prin numirea a 2-3 copii care vor răspunde întrebării: „Unde 

îmi place să mă joc?” 

Activitatea de grup se va desfășura prin jocul „Eu spun o jucărie, tu spui multe”. Un copil spune 

jucăria preferată iar ceilalți trebuie să spună pluralul acelei jucării. Cine a răspuns corect vine în față 

și spune el jucăria preferată. 

La ,,noutatea zilei” li se va spune copiilor că azi va fi o zi specială, o zi pe care copiii o vor 

sărbători, așa cum le place lor, în aer liber. Le voi spune copiilor că vom face un concurs în care ne 

vom testa cunoștințele matematice dar pentru aceasta avem nevoie să adunăm pietricele, flori, 

crenguțe căzute, etc. (tranziția „1,2,3, 1,2,3, / Hai la joacă, știu că vrei / În curte acum pornim, / 

Materiale să găsim”) 

După ce copiii au adunat materialele, cu ajutorul rutinei „De vrei să fii prietenos, rândul ți-l 

aștepți frumos” se va face împărțirea în două echipe, echipa roșie primind „brățări” roșii din hârtie 

creponată, iar cea galbenă „brățări” galbene. 

Vom începe cu activitatea matematică în care fiecare echipă va avea același număr de sarcini 

de îndeplinit. (Să se așeze după înălțime (alternând înalt-scund), să numere crescător – descrescător, 

să găsească vecinii numerelor, să facă scara numerică crescătoare și cealaltă grupă descrescătoare,   

utilizând pietrele adunate, să sară cu sacul de atâtea ori cât arată cifra, să spună al câtelea coif a 

dispărut? (verificarea numeralului ordinal). În iarbă s-au ascuns niște cuburi. Echipa roșie trebuie să 

caute cuburile pe care sunt scrise cifrele 2 și 4, iar echipa roșie cuburile pe care sunt scrise cifrele 3 

și 5. În curtea grădiniței sunt ascunse 5 mere roșii și cinci mere galbene. Fiecare echipă trebuie să își 
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găsească merele, să le aducă la echipă și să le așeze în ordine crescătoare după cifra inscripționată pe 

ele. 

Echipa care a avut cele mai multe puncte a câștigat și a avut voie să aleagă merele pe care le 

vor mânca. Cu ajutorul tranziției ,,În grădiniță noi plecăm, mâinile să le spălăm”, copiii merg la baie 

după care vor servi gustarea. Cu ajutorul tranziției ,,Câte unul pe cărare, mergem iar în curtea mare”, 

vom trece la activitățile pe centre. 

La centrul ,,Bibliotecă ” copiii au scris cifrele învățate cu cretă colorată și pietre. La centrul 

,,Nisip și apă” copiii au făcut brioșe pe care le-au decorat cu tot atâtea elemente cât le arată cifra. Tot 

la acest centru copiii au făcut limonadă adăugând tot atâtea cuburi de gheață (pompoane), cât arată 

cifra de pe pahar. Am introdus un centru de relaxare, pentru copiii care au obosit, aceștia având ca 

temă să numere norișorii, păsările, fluturii și să scrie cu degetul pe cer cifrele. Ultimul centru a fost 

Știința unde copiii au trebuit să pună tot atâtea cleme pe sfoară cât le arată cifra. 

După activitățile pe centre, cu ajutorul tranziției ,,Unde-s floricelele, unde-s pietricelele, hai să 

ne jucăm cu ele!”, am trecut la activitatea practică unde copiii au confecționat împreună un ,,copil” 

din materialele adunate. 

Pentru că am fost harnici și ascultători fiecare copil va primi un balon cu care se va juca. 

(ALA2). Fiecare balon are inscripționat pe el un număr. Copiii au dansat, s-au jucat, iar la semnalul 

educatoarei s-au gupat după cerință (toate baloanele de aceeași culoare împreună, toate baloanele cu 

aceeași cifră împreună). 

,,Natura și educația sunt asemănătoare, căci educația transformă pe om și, prin această 

transformare,creează natura” Democrit 
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Dezvoltarea emoțională în era digitală 

 

 

Prof. Moculescu Elena                                                                                                       

Școala Gimnazială Sutești                                                                                         

Loc. Sutețti, Jud. Vâlcea- România 

 

 

,,Competenţa emoţională este abilitatea de a înţelege, exprima şi regla emoţiile.” (Denham) 

 

 

❖ Rolul poveştilor digitale în dezvoltarea emoţională pe perioada școlii online 

 

Poveștile digitale pot deveni o parte integrantă a oricărei activităţi online sincron sau asincron 

derulate cu elevii. Această metodă permite dezvoltarea imaginației, a creativității, a inovației, a 

competențelor digitale și a responsabilității față de propria creație. Elevii pot participa individual sau 

în grup și își pot crea propriile povești digitale cu ajutorul cadrului didactic. Poveștile digitale permit 

elevilor să însuflețească o serie liniară de evenimente, transformându-le într-o experiență 

multidimensională. 

 

❖  Rolul poveştilor digitale  în rândul elevilor 

Poveștile informează - copiii participă cu entuziasm la acţiunile firului narativ, și le oferă 

oportunitatea de a rămâne implicați în povești magice, cu zâne, în jocuri de rol antrentante și 

amuzante. 

Poveștile transmit valori - în povești se poate vorbi fie despre beneficiile respectării normelor 

și valorilor morale, sănătoase, fie despre urmările negative ale încâlcarii lor. 

Poveștile disciplinează –  o mare putere de control asupra comportamentului, iar acest aspect 

este foarte relevant pentru funcția lor terapeutică. 

Poveștile îmbogățesc experiența - îi pregătesc pentru a înfrunta situații negative viitoare 

❖ De ce sunt importante poveștile în era digitală? 

Din povești, copiii află care sunt consecințele defectelor și calităților umane, care sunt efectele 

faptelor bune și rele. Antitezele atotprezente în basme îi ajută să facă diferența între bine și rău, între 

minciună și adevăr, între lașitate și curaj, îi invață care sunt calitățile pozitive și care sunt defectele 

cele mai comune ale oamenilor. Trăind alături de personajul preferat întâmplările basmului, copilul 

învată despre lumea din jur, fără să fie el însuși pus în situații periculoase sau dificile 

▪ Poveștile digitale sunt o modalitate eficientă de a ajuta copiii în diversele probleme cu care se 

confruntă. Copiii, ca și adulții, experimentează situații dificile însoțite de sentimente ce pot fi confuze, 

jignitoare și greu se suportat la un moment dat. Spre deosebire de adulți însă, copiii nu au abilități 

sofisticate pe care le pot folosi pentru a depăși aceste sentimente dificile. Când un copil nu știe să își 

exprime emoțiile corespunzător pot apărea consecințe precum: agresiune, hiperactivitate, probleme 

de învățare, anxietate, obsesii etc. Poveștile pot pătrunde în inima problemei printr-un dialog bazat 

pe culoare, imagini, acțiune, fantezie, metafore, într-o manieră ce nu este amenințătoare. Importanța 

poveștilor digitale și a povestitului în pandemie au fost bine primate atât de elevi cât şi de părinţi. 

▪ Poveștile digitale terapeutice au avut un rol important în activitatea online cu preşcolarii , 

mai ales atunci când eu nu aveau capacitatea de a înţelege de ce trebuie să nu mai meargă la grădiniţă, 

de ce nu se mai poate întâlni cu colegii sau prietenii sau de ce nu s epot atinge când se salută sau 

îmbrăţişează. Aceste poveşti digitale pot fi concepute pornind de la probleme specifice cu care se 
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confruntă copilul. Ele permit copilului să vadă, să audă și să simtă conflictul, zbuciumul pe care îl 

experimentează, aducând speranța și făcându-l să se simtă înțeles. 

❖ Cum se dezvolta emotional elevii în era digitală? 

❖ Ajutând copiii prin instrumente și metode digitale, le este stimulată creativitatea și le oferă 

sentimental de încredere în propriile capacități și totodată îi fac pe copii mai deschişi faţă de învăţare 

în general şi mai capabili de a se adapta unor realităţi în permanentă schimbare, solicită copiilor 

flexibilitate şi adaptabilitate. 

❖ Educaţia digitală este o bună metodă de autoeducaţie. Cel care apelează la ea o face din 

propria convingere, cu responsabilitate şi cu un scop bine definit, pentru că el caută în mod deosebit 

informaţia de care are nevoie sau care îl pasionează. 

❖ Copiii vor folosi tehnologii care să îi activizeze, în medii bazate pe învăţarea prin colaborare 

şi experienţială, cu profesori care sunt dornici şi capabili să folosească puterea tehnologiei pentru a-i 

ajuta să-şi transforme cunoştinţele şi abilităţile în produse, soluţii şi noi informaţii. 

În concluzie, există astăzi tot felul de cd-uri educaţionale pe care le folosesc și eu cu copiii la 

grupa in cadrul centrelor de interes si nu numai,ca support pentru diferitele activitati pe domenii 

experiential iar pe unele le folosesc ca modele pentru verbalizare și rostirea corectă a sunetelor.  

Eocurile pentru dezvoltarea atenţiei, a spiritului de obser!aţie sau jocurile de memorie 

reprezintă antrenamente ale creierului, care îl pot ajuta în cariera școlară. Dar fiecare joc sau folosire 

a cd- ului este atent supravegheată și riguros dozată. 

 

Bibliografie:  
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SCRISOARE DE DRAGOSTE 

 

Prof. Modiga Marinela                                                                                                      

Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Galați 

 

 

Dragi copii, 

Ați pășit în toamna vieții mele, stropindu-mi sufletul cu parfumul primăvăratic al visurilor 

voastre... 

Ce poate fi mai frumos decât o frunză ruginie privind cu speranță spre verdele crud al 

primăverii, spre zborul fericit al rândunicii sau spre roiul de fluturi multicolori dansând în primăvara 

vieții?  

Voi, copiii, sunteți primăvara noastră cu zbor de fluturi poznași și de rândunele zglobii... Pășiți 

tiptil în suflete, ne smulgeți din durerile cotidiene, ne aduceți bucurii, zâmbete, raze de soare, iar 

câteodată ne stropiți cu ploi repezi și ne mai umbriți cu câte un norișor zburdalnic...dar, important 

este că în final, privim cu toții la curcubeul de sentimente adunate de-a lungul vremii, ne bucurăm că 

destinul ne-a unit cărările și că, în viața aceasta, nu vom trece nepăsători unii pe lângă alții, ci vom 

afirma cu bucurie, când ne vom intâlni: ,, A fost profesoara mea”... ,,A fost elevul meu sau eleva 

mea...” 

Ce pot să vă doresc eu, acum, când puțină vreme mai suntem împreună? 

Vă doresc să priviți cu speranță spre viitor... 

Să nu vă uitați rădăcinile, oricât de înalt va crește copacul din voi... 

Să iubiți sincer, curat și să fiți iubiți... 

Să respectați și să fiți, la rându-vă, respectați... 

Să fiți pacifiști, recunoscători și înțelepți... 

Să vă păstrați sufletele curate, senine și să nu permiteți nimănui să intre cu bocancii prăfuiți în 

inimile voastre... 

Să faceți bine și să nu așteptați recompense materiale pentru binele făcut...  

Să nu vă descoperiți inimile, în totalitate, celor din jur, căci atunci cand vă veți aștepta mai puțin 

veți fi răniți în locul vulnerabil vouă... 

Să vă păstrați întotdeauna pacea sufletului și să nu vă gândiți niciodată la răzbunare, căci ,,așa 

cum vă sunt gândurile, așa vă va fi și viața”...(Pr. Tadei) 

Să iertați și să uitați răul pe care vi-l vor face oamenii, pentru că numai așa vă veți putea păstra 

liniștea și lumina sufletească... 

Să fiți luptători puternici, pentru că viața e un câmp de luptă, iar armele pe care trebuie să le 

purtați cu voi pentru a învinge sunt Credința, Nădejdea și Dragostea... 

Să pășiți cu multă răbdare pe treptele vieții, căci scara nu e întotdeauna netedă și impodobită 

doar cu flori... 
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Să fiți responsabili pentru tot ceea ce faceți și să nu vă rușinați de faptele voastre... 

Să aveți compasiune, înțelegere, răbdare și dragoste pentru cei mai mici decât voi... 

Să iubiți dreptatea, dar și pacea...  

Să nu uitați că orice durere, orice obstacol, orice pată de întuneric din viața voastră se poate 

atenua sau poate dispărea, dacă nu vă panicați, dacă luați cele mai înțelepte decizii, dacă aveți alături 

un bun sfătuitor... 

,,Să nu vă părăsiți țara pentru una mai frumoasă și mai bogată, ca să nu vă asemănați copiilor 

care-și părăsesc mama pentru una mai chipoasă”... (N. Iorga) 

Să alegeți să fiți stăpâni în țara voastră și să nu fiți tentați să alegeți bogăția materială, în 

detrimentul liniștii spirituale... 

Să nu uitați că boala cea mai cruntă nu e niciuna dintre cele ce-ți macină trupul, ci este dorul de 

casa părintească și dorul de țară care-ți devorează sufletul... 

Să nu vă pierdeți printre străini și să nu uitați că veți fi mult mai fericiți să fiți stăpâni într-un 

bordei, decât sclavi într-un palat... 

Să nu vă trădați, să nu vă vindeți niciodată țara...să nu o comparați cu altele...să vă iubiți și să 

vă apărați cu prețul vieții patria, poporul și limba română pentru care a curs atâta sânge... 

Să vă iubiți până la jertfă rădăcinile...străbunii, eroii, sfinții, familia, patria, credința dreaptă și 

pe Dumnezeu Care vi le-a dăruit pe toate... 

Vă îmbrățisez cu toată dragostea și prețuirea și vă aștept cu drag, peste ani, să-mi vorbiți despre 

împlinirile voastre! Oricând, sunt aici, în bordeiul dătător de genii, pentru voi...cu un sfat, cu o 

mângâiere, până când iarna vieții mă va potopi cu neaua ei... 

  Cu toată dragostea, împărțită atâtor generații de copii, 

  Prof. Marinela Modiga  

  Clasei a VIII-a D - Promoția 2021 - Într-un senin și răcoros Cireșar... 
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EDUCAŢIA NON-FORMALA 

 

 

P. I. P. MOFLIC ANCUŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA 

 
  

 

• < lat “nonformalis” = în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de 

activitate” 

• Def: Ed. non-formala cuprinde ansamblul activităţilor şi al acţiunilor care se desfăşoară într-

un cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în afară şist. de inv. constituindu-se că o punte între 

cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal 

 

• Obiective: 
 

 

1. să lărgească şi să completeze orizontul de cultură, îmbogăţind cunoştinţele din anumite 

domenii 

2. să creeze condiţii pt. desăvârşirea profesională sau iniţierea într-o nouă activitate 

3. să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate 

4. să contribuie la recreerea şi la destinderea participanţilor precum şi la petrecerea organizată 

a timpului liber 

5. să asigure cadrul de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de 

manifestare a talentelor 

 

• Trăsături:  

 

1. se desf. într-un cadru instituţionalizat, în afară şist. şcolar, cuprinzând  

*activităţi extraşcolare (cercuri pe discipline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri 

artistice, concursuri şcolare, olimpiade, competiţii) 

* activităţi paraşcolare (activ. de perfecţionare şi de reciclare, de formare civică sau 

profesională) 

* activităţi perişcolare (activ. de autoeducaţie şi petrecere organizată  a timpului liber în cadrul 

universităţilor populare, al cluburilor, la teatru, muzee , biblioteci, excursii etc) 

2. conţinuturile şi obiectivele urmărite – în documente special elaborate (au o mare flexibilitate 

diferenţiindu-se în fct de vârstă, sex, categorii socio-profesionale, interesul participanţilor, 

aptitudinile şi înclinaţiile lor) 

3. caracterul opţional al activ. extraşcolare, desfăşurate într-o ambianţă relaxată, calmă, plăcută 

cu mijloace ce atrag, metodologie atractivă 

4. evaluarea – facultativa, fără note/calificative oficiale 

 

• Importanta /Avantaje: 

 

1. centrată pe cel ce învaţa, pe procesul de învăţare nu pe cel de predare 

2. curriculum la alegere, flexibil, variat – activităţi diverse şi atractive 

3. contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea cult. generale şi de specialitate – activ de reciclare 

profesională, de completare a studiilor, de exersare a capacităţii celor superdotaţi 

4. creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber în mod plăcut  

5. foloseşte noi tehnologii comunicaţionale 

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

1510



 

6. este nestresanta – activ. plăcute scutite de evaluări riguroase 

7. răspunde cerinţelor şi necesitaţilor educ. Permanente 

 

• Critici/Limite 

1. promovarea unui activism de suprafaţă, dependent doar de îndeplinirea obiectivelor concrete 

2. avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile 
 

 

EDUCAŢIA INFORMALĂ 
 

• ,lat. “informis/informalis” = spontan, neaşteptat 

• Def: Ed. informala include ansamblul influenţelor cotidiene, spontane, incidentale care nu-şi 

propun în mod deliberat atingerea unor ţeluri pedagogice, dar au efecte educative, ocupând cea mai 

mare pondere de timp din viaţa individului (ac. influenţe nu sunt selectate, prelucrate, organizate 

d.p.d.v pedagogic) 

• Obiective: - nu apar în mod explicit pt că acest tip de educaţie nu-şi propune atingerea unor 

obiective pedagogice – oferă individului ocazia de a adopta anumite atitudini, de a se comporta într-

un anume fel 

• Trăsături: - sunt determinate de multitudinea influenţelor din micro-mediul social de 

viaţă(familie, prieteni, colectivul de muncă, chiar cartierul/stradă) 

ex: copilul care învaţă să vorbească, e corectat 

                părintele/educatorul analizează experienţe zilnice cu copilul 

                evaluarea se realizează la nivelul opiniilor şi reuşitelor  

• Limite/Dezavantaje: 

1. are funcţie formativă redusă (pt. că nu e organizată, instituţionalizata) 

2. de multe ori individul are acces la informaţii în contradicţie cu scopurile educ. formale/non-

formale 
 

NOILE EDUCAŢII 

1. Ed. relativă la mediu  

2. Ed. pentru pace 

3. Ed. pt participare şi democraţie 

4. Ed. economică şi casnică modernă 
 

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE 
 

Repr. variante de organizare şcolară care propun modificări ale anumitor aspecte legate de 

formele oficiale de organizare a activităţii instructiv-educative 

 

1. STEP-BY-STEP 

- promovează modele educaţionale centrate pe elev, educaţia individuală (tot ce se întâmplă în 

viaţă e interdependent) 

- accent pe colaborarea cu familia, pe implicarea părinţilor în conceperea şi organizarea activ. 

din şcoală 

- activ. didactice bazate pe munca în grupuri (copiii să înveţe să-şi dezvolte simţul identităţii şi 

preţuirii de sine, să coopereze, să se respecte, să se integreze) 

- metodologia utilizată -> abordarea individualizată a elevilor ţinând cont de nivelul de 

dezvoltare al fiecăruia (ex. org. centrelor de activitate ce reflectă interesele şi nevoile copiilor: c. de 

alfabetizare, de lectură, de mate, arte, teatru şi jocuri) 

- activ. elevilor – bazate pe cercetare (învaţă prin asociere –ce ştiu/cele noi) 

- elevii sunt evaluaţi prin modalităţi specifice: scaunul evaluării, mapa de lucrări, caietul de 

evaluare 

- atmosfera pozitivă, de încredere 
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2. MONTESSORI 

- îşi propune să înveţe copilul să gândească/acţioneze independent şi responsabil 

- automotivarea -> cheia învăţării complete => copilul şi învăţarea sunt pe 1-ul loc, iar predarea 

şi programă de educaţie pe locul al 2-lea 

- mediul de instruire e bazat pe obiecte mici, uşor de manipulat şi detaliate dpdv vizual 

- metoda de educaţie – bazată pe observarea directă a copilului , pe pregătirea mediului de 

instruire pe baza obs. realizate şi pe conceperea programei funcţie de nevoile copilului 

 

3. WALDORF 

- urmăreşte dezv. personalităţii copilului  , îşi orientează oferta funcţie de particularităţile 

diferitelor trepte de vârstă şi cerinţe  

- un loc important în curriculum: artele, lucrul manual, artizanatul, alte activ. de bază (tors, 

ţesut), limbajul, istorie, geografie, mate, lb. străine 

- clasa: elevi aceeaşi vârstă, nu-şi modifica componentă 

- esenţă: relaţia elev-profesor 

- prof. ţine legătura cu părinţii (întâlniri cel puţin 1 data/lună) 

- prof. preda în cuvinte proprii fără cărţi, iar elevii confecţionează propriile cărţi  

- evaluarea nu se bazează pe probe, teste, extemporale,teze sau examene ci are în vedere toţi 

factorii : scrisul, dedicaţia, fantezia, logica şi flexibilitatea gândirii, stilul, ortografia, cunoştinţele 

reale 

- evaluarea - caracterizare calitativă (ceea ce e pozitiv, critică negativul în leg. cu ceea ce ar 

putea realiza) 
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Despre şcoală şi şcoala de acasă 

 

Prof. înv. primar MOGA RODICA                                                                                

Şcoala Gimnazială, Comuna Poienarii Burchii 

 

Informarea si formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel puţin 

în momentul actual când se învaţă şi online, 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 profesori si părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu 

părinţii iar competenta lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 

trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 

asigure (asociaţiilor) părinţilor asistenta necesară. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si ceilalţi membri ai comunităţii 

se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care 

începe sa funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcolii 

şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 

sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un tâmplar 

nu lucrează in acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşa  şi noi trebuie să ţinem cont de,,lemnul” fiului 

sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi rezistenţa,,capitalului său 

biopsihic” pentru a şti ce putem  face din el  fără prea multe riscuri. In ziua de azi educaţia este un 

fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile 

de copii şi tineri, in scopul pregătirii lor pentru integrarea in societate Menirea şcolii este nu numai 

de a inzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia 

exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care copilul le 

primeşte  sunt cele din familie. In familie se conturează caractere.Atât părinţii cât si educatorii in 

timpul procesului de invatământ trebuie să intervină in numeroase situaţii pentru a corecta  

comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură 

sarcina educării lui cu dascălii si pedagogii din şcoală. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi  

din şcoala este nu numai recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii 

evoluează, părinţii au de infruntat alte şi alte probleme care  se ivesc la o altă categorie de vârstă  şi 

care se repetă la generaţiile următoare.  

Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură 

într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor 

şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că 

indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în 

educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, 

reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite atat la părinţi, 

cât şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere  un surplus de 

efort din punct de vedere material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din părerile divergente  

privind  responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea de  alegere a 
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şcolii, de către parinţi, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul 

pedagogic şi datoria parentală, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală.  

In acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe profesori 

specializaţi sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să aibă relaţii obişnuite 

de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile elevilor, iar consilierii 

specializaţi - pentru cazuri dificile. 
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ÎVĂṬĂMȂNTUL ON – LINE ŞI TRADIṬIONAL 

 

Întocmit, Mogîldea Petronela Geanina 

 

„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 

 

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări în 

comportamentele copiilor. 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 și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor 

prin conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. 

În predarea 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. 

La vârsta prescolara, copiii au nevoie să fie conectați cu ceilalți. Educatorii ar trebui să țină cont 

de nevoia copiilor de continuitate, părinții trebuie să înțeleagă că este important pentru copiii să își 

vadă educatorii, colegii și să se conecteze cu ei. Este nevoie, așadar, de o altă perspectivă asupra 

copilului. 

Când zicem predare on-line, nu vorbim practic de o predare, ci de o experiență. În centrul 

învățării se află copilul. Când planificăm o activitate, trebuie să ne gândim la ce tip de experiență va 

avea copilul, nu la ce trebuie el să învețe.  

Când vedem această oportunitate ca pe o experiență pentru copii și pentru noi, abordarea 

sesiunilor online va fi diferită. Un lucru de care trebuie să ținem seama este cum diferențiem predarea 

online pentru preșcolari.  

Pentru a construi o experiență benefică în predarea online, trebuie respectate câteva principii: 

nevoia de mișcare, folosirea muzicii,  implicarea copiilor în activități, structura 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.  

Dacã vom încerca sã facem o comparaţie între învãţarea on-lineşi învãţarea cu prezenţã fizicã, 

la vrâstele mici, învãţarea cu prezenţaã fizicã în sala de clasã este esenţialã pentru formarea cât mai 

armonioasã a celor mici, aceasta fiind mult mai complexã şi rãspunzând tuturor cerinţelor acestora.  

Dar având în vedere situaţia pandemicã de la nivel mondial, a trebuit sã ne adaptãm şi predãrii 

on-line, aceasta fiind o adevãratã provocare pentru preşcolari, dar şi pentru educatoare.  
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Viziune proprie asupra învățământului tradițional și cel online 

 

Prof. înv. preșcolar: Mogoș Vasilica                                                                                 

G. P. N. BURDEA 

 

 

Conform proiectului CRED – (,,Curriculumul relevant, educație deschisă pentru toți”) propus 

de Ministerul Educației este  necesar ca sistemul de învățământ românesc să fie unul dinamic; tocmai 

din acest motiv,  noi  trebuie să ne adaptăm permanent noilor tehnologii și să valorificăm toate 

avantajele oferite de acestea, atingând la final performanța și excelența procesului instructiv-educativ 

desfășurat în incinta unităților de învățământ. 

Odată cu pandemia de coronavirus, învățământul tradițional a suferit numeroase modificări, 

indiferent de nivelul învățământului (preșcolar, primar, gimnazial, liceal și universitar). Deși s-au 

depus numeroase eforturi spre menținerea unei educații de calitate, învățământul tradițional și-a 

pierdut din valoarea sa inițială, în special la desfășurarea lucrului și activității didactice cu cei mici. 

Din punctual meu de vedere, învățământul acesta în sistem online a adus și anumite avantaje 

dintre care amintesc: 

a) Acesta a fost binevenit pentru cadrele didactice, deorece chiar și cei mai în vârstă si-au 

însușit anumite abilități în ceea ce privește utilizarea laptopului, scrierea unor scenarii și sugestii de 

activități în Microsoft Word, crearea unor prezentări interesante cu ajutorul programului Power Point, 

noi tipuri de jocuri de atenție, memorie și puzzle-luri (Woordwall, Padlet etc). 

b)  De asemenea, profesorii și-au întărit comunicarea cu familiile copiilor, în învățământul 

preșcolar acest nou mod de învățământ neputându-se desfășura fără participarea activă a părintelui. 

La începutul acestui nou sistem de predare a fost extrem de dificilă conectarea pe platformele de 

lucru, Adservio și ulterior Google Classroom, dar cu timpul chiar și unii preșcolari de grupă mare 

reuseau să se conecteze fără ajutor (mai ales pe Whats app). 

c)  În ceea ce-i privește pe cei mici, sistemul online a avut ca efect pozitiv trezirea interesului 

pentru utilizarea calculatorului și a aplicațiilor ce vor fi utile în viitorul lor apropiat, auto-învățarea și 

lucrul independent necesar odată cu intrarea în învățământul primar. 

Extrem de importantă a fost însușirea și respectarea unor reguli de igienă; la acest lucru au 

contribuit ilustrațiile și cântecelele prezentate despre cum să ne menținem sănătoși și astfel să ne 

protejăm atât pe noi înșine, cât și pe cei din jurul nostru. 

d) Pentru mine personal, acest învățământ online a fost un beneficiu, deoarece am descoperit 

idei foarte interesante și creative pe canalul de Youtube: ,,Grădinița online – totul va fi bine” pe care  

am continuat să le abordez și din momentul în care ne-am reîntors la învățământul tradițional (față în 

față). 

În continuare voi prezenta pe scurt și prin prisma proprie  câteva dezantaje ale învățării online:  

a) spre deosebire de școlari, cei mici au simțim foarte mult lipsa învățământului tradițional și 

implicit a jocurilor cu ceilalți colegi și prieteni. Am observant că lipsa interrelaționării și socializării 

copiilor i-au fcut pe aceștia să fie mult mai agresivi și închiși în lumea lor. 

b) Totodată, datorită problemelor tehnice (lipsa conexiunii la internet), neparticipării active la 

întâlnire pe meet, dezinteresului și disponibilității scăzute a părinților (datorită serviciului de zece 

ore), cunoștințele preșcolarilor s-au diminuat considerabil, iar motivația lor pentru învățare a scăzut. 
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Acest lucru a fost inevitabil, deși celor ce nu se conectau la activitățile online le duceam săptămănal 

mult mai multe fișe de lucru. 

c) În sistemul de învățământ online, evaluarea nu s-a putut desfășura în parametri normali, 

deoarece părinții de multe ori răspundeau ei sau le șopteau copiilor răspunsurile la întrebările adresate. 

În momentul în care ne-am reîntors fizic la școală/ grădiniță, am avut misiunea dificilă de a-I 

ține pe copiii la distanța minimă de siguranță (1,50m), fapt care i-a afectat pe preșcolari, ei fiind 

învățați să realizeze sarcinile activităților pe echipe și în grupuri. 

În concluzie, pe durata învățării online, procesul instructiv-educativ a suferit pierderi 

iremediabile prin prisma lacunelor și oboselii survenite, datorată statului îndelungat în fața 

dispozitivelor electronice (laptop, calculator, tablet sau telefon).    

Marea provocare a desfășurării acestui sistem online la vârsta preșcolară o reprezintă 

identificarea unor metode și mijloace de învățare care să fie adecvate vârstei și situației actuale; de 

aceea, cadrele didactice au capătat competențe digitale, realizând propriile materiale cu ajutorul web-

site-urilor și al aplicațiilor găsite pe internet. 
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE 

 

Prof. Înv. preşc. MOISE CORINA                                                                             

Grădiniţa cu P. P. Nr. 47 Ploieşti 

  

Existența umană este condiționată de procesul de învățare. Pentru a se adapta contextului socio-

istoric omul este nevoit să învețe să cunoască mediul înconjurător, ceilalți oameni și ce mai profundă 

formă, să-și autodepășească condiția cognitivă și practică. 

Tehnologia a evoluat în secolul curent atât de mult încât s-a împletit cu actul educațional. 

Învățământul on-line reprezintă cea mai actuală formă de învățare, apreciată de către elevi și cadre 

didactice. Aceasta formă așternativă asigură continuarea educației în condiții de autoizolare impuse 

de intemperii, fie medicale fie meteorologice.  

Indiferent de concepția pozitivă sau negativă a oamenilor cu privire la integrarea tehnologiei, 

rămâne o direcție a dezvoltării ce nu poate fi oprită. Domeniul învățământului a cunoscut o schimbare 

dramatică, fără îndoială pe planul formării profesionale cadrelor didactice. Ca orice schimbare, există 

atât beneficii cât și dezavantaje. 

Din punct de vedere al recomandărilor psihologice și medicale, copilului nefiind recomandat 

să petreacă o perioadă îndelungată în fața dispozitivelor digitale se adoptă mijloacele de predare-

învățare asincronă și sincronă. Metodele de învățare sincronă presupun întâlnirea virtuală a unui grup 

de elevi alături de educator la un moment comun. În această etapă se fac cunoscute elevilor noțiunile 

elementare pentru o lecție, dorindu-se asigurarea unui proces egal pentru fiecare subiect implicat.  

Ulterior, se trece în etapa asincronă ce presupune studiul individual al elevilor având ca suport 

materialul didactic postat de către educator pe platforma digitală. Avantajul este acela de a putea 

accesa informațiile în orice moment al zilei și în orice loc. Bineînțeles, libertatea de a își alege 

materialul digital de pe care să învețe oferă elevului posibilitatea de a consolida încrederea în sine și 

dezvoltarea metacogniției. 

Balansând efectele aduse de schimbarea educațională, se observă un dezavantaj evident anume 

accesul inegal la resursele digitale. În urma unei statistici realizate în România, peste 800.000 de elevi 

nu au un device conectat la internet. Astfel, continuare studiilor educaționale este inconsecventă 

pentru acest eșantion de subiecți. Pentru ameliorarea lacunelor cognitive și pregătirii educaționale  

corespunzătoare cadrele didactice recurg la metode alternative. Una dintre acestea este transmiterea 

în format scris a fișelor de lucru și materialelor prin diferite mijloace, fie prin poștă fie personal unde 

este posibil și necesar din cauza domiciliului elevului aflat într-o zonă dezavantajată.     

Un alt beneficiu indubitabil îl constituie resursele educaționale deschise folosite de către cadrele 

didactice pentru a capta atenția elevului și pentru a asigurarea unui feedback favoribil într-o lecție 

sincronă. În ciuda faptul că pentru om interacțiunea socială este necesară pentru o evoluție constantă 

pe diferite planuri, fie social sau cognitiv, se înlocuiește într-o proporție crescută interacțiunea prin 

rezultatele oferite de completarea exercițiilor digitale de pe diferite platforme, precum Wordwall. 

Coroborând beneficiile și limitele aduse de implementarea învățământului on-line se poate 

afirma faptul că internetul este o metodă modernă eficientă în învățare. Pentru clasele preșcolare și 

școlare mici tehnologia capată influențe ludice ce încurajează procesul educațional. Iar pentru clasele 

gimnaziale și liceale se formează o motivație intrinsecă puternică de a utiliza în mod eficient resursele 

digitale pentru nevoile profesionale după bunul plac. 
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Grădinița online, o mare provocare 

 

Prof. Moldovan Cătălina,                                                                                             

Grădinița nr. 73, București 

 

Ultimul an de la declanșarea pandemiei de Corona virus a constituit o adevărată provocare 

pentru aproape toți factorii implicați în educație, deoarece multe activități s-au mutat în mediul on-

line, mediu pe care am fost nevoiți să-l acceptăm în viața noastră mai mult decât ne-am fi dorit poate, 

unii dintre noi.  

De ce a fost o provocare? Până la urmă aproape toată lumea este familiarizată cu computerul, 

cu navigarea pe internet… Copiii par a se naște deja experți în butonat laptopuri, tablete etc. Și cu 

toate acestea, adevărata provocare a constituit-o aducerea învățăturii din sala de clasă în on-line. De 

ce? Din cauza lipsei conexiunii sufletești, s-ar putea spune, nu a celei la internet.  

Ca și profesor pentru învățământul preșcolar cultivi în relația ta cu copiii empatia, umorul, 

toleranța, dragostea pentru oameni, răbdarea, optimismul, încrederea…Nenumărate trăiri sufletești 

care pătrund cu greu dincolo de ecran. 

Deși s-ar putea crede aparent că lumea școlii este una dominată de cognitiv, ea se bazează de 

fapt pe multă afectivitate, deoarece este o lume formată în exclusivitate din ființe umane care sunt 

nevoite să interacționeze afectiv, înainte chiar de a învăța să se exprime uneori. Imaginați-vă copiii 

de trei ani participând la activități sincron, fără a putea relaționa direct cu colegii lor… 

Dificultatea adaptării metodelor de lucru nu au avut-o numai profesorii, ci în cea mai mare parte 

părinții. Orice activitate sincron desfășurată cu preșcolarii presupunea participarea activă sau pasivă 

a unui adult. Unii părinți au trăit revelația consecințelor propriilor concepții educative.  

Deseori provocarea nu mai era aceea de a-l ajuta pe copil să învețe, ci de a-l determina să stea 

pe scaun, să asculte etc. Deprinderile pe care le formam noi zi de zi în sala de grupă, au intrat de data 

aceasta în grija părinților, iar lucrul acesta nu a fost deloc ușor.  

Cu toții a trebuit să facem față unor provocări mai mari sau mai mici, dar poate că pe cele mai 

grele le-au trăit copiii și mă refer aici, în primul rând, la preșcolari.  

Le-am cerut să stea în case din cauza unor inamici invizibili și de neînțeles, chiar. Le-am cerut 

să-și privească proprii părinți ca pe profesori, iar casa/camera ca pe sala de grupă. Le-am cerut să fie 

prezenți într-o grădiniță, care nu era grădiniță, de fapt, unde nu se prea putea juca cu nici un alt copil. 

Și cu toate acestea, încercam să ne jucăm…  

 

Oare peste cât timp ne vom da seama dacă am făcut cu adevărat față provocărilor? 
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Activități integrate cu resurse multiple - on-line 

 

MOLDOVAN CODRUȚA MARIA                                                                              

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU TÂRGU MUREȘ 

 

 

BUBURUZA 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Textul Buburuza, dupa Eugen Jianu 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=100 
 

Citește textul de minim 5 ori și apoi poți rezolvă jocurile propuse 

Jocuri 

Textul buburuza- exerciții de înțelegere a textului 

https://quizizz.com/admin/quiz/5eabc07d6c1088001b63efa8 

Buburuza vocabular https://learningapps.org/11659117 

Vocale si consoane https://learningapps.org/11658573 
 

Te invit să descoperi și alte povești cu buburuze. Te rog să completezi o fișă de lectură! 

https://opovestemagica.ro/2016/03/15/buburuza-lucy/ 

https://www.claudiagrozalazar.ro/buburuza/ 
 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE  

Îți propun un cântec vesel. Vrei să îl cântăm împreună?  

(Cântecul Ghiocelul și Buburuza) https://www.youtube.com/watch?v=ej48iQbekdc 

AVAP 

Vrei să înveți cum se desenează o buburuză? Deschide link-ul și vei afla! Sunt curioasă cum te 

descurci. Poți să fotografiezi desenul făcut de tine! 

https://www.byoana.ro/hobby/desen/item/buburuza 

Haideți șă realizăm o buburuză din hârtie! 

https://www.facebook.com › ... › Videos › Buburuza 

 Realizare lapbook BUBURUZA - provocarea săptămânii 
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Află cât mai multe informații despre insecte  

https://www.twinkl.ro/…/lumea-insectelor-prezentare-power-p… 

 

Vizionarea filmului Ciclul de viata la buburuza – 

https://www.youtube.com/watch?v=VWAKRKoRVqw 
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ŞCOALA ONLINE SI ŞCOALA TRADIŢIONALĂ 

 

Prof. Moldovan Cristina Zenovia                                                                                         

Sc. Gimn. “Miron Neagu” Sighisoara, Jud. Mures 

 

Mulţi profesori au fost puşi în postura de a învăţa pe viteză înainte diferite metode moderne de 

predare din cauza pandemiei. La început am fost speriată de cum am să mă adaptez, sau cum voi reuşi 

să folosesc tehnica modernă, care, cȃnd era lumea mai dragă îţi făcea cȃte-o surpriză. Am apelat la 

început la telefonul personal şi la aplicaţia pe care o foloseam pentru comunicare cu persoanele dragi 

aflate la distanţă.  

Am comunicat cu elevii lecţiile, pot spune cu destulă greutate ţinȃnd într-o mănă telefonul şi în 

cealaltă pixul sau creionul pentru a scrie ceea ce le spuneam. Practic am înlocuit tabla şi creta cu o 

foaie şi un creion. 

Am urmat diferite cursuri online din proprie voinţă, pentru că mi-am dat seama că trebuie să 

preiau din experienţa altor profesori. Aşa că am învaţat să folosesc diferite aplicaţii atractive, dar în 

acelaşi timp educative. Am aflat cum să folosesc platforma Teams la care, şcoala la care predau, s-a 

înscris la un moment dat. Cel mai important instrument pe care l-am achiziţionat a fost o tabletă 

grafică ce mi-a uşurat enorm comunicarea pe care am avut-o cu elevii mei.    

Mi-am dat seama că putem să învăţăm împreună noutăţile chiar ajutȃndu-ne între noi colegii. 

Asfel, dacă eu aflam de o platformă sau o aplicaţie, o spuneam şi altor colegi şi invers.  

Pot spune că a fost o experienţă de învăţare şi adaptare rapidă şi că noi, cadrele didactice ne-

am putut adapta, dar totuşi şcoala tradiţională e cea pe care… elevii o preferă. Aceştia spun că înţeleg 

mai bine, se concentrează mai bine, sunt supravegheaţi mai bine de privirea severă a profesorului.  

Am observat după orele online, că sunt elevi care nu se mai concentrează pentru 50 minute, sau 

nu scriu tot de pe tablă, sau se uită pe pereţi. A apărut un fenomen al orelor online de a nu-şi deschide 

camerele, din diferite motive. Cum nu poate să îi oblige nimeni, a ajuns să fie un fenomen de masă. 

Aşa că ei, fie că erau distraşi de altceva, fie îşi lăsau mijloacele tehnice să deruleze ora, aceştia nefiind 

la oră. 

Am ajuns la concluzia că te foloseşti de mijloacele moderne, de aplicaţii, de platforme, pentru 

că ne uşureaza munca, dar profesorul nu poate avea acelaşi randament ca atunci cȃnd se merge fizic 

la şcoală, cȃnd citeşte pe chipurile elevilor dacă este înţeles mesajul transmis.  

Comunicarea este din mai multe puncte de vedere mai eficientă atunci cȃnd este scoală fizică, 

mai ales cȃnd ai o evaluare. Din păcate elevii au devenit nişte profesionişti în a trişa atunci cȃnd e 

vorba de teste. Tehnica pe care o deţin şi capacitatea de a folosi tehnica modernă, face ca evaluarea 

să nu fie una fidelă sau reală.  

Sper că toţi am învăţat din această experienţă, de a ne adapta la situaţii imprevizibile, dar trebuie 

să apreciem că profesorul nu poate fi înlocuit cu o maşină, că elevii trebuie să înveţe într-un mediu 

normal şi anume o sală de clasă, să socializeze cu cei din jurul lor.  

Să se bucure şi profesorii şi elevii de chipurile celor din jur nu să ne mulţumim cu iniţialele ce 

ne apar pe ecranul laptopului.  
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Educație fără frontiere 

 
 

Prof. înv. primar MOLDOVAN ELENA RODICA 

Colegiul Tehnic Constantin Brancusi Petrila, Judetul Hunedoara 
 

 
Cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele durabile pe care le are 

asupra dezvoltării ulterioare a acestuia este copilaria. 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 
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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 

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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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE - PLATFORME ȘI RESURSE 

 

Prof. înv. preșc.: Moldovan Ionela                                                                                            

G. P. P. N. Nr. 1, Târgu Neamț 

 

 

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. 

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 înv ăţării de acasă) Un aspect motivant pentru cadrele 

didactice î l reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. În următoarele slide-

uri vă prezentăm câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale car e 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. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 

ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utili zată de către cadrele didactice din România. Se 

cr eează conturi gratuite pentru profesori (contul șco lii nu are limită de timp.  

Preșcolarilor și părinților acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poat e desena, colora, 

face operații matematice sau ad notări pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în 

calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru preşcolari p entru a încuraja munca în grupuri 

mici. (Breakout rooms) Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video. 

https://zoom.us/  

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 opti unea de meet 

care anterior a fost doar platită. 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 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. https://meet.google.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. 

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, crea 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 aici: 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 utile 

găsiţi aici: https://issuu.com/ 

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 jocur i interactive pentru susținerea 

învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. (De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Pu zzle, Rebus, 

Adevărat sau Fals, Sortează, Ch estionare, Spânzurătoare, Deschide cutia et c); Este un instrument 

digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net. 

Quizizz - Este un instrument on-line 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, 

precum şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin. 

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. 

Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării,’’ 

astfel evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată 

o sursă a soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL ACTUAL 

 

Profesor de psihopedagogie specială,                                                                      

MOLDOVAN LUCREȚIA RODICA, 

C. S. E. I. Nr. 2, BISTRIȚA 
 

 
Întotdeauna când vorbesc despre învățământul românesc trăiesc o emoție covârșitoare, simțită 

de fiecare dată la fel de intens, referitor la faptul că au trecut atâția ani, refuz să-i mai număr, au trecut 

ani și ani iar o direcție clară, puternic trasată și convingătoare lipsește în continuare în acest domeniu 

strategic, l-aș denumi eu, fiindcă noi, profesorii, ”facem oameni”.  

Au fost atâția oameni cu suflet mare, cu idei, cu viziuni. Au fost atâtea încercări de a reforma 

sistemul de învățământ, de a-l inova, de a-l face compatibil cu timpurile și circumstanțele pe care le 

trăim, de a-l plia pe așteptările, expectanțele copiilor, adolescenților și tinerilor, care sunt partea VIE, 

beneficiarii direcți, cum li se spune mai nou, ai procesului instructiv-educativ desfășurat, susținut, 

angrenat pe tărâmul magic al școlii.  

Spun magic, fiindcă am credința și convingerea, comparând cele două dimensiuni în care am 

făcut educație în ultimii doi ani școlari, on-line și „face to face”, și punând în balanță posibilitățile 

infinite și variate pe care le oferă sistemul on-line (dacă ai resurse la dispoziție, cunoștințe și abilități 

digitale, aparatură la un nivel mediu spre performant, idei, viziune și dorință de a atrage, menține 

interesul și convinge elevul că timpul petrecut cu/alături/împreună cu profesorul și colegii de clasă, 

în fața calculatorului, nu este un timp PIERDUT!), cu prezența fizică la școală, acea prezență a 

profesorului incredibil de autentică, reală, umană în fața elevilor săi, cu „meșteșugul” și „dragostea” 

cu care profesorii vin și fac educație în mijlocul elevilor, existența acelei „apropieri” de necontestat 

dintre profesor și elev, elev și elev, oameni mari și mici care pășesc pragul școlii dimineața devreme, 

iar apoi merg spre casă la amiază, după-amiaza sau seara târziu, în funcție de forma de învățământ în 

care sunt cuprinși (nu-mi place termenul de „înmatriculat”, atribuit unui elev), nu pot să exprim decât 

o simplă și singură concluzie: când îți dorești cu adevărat, poți „face educație” în orice fel, tot ceea 

ce  contează este să petreci alături de elevii tăi TIMP DE CALITATE, un deziderat al școlii 

prezentului, un deziderat al umanității în cele din urmă, fiindcă această expresie eu o traduc, o înțeleg 

astfel: e un timp în care te dezvolți, evoluezi. Iar fie că te joci cu ei, sau citești cu ei, sau faci calcule 

matematice, sau privești un material incitant despre deșertul Sahara, sau te amuzi de gluma spusă de 

unul dintre ei, important e să ne păstrăm menirea de dascăli și să încercăm permanent să le insuflăm 

bunătate, dragoste, empatie față de cei din jur, să-i provocăm mereu și „să-i așezăm și să-i construim” 

în matrițe de OAMENI BUNI.  

Eu consider că umanitatea primează în fața a orice. Învățându-i să fie atenți, receptivi, deschiși, 

grijulii cu cei din jur, să-i accepte așa cum sunt pe oamenii din jurul lor, elevii noștri vor reuși să 

creeze ARMONIE în ei înșiși și să trăiască în armonie alături de ceilalți.  

Toți elevii sunt binecuvântați la sfărșitul unei zile de școală, fiindcă acea zi a mai sădit un infim 

gram de bucurie, curiozitate, uimire, emoție, umanitate altfel spus, în ființa lor. Vin de multe ori acasă 

de la școală și simt o imensă bucurie. Pentru cei care nu-și desfășoară activitatea în cadrul școlii ar fi 

inutil să traduc o astfel de emoție.  

E acea bucurie că unul dintre elevii tăi a scris azi o literă corect, că cineva azi a citit un cuvânt 

polisilabic pe silabe, că cineva care nu trasa semne grafice la început de clasa I, acum scrie și citește, 

că unul dintre elevi te-a surprins într-un mod neașteptat, fiindcă a știut ce înseamnă un cuvânt nu 
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foarte uzual și destul de dificil de surprins sensul, iar el chiar a reușit să-l înțeleagă și să-l explice și 

celorlalți. Astfel de lucruri mici și mari ne aduc bucurie în suflet, iar oboseala, epuizarea resimțită de 

multe ori la sfărșitul unei astfel de zile parcă se estompează, se risipește.... în ochi curioși, sclipitori, 

în zâmbete sincere, în cuvinte frumoase, în vise ce prind contur încet, dar sigur, în sufletul celor mici 

și mari, copii, tineri și adulți deopotrivă. 

Închei astfel, exprimându-mi speranța și încrederea în ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, iar 

comparația permanentă cu alte sisteme de învățământ din alte state mă dezamăgește și mă 

descumpănește.  

De ce tot timpul aducem alte modele din afară în fața noastră, ne tot minunăm cât de bine sunt 

puse la punct, cât de bine funcționează etc, iar sistemul nostru de învățământ îl tot reformăm... dar 

nu-l mai reformăm!?! Haideți să o facem odată, direct, profund, transparent, dureros dacă așa trebuie, 

dar haideți să fim hotărâți! Made in Roumanie! 
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Învățarea între on - line și tradițional 

 

Profesor învățământ primar: Moloce Rodica                                                                  

Școala Gimnazială ,,Samson Bodnărescu” Gălănești, Suceava 

 
În citatul, ,,Un om care nu învață nimic făptuind e un surd punând întrebări al căror răspuns îl 

știe; e un turist modern plecând să vadă pajiștile cu aceeași ochi cu care le văzuse acasă fotografiile 

acestora”, Noica se referă la necesitatea de a spori gradul în care școala trebuie să se lege mai mult 

de aplicație, de realitatea societății în care trăim, care se află într-o continuă schimbare în toate 

domeniile, astfel fiind necesară și evoluția oamenilor care trăiesc în ea. 
 

În ultima perioadă, atât noi profesorii cât și elevii, dar și părinții, am trecut peste o mulțime de 

provocări, să rezolvăm problemele cu care ne-am confruntat și să ne adaptăm în cel mai scurt timp 

noilor tehnologii. 

 

Din experiența mea din această perioadă, aș vrea să evidențiez importanța îmbinării educației 

on-line cu educația tradițională. Deși sunt păreri pro și contra, consider că aceste stiluri educaționale 

au și puncte forte, dar și puncte slabe, depinde de dibăcia cadrului didactic de a le îmbina pentru a 

motiva elevii să participe cu plăcere la activitatea didactică în scopul formării competențelor. 
 

Consider că educația clasică, cea care a pus bazele educației și învățării din cele mai străvechi 

timpuri, 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. 

 

Învățarea digitală a ajuns să joace un rol important în educație, deoarece îi face pe elevi să 

învețe mult mai ușor, cu efort minim.. În plus, găsesc toate informațiile de care au nevoie pe care ar 

fi păcat să nu le folosească. 
 

Deoarece, educația 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 

învățare. 
 

Părerea mea este că, metodele tradiționale nu trebuie eliminate ci perfecționate. Însă, educația 

digitală nu ar supraviețui fără cea tradițională, deoarece un calculator, telefon, tabletă nu ar putea 

înlocui sfatul sau îndrumarea unui profesor, plăcerea de a răsfoi și de a citi o carte.  
 

Bibliografie: 

- C. Noica, ,,Jurnal filosofic”, Editura Humanitas, București, 1990; 

- Laurențiu Șoitu. Rodica Diana Cerchiu, ,,Strategii educaționale centrate pe elev”, București. 

2006; 

- https://blog.scoala365.com/2018/11/22/beneficiile-educatiei-digitale-vs-metodele-educatiei-

traditionale/. 

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

1529

https://blog.scoala365.com/2018/11/22/beneficiile-educatiei-digitale-vs-metodele-educatiei-traditionale/
https://blog.scoala365.com/2018/11/22/beneficiile-educatiei-digitale-vs-metodele-educatiei-traditionale/


 

Cele mai bune sisteme de învățământ din lume 

 

 
Prof. înv. preșcolar Mone Mirela 

Grădinița cu P. P. nr. 8 Alexandria 

 
 

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. 

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%. 

Barbados 

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”. 

Irlanda 

Majoritatea școlilor secundare din Irlanda sunt deținute și gestionate în mod privat, dar finanțate 

de stat, însă există și școli profesionale. 
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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, sub Estonia, Canada și Finlanda. 

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. 

Belgia 

Belgia are patru tipuri diferite de școli secundare, și anume școlile secundare generale, școlile 

secundare tehnice, școlile de învățământ secundar profesional și instituțiile de învățământ secundar 

de artă. 

Comisia Fulbright din SUA, care organizează schimburi de experiență între studenți cu Belgia 

și Luxemburg, spune: Educația are o prioritate ridicată și deține cea mai mare pondere din bugetul 

anual al guvernelor regionale în Belgia. Sistemele complete de școli publice și private sunt disponibile 

tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, fără costuri sau cu costuri mici”. 

Elveția 

Doar 5% dintre copii merg la școli private în Elveția. Lecțiile sunt predate în diferite limbi, în 

funcție de regiunea elvețiană din care fac parte, germana, franceza și italiana fiind cele mai des 

întâlnite limbi de predare. De la școala secundară, copiii sunt triați în funcție de capacitatea fiecăruia. 

Finlanda 

Sunt ani buni de când Finlanda surclasează toate topurile țărilor cu cele mai bune sisteme de 

învățământ din lume, iar asta pentru că nu are un sistem de linie. Toți copiii, indiferent de capacitatea 

lor, învață în aceleași clase. Ca rezultat, gaura dintre cei mai slabi și cei mai buni, este cea mai mică 

din lume. Școlile finlandeze oferă foarte puține teme pentru acasă și impune un singur test obligatoriu 

la vârsta de 16 ani. La testele PISA de anul acesta, Finlanda s-a clasat pe locul 3 fiind devansată de 

Estonia și Canada. 
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CONCURSURILE ȘCOLARE ON - LINE 

 

 

Prof. BALTAG MONICA 

CSEI Suceava 
 

 

 

Concursurile sunt competiții școlare pe discipline de studiu/domenii de pregătire, 

interdisciplinare și transdisciplinare, care au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe 

școlare înalte sau care au interese și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, 

cultural-artistic, socio-uman sau sportiv. Acestea promovează valorile culturale și etice fundamentale, 

spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală. Indiferent de domeniul lor sau 

de premiul oferit, prin competiţiile şcolare se stimulează creativitatea şi gândirea critică, se oferă 

motivația atât de necesară în procesul de învățare, se conturează talente, abilități și cunoștințe, 

contribuind la dezvoltarea personală și profesională a elevilor. 

Concursul este un exercițiu de punere în valoare a posibilităților unui candidat în perspectiva 

unei învățări de performanță. Se naște un context de maximizare a unor predispoziții, a unor capitaluri 

genetice sau culturale cu care unii școlari sunt înzestrați. Concursul este un moment de testare a 

propriilor achiziții, de gestionare a emoțiilor, de asumare a unor exerciții sau consecințe decizionale. 

El poate conduce la întărirea unor percepții, la construirea sau afirmarea stimei de sine, la conturarea 

unei maniere de a înfrunta precaritățile vieții. Elevii nu sunt egali și, ca urmare, fiecare are nevoie să 

fie antrenat în raport cu predispozițiile pe care le poartă. Un învățământ modern trebuie să asigure 

această diferențiere a prescripțiilor avansate, a somațiilor valorice, a așteptărilor preconizate. 

Concursurile şcolare fac parte din seria de activităţi extracurriculare la care elevii pot  lua parte 

opţional sau după recomandarea cadrului didactic corespunzător. A participa la un concurs înseamnă 

a învăţa să accepţi că te poţi încadra într-una din cele două categorii: cei care pierd şi cei care câştigă. 

Pentru un copil, această lecţie poate fi mai uşoară sau mai grea, în funcţie de felul în care trăieşte 

această experienţă. 

Participanţii acestor concursuri sunt puşi într-o continuă competiţie, încercând atât să iasă în 

evidenţa în domeniul respectiv cât şi să obţină "premiul cel mare". Care este acest "premiu"? Ei bine, 

de cele mai multe ori, o simplă diplomă. Însă ce oferă cu adevărat aceste concursuri nu numai 

câștigătorilor, dar tuturor participanţilor, este o sursă inepuizabilă de motivaţie care le oferă copiilor 

dorinţa de aprofundare şi perfecţionare într-un domeniu anume. 

Trebuie să spunem elevilor noștri care sunt avantajele participării la concursuri școlare și 

extrașcolare: 

- Valorificarea interesului pentru un anumit domeniu.  

- Învăţarea unor lucruri sau abilităţi noi. Pregătindu-se pentru un concurs, un copil are ocazia 

să înveţe ce înseamnă perseverenţa, răbdarea şi responsabilitatea. 

- Testarea cunoştinţelor asimilate. Concursurile şcolare sunt o modalitate de a verifica nivelul 

de pregătire la care se află copilul. 

- Învaţă să facă faţă eşecului. Un rezultat slab la un concurs sau ratarea unui loc pe podium pot 

fi ocazii de a învăţa să facă faţă eşecului.. 

- Creşterea stimei de sine. Atunci când participarea la o competiţie se încheie cu un rezultat 

bune, copilul învaţă să aibă încredere în sine şi descoperă că şi-a depăşit limitele.  

- Concursurile şcolare mai stimulează spiritul de iniţiativă, abilităţile sociale şi de comunicare, 

imaginaţia şi le oferă o nouă oportunitate de a asimila cunoştințe noi.  
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La școala noastră, un grup de profesori dedicați organizează Concursul interjudeţean / 

interregional “Copiii Europei”-9 mai, ajuns acum la ediția a 7 a. Datorită dituației pandemice, ultimele 

două ediții s-au sesfășutat on-line. 

Prin intermediul expoziţiei-concurs “Copiii Europei”, care s-a desfăşurat on-line, se abordează 

o temă de actualitate şi de larg interes, care va îmbunătăţi abilităţile de comunicare şi sociale ale 

participanţilor. Tematica propusă valorifică experienţele elevilor referitoare la Uniunea Europeană, 

cunoştinţele acestora despre valorile şi principiile promovate, oferind participanţilor şansa de a se 

exprima plastic, creativ, original. 

Această activitate extraşcolară reprezintă spaţiul care permite transferul şi aplicabilitatea 

cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învășământ.  

Promovarea proiectului s-a realizat prin mediatizarea pe site-ul www.centrulscolarsv.ro şi pe 

pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/CopiiiEuropeiCSEI/?ref=br_rs. A tras 

anul acesta un număr mare de participanţi (peste 400 elevi, 150 cadre didactice, atât din judeţul nostru, 

cât şi din cel puţin alte 10 judeţe ale ţării). 

În proiect au fost implicați și elevi din diferite categorii de risc: provenind din familii 

monoparentale sau cu părinți care muncesc în străinătate. Implicarea în proiect i-a sprijinit emoțional 

și le-a dat curajul să depășească situația familială. Printre elevi se regăsesc și cei cu rezultate modeste 

la învățătură, dar care au înclinații artistice, fiind astfel promovate, sau elevi timizi care au fost 

încurajați să-și prezinte creațiile și rezultatele. 
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ON LINE SAU TRADIȚIONAL LA GR ĂDINIȚĂ?  
 

 

MONTOI MIOARA LUMINIȚA  

GRĂDINIȚA P .  N.  NR.  3  OȚELU -ROȘU  

JUD.  CARAȘ -SEVERIN  
 

 

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. 

S-a demonstrat că profesorii/elevii de succes online tind să împărtășească următoarele 

caracteristici: auto-motivație, abilitate de organizare și gestionare a timpului, familiarizarea cu 

calculatoarele și internetul, nevoia de resurse, capacitatea de a genera întrebări și soluții. Învățământul 

on line reprezintă o tema pentru reflecția umanității.  

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. 

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

1534



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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Educație fără frontiere! (exemple de bune practici)                                             

PROVOCAREA ZILEI ...                                                                            

CONSTRUIEȘTE UN HOTEL PENTRU INSECTE 

 

PROF. Mora Elena Mihaela                                                                                         

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA, BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

În această perioadă  de învățare online ne confruntăm cu foarte multe provocări pentru care nu 

aveam pregătit un scenariu didactic. Pentru că acum învățarea se petrece acasă, am propus o activitate 

practică ușor de realizat în familie, intitulată ” PROVOCAREA  ZILEI ... CONSTRUIEȘTE UN 

HOTEL PENTRU INSECTE” 

Acum că a venit primăvara grădina ta sau a bunicilor are nevoie de ajutor,insectele au nevoie 

de ajutor, privește spre viitor. Dacă ai putea să faci ceva pentru a elimina utilizarea subtanțelor 

chimice, pentru a reduce poluarea și conserva biodiveritatea, cum ai face asta? Fii designer sau 

constructor pentru o zi! Împreună cu un membru al familiei tale (frate mai mare, tata, bunic ) 

construiește un hotel pentru insectele utile din grădină. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Excluderea utilizării pesticidelor în agricultură folosind 

insectele,reducerea poluării mediului și de a învăța despre adăposturile preferate ale unor insecte 

precum buburuzele, libelulele, gândăceii, viespi, despre rolul lor pentru grădină și ajutorul pe care îl 

oferă plantelor noastre, însă este și o activitate prin care copiii vor căpăta deprinderi de design și 

îndemânări practice.  

De ce hotel pentru insecte ?  Ideea pentru hoteluri de insecte a apărut la începutul anilor 1990 

ca o idee pentru ajutorarea cuiburilor pentru insectele ale căror habitate sunt restrânse de oameni. Se 

preconizează că până în anul 2050, 9,7 miliarde de oameni vor trăi pe Pământ. În acest fel, mișcările 

și răspândirea faunei sălbatice sunt din ce în ce mai limitate.  

Și noi toți trebuie să facem ceva pentru a ajuta animalele sălbatice și fără apărare. Pentru că 

viitorul aparține întregii omeniri. Și toți suntem responsabili nu numai pentru conservarea și 

protejarea mediului nostru natural, ci și pentru conservarea biodiversității. Biodiversitatea insectelor 

mici este, de asemenea, o parte foarte importantă a biodiversității. Insectele joacă într-adevăr un rol 

foarte important în echilibrul ecologic și este sigur să spunem că trăirea fără insecte ar fi de 

neconceput.  

De exemplu, albinele joacă un rol foarte important în aproape toate ecosistemele prin 

polenizarea a mii de plante! Utilizarea insecticidelor și pesticidelor este, de asemenea, o problemă 

majoră, punând în pericol viața insectelor și biodiversitatea.1 Dar vrei să faci ceva pentru natură și să 

ajuți insectele, poți construi, pur și simplu, un hotel frumos de insecte. 

MATERIALE NECESARE  

• bucăți de lemn, scânduri pentru structură și acoperiș;  

• bucăți de lemn, buturugi, scândură găurită cu un burghiu pentru a creea adăpost insectelor  

• crengi de diferite mărimi;  

• paie, fân, iarbă uscată,frunze,tulpini de trestie; 

• conuri de brad; 

• carton; 

• cărămizi; 
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• ciocan,cuie,plasa de rabitz,fierăstrau,ruletă de măsurat   

Un hotel de insecte este construit cu preponderență din materiale naturale și poate avea diferite 

forme și mărimi constructive în funcție de scopul specific pentru care este creat. Aici totul ține de 

imaginație și de cantitatea de materiale reciclate pe care le aveți la dispoziție pentru acest tip de 

construcție.Prin urmare materielele prezentate mai sus pot fi înlocuite. 1 

https://sportolunga.info/12568/ 

SARCINI DE REALIZAT  

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când începeți să construiți casa insectelor este să-

i stabiliți forma cu ajutorul bucăților de lemn pe care le aveți la dispoziție. Se poate alege forma unei 

case în miniatură sau se poate merge pe varianta mai pătrățoasă a construcției. Cadrul ”hotelului” 

trebuie să aibă decât parte din față deschisă, în rest toate celelalte muchii și laturi trebuiesc închise. 

De reținut este faptul că indiferent de ce formă va avea căsuța, este important să aibă deasupra un 

acoperiș pentru a proteja insectele de ploaie sau soare puternic. 

Variante posibile  ...  

 

sursa: https://2urbietorbi.files.wordpress.com/2015/03/casa-insecte-locuita.jpg 

 

Etapele acivității: 

Se desenează schița hotelului stabilind dimensiunile acestuia (cum vrem să arate hotelul nostru). 

De exemplu: cadrul poate fi un patrat cu laturile de 40 cm, iar pentru acoperiș lungimea lemnului  

poate fi de 50 cm/ Stabilirea  materialelor de care avem nevoie/ Procurarea materialelor necesare 

/Asamblarea cadrului /Umplerea structurii/cadrului cu materialele pe care le-am adunat, dăm un nume 

construcției noastre și o înfrunusețăm, pictând-o.  

Unele insecte sunt atrase de culoarea roșie și galbenă.                                                                                

Spor la construit! 

Luati bucata de lemn, o bucata de grinda sau o scandura groasa, e important 

sa aiba minim 7-8 cm adancime. Faceti cat mai multe gauri in ea, gauri cu 

dimensiuni cat mai diferite, de la 12mm la 1mm sau 0.5mm. Nu va fie teama 

sa faceti gauri subtiri, vor fi si ele locuite de gaze minuscule. Puteti vedea in 

fotografie cam cum trebuie sa arate. Lasati-le o distanta de 15-20mm intre 

gauri pentru intimitate. Atentie, foarte important, gaurile sa aiba 5-7 cm 

adancime si nu trebuie sa perforeze, nu trebuie sa treaca dincolo. Insectelor 

nu le trebuie un tunel, ci un adapost. La sfarsit mai puteti adauga si un mic 

acoperis, o aparatoare de ploaie si casuta e gata! 

Montati-o intr-o zona protejata de ploaie si cu vedere spre sud sau sud est. O 

puteti pune in balcon sau in gradina, pe zidul casei sau pe un trunchi de copac. 

Important este sa bata soarele pe ea si fie protejata de ploaie. 

 

1. 

2

. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ITALIA 

 

Morar Amalia Mihaela                                                                                                 

G. P. P. Nr. 1 Beiuş 

 
Sistemul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de educaţie, care se referă 

la organizarea instituţională a învăţământului. 

 

În cadrul sistemului de învăţământ sunt reunite instituţiile specializate implicate în procesul de 

educaţie, cercetare şi cultură, responsabile de realizarea în mod organizat, planificat şi metodic 

a  dezideratelor  educative.  

 

Cu o lungă istorie a învăţământului, Italia se numără printre ţările cu cele mai prestigioase 

universităţi din lume. Învăţământul obligatoriu este de zece ani (între 6 şi 16 ani), iar elevii au 

posibilitatea să opteze pentru mai multe tipuri de învăţământ liceal.  

Iată cum funcţionează sistemul de educaţie din Italia: Educaţia copiilor în Italia începe de la 

vârsta de trei ani, în grădiniţe (asilo), iar la şase ani elevii încep ciclul primar de şcoală (scuola 

primaria sau scuola elementare) care durează cinci ani. Programa şcolară este aceeşi pentru toţi elevii 

din sistemul de învăţământ, indiferent dacă şcoala este publică sau privată, copiii învăţând noţiuni 

elementare de italiană, engleză, matematică, ştiinţe ale naturii, istorie, geografie, ştiinţe sociale, 

educaţie fizică şi artă.  

Nivelul superior de educaţie durează opt ani şi este împărţit în gimnaziu (scuola secondaria di 

primo grado sau scuola media) pentru copiii între 11 şi 13 ani şi liceu (scuola secondaria di secondo 

grado sau scuola superiore) pentru adolescenţii între 14 şi 19 ani. La finalul ciclului, elevii susţin un 

examen (esame di maturita) care condiţionează accesul la universitate.  

Sistemul de educaţie din Italia presupune trei tipuri de învăţământ liceal: teoretic, tehnic şi 

profesional. Programa şcolară este în mare parte aceeaşi, dar cu câteva materii specifice în funcţie de 

specializare (greacă antică la liceele teoretice, economie la institutele tehnice economice sau 

scenografie la liceele de artă).  

Liceul teoretic (Liceo) oferă pregătire teoretică, cu aprofundare a studiului pe profil uman, real 

sau artistic şi mai puţin pe profil tehnic. Institutul tehnic (Instituto tecnico) oferă atât pregătire 

teoretică, dar si specializare în domenii precum cel economic, administrativ, legislativ, tehnologic sau 

turism. Include în general perioade de practică de până la şase luni în mediul privat, universităţi sau 

asociaţii.  

Şcoala profesională (Instituto professionale) oferă preponderent pregătire practică în domenii 

precum ingineria, agricultura, gastronomia sau asistenţa tehnică. Această formă de învăţământ le 

permite elevilor să se integreze în câmpul muncii imediat după finalizarea studiilor de doar trei ani, 

în loc de cinci, însă nu permite susţinerea examenului necesar pentru accesul la studiile universitare.  

Italia, ţara universităţilor de tradiţie, se bucură de o lungă tradiţie a învăţământului universitar 

şi deţine o vastă reţea internaţională de universităţi publice şi private. 
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 Universităţile de stat rămân însă cele mai frecventate, fiind coordonate de Ministerul italian al 

educaţiei. Câteva dintre aceste universităţi, precum Universitatea Bologna (fondată în anul 1088) sau 

Universitatea Padua (fondată în anul 1222), se numără printre cele mai vechi din lume. 
 

 

Bibliografie: 

• https://www.academia.edu/7561870/Italia 

• https://adevarul.ro/educatie/scoala/cum-functioneaza-sistemul-educatie-italia-

1_54ec7dd5448e03c0fdf16590/index.html 
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Grădinița de acasă 

 

Prof. Morar Daniela Lucia,                                                                                        

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28, Oradea, Bihor 

 

Criza provocată de virusul COVID – 19 la începutul anului 2020 a impus desfășurarea 

demersului educativ în mediile online. Situația nouă, neprevăzută, 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.  

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 a fost identificarea unor mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai important, 

adecvate vârstei.  

La grupa mea, grupa mijlocie, cu program prelungit, am comunicat in toată această perioadă cu 

copiii și implicit cu părinții, pe grupul de whats-app al grupei și telefonic, când a fost cazul, având o 

colaborare frumoasă și fructuoasă. 

La această vârstă, copiii au avut mare nevoie de asistența adultului (citirea mesajelor scrise, 

descrierea activităților, supravegherea utilizării dispozitivelor tehnice, oferirea materialelor necesare 

activităților, etc).  

În propunerile de activități am evitat suprasolicitarea părinților sau adulților care au fost 

implicați în creșterea și îngrijirea copiilor și am avut în vedere că persoanele adulte au și alte 

responsabilități. Astfel activitățile propuse nu au avut titlu de obligativitate. 

Tematica abordată a fost una atractivă ptr. copii, cu un nivel de complexitate moderat, 

majoritatea fiind activități de exersare a deprinderilor și achizițiilor anterioare, jocuri. Colaborarea cu 

părinții s-a dovedit a fi foarte eficientă, am primit zilnic feed-back și noi am oferit la rândul nostru, 

atât eu, cât și colega de grupă. Părinții s-au dovedit a fi parteneri de nădejde în acest demers, s-au 

străduit, au fost alături de propriii copii, au dovedit interes și perseverență. 

În continuare voi prezenta un model de sugestii de activități ptr. o zi, ce au fost transmise pe 

grupul de whats-app al grupei noastre. 

,,Se-apropie Crăciunul 

Cu bradu-mpodobit 

Isus ne cere-n taină 

Să-ngenunchem smerit.” 

 

Bine v-am regăsit, dragi copii și părinți! 

Sperăm că Moș Nicolae a trecut pe la fiecare dintre voi și vi-a adus darul mult așteptat... 

Săptămâna aceasta vă propunem o temă frumoasă ,,Darurile iernii”. Iarna este anotimpul 

bucuriei, atât prin frumoasele sărbători cât și prin jocurile specifice. Una dintre bucuriile copiilor, dar 

și a celor mari, este împodobirea bradului de Crăciun. Vă propunem câteva sugestii de activități 

despre acest simbol al Sărbătorii Crăciunului, BRADUL-sperăm să vă placă.  
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Dorim să vă mulțumim tuturor ptr. colaborarea frumoasă și implicarea responsabilă în 

desfășurarea activităților de acasă. 

Vă amintim că activitățile propuse nu sunt obligatorii, fiecare va participa după posibilități și 

dacă va dori.  

Ne-am bucura să vă vedem, în pozele pe care le vor trimite părinții, lângă brăduțul vostru de 

Crăciun, veseli, sănătoși și bucuroși. 

 

• După rutinele de dimineață( micul dejun, deprinderi de igienă, momentul de înviorare 

https://www.youtube.com/watch?v=YhGsGG4qgN8 - puteți asculta povestea ,,Legenda bradului de 

Crăciun” 

https://www.youtube.com/watch?v=cuT08sg-hfg   

• ,,Numărăm podoabe ptr. brad!”- numărăm până la 4, construim mulțimi cu 1, 2, 3, 4 elemente( 

cu orice jucării, globuri, decorațiuni ptr brad).  

• ,,Activitățile copiilor în timpul iarna”- discută cu părinții despre jocurile și activitățile tale în 

acest anotimp. Vă puteți juca jocul ,,Eu spun una, tu spui multe”, ptr exersarea limbajului și folosirea 

corectă a formelor de singular și plural. Mama spune: un brad.... copilul spune: mai mulți brazi...Se 

poate continua jocul cu diminutivele cuvintelor: ex: brad-brăduleț/brăduț, casă-căsuță, sanie-

săniuță.... 

• Ajută-i pe cei dragi la împodobirea bradului(atunci când va fi momentul) Ascultă un colind 

frumos sau un cântecel cu brăduțul. 

https://www.youtube.com/watch?v=uX-Rdx13GIM -O, brad frumos 

https://www.youtube.com/watch?v=dtPENXYq_NA -Brăduțul- Gașca Zurli 

Aș dori să închei prin a spune că acest model este unul schematic (deoarece spațiul limitat nu 

permite), în realitate el fiind însoțit de explicații suplimentare, de anexe cu diverse fișe sau prezentarea 

unor pași/etape în realizarea unor lucrări practice, desene etc.  

Nu a fost o perioadă ușoară pentru nici una dintre părțile implicate în actul educational, dar a 

trebuit să ne adaptăm, să ne reinventăm, să facem totul ptr a fi cât mai aproape de ,,albinuțele” noastre, 

în ciuda distanțării fizice. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ - ONLINE 

 

EDUCATOARE: Morar Loredana Rafaela 

GRĂDINIȚA P. P. FÂNTÂNELE 
 

 

GRUPA: mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Vine,vine iepurașul!” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată online (ADP+ALA+ADE :DLC+DEC) 

TIPUL ACTIVITĂŢII:  Predare  si consolidare de cunoştinţe.  

FORMA DE ORGANIZARE: individuală 

DURATA: 1 zi  

STRATEGII DIDACTICE: 

-metode şi procedee: analitico sintetică, fonetică, explicaţia, demonstrația, munca 

independentă, învăţarea prin descoperire, demonstraţia, expunerea, jocul. 

-mijloace de învăţământ: imagini, PPT, PC., hârtie colorată, foarfecă, lipici, un ou, lingură, 

pahare cu apă, sare. 

 

COMPONENŢA  ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

Activităţi de dezvoltare personală: 

 

 Întălnirea de dimineaţă:  se face cu ajutorul cântecului ”Bună dimineața!” 

  https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4 

 

Activităţi liber alese  1 

 Artă: ,,Coșul pentru ouă! ”- decupare, lipire. 

  https://www.youtube.com/watch?v=OFNB-PUrGyI 

 Știință: ,,Plutește sau se scufundă?”- experiment 

 

     
https://www.youtube.com/watch?v=Q2at4X8RzlU 
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Activităţi pe domenii experienţiale: 

 

 DLC: Educarea limbajului 

 „Povestea iepurașului de Paște!”- vizionare 

 Copiii vor urmări cu atenție povestea , după care vor  răspunde la întrebări. 

  https://www.youtube.com/watch?v=Bg66tB8eIpA 

D.E.C: Educație artistico-plastică 

,,Oul de Paște!”-pictură/decorare 

La activitatea artistico-plastică,copiii vor urmări cu atenție modul de lucru, vor intui materialele 

puse la dispoziție: pensule, acuarele, ouă din polistiren, după care vor începe decorarea oului primit. 

 

            

Activităţi liber alese  II 

 

Joc distractiv: ,, Nu scăpa oul! ” 

 
Materiale necesare:  

-traseul aplicativ marcat cu diferite obstacole, o lingură, un ou. 

Cum se joacă: 

Găsiți  un loc potrivit pentru a realiza un traseu pe care copilul  trebuie să-l parcurgă având în 

mână o lingură, în care se pune un ou.  Oul nu trebuie scăpat din lingură pe tot trasel. Dacă copilul 

scapă oul, traseul se reia de la început. 

La final, copiii vor fi întrebați daca le-au plăcut activitățile desfăsurate online. 
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Proiect de parteneriat ”Grădinița de acasă”                                                           

(Împreună pentru binele copilului) 

 

Prof. învățământ preșcolar, Morar Ramona Cristina                                                  

Grădinița P. N. 15 (Lic. Teoretic” Adam Muller Guttenbrunn, Arad) 

 

Argument 

Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copilului. În grădiniță se pun bazele 

unei personalități, care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se diversifică 

în permanență. Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură  cu familia, prezentând părinților noi 

căi spre educație în beneficiul copiilor. 

Nivelul educațional preșcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din micul 

individualist și timid, sau invers, introvertit, preșcolarul se formează după cerințele societății, 

grupului din care face parte, pregătindu-se pentru viața „adultă” Noi ca educatoare avem un rol  foarte 

important în a-l îndruma pe preșcolar în formarea propriei personalități într-un mediu social 

corespunzător și propice lui. Dar, acest rol trebuie să-i revină și familiei, care trebuie să-l sprijine. 

Proiectul a fost creat pentru a oferi un spațiu de învățare online, respectând ritmul propriu de 

învățare a fiecărui copil, pentru activitățile din domeniul educației timpurii, pe perioada în care 

grădinițele sunt închise. Activitățile proiectului respectă curriculum pentru învățământul preșcolar. 

Obiectivele propuse au respectat curriculum pentru educație timpurie, referindu-se la 

activitățile pe domenii experiențiale - ADE și au contribuit la formarea următoarelor competențe: 

➢ Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral 

➢ Dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice 

➢ Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și 

stimularea curiozității pentru investigarea acestuia 

➢ Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje, colaje 

➢ Cunoașterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menținerea stării de sănătate 

   Preșcolarii au exersat asimilarea cunoștințelor, dezvoltarea deprinderilor și abilităților într-un 

spațiu online. 
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PRIN LIMBA ENGLEZĂ, SPRE NATURĂ ŞI AFACERI 

 

Prof. Morariu Elena Simona                                                                                             

Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu 

 

 

Ştiu că alăturarea limba engleză, natură şi afaceri poate părea neobişnuită. Cu toate acestea, 

legătura dintre ele este cât se poate de firească şi reală. Astfel, limba engleză este tot mai necesară 

pentru o angajare la un loc bun de muncă – un job. Natura este parte a vieții noastre și ocrotirea ei, 

înseamnă și ocrotirea animalele care trăiesc acolo și care pot să devină obiectul unei afaceri. 

Ca atare, am gândit niște lecții în care elevii să intre în contact direct cu animalele, prin aducerea 

lor în sala de clasă deoarece construirea unei relații emoționale între lumea naturală și copii este vitală 

pentru modelarea atitudinii. În acest fel copiii învață dragostea și responsabilitatea și dobândesc mai 

multe cunoștințe și abilităţi.  

Ca urmare, nu numai că le va oferi experienţa de atingere directă – hands-on – a animalor, dar 

acest lucru va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra propriei lor personalităţi și a  

performanțelor viitoare. Aceste emoții pozitive motivează copiii să înțeleagă  natur și utilizarea 

durabilă a resurselor naturale, ceea ce conduce la conștiință, sensibilizare, abilități de rezolvare a 

problemelor și responsabilitatea față de mediu. Învățarea experimentală este un concept relativ nou, 

dar poate fi primul pas sau piatra de temelie a educației antreprenoriale, iar elevii au nevoie de 

experiențe practice, originale și autentice ca medii de învățare reale și esențiale ale învăţării active. 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, am desfăşurat nişte activităţi prin care am urmărit să 

îmbin engleza, biologia şi antreprenoriatul. Astfel, obiectivele activităţii au fost următoarele: 

• Să folosescă limba engleză pentru: 

1. A face descriere „fizică” a animalului pe care l-au adus în clasă (animalul de companie 

propriu) – câine, pisică, papagal, iguană, broască țestoasă, iepuraș etc. Dacă nu au avut un animal de 

companie, au avut libertatea să își aleagă orice animal, să vină cu fotografii ale acestuia, procedând 

la fel. 

2. A evidenţia „calităţile” sau caracterisiticile care îl fac deosebit şi util pe respectivul animal 

3. A gândi, exprima şi detalia cum ar putea el/ea, ca viitor om de afaceri/antreprenor, să înceapă 

şi să dezvolte o afacere sau să îşi câştige existenţa folosind animalele alese. 

• Să folosească vocabularul specific învățat la biologie si educație tehnologică  

• Să menţioneze şi să detalieze cum ar putea el/ea, ca viitor om de afaceri/antreprenor, să 

înceapă şi să dezvolte o afacere sau să îşi câştige existenţa folosind animalele alese. 

Deşi poate părea dificil, elevii erau deja familiarizaţi, de la orele de Educaţie tehnologică, cu 

noţiunile de profesie, ocupaţie, meserie şi ceea ce implică fiecare. Alegerile elevilor au fost 

surprinzător de concrete şi practice: calul, vidra, şarpele, câinele, iepurașul. Ei au lucrat pe grupe, în 

perechi sau individual, iar în ziua stabilită, în faţa colegilor, şi-au prezentat proiectele care conţineau 

texte cu informaţiile cerute de mine, imagini, desene, decupaje, unii au venit cu tableta cu poze și 

linkuri de pe interne și, nu în ultimul rând, cu animale vii: căţeluși, iguane, hamsteri și papagali. 
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La sfârşitul prezentărilor am discutat cu elevii în ce măsură li s-a părut interesantă şi utilă fiecare 

activitate în parte. Discuţiile au fost libere. Nu am aplicat imediat un chestionar, pentru că interesul 

meu a fost să îi determin pe elevii mei să vorbească în limba engleză, nu să încercuiască răspunsuri 

gata formulate. Dar, ora următoare am aplicat chestionarul iar gradul de satisfacție a fost maxim.  

Concluzia a fost aceea că elevii au fost foarte încântaţi de aceste activităţi, mai ales, trebuie să 

recunosc, de partea antreprenorială, de cum ar putea să facă afaceri, să facă bani – fără să afecteze 

biodiversitatea ţării noastre şi, implicit, pe cea a lumii.  

Nu în ultimul rând, ei au înţeles că, dacă dorim să avem o viaţă bună, un viitor “sănătos”, trebuie 

să conservăm, să protejăm natura în toate formele ei pentru că şi viaţa noastră depinde de ea. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE ȘI ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ 

 
 

 

MORARU ANA LUIZA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI                                   

MICU IONUȚ DOREL, ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI 

 

 

Învățarea online 

 

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. Este 

vorba 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.  

Pentru că online profesorul nu este 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 pregătească 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. 

 

 

Învățarea tradițională 

 

 

 Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie 

mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică și 

vigilența mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze 

ca mentori și să ghideze elevii în posibilitățile lor de 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 raspunsurile imediat. 

Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, 

elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online 

generalizate, disponibile pe internet. 

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între studenți 

și profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori 

se poate întâmpla cu îndrumarea online. 

Interacțiunile cu profesorii contribuie la motivatia elevilor de a obține note mai mari. 
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ȘCOALA ONLINE 

 

Autor: Moraru Mirela Elena                                                                                            

Prof. ŞcoalaGimnazială nr. 40 ”Aurel Vlaicu”, Constanta 

 
 

Scoala online tinde mai mult spre cel care indică progres. Este ceva nou și necunoscut? Da, 

categoric! Este o direcție inedită la cere trebuie să ne adaptăm din mers într-un timp foarte scurt și 

fără o pregătire prealabilă în acest semn? Cu siguranță, măcar pentru moment! Deși chiar dacă la 

prima vedere pare ceva ușor înfiorător, la a doua analiză, putem descoperi mai multe avantaje ale 

acestei noi situații. 

Iată câteva dintre avantajele online: 

 

-una dintre cele mai mari avantaje ale educației online este accesul la toate inovațiile din 

domeniul de predat.   

- un avantaj constă în faptul că lecțiile se pot programa cu o săptămână înainte, așa că am avut 

timp să caut materiale potrivite, interviuri interesante, videoclipuri care prezintă lecția într-un mod 

inedit. Atractivitatea acestor materiale a fost net superioară momentului clasic de “atragerea și 

menținerea atenției” din scenariul clasic de la clasă. 

- 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; 

- 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. După fiecare 

lecție am putut să am un moment de feed-back în care am cerut părerea elevilor despre anumite 

aspecte din lecția asimilată, iar variantele de răspunserau anonime pentru a-și putea exprima părerea 

reală, nestingherit.  

Aici aș aminti și avantajul scurtelor teste grilă pe care le-am postat la sfârșitul fiecărei lecții, 

teste cu 4-5 întrebări care se autocorectau iar elevii găseau punctajul imediat după bifarea 

răspunsurilor corecte, iar eu nu am avut nevoie de ore întregi pentru a le corecta. Am fost foarte 
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impresionată de rapiditatea cu care s-au mobilizat și reorientat formatorii, și au propus cursuri online 

prin care au venit în sprijinul cadrelor didactice care doreau să se specializeze în domeniul 

platformelor online.   

- 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; 
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INVATAREA ONLINE – AVANTAJE  SI  DEZAVANTAJE 

 

 

PROF. INV. PRESCOLAR MORARU NICOLETA                                                                                               

G. P. N. FRUNZARU, S. C. GIMN. SPRANCENATA, JUD. OLT 

 

 

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 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 

mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. 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.                                                          

Avantaje si dezavantaje ale invatarii online  

Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita 

investitia? ... Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea.  Privind cum invatarea este 

eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje, insa putem sa vedem si 

cateva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum vad eu invatarea prin internet. 
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Avantaje: 

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 

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. 

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 

In concluzie, as putea 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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ÎNVĂŢAMÂNTUL TRADIŢIONAL VERSUS ÎNVAŢĂMÂNTUL MODERN 

 

 
Prof. înv. preșc. Moraru Oana – 

Colegiul ,, N. V. Karpen”, GPN ,,Bambi”, Bacău 

 
 

 

Motto: ”Ceea ce părea că este universal, regulat şi sigur, apare mai complex, divers şi nesigur"  

Martin Dyke 

 

Învăţamântul tradiţional versus învaţământul modern ar trebui să constituie o temă de reflectare 

pentru persoanele care au rol în educaţia şi instruirea copiilor.  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”.    
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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. Schimbările în tehnologia informaţiei sunt asemănătoare introducerii tiparului sau a 

revoluţiei industriale. 

Omul modern, predat de povara informaţiei, riscă să fie strivit dacă nu este înarmat cu tehnici 

de muncă intelectuală, perfecţionare, abilităţi şi competenţe flexibile. De aici apare imperativ nevoia 

unei educaţii permanente, a unei educaţii interdisciplinare şi transdisciplinare, a unui sistem 

educaţional democratic, modern, în care elevul, dar şi dascălul, să fie creativ în şcoală, să fie cheia 

inovaţiei economice şi sociale. 

Cât priveşte aspectul procesual al demersului educativ în sine, sunt destule voci care ne 

avertizează în legătură cu nevoile unei redimensionări şi chiar a unor schimbări de paradigme 

educaţionale. J. Brotkin şi colaboratorii săi, în lucrarea „Orizonturi fără limite ale învăţării", fac o 

disociere între „învăţarea de menţinere" şi „învăţarea inovatoare", care ne pot sugera traiecte posibile 

pentru prezentul şi viitorul educaţiei.  

Societăţile tradiţionale — arată autorii invocaţi - au adoptat un tip de „învăţare de menţinere", 

care pune accentul pe achiziţia de metode şi reguli fixe, pentru a putea face faţă unor situaţii cunoscute 

şi recurente. Acest tip de învăţare este menit să asigure funcţionarea unui sistem existent, a unui mod 

de viaţă cunoscut şi stimulează abilitatea noastră pentru a rezolva probleme date şi pentru a perpetua 

o anumită experienţă culturală.  

In condiţiile actuale, în care apar schimbări rapide, rupturi, chiar şocuri existenţiale, este nevoie 

de un alt tip de învăţare, aşa-numita „învăţare inovatoare". Aceasta are menirea de a pregăti indivizii 

şi societăţile să acţioneze în situaţii noi şi presupune calităţile autonomiei (a nu mai avea nevoie de 

alţii - a învăţa singur prin descoperire) şi a integrării (a accede la o gândire holistică, ce este capabilă 

să conexeze operativ informaţiile intrare recent în circulaţie). 

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. 

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. 
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UNESCO, instituţia care este preocupată de problematica inovării conţinutului  învăţământului 

şi în cadrul căreia funcţionează Biroul Internaţional pentru Educaţie a propus înnoirea conţinuturilor 

învăţământului prin prisma a patru ,,piloni”: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să fii, a învăţa 

să trăieşti împreună. 

De asemenea, şi 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’’. 

Afirmaţia lui Gaston Mialaret rămâne o provocare în zilele noastre ”Orice metodă pedagogică 

rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o 

artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile generale date de cărţile de metodologie.”  
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TEST                                                                                                      

CONTABILITATEA EVENIMENTELOR ȘI TRANZACȚIILOR 

 

PROF. MORJAN CRISTINA ANTOANETA                                                    

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU TARGU JIU, GORJ 

 

 

I. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos ( 1 – 5 ), scrieţi pe foaia de concurs, litera 

corespunzătoare răspunsului corect. (3 p.)                                                                      

1. Prin formula contabilă 1011=1012   1000, s-a înregistrat : ( 1 p.) 

 a) subscrierea de capital social 

 b) reducerea de capital social pentru acoperirea pierderilor anterioare 

 c) încorporarea primelor de capital în capitalul social vărsat 

 d) trecerea capitalului social nevărsat la capital social vărsat 

2. Cu ocazia înfiinţării unei societăţi comerciale, aducerea ca aport la capital a unui calculator 

cu valoarea de 4000 lei se înregistrează în contabilitate astfel :                                         ( 1 p.) 
 

a. 456 = 208              4000                                           b. 1012 = 208          4000 

c. 214 = 1012            4000                                           d. 214 = 456            4000 

3. Retragerea de către asociaţi a sumelor aduse ca aport la capitalul social, generează una din 

următoarele înregistrări :                                                                                                      ( 1 p.) 

 

a. 1012 = 456       800                                              b. 1061 = 456           800 

    456 = 5311       800                                                  456 = 5311           800 

c. 1011 = 456       800                                              d. 1012 = 462           800 

    456 = 5311       800                                                  462 = 5311           800 

II. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii economico - financiare: ( 6 p.) 

1. La mărirea capitalului social, asociaţii aportează 60% din capitalul social în natură, 40% în 

bani depuşi în contul societăţii. Aportul în natură s-a concretizat în mijloace de transport 44.000 lei, 

mărfuri 16.000 lei. 

2. Se utilizează rezervele legale 5.000 lei şi cele statutare 3.000 lei pentru majorarea capitalului 

social. 

3. Micşorarea capitalului social pentru acoperirea unor pierderi anterioare 5.000 lei şi                                           

curente 2.500 lei. 

4. Se încasează în contul bancar  un credit pe termen lung necesar achiziţionării mobilierului 

pentru birouri, în valoare de 85.000.000 lei, inclusiv TVA 19%. 

 

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

1556



Se acordă un punct din oficiu. 

BAREM  

SUBIECTUL I                                                                                                  TOTAL:  3 p. 

1. 1.d, 2. d,  3. a,   

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 

SUBIECTUL II                                                                                                  TOTAL: 6 p. 

1. a. subscrierea majorării capitalului social 

456=1011  100.000 

    b. aportarea capitalului social subscris 

%=456  100.000 

2133    44.000 

371    16.000 

5121    40.000 

    c. transferul capitalului social nevărsat la vărsat 

1011=1012  100.000 

2. %=1012  8.000 

1061 5.000 

1063         3.000 
 

3. 1012=%  7.500 

      121  2.500 

      117  5.000 

4. Încasarea în contul bancar a creditului pe termen lung: 

                              5121=162                     85.000.000                                                     

Punctajul este distribuit astfel: 

- 1 punct pentru fiecare formulă contabilă întocmită corect 

- pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
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SISTEME ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE ȚĂRI ALE LUMII 

 

Prof. înv. primar Morohoschi Eufrozina 

Școala Gimnazială ,,Iorgu G. Toma” 

Com. Vama, jud. Suceava 

 

Sistemul de învățământ reprezintă principalul subsistem de educație, care se referă la 

organizarea instituțională a învățământului. În cadrul sistemului de învățământ sunt reunite instituții 

specializate implicate în procesul de educație, cercetare și cultură, responsabile de realizarea în mod 

organizat, planificat și metodic a rezideratelor educative. 

În fiecare țară în parte, sistemul de învățământ pentru copii este organizat diferit. În unele țări 

sistemul educațional este axat pe stimularea creativității elevilor, în alte țări se urmărește stimularea 

și încurajarea copiilor să-și descopere propriile pasiuni, să găsească resurse proprii pentru a se 

autoeduca și a se descurca mai bine la școală. 

Cel mai bun și evoluat sistem de învățământ din întreaga lume este considerat cel din Finlanda. 

Acest aspect este dovedit de calitatea absolvenților care și-au conturat cariere spectaculoase în 

întreaga lume. În sistemul de învățământ finlandez nu se fac diferențe sau discriminări în funcție de 

statut social, rasă sau regiune. Toți copiii finlandezi sunt încurajați de mici să fie independenți și să 

se descurce pe propriile puteri, iar principalele materii pe care se pune accentul sunt limba maternă, 

matematica și engleza. În rest, celelalte materii sunt similare cu cele din alte părți ale lumii. Spre 

deosebire de alte sisteme de învățământ, în cel finlandez orele la clasă sunt scurte, dar foarte 

concentrate. Nu se pune accent pe partea teoretică, ci pe participarea activă a elevilor. Deși orele sunt 

mai scurte și mai intense, elevii finlandezi au mai multe teme acasă, pe care le tratează cu foarte mare 

seriozitate. Nerealizarea temelor și copiatul la examene sunt văzute ca fiind acte blamabile și 

rușinoase, nu de către profesori, ci și de către colegii de clasă. 

Un alt sistem educațional evoluat și performant este învățământul japonez. Dacă în Finlanda 

succesul sistemului educațional este pus pe seama investițiilor financiare colosale, în Japonia bugetul 

alocat acestei ramuri este foarte modest și cu toate acestea deține unul dintre cele mai de succes 

modele de învățământ din lume. Prin modul în care este structurat sistemul educațional, elevii 

japonezi învață să fie responsabili și harnici. Sunt implicați în mod constant în activități 

extracurriculare cu rol important în deprinderea bunelor maniere și în formarea unor aptitudini 

esențiale la maturitate. Spală vase, servesc la mese, fac curățenie în școală. Învățământul obligatoriu 

începe la vârsta de 6 ani și sunt obligatorii primele 9 clase. 

Un sistem de învățământ diferit de cel din România sau din alte țări ale lumii este cel din Anglia 

(Marea Britanie). Acesta se deosebește de celelalte sisteme de învățământ prin faptul că educația 

copilului ia naștere încă din grădiniță, care începe de la vârsta de 3 luni și ține până la 5 ani. Abia de 

la 5 ani în sus copilul intră în sistemul de învățământ primar gratuit, care ține până la 11 ani. De la 

această vârstă intră în școala secundară, care se termină la 18 ani. Învățământul englezesc pune 

accentul pe stimularea creativității și pe dezvoltarea pasiunilor individuale ale acestora. Programa 

școlară a elevilor britanici este foarte bine organizată și se axează pe materiile pe care elevii unei 

clase le bifează ca fiind de interes pentru ei. 

Efectivele de elevi dintr-o clasă nu sunt mai mari de 15, acest lucru permițând profesorilor să 

dedice suficient timp și atenție fiecărui elev în parte. Este încurajată munca în echipă, elevii având 

posibilitatea de a extrage și învăța o mulțime de aptitudini și importante lecții de viață. 

Principiul pe care se bazează sistemul educațional englezesc este acela de a forma viitori 

specialiști pasionați de ceea ce fac. 
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Franța are un sistem de învățământ centralizat foarte bine organizat și structurat. Învățământul 

primar francez începe la vârsta de 6 ani, bazele educației copiilor fiind puse încă din creșă sau 

grădiniță. În primele clase elevii au doar doi profesori desemnați la fiecare clasă, care le predau la 

toate materiile din programa școlară.  

Școlarizarea este gratuită între 6 și 16 ani, iar ultimii doi ani sunt opționali, dar obligatorii pentru 

cei care vor să susțină examenul de Bacalaureat și să urmeze o facultate. 

Indiferent de particularitățile sistemului de învățământ, în toate țările, un rol primordial în 

succesul școlar îl deține entuziasmul profesorilor, modul în care aceștia reușesc să mențină la înălțime 

gradul de satisfacție a elevului în mediul școlar. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL  ON - LINE ŞI TRADIŢIONAL 

 

Moroianu Elena Luminiţa 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6, Buzău 

 

 
Generația de azi este mult mai activă, mai curioasă și mai dornică de informații rapide și la 

subiect, iar școala tradițională nu mai este suficientă. Iar aici intervine tehnologia și avantajele sale 

extraordinare inclusiv în domeniul educației.  

Educația online este ideală pentru a-ți face copiii să prospere în domeniul lor de interes și să se 

pregătească pentru job-urile pe care le vor avea când termină școala, fiind mereu actualizată cu 

ultimele progrese în știință, tehnologie, medicină, artă, cultură, călătorii, transport și alte domenii. 

Este mai avansată din punct de vedere tehnologic, de aceea are un farmec aparte. 

Educația digitală merge dincolo metodele de predare clasice, care nu mai țin pasul cu nevoile 

elevilor de azi. Este mai flexibilă și se potrivește cerințelor specifice pe care le au copiii. De ce? 

Deoarece copiii vor să știe întotdeauna mai mult, întotdeauna ceva nou, care să le stimuleze și mai 

mult creativitatea și gândirea critică. 

Apoi, este educația digitală bună pentru copiii noștri? Cum ne dăm seama? 

Educația digitală este foarte flexibilă. 

De exemplu, aceasta se poate livra sub forma unei serii de videoclipuri și materiale PDF 

descărcabile. 

Digital = înveți în ritmul tău. Nu este nevoie să alergi de la un curs la altul, la after-school etc. 

pentru a învăța și aprofunda subiecte diferite. 

Dacă trebuie să stai acasa pentru că ești bolnav, nu pierzi lecția de la școală, îți faci temele 

online, iar acest lucru înseamnă că nu e nevoie să recuperezi ceea ce au făcut colegii la clasă. Practic, 

participi la lecții îmbrăcat în pijamale. 

Dar dacă vrei să devii mai organizat, atunci e nevoie să înveți după un program bine stabilit și 

să renunți la o mare parte din timpul liber. În acest caz, studiul la școală este cel mai potrivit. 

Educația tradițională are, de cele mai multe ori costuri suplimentare, incluzând taxele pentru 

cămin sau chirie, hrană și manuale. 

În cazul educației digitale, cursurile se fac online, iar cei care crează aceste cursuri folosesc 

echipamente profesionale de software, la care ai acces fără costuri sau cu costuri foarte reduse. 

Cursurile online vin și sub forma de video, având o calitate a imaginii și sunetului la fel de bune 

ca și cele reale. Aceste lecții video sunt accesibile oricând și de oriunde. 

Totuși, educația tradițională, deși costisitoare în foarte multe cazuri, are și avantajele ei, cum ar 

fi accesul la bibliotecile vaste și contactul direct (în persoană) cu profesorii și colegii. 

Dacă doriți ca copiii să-și construiască relații, să întâlnească oameni, să se bucure de viața de 

elev/student, să participe la excursii și programe culturale – puteți alege școala convențională. 

Educația online este în mare parte despre învățarea bazată pe video și despre mentoratul online 

– în care lipsesc contactul personal și interacțiunile față în față. 

Dacă ești mai mult decât un tocilar, îți plac gadget-urile și ești la curent cu tendințele în 

tehnologie – învățarea digitală este varianta potrivită pentru tine. Dacă vrei să ai un avantaj față de 

ceilalți elevi și să îți îmbunătățești abilitățile pentru a avea o carieră de succes în viitor, atunci educația 

digitală este cea mai viabilă opțiune. 

Dacă vrei să înveți într-o manieră mai lentă, conservatoare, uneori fără fundament solid pentru 

lumea reală de dincolo de școală și să ai un parcurs lent al dezvoltării tale, atunci educația tradițională 

este pentru tine. 

Învățarea tradițională combinată cu cea digitală devine din ce în ce mai populară. 
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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 online și convențională oferă, să spunem, interacțiunea umană se 

face puțin o dată pe săptămână, iar temele și proiectele sunt de obicei online. 

De asemenea, dacă lucrezi la un proiect ce implică mai multe persoane, toți participanții pot 

lucra de acasă, în ritmul lor, pe același document, fiecare persoană având acces la modificările făcute 

de ceilalți, iar profesorii putând oferi feedback în timp real. Astfel, se câștigă foarte mult timp, iar alte 

costuri sunt reduse, chiar eliminate. 

Acum, că opțiuni există, depinde numai de elevi și profesori să decidă ce variantă aleg.  

De asemenea, procesul de digitalizare a educației este de durată. Singura certitudine fiind aceea 

că doar într-acolo ne îndreptăm, către tehnologie în toate domeniile, acesta fiind parcursul firesc al 

evoluție, singura certitudine a vieții rămânând desigur, SCHIMBAREA. 

De aceea, este bine să îmbrățișăm tehnologia în educație, să folosim tot mai mult avantajele pe 

care le oferă și sa ne schimbăm ușor, ușor perspectiva și ieșirea din zona de confort, care nu duce 

decât la stagnare, nicidecum la evoluție. 

Deşi şcoala virtuală este o variantă preferată de unii dintre elevi, aceasta nu o va putea înlocui 

pe cea reală. 
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PAȘI ÎN DIRECȚIA INTEGRĂRII ȘCOLARE ȘI SOCIALE                                          

A COPIILOR CU C. E. S. 

 

 

Prof. Moroșan Elena Mihaela 

CSEI "SF ANDREI"GURA HUMORULUI 
 

 
Pe fondul noilor provocări ale lumii contemporane, a schimbărilor sociale, economice şi 

culturale, problematica incluziunii ce vizează integrarea tuturor copiilor cu cerinţe speciale sau 

provenind din medii socio-culturale precare, a devenit un domeniu prioritar de acţiune pentru sistemul 

de învăţământ românesc. 

Conform literaturii de specialitate, educaţia incluzivă se referă în esenţă la înlăturarea tuturor 

barierelor în învăţare precum şi la asigurarea dreptului la educaţie tuturor celor vulnerabili la 

excludere şi marginalizare. 

Ea reprezintă orientarea şi concentrarea acţiunilor pe şcoală ca instituţie deschisă pentru toţi şi 

presupune: 

- examinarea copilului de către factorii implicați în desfăşurarea procesului instructiv-educativ; 

- colaborarea în rezolvarea problemelor (familie, specialist, comunitate); 

- crearea unui mediu adaptativ şi a condiţiilor de sprijinire a copiilor în sala de grupă. 

Integrarea copiilor cu cerinţe educaționale speciale presupune un efort susţinut din partea 

cadrelor didactice, ei având nevoie de un sprijin special şi individual pentru a învăţa cu succes într-o 

şcoală obişnuită (şcolile speciale constituind o soluţie ulterioară). 

 Prin urmare, grădiniţa reprezintă prima instituţie de învăţământ care vine în sprijinul acestora, 

oferindu-le suport educațional, servicii de recuperare şi ameliorare a problemelor identificate. 

Acest fapt impune gândirea unor demersuri, care să ofere acestor copii posibilitatea de a învăţa 

în ritmul, capacităţile şi nevoile proprii, de a se integra în şcoală şi de a răspunde favorabil solicitărilor 

acesteia. 

În lumina celor mai sus amintite, voi prezenta în continuare câteva metode de intervenţie  

aplicate în cazul unui copil diagnosticat de medic cu autism şi ADHD. 

Informată de acest aspect de către părinţii copilului, ca şi de faptul că preşcolarul beneficiază 

de sprijinul unui logoped şi psiholog, demersul acestora fiind unul terapeutic compensator şi 

recuperator, am considerat că este necesar a realiza un studiu de caz, urmărind aspecte legate de 

limbaj, comportament, autonomie, dezvoltare fizică, atenţie, afectivitate etc. 

În urma datelor obţinute prin observaţii, convorbiri, teste, probe etc. am depistat următoarele 

aspecte şi conduite atipice: 

- incapacitate în înţelegerea unor instrucţiuni simple; 

- comportament opoziţional la orice sugestie din partea adultului (“nu”); 

- dorinţele, nemulţumirile şi sentimentele şi le exprima în crize de comportament manifestate 

prin ţipete, închiderea şi deschiderea uşii sau lovirea unui scaun în mod repetat; 

- interes deosebit faţă de anumite obiecte nu pentru ale utiliza adecvat ci pentru a le agita, lovi 

sau scutura (jocul având un caracter repetitiv); 

- impulsiv, agitat, nerăbdător; 

- grad de autonomie scăzut; 

- manifestarea permanentă a dorinţei de afectivitate din partea adulţilor; 

- dificultăţi în a stabili relaţii cu colegii, 

- preferinţă pentru activităţi şi jocuri solitare; 

- dificultăţi mari de conformare la cerinţele cadrului didactic; 

- putere de concentrare foarte scăzută; 
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- orientare confuză în spațiul sălii de grupă; 

- absenţa cunoştinţelor; 

- poftă de mâncare excesivă; 

- distras de stimuli externi; 

- tulburări de limbaj, singurele cuvinte rostite fiind “mama”, “tata” , “nu” şi “da”. 

Elaborarea unui plan de intervenţie personalizat, adecvat nevoilor identificate, a constituit 

următorul pas în direcţia ameliorării problemelor şi înregistrarea unor progrese care să-i permită 

copilului integrarea cu mai multă uşurinţă în activitatea grădiniţei precum şi în activitatea de tip şcolar 

viitoare. 

Obiectivele prioritare urmărite în primul an de grădiniţă sunt: 

- stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice; 

- formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală; 

- formarea unei atitudini civilizate în relaţiile cu ceilalţi; 

- formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de autonomie. 

Exemple de activităţi de învăţare: 

- jocuri exerciţii de stimulare a gândirii, memoriei, imaginaţiei, atenţiei, limbajului ( realizarea 

unor construcţii simple; mimarea unor acţiuni simple, comportamente în cadrul jocurilor de rol; 

recunoaşterea, sortarea şi gruparea unor obiecte după un criteriu dat; realizarea unor desene, elemente 

grafice după model; “citirea” unor imagini; reproducerea unor onomatopee, silabe, cuvinte scurte); 

- exerciţii practice de comunicare nonverbală (gesturi cu semnificaţie socială: zâmbete, 

îmbrăţişări etc.) în vederea relaţionării pozitive; 

- stimularea şi implicarea copilului în jocul colegilor; 

- exerciţii practice de învăţare a poziţiei corecte la masă, de folosire corectă a veselei şi 

tacâmurilor; 

- exerciţii practice de întreţinere a igienei personale (utilizarea toaletei, spălatul mâinilor etc.) 

- exerciţii practice de recunoaştere şi utilizare corectă a vestimentaţiei şi încălţămintei. 

 

Alte aspecte de care se poate ține cont în scopul atingerii obiectivelor stabilite: 

- tratare individualizată; 

- sarcini didactice cu grad de dificultate foarte scăzut; 

- oferirea unor recompense imediate atunci când subiectul aborda un comportament pozitiv; 

- utilizarea unui material didactic adecvat şi uşor de manipulat; 

- instrucţiuni simple, scurte, clare; 

- sprijinirea copilului în utilizarea unor cuvinte cheie; 

- prezenţa unui membru al familiei în sala de grupă (învăţarea comportamentelor dorite prin 

imitaţie); 

- prezenţa logopedului în sala de grupă. 

Măsurile aplicate, colaborarea cu familia şi persoanele specializate, au condus la obţinerea unor 

performanţe remarcabile la sfârşitul preşcolarităţii. 

Cu toate acestea, lipsa de organizare, capacitatea limitată de concentrare, nevoia de a fi încurajat 

şi susţinut permanent rămân aspecte ce presupun adoptarea unor metode adecvate şi de către factorii 

implicaţi în educaţia ulterioară a copilului. 
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Importanța studierii operelor lui Eminescu                                                               

Amintiri despre Eminescu 

 

Prof. Moșescu Antoanela Emanuela                                                                                      

Școala Gimnazială Nr. 24, Galați 

 

 

„Limba română este latina vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiului Roman, 

cuprinzând provinciile dunărene romanizate (Dacia, Panonia de Sus, Dardonia, Moesia Superioară şi 

Inferioară), din momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii şi până în zilele noastre” (Al. 

Rosetti, 1968). 

 

Despre Eminescu s-a scris atât de mult ca nici despre unul din bărbații importanți ai neamului 

românesc. Este sigur că dacă cei care l-au cunoscut în persoană ar fi adunat toate faptele din viata 

marelui poet, cunoscute lor, și le-ar fi publicat fără niciun comentariu, ar fi fost mult mai ușor pentru 

admiratorii și criticii lui Eminescu ca, pe baza acestor fapte să-și formeze o părere clară și justă asupra 

lui. De asemenea, nu toate faptele și episoadele din viața marelui scriitor sunt cunoscute și multe nici 

nu vor ajunge la cunoștința noastră.  

 

Toți cei care l-au cunoscut pe Mihai Eminescu mai de aproape au rămas cu impresia că avea o 

fire tăcută, gânditoare și că numai rareori, silit de împrejurări, ieșea din rezerva sa și discuta cu cei 

din jur.  

 

Cine intenționează să-și formeze o judecată dreaptă despre Eminescu și să-l aprecieze la 

adevarata lui valoare , să-l înțeleagă pe deplin și să pătrundă în tainele ascunse ale sufletului său 

neînțeles, în felul lui de a cugeta, de a lucra și de a se purta cu lumea în care a trăit, acela va trebui 

numaidecât șă țină seama de împrejurările în care a trăit și de mediul în care s-a mișcat și l-a înconjurat 

în perioada în care el a început să se formeze ca om și să-și adune cunoștințele pentru o creștere aleasă 

la care râvneau părinții lui și care ar fi vrut să-l îndreptățească a ocupa un loc de cinste și important 

în societatea românească. 

 

,,Oare mai este cineva în viață care ar putea ridica vălul de pe acest amor al lui Eminescu și care 

ne-ar putea da deslușiri mai amănunțite despre acest episod din viața sufletească a poetului? ” (Teodor 

V. Ștefanelli ,,Amintiri despre Eminescu” ). 
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Avantaje și dezavantaje ale învățământului online în România 

 

Prof. înv. primar Mosor Alina                                                                                              

Scoala Gimnaziala Anton Pann – Braila 

 

Cert este că, în această perioadă, în contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura 

posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației. În 

învățământul privat lucrurile stau ceva mai bine, căci acolo există resurse financiare mobilizate mai bine. 

Însă în învățământul public există numeroase probleme cu care se confruntă elevii, părinții și profesorii. 

Cu bune și cu rele, acesta este sistemul de care momentan depinde educația copiilor din România.  

Avantaje: 

– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat 

și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare 

distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților.); 

– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, 

mai puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop);  

– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 

– dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 

programe care permit chiar evaluarea instant;  

– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  

– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în 

special; 

– teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu 

erau dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul online;  

– dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, 

acestea pot uniformiza modul de predare;  

– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot 

fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza 

sisteme de catalog online); 

Dezavantaje evidente ale învățământului online în România 

– lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni 

suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); este în plan ca Ministerul Educației să 

cumpere tablete pentru circa 250.000 de copii din medii sociale defavorizate, iar mediul privat (inclusiv 

ONG) ar putea acționa de asemenea în acest sens, acolo unde este nevoie; dispozitivele de acest gen sunt 

însă destul de sensibile mai ales la utilizarea de către copii, iar service-ul / înlocuirea va fi o problemă 

care va afecta procesul cursiv de educație în mediile defavorizate (să nu uităm că există și gospodării 

fără curent electric în mediul rural); 

– lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente  
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– acasă există acces la toate resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde 

sisteme de copiere erau adesea descoperite și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat 

și alte asemenea;  

– mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar 

„școlarizarea” acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare;  

– lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 

copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace; 

– lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 

profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc;  

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

școală, unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce 

pentru mulți elevi este extrem de dificil; 

– presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de 

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

nu!);  
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Școala online - Scoală altfel 

 

 
Prof. înv. preșcolar, Mot Teodosia - Anda, 

Școala Gimnazială Romuli, G. P. N Nr. 1 

 

 
Educaţia traversează o criză fără precedent. Noul coronavirus a spulberat toate calculele 

profesorilor, elevilor şi părinţilor - practic, în ultimele luni, toată lumea a fost obligată să se adapteze, 

din mers, la noua realitate.  Putem spune că aceasta poate fi o şansă pentru învăţământul autohton, 

pandemia putând să fie şocul care să determine, în sfârşit, modernizarea educaţiei. Există însă şi o 

unanimitate pe un subiect - şcoala nu se poate face exclusiv online. Chiar şi în cazul fericit în care 

toţi cei implicaţi ar dispune de toată tehnologia necesară, un proces de învăţământ de calitate necesită 

interacţiunea directă între profesori şi elevi. Predarea online poate reprezenta o soluţie de lucru, ca 

alternativă a învăţămantului clasic, în condiţii de criză, dar nu poate fi o soluţie definitivă.  

Într-o perioadă plină de semne de întrebare există o certitudine - avem nevoie de educaţie, 

pentru prezentul nostru şi pentru viitorul urmaşilor noştri.   

Aceste schimbări ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă. 

Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul şcolii 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 majore ale paradigmei educaționale.Nu 

vreau să insinuez nimic, dar lucrurile se văd cu ochiul liber. Tendința este de digitalizare. Acestea 

fiind spuse, cred că și în sistemul educațional ar fi binevenită introducerea metodelor alternative de 

predare.  

Consider că introducerea uneltelor digitale în viața elevilor este esențială pentru creșterea 

calității învățământului. Nu pot să nu mă gândesc câte oportunități ar deschide o astfel de inițiativă. 

Le-ar da profesorilor posibilitatea de a deveni adevarați mentori pentru elevi, nu doar cineva care 

împartășește cunoștințe pe un anumit domeniu. Mai mult decât atât ar putea face procesul de învățare 

mult mai atractiv, elevii crescând mult mai aproape de tehnologie decât în trecut.  

În concluzie, digitalizarea metodelor de învațare va fi crucială pentru îmbunătățirea sistemului 

educațional. Profesorii și skill-urile digitale trebuie să crească în tandem. În acest moment uneltele 

digitale sunt cei mai buni prieteni ai celor care vor sa facă procesul de învățare mai atractiv. Sunt 

sigur că există și susținători aprigi ai metodelor 100% clasice de predare, dar aș merge în continuare 

pe gândirea – nu schimbăm, nu progresăm. 

Amabile și Kramer au concluzionat că, dacă liderii ”facilitează într-un mod vizibil progresul 

dascălilor și le arată respectul cuvenit, aceștia vor trăi emoțiile, motivațiile și percepțiile necesare 

pentru o mare performanță. Activitatea lor îmbunătățită va contribui la succesul organizațional. Și, n-

o să vă vină să credeți: își vor și iubi munca.” ( John Hattie, pagina 319) 

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 activitati, 

le-am dat foarte multe provocări practice și am învatat și eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. Am 
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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. 

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, 

resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor 

celorlalte instrumente asociate. 

Deci putem spune că școala on-line ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve 

problemele din sistemul românesc de educație. 

 

Bibliografie:  
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Prezentarea unor sisteme de învăţământ 

Sistemul de învăţământ din Finlanda 

 

 

Prof. Înv. Preşcolar Moţi Adina Denisa 

Grădiniţa P. P. Chişineu Criş 
 

  
Un sistem bine gândit poate face dintr-un elev obișnuit, unul excepțional. Finlanda are cel mai 

ridicat nivel de trai din lume și cel mai evaluat sistem educativ. Finlanda atrage atenția lumii atunci 

când se constată că elevii săi obțin constant poziții de top la testele PISA – teste internaționale menite 

să verifice nu atât cunoștințele tinerilor, cât mai ales modul cum aceștia gândesc. Cum se face că 

finlandezii se plasează consecvent pe primele locuri la testările educaţionale internaţionale? Nu este 

de mirare. Sunt mai multe explicații pentru aceste performanțe. 

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, filosoful finlandez John Vilheln Snellman mobiliza masele 

în jurul unei idei că numai educația poate duce la bunăstare și punea bazele a ceea ce avea să devină 

cel mai performant sistem educațional din lume. Ideile acestuia au prins rapid și populația finlandeză 

a început să investească, mai întâi efort și apoi bani în educație. În prezent, învățământului îi revine 

nu mai puțin de 14% din bugetul de stat. 

Secretul stă în importantele reforme educaționale, implementate în urmă cu 40 de ani. Guvernul 

a hotărât să „reseteze” sistemul și să abordeze o altă direcție, dedicând astfel fonduri importante 

educației, cercetării și tehnologiei. Atunci a fost adoptat un nou sistem educațional. Iar acest sistem 

se referă de fapt la egalitate de șanse pentru toți copiii, indiferent de mediul socio-economic din care 

aceștia provin. Conceptul este „peruskoulu” și el desemnează o școală „comprehensivă” pentru toți 

elevii între 7 și 16 ani. 

Primul lucru care s-a decis a fost ca școala elementară să fie formată din nouă clase. Este o 

școală finanțată de stat și care oferă tuturor copiilor educație gratuită, o școală obligatorie și 

disponibilă pentru toți, dar și o școală fără examene de admitere și fără taxe. 

Sistemul este unul egalitarist, oferind şanse egale pentru oricine, indiferent de mediul socio-

economic din care provin, sau de zona în care locuiesc, au același potențial de a învăța și trebuie să 

aibă aceleași șanse la o educație de calitate. În Finlanda nu există școli mai bune și școli mai proaste. 

Nu există învățământ privat. Întregul sistem universitar este de stat. Sunt permise liceele private, dar 

perceperea de taxe de studiu este interzisă. 

Această țară consideră pur și simplu că absolut toți copiii trebuie să beneficieze de același 

tratament. Copiii cu dizabilități învață în școlile normale. Copiii cu cerințe educaționale speciale nu 

studiază la domiciliu, nu sunt excluși sau izolați în școli speciale, ci participă la ore în clase normale, 

indiferent dacă au handicapuri grave. 

„Politicile educaționale în majoritatea țărilor lumii merg pe ideea de a identifica elevii cei mai 

buni, de a alege vârfurile, în timp ce ceilalți elevi sunt lăsați deoparte”, spune Pasi Sahlberg, un 

educator celebru în Finlanda. „Noi nu suntem așa, noi mergem pe cooperare, nu pe competiție. Dacă 

e să ne întrecem cu cineva, atunci tot ce putem spune e că vrem să fim mai buni decât suedezii. Pentru 

noi asta e suficient.” 

 

În Finlanda este mai ușor să devii medic sau avocat decât profesor. În Finlanda, școala pune 

preț pe calitatea profesorilor, investind doar în cei care realizează performanțe. Calitatea profesorilor 

finlandezi este, pur și simplu, exemplară. În Finlanda trebuie să ai facultate ca să predai la grădiniţă 

şi masterat ca să predai la şcoală. Astfel, legea impune fiecărui cadru didactic să aibă la bază cinci 

ani de facultate și un masterat în pedagogie. Poziția de profesor este drept una cu o mare 

responsabilitate și, în consecință, nu oricine poate intra în sistem. În Finlanda este mai ușor să devii 

medic sau avocat decât profesor. Salariile pe care le primesc sunt printre cele mai mari din Europa, 
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alături de Germania, Marea Britanie și Franța. Profesorilor care nu își dovedesc competența nu li se 

prelungește contractul de angajare. 

Cum spuneam, în Finlanda nu trebuie să plăteşti nimic pentru serviciile educaţionale nici măcar 

când faci o facultate, masterat sau doctorat. În plus, elevilor li se asigură un prânz gratuit şi transport 

gratuit dacă locuiesc la mai mult de 5 km de şcoală. Legea finlandeză obligă ca meniul să fie gratuit, 

nutritiv, și cu multe feluri de salate și fructe. Dacă orele se prelungesc până după-amiază, școala are 

obligația de a oferi o gustare elevilor. 

Copiii încep școala la 7 ani şi nu se confruntă cu examene până la vârsta de 16 ani, când susțin 

singurul examen important în sistemul lor educațional. Orele sunt scurte (45 min), intense și, mai 

ales, foarte participative. Au foarte puţine teme pentru acasă, se stimulează raționamentul critic 

înaintea memorizării mecanice. Învăţământul finlandez pune mare preţ pe ştiinţe 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 învățământ viabil, capabil să motiveze elevii. 

Sistemul educativ este foarte bine gândit și făcut în sprijinul elevilor. Finlanda are cel mai mare 

procent, din Europa, al elevilor care ajung la facultate, 66%, iar 93% dintre finlandezi promovează 

liceul. În același timp, diferența dintre cei mai slabi și cei mai buni elevi este cea mai mică din lume. 

Sistemul de valori al finlandezilor are la bază educația nu acumularea de bunuri. Acest lucru 

este valabil pe tot parcursul vieții, când, arată statisticile, adulții preferă să dea bani pe un program de 

educație continuă decât pe ultimul telefon scos pe piață. Este un sistem de valori format în familie, 

consolidat în școală, pus apoi în slujba țării. 

 

  

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

1570



 

CARACTERISTICA DINAMICĂ A PERSONALITĂŢII COPIILOR                        

CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 7-9 ANI 

 

MOTOC MARIANA 

 

Caracteristici fizice. Vârstele mici, până la pubertate inclusiv, se caracterizează printr-o 

dezvoltare fizică intensă, de aceea trebuie să se asigure o alimentaţie bogată şi variată, care să satisfacă 

cerinţele acesteia. De asemenea, se recomandă asigurarea unui regim de viaţă şi activitate (şcolară şi 

extraşcolară) raţional şi echilibrat, evitându-se suprasolicitările.  

O condiţie esenţială a reuşitei în dezvoltarea fiziologică normală, fără traume şi alte consecinţe 

negative, constă în conştientizarea treptată a copiilor asupra particularităţilor lor fizice, asupra 

limitelor acestora, pentru ca ei înşişi să contribuie la prevenirea consecinţelor negative ale dezvoltării 

lor.  

La această vârstă, copiii au o bună dexteritate manuală, executând, totodată, cu precizie şi 

rapiditate mişcări de echilibru şi coordonare. În această ordine de idei, se pot organiza diverse 

activităţi dinamice, care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Caracteristici socio-morale. Copiii de această vârstă încep să fie conştienţi de calităţile sale şi 

se angajează cu o anumită independenţă în acţiuni competitive, dialoghează intens cu alţi copii, se 

manifestă ca lideri spontani, fără a fi recunoscuţi în mod conştient de ceilalţi. În faza iniţială a acestei 

perioade (7 ani), copiii se manifestă egal în raport cu semenii de sex opus (prieteni de joc), iar către 

vârsta de 8-9 ani apare tendinţa de separare în funcţie de categoria de sex, în special, în activităţile de 

joc.  

De asemenea, ei sancţionează greşelile altora şi se supun sancţiunilor, cunosc şi se conformează 

formal normelor specifice activităţii şcolare (punctualitate, disciplină în clasă), sunt conştienţi de 

performanţele proprii şi caută să-şi impună autoritatea prin rezultatele şcolare. Deoarece, copiii de 

această vârstă adoră să fie elogiaţi, doresc să fie independenţi şi lucrează eficient în grup, în special, 

în rezolvarea situaţiilor-problemă, este recomandabil să se organizeze diverse activităţi de joc şi 

secvenţe de învăţare, care să valorifice aceste achiziţii ale copiilor la vârsta respectivă. Deoarece 

copiii de această vârstă doresc să obţină performanţe cu orice preţ, deseori trişează şi mint.  

Caracteristici afective şi comportamentale. La această vârstă, copiii au o trebuinţă puternică de 

apartenenţă şi integrare în grup (clasă, familie etc.), se manifestă expansiv-agresiv, doresc simpatia 

şi aprecierea adulţilor, exprimând, totodată, gelozie şi invidie faţă de colegi.  

De asemenea, pentru această perioadă sunt specifice frica şi/sau timiditatea faţă de examinarea 

şcolară, stările de frustrare şi tensiune (se teme de pedeapsă şi neacceptarea adulţilor şi semenilor). 

Deseori, copiii se laudă, exagerându-şi calităţile şi   minimizându-şi neajunsurile.  

Elevii de această vârstă colecţionează cu pasiune obiecte care-i satisfac curiozitate şi simţul 

artistic. Datorită stocului redus de informaţii şi a dezvoltării limitate a capacităţilor intelectuale, copiii 

mici se caracterizează prin mare curiozitate de cunoaştere, prin "sete" de a afla şi a şti cât mai multe.  

Întrebările de genul: "ce este aceasta? de ce este aşa? dar de ce este aşa?" etc. sunt cerinţe 

cognitive fireşti ale copiilor de vârste mici. Este necesar să le satisfaceţi curiozitatea, să răspundeţi la 

întrebări, oferindu-le explicaţiile şi argumentele pertinente acestei vârste. Este important să evitaţi 

răspunsurile şi explicaţiile false.  
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În această ordine de idei, puteţi folosi anumite metafore, care-i satisfac la o anumită vîrstă, dar 

trebuie să aveţi grijă să reveniţi cu răspunsuri şi explicaţii ştiinţifico-realiste, atunci cînd s-au produs 

noi achiziţii intelectuale. 

Caracteristici cognitive. La această etapă, atenţia trece treptat de la forma involuntară la cea 

voluntară, de la cea puţin stabilă la cea stabilă. Aceste modificări necesită ca durata activităţilor să fie 

adaptată corespunzător, iar când atenţia slăbeşte, este recomandabil să se intervină pentru menţinerea 

sau restabilirea acesteia, prin modalităţi corespunzătoare: anumite mişcări, pauze mai dese, activităţi 

interesante etc.  

Procesele de memorare, de asemenea, sunt în creştere, calitativă şi cantitativă. Astfel, se trece 

de la memorarea mecanică ("pe de rost") la cea logică (bazată pe înţelegere), de aceea sunt necesare 

eforturi pedagogice de explicare şi argumentare corespunzătoare pentru asigurarea accesibilităţii, a 

înţelegerii celor memorate. De asemenea, este posibilă şi necesară trecerea treptată de la gândirea 

concretă la cea abstractă, logică; pentru demersul corelării gândirii concrete cu gândirea abstractă este 

recomandabil să se îmbine în procesul de predare-învăţare materialul didactic intuitiv cu mijloacele 

logico-matematice, ceea ce necesită pregătirea copiilor pentru formarea, înţelegerea şi operarea cu 

noţiunile, judecăţile şi raţionamentele, astfel încât la pubertate să fie tot mai prezentă gândirea logică. 

     

    Recomandări pentru lucrul cu elevii de 7-9 ani 

• Fiţi foarte consecvenţi în stabilirea regulilor de disciplină, elaborate împreună cu elevii.  

• Stabiliţi de comun acord cu elevii sancţiuni şi pedepse pentru nerespectarea regulilor de 

disciplină.  

• Păstraţi-vă vocea liniştită şi nu strigaţi. Mânia este un lucru firesc, dar poate fi controlată. 

Acţiunile unui copil nedisciplinat nu înseamnă lipsă de respect faţă de persoana Dvs.  

• Încercaţi să vă ţineţi în frâu emoţiile, prevăzând, pe cât posibil, dificultăţile care vă aşteaptă. 

Recunoaşteţi şi reacţionaţi la orice comportament pozitiv, oricât de neînsemnat. Dacă veţi căuta 

lucruri bune, veţi găsi câteva, cu siguranţă.  

• Evitaţi abordarea permanent negativă: "Opreşte-te!", "Încetează!", "Nu mai fă aşa!" etc.  

• Separaţi comportamentul necuviincios al copilului de persoana acestuia, pe care îl respectaţi, 

spunând, de exemplu: "Te respect mult, dar nu-mi place gălăgia pe care o faci în clasă".  

• Orice sarcină nouă, dificilă, demonstraţi-o practic copilului, însoţind faptele cu instrucţiuni 

clare, scurte şi liniştite. Repetaţi demonstraţia practică până ce copilul o însuşeşte. Această metodă 

va stimula percepţiile audio-vizuale şi senzoriale, lucru util în formarea deprinderilor. Aveţi răbdare 

şi repetaţi.  

• Încercaţi să-i oferiţi elevului un colţişor al lui, o bancă a sa. Evitaţi să decoraţi sala de curs în 

culori vii sau cu modele complicate. Concentrarea lui va fi mult uşurată de simplitate, de culori mai 

sobre, de mai multă ordine. Un copil mic încă nu este în stare să "filtreze" factorii de mediu care pot 

distrage atenţia.  

• Obişnuiţi copilul să facă un singur lucru în acelaşi timp: daţi-i o singură sarcină de executat. 

Îndepărtaţi orice alt stimul atunci cînd realizează ceva (televizorul, radioul etc.) Stimulii multipli îl 

împiedică să se concentreze asupra sarcinii principale pe care o are de îndeplinit.  

• Încredinţaţi-i copilului anumite responsabilităţi, lucru necesar creşterii sale. Sarcina pe care i-

o daţi trebuie să se situeze la limita posibilităţilor sale. Ducerea ei la îndeplinire necesită multă 

supraveghere. Mai trebuie menţionat faptul că acceptarea şi recunoaşterea eforturilor depuse de copil 

(chiar imperfecte) nu vor fi uitate de acesta.  

• Învăţaţi să descifraţi semnalele de avertizare ale unor posibile crize. Încercaţi să evitaţi 

explozia, distrăgându-i atenţia cu altceva sau încercînd să discutaţi calm situaţia.  

• Restrângeţi numărului prietenilor de joacă la cel mult unul sau doi deodată, din cauza 

iritabilităţii copilului şi lipsei unor depinderi de comunicare eficientă.  

• Nu-i arătaţi copilului o compasiune exagerată, nu-l ridiculizaţi, nu vă lăsaţi înspăimântaţi de 

el şi nu fiţi prea indulgenţi faţă de el.  
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• Organizaţi activităţi în cadrul cărora copiii să-şi dezvolte abilităţile de comunicare şi 

colaborare cu semenii, să se familiarizeze cu specificul noii instituţiei, în care tocmai a venit, ajutaţi-

l să interiorizeze regulile şi principiile de lucru din cadrul acesteia.  
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

MOZA DIANA MIRUNA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”FELIX” SÎNMARTIN 
 

 

Școala de acasă, o amenințare sau o perspectiva de viitor? Deși văzută de mulți profesori, părinți 

și elevi ca fiind ineficientă, școala de acasă poate fi deschizătoarea unor noi orizonturi.  

Una dintre activitatile cheie a oricărei organizații este efctuarea unor analize iar unul dintre 

obiectivele de bază avute în vedere în efectuarea acestei analize este întocmai transformarea 

amenințărilor în oportunități. Ce înseamna însă acest lucru pentru sistemul de învățământ? Ei 

bine...primavara anului 2020 a reprezentat pentru sistemul de învățământ un punct de cotitură, 

momentul în care, pregătiți sau mai puțin pregătiți, profesorii din toate colțurile țării, împreună cu 

elevii lor, au experimentat un alt mod de a face școală și anume, școala de acasă. 

Școala de acasă a venit la pachet cu descoperirea a numeroase deficiențe în sistemul de 

învățământ, cu evidențierea lipsurilor în ceea ce privește dotările aferente dar și a pregătirilor 

profesorilor în utilizarea tehnologiilor digitale. Fapt care, deși am putea spune că la momentul 

respectiv a reprezentat un ,,punct slab” al sistemului nostru de învățământ, ajunge ca azi, să poata fi 

transformat într-un ,,punct forte”. Ne referim aici în primul rând la îmbunătățirile bazelor materiale 

ale școlilor care, până nu de mult duceau lipsa de laptopuri sau calculatoare eficiente, însă cel mai 

important, facem referire la un ,,update” al profesorilor zilelor noastre. 

Dacă până să fim nevoiți să utilizăm tehnologia în proporție de 100% în actul de învățare, 

profesorii tindeau sa aplice în continuare metodele clasice ( într-o mare măsură), adesea mai puțin 

prietenoase pentru elevi, școala de acasă le-a impus proiectarea unor noi strategii didactice și 

îmbunățirea actului de predare. Profesorii au început astfel să participe la cursuri de formare, au 

dezvoltat noi abilități și cunoșințe în domeniul utilizării unor aplicații și programe care, integrate în 

procesul de învățământ au stârnit interesul elevilor, fiind astfel, metode optime de a atrage elevii spre 

cunoaștere. Mai mult de atât, revenind în bănci, aceste metode nu au fost uitate, din contră, integrate 

cu succes în actul de învățare. 

Un alt ,,punct slab” transformat într-un așa numit ,,punct-forte” poate fi reprezentat de o serie 

de abilități pe care, sistemul din țara noastră, adesea le omite și anume: oferirea elevului mai multă 

libertate în gestionarea timpului. Pornind de la un studiu efectuat de către echipa proiectului 

CONSENT: Cosmopolitan Turn and Democratic Sentiments, proiect finanțat prin EEA Grants și 

implementat de către o echipă de cercetare multidisciplinară din cadrul Universității Babeș Bolyai 

din Cluj Napoca, studiu intitulat ,,Copiii în perioada pandemiei”, s-au constat o serie de aspecte pe 

care copii le-au menționat ca ,,avantaje” ale acestei pandemii și implicit a școlii de acasă.  Unul dintre 

numeroasele avantaje enumerate a fost mai multă libertate în gestionarea timpului, mai multă 

flexibilitate în alocarea timpului pentru școală și a realizării temelor pentru acasă. Alte aspecte 

enumerate au fost: mai mult timp personal, mai puțină presiune ca sistării a școlii clasice, ceea ce 

implică și o relaxare însă și o altă atitudine față de ceea ce înseamnă școală, o atitudine care, deși în 

primă instanță poate să fie una de dezinteres, în cazul anumitor categorii de elevi, poate să fie chiar 

una care motivantă. 

Am enumerat astfel, două aspecte care pot evidenția elementele favorabile ale școlii de acasă 

însă, consider că cel mai important este faptul că școala de acasă a deschis noi perspective de viitor. 

O astfel de școală, de acasă, ar putea aduce avantaje multiple, fiind combinată cu sistemul clasic 
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organizat pe lecții și ore, desfășurate în sala de clasă. Cele două, alternând, ar putea aduce numeroase 

beneficii elevilor, transformând sistemul clasic, adesea prea încărcat din punct de vedere al 

programelor și al limitelor pe care școala le impune, într-unul nou.  

Școala de acasă, poate reprezenta poartalul spre o nouă viziune, o viziune în care, elevii pot să 

dezvolte și alte abilități, cu adevărat relevante în viață, abilități precum: organizarea și 

responsabilizarea, un management al timpului cât mai eficient dar și învățarea de a fi, autodidact.  

Desigur, viziunea expusă anterior prezintă numeroase limite, desigur, este dificilă 

implementarea ei în anii următori, mai mult de atât, o astfel o organizare se pretează claselor de liceu, 

claselor terminale, acolo unde, interesul din partea elevilor este unul sporit iar gradul de receptivitate 

este unul crescut. O astfel de viziune, poate fi implementată mai sus de învățământul preuniversitar, 

în mediul universitar, acolo unde interesul este și mai crescut iar receptivitatea înregistrează un nivel 

mai dezvoltat. 

Înțelegem astfel că lumea din jurul nostru se află într-o continuă schimbare, adesea, suntem 

forțați să evoluăm, să ne adaptăm vremurilor din prezent, iar acest lucru, deși la început pare o 

provocare imposibil de realizat, la final, scoate în evideță rezultate pozitive.  

Pandemia pentru sistemul de învățământ românesc a însemnat pierderi însă a însemnat și pași 

spre un viitor, un viitor mai bun, un viitor spre un sistem care să ofere elevilor mai multă libertate, un 

sistem care, bine conturat și limitat, ar putea oferi elevilor o mai profundă pregătire pentru viață. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE - AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

 
MOZA ELENA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HIDIȘELU DE SUS 

 

 
Învățarea online, mai mult sau mai puțin eficientă este una dintre întrebările care stârnesc 

controverse în zilele de azi. Fiecare implică o serie de particularități, avantaje și implicit, un set de 

dezavantaje. Înainte de a analiza aceste avantaje și dezavantaje, este important să înțelegem faptul că, 

o învățare online presupune o proiectare mult mai atentă a timpilor de interacțiune, trebuie de 

asemenea adaptată vârstei elevilor și solicită din partea elevilor mai multă responsabilitate și 

inițiativă. 

 

Oportunitățile de a învăța online permit o revoluționare a sistemului educațional, permițând ca 

întregul proces de predare-învățare să devină adaptat elevului din zilele noastre, elevului digital. 

Elevii și profesorii au acces la resurse online gratuite, resurse personalizate pe grupe de vârste și 

interese.  Un lucru este cert, internetul este un mijloc util în învățare, atât pentru cei mai mici cât și 

pentru cei mai mari însă, limitele prezentate de acesta sunt numeroase. 

 

Învățarea online, implică numeroase dificultăți și dezavantaje. Principalul dezavantaj este 

întocmai lipsa contactului direct profesor-elev, al transmiterii informației față în față. Explicațiile 

scrise, atrag interpretări eronate. Feed-back-ul este mult mai dificil, astfel, vorbim de o lipsa a 

posibilității de notare adecvată, a unei testări eficiente, acasă existând acces la toate resursele, atât 

online cât și offline. 

 

Lipsa concentrării în cadrul lecțiilor online reprezintă o altă problemă principală, în special în 

condițiile în care copii nu sunt supravegheați permanent de un profesor sau părinte. De această dată 

elevul trebuie să depună mai mult efort decât clasicul efort depus la școală unde, în multe cazuri, 

primea totul într-un mod pasiv. În acest context, elevul este obligat să studieze și să descopere singurii 

ceea ce, pentru un număr mare de elevi poate să fie un proces complex. 

 

Copiii interacționează între ei mai puțin, această distanțare socială afectează relațiile sociale și 

aptitudinile elevilor de a socializa, ei devin și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, acest 

lucru fiind o problemă majoră a vremurilor actuale. 

 

În ceea ce privește activitatea profesorului, aceasta devine una mult mai intensă presupunând 

informare, proiectarea unor activități didactice cât mai atractive și diversificate, corecte dar și ușor de 

înțeles de către elevi.  

 

Desigur, învățământul online determină o serie de valențe formative, fiind modern și rapid. 

Acesta are o plajă largă de aplicabilitate, având și numeroase avantaje însă experiența țării noastre, 

scoate în evidență o serie de neajunsuri.  

Cel mai mare neajuns este întocmai faptul că doar 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. 
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AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE ÎNVĂŢĂRII ONLINE 

 

INSTITUŢIA: LICEUL TEORETIC „HORVÁTH JÁNOS” - MARGHITA 

AUTOR: MÓZES KATALIN VIOLA 
 

 
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. 

 

Avantajele învăţării online 

 

➢ Nu se mai consumă timp şi bani pentru drumulspre grădiniţă, copiii numai fac efort fizic 

îndelungat şi riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunităţi mici unde se merge 

la mare distanţă la grădiniţă, adesea pe jos) 

➢ 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); 

➢ 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. 

 

Dezavantaje ale învăţării online 

 

➢ este impersonală spre deosebire de educaţia în clasă în care există o interacţiune faţă în faţă 

reală între educatoare şi preşcolar. Învăţarea online oferă un timp intns de învăţare, în timp ce educaţia 

în clasă vine cu interacţiunea umană. Prin interacţiunile faţă în faţă,profesorii pot ajuta elevii să-şi 

construiască respectul de sine, încrederea şi maturitatea emoţională. 

➢ utilizarea internetului şi a altor instrumente digitale au adăugat noi cerinţe în viaţa 

profesorilor şi au crescut dramatic gama de conţinut şi abilităţi pe care aceştia trebuie să le cunoască, 

astfel a crescut şi volumul lor de muncă. 

➢ calitatea informaţiilor şi sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 

➢ există de asemenea, problema gadului de securitate  a programelor de învăţare online 

➢ elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 

➢ autenticitatea muncii. Orcine poate realiza un poriect şi nu elevulpropriu-zis. 

➢ evaluările au tendinţa de a fi bazate doar pe cunoştinţe şi nu neapărat pe partea practică.   
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SCOALA ONLINE – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 

Prof. înv. primar MUNTEAN ANCA                                                                            

Scoala Gimnaziala nr. 15 Brasov 

 

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

de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere atat a 

cadrelor didactice, cat si ale elevilor, pe cerințele impuse de urgență. Cadrele didactice au fost nevoite 

să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor copiilor acces la o educație de calitate. 

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. 

Scoala online are atat unele avantaje, cat si dezavantaje.     

AVANTAJE ale scolii online pot fi: 

- reducerea riscului infectării populației cu virusul Covid-19, un virus extrem de contagios, în 

special în condițiile supra-aglomerării binecunoscute din școlile din România. 

- facilitarea continuității procesului educativ în condiții de siguranță 

- creșterea gradului de colaborare și întrajutorare între cadre didactice 

- facilitarea comunicării nonverbale; scoala 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; 

         - crearea cadrului organizatoric necesar pentru un management productiv al timpului și al 

activităților de învățare; 
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DEZAVANTAJELE scolii online se manifesta la mai multe niveluri: psiho-social ,material, 

tehnic si profesional 

Psiho-social: posibilitatea scăzută de socializare a copiilor, fără interactiune directă, față în față 

cu profesorii și colegii.  Experiența recentă arată că, totuși, această modalitate de interacțiune are 

valențe limitate și utilizată exclusive, 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 impiedica buna desfasurare  a orelor 

online 

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. Spațiul de acasă a devenit foarte aglomerat în condițiile școlii online. În familiile cu mai 

mulți copii sau cu un spațiu de locuit restrâns acest lucru se resimte puternic, iar calitatea actului 

educational este indoielnica. 

Un rol important le revine si parintilor, pentru a compensa lipsurile scolii online.Acestia trebuie 

sa fie în contact permanent cu copiii și sa le urmareasca  starea emoțională. Izolarea, lipsa 

interacțiunilor cu ceilalti copii poate provoca modificări în starea emoțională și în comportamentul 

lor. Sunt copii care se adaptează cu mai multă ușurință la situație, dar, in acelasi timp, sunt și copii 

care pot întâmpina blocaje, stări de anxietate, chiar depresie. 

Ei trebuie sa-si incurajeze copiii să comunice, să își exprime emoțiile, nevoile, gândurile. De 

asemenea,trebuie  susținuti să acționeze în vederea satisfacerii nevoilor lor, în condiții de 

siguranță.Parintii trebuie sa se implice în demersul educațional al copiilor,  astfel ii vor simți alături 

în aceste vremuri schimbătoare și extrem de dificile și le vor putea împărtăși din experiența și 

cunoștințele lor. 

Lipsa interacțiunii sociale din timpul școlii online poate fi compensata prin ieșiri în parc, în 

natură, joc în familie, alte activități extracurriculare. Pot alege dintre propunerile existente online sau 

față în față. Pot fi cursuri pentru învățarea limbilor străine, ateliere de dezvoltare personală, pictură, 

muzică, etc 

Parintii pot solicita ajutorul profesorilor, psihologilor educaționali. Trebuie sa comunice 

deschis acestora modificările apărute în comportamentul și stările emoționale ale copiilor în relația 

cu școala și nu numai, ca urmare a unor situații semnificative de viață. 

Indiferent de provocările acestei perioade consider că desfășurarea cursurilor în mediul online 

a fost un bun prilej de testare și depășire a propriilor limite, de reinventare și nu în ultimul  rând de 

conectare la tot ceea ce înseamnă tehnică modernă. Chiar dacă a fost o perioadă dificilă, consider că 

este un prim pas către o posibilă școală a viitorului. 

Bibliografie: 
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LITERAŢIA EMERGENTĂ- 

INSTRUMENT DE EVALUARE A ABILITĂŢILOR 

DE CITIT-SCRIS ALE ELEVILOR 

 

 
Prof. înv. primar Muntean Daniela 

Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu ” Blaj, Judetul Alba 
 

     
De fiecare dată când un învățător se pregătește să preia o nouă generație de elevi, își pune o 

serie de întrebări referitoare la elevii cu care va lucra:  

 

- cât de mult sunt elevii familiarizați cu cărțile și dacă știu de ce le folosesc? 

- elevii știu la ce folosește cititul , sunt interesați de povești și poezii, de informațiile pe care le 

găsesc  în cărți și sunt nerăbdători să afle mai multe? 

- au unele concepte despre scris și știu că se citește scrisul și nu imaginile cunoscând litere din 

alfabet? 

- oare cunosc și utilizează corect multe dintre cuvintele care apar în cărțile pentru copii? 

- copiii pot gândi despre limbaj realizând că limbajul se produce prin cuvinte și cuvintele prin 

sunete? 

 - sunt copiii pregătiți să înțeleagă cum se citește, deoarece scrisul reprezintă limbajul în cuvinte, 

în silabe sau sunete? 

- este pregătit să realizeze conexiunea între cuvinte și sunete pe de o parte și literele scrise în 

procesul învățării scrierii și citirii? 

 

Toate aceste lucruri enumerate, luate împreună formează literația emergentă. 

Cu ceva timp în urmă am descoperit la un curs de perfecționare la care am participat , ce este 

literația emergentă si cum ne ajută ea la a evalua foarte exact deprinderile de citit –scris pe care elevii 

le au la debutul școlarității. 

 

Literaţia emergentă este un termen preluat de la cercetătorii din domeniul psiholingvisticii, care 

au cercetat procesele prin care trec copiii care învaţă să citească şi să scrie. Teoria literaţiei emergente 

consideră că cititul nu se învaţă bucăţică cu bucăţică, ci printr-o abordare holistică pe care copiii o 

observă la cititorii din jurul lor şi încearcă să înveţe cum să procedeze la fel. 

Astfel, se vor aplica o serie de chestionare care îi vor permite învăţătorului să afle ce anume 

ştie un copil şi ce nu știe pentru a putea învăţa să citească şi să scrie mai bine. Măsurătorile evaluează 

cele mai importante aspecte ale deprinderilor de citit-scris ale unui copil: noţiuni despre textul tipărit, 

cunoaşterea alfabetului, noţiunea de cuvânt, segmentarea fonemică şi recunoaşterea cuvintelor. 

Pentru evaluarea literaţiei emergente aveţi nevoie de o carte simplă pe care s-o citiţi cu elevul 

pe măsură ce îi cereţi să efectueze o serie de sarcini. Puteţi folosi orice carte pentru copii care are 

următoarele caracteristici: text scris pe o pagină şi ilustraţie pe pagina opusă; o pagină cu text de două 

rânduri sau mai multe; o pagină cu un singur rând de text; o pagină care conţine atât litera mare cât 

şi litera mică a două litere diferite şi mai multe semne de punctuaţie, inclusiv punct, semnul întrebării, 

semnul exclamării şi linia de dialog. De asemenea trebuie să pregătiţi o Fişă de evaluare a 

răspunsurilor pentru fiecare elev pe care îl veţi testa în care veţi consemna foarte exact răspunsurile 

copilului. 
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Cunoştinţe despre cum se ţine o carte: Înmânaţi elevului cartea, ţinând cotorul spre el. Spuneţi-

i: “Vom citi această carte. Arată-mi cum ţii cartea.” Acordaţi un punct elevului dacă va ţine cartea cu 

faţa în sus. 

Cunoştinţe despre faptul că se citeşte textul şi nu imaginile. Arătaţi elevului o pagină dublă cu 

text pe o parte şi ilustraţie pe cealaltă. Spuneţi-i: “Arată-mi unde citim. Arată cu degetul locul unde 

începem să citim.” Acordaţi-i un punct dacă elevul indică textul şi nu ilustraţia. Citiţi apoi textul de 

pe pagina respectivă. 

Orientarea în pagina tipărită. Arătaţi elevului o pagină cu cel puţin două rânduri de text. 

Spuneţi-i, “Vom citi această pagină. Arată-mi unde începem să citim. Arată-mi cum vom continua să 

citim.” Acordaţi-i un punct elevului dacă indică cuvântul din colţul de stânga sus, apoi îşi duce degetul 

spre dreapta, apoi următorul rând. Citiţi apoi textul de pe pagina respectivă. 

Înţelegerea noţiunii de „cuvânt”. Căutaţi o pagină care are un rând de text. La început, luaţi câte 

un cartonaş în fiecare mână şi spuneţi: “Iată, pot să ţin cartonaşele aşa încât să vezi doar câte un 

cuvânt sau două. Încearcă şi tu.” Daţi-i elevului cartonaşele. “Arată-mi un cuvânt. Acum arată-mi 

două cuvinte.” Acordaţi un punct dacă elevul indică în spaţiul dintre cartonaşe un cuvânt şi două 

cuvinte. Apoi citiţi-i textul de pe pagina respectivă. 

Înţelegerea noţiunii de „literă”- Se procedează la fel ca la noţiunea de cuvânt. 

 

Cunoştinţe despre semnele de punctuaţie. Găsiţi o pagină care are un punct. Spuneţi:“Ce este 

acesta? Ce trebuie să facem când ajungem la el?” Apoi identificaţi alte semne de punctuaţie şi 

întrebaţi: “Ce este acesta? Ce ne comunică?” Acordaţi un punct dacă elevul identifică corect fiecare 

semn. Citiţi apoi textul de pe pagina respectivă. 

 

Cunoaşterea alfabetului – Se testează felul în care elevii recunosc literele alfabetului, atât cele 

mari cât şi cele mici. De asemenea, testează reproducerea literelor, indiferent dacă sunt mari sau mici. 

Cereţi elevului să identifice literele alfabetului. Aşezaţi o fişă cu literele alfabetului în faţa 

elevului şi una o folosiţi pentru a înregistra răspunsurile. Indicaţi fiecare literă şi cereţi elevului s-o 

numească. Înregistraţi răspunsurile pe foaia examinatorului. Încercuiţi literele pe care elevul nu le 

poate identifica şi scrieţi ce spune elevul când nu reuşeşte să identifice corect câte o literă. Testaţi atât 

literele mici, cât şi cele mari. 

Cereţi elevului să scrie literele pe măsură ce le spuneţi. Spuneţi literele alfabetului şi cereţi 

elevului să le scrie în ordinea în care le spuneţi. Acceptaţi literele scrise corect fie că sunt scrise cu 

litere mari, fie cu mici. 

Noţiunea de cuvânt – Cereţi elevului să memoreze o poezioară. Când elevul poate recita 

cuvintele din memorie, arătaţi-i poezia scrisă şi explicaţi-i că aceste cuvinte reprezintă poezia pe care 

tocmai a recitat-o. Citiţi acum poezia într-un ritm normal, rar, indicând cu degetul fiecare cuvânt pe 

măsură ce îl citiţi. Explicaţi elevului că doriţi să facă şi el la fel. Cereţi elevului să spună primul rând, 

arătând fiecare cuvânt pe măsură ce îl spune. Treceţi scorul „1” sub indicarea cuvintelor dacă elevul 

indică fiecare cuvânt în rând corect şi scorul „0” dacă greşeşte vreun cuvânt în rândul respectiv. 

 

Segmentarea fonemică - „ Eu voi spune un cuvânt şi te rog să îl desfaci în părţi. Îmi vei spune 

fiecare sunet din acel cuvânt în ordinea în care se înşiră. De exemplu, dacă eu spun: „nor”, tu va trebui 

să spui /n/, /o/, /r/.” Pentru runda de exersare, pronunţaţi următoarele cuvinte, pe rând: mare, nu, lac. 

Treceţi apoi la testare. Pregătiţi o listă de 22 de cuvinte. Pe fişa de scor, încercuiţi cuvintele pe care 

elevul le segmentează corect. Scorul elevului este dat de numărul cuvintelor corect segmentate în 

toate fonemele. Răspunsurile corecte sunt doar acelea în care elevul articulează fiecare fonem în 

cuvântul dat. Elevii care reuşesc să segmenteze doar câteva cuvinte sau nici unul nu au nivelul adecvat 

de recunoaştere a fonemelor. Fără intervenţie, acei elevi vor avea probabil dificultăţi la citit şi scris. 

 

Recunoaşterea cuvintelor Asiguraţi-vă că aveţi o listă de cuvinte şi o fişă de înregistrare a 

scorului înainte de a începe testul. Arătaţi elevului cuvintele din listă şi cereţi-i să le identifice. Marcaţi 
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răspunsurile elevului pe Fişa de evaluare a răspunsurilor la identificarea cuvintelor pe care aţi 

elaborat-o. Acordaţi elevului câte un punct pentru fiecare cuvânt identificat corect. 

 

În final, realizaţi o fişă sumativă de de înregistrare a punctajului obţinut la fiecare secţiune şi 

calculaţi procentajul obţinut. De exemplu la segmentarea fonetică, dacă a reuşit să segmenteze corect 

15 din cele 22 cuvinte a obţinut un procent de 68, 1%. Se calculează procentul pe fiecare secţiune şi 

se concluzionează în ce măsură elevul are formate deprinderi de citit-scris. Pe parcursul testării 

trebuie să vă notaţi şi observaţiile proprii, nu doar scorul pe care îl obţine elevul. Aceste observaţii 

pot fi utile pentru a ajusta predarea cititului la nevoile specifice ale elevului testat. 
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Învățământul de acasă 

 

Prof. Muntean Daniela                                                                                                    

Școala Gimnazială Liebling 

 
 

Ne place sau nu să recunoaștem, pandemia ne-a dat viețile peste cap și ne-a obligat mai mult ca 

oricând să ne bazăm mai mult pe tehnologie. Nivelul de socializare a scăzut foarte mult, școala nu 

mai este ce a fost altădată, iar asta a adus multe schimbări în viața tuturor. Întrebarea care este adresată 

cel mai des în ultimul timp de toată lumea este dacă ar trebui să îmbrățișăm schimbarea sau ar trebui 

să ne întoarcem la vechiurile noastre obiceiuri?  Personal cred că schimbarea e un lucru bun și ar 

trebui îmbrățișată de fiecare dintre noi.  

Vrem sau nu să recunoaștem, că în vremurile actuale cine s-a opus schimbării, a avut numai de 

pierdut. În asemenea vremuri schimbarea este inevitabilă, însă este un lucru greu care implică foarte 

mult ieșirea din zona de confort. Testăm lucruri noi cu care nu eram familiarizați, încercăm anumite 

activități care nu ne reușesc din prima, iar atunci intervine frustrarea, care este de asemenea un 

sentiment nu tocmai plăcut, așa că de cele mai multe ori majoritatea oamenilor renunță și se opun.  

Din punctul meu de vedere, nu ajută cu nimic opunerea la schimbare, deoarece ea tot se va 

produce, indiferent dacă ne place sau nu, nu va dispărea doar pentru că nu suntem noi de acord. Ce 

putem face ca să ne ușurăm viața, este să luăm totul așa cum vine, bun sau rău, și să ne adaptăm 

pentru a fi la zi. 

Școala a fost printre cele mai afectate unități, și a trecut de la întâlnirile zilnice dintre profesori 

și elevi la niște mici ecrane. Bineînțeles, că nu a mai fost exact ca înainte și tuturor nu le-a fost ușor. 

Învățământul tradițional presupunea interacțiune, atât între elevi, cât și între profesori, se formau 

prietenii și se trăiau emoții.  

Trecerea în on-line a fost una dură deoarece interacțiunea dintre elevi a scăzut foarte mult. Atât 

elevilor, cât și profesorilor, le-au luat ceva timp să se acomodeze și au făcut multe greșeli la început, 

ăsta cred că a fost un lucru bun, deoarece cu ajutorul învățământului on-line am acceptat că putem să 

și greșim, iar ăsta e un aspect foarte important.  

Învățământul tradițional nu permitea greșeli, dimpotrivă pedepsea greșelile, iar elevilor le era 

mult mai frică să greșească, chiar dacă din greșeli învățăm. Învățăm să mergem pe bicicletă doar 

căzând înainte de pe ea de câteva ori, învățăm să mergem în picioare doar după ce cădem de câteva 

ori, apoi, mergem la școală unde suntem învățați că nu trebuie să facem greșeli.  

Școala on-line, cea din pandemie, ne-a ajutat să învățăm să greșim, atât pe elevi, cât și pe 

profesori și să acceptăm că am greșit, să ajungem să fim împăcați cu noi. Un lucru pe care personal 

cred că nu l-am fi învățat la școala tradițională.  Ne-am dat voie să fim noi, oameni cu calități și 

defecte, reali, ne-am dat voie să fim diferiți, nu să fim prototipuri și modele create de societate.   

Ar trebui să fim recunoscători pentru tehnologie, deoarece ne-a ajutat să ne ușurăm munca și 

tot cu ajutorul ei am putut să nu renunțăm în a învăța. Pe on-line am putut să vedem și să facem  

lucruri pe care învățământul tradițional nu ni le putea oferi. Am văzut locuri și diferite experimente 

prin intermediul tehnologiei. Am putut să ne odihnim mai mult, deoarece nu mai necesita să ne 

deplasăm la școală, lucru era de cele mai multe ori dificil pentru elevii si profesorii care făceau naveta.  
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Este evident că învățământul on-line nu are numai beneficii. Petrecerea multor ore în fața 

laptopului a provocat dureri de cap și iritarea ochilor. Iar profesorilor de sport le-a fost de asemenea 

foarte greu, deoarece nu mai dispuneau de un spațiu mare pentru desfășurarea activităților și de 

accesoriile de la școală.  

Una peste alta învățământul on-line a adus atât beneficii cât și minusuri, dar cu ajutorul lui am 

învățat să acceptăm schimbarea și că putem greși , cum în alt mod nu am fi putut!  
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Pandemia și școala de acasă 

 

Profesor Muntean Iuliana Monica                                                                               

Liceul Teoretic” Mircea Eliade” Întorsura Buzăului, județul Covasna 

  

 

Învățământul românesc a fost încercat în ultima perioadă de o neașteptată situație și stare 

datorită pandemiei cu coronavirus-19. Pandemia din martie 2020 și până în prezent a adus multe 

probleme, stres, dar și multe provocări, adaptabilitate și creativitate.  

Continuarea educației a determinat în învățământul românesc apariția școlii de acasă sau școala 

on-line. Pentru ca școala să nu fie întreruptă, ci continuată a fost nevoie de schimbare, adaptabilitate, 

dorință de autodepășire, motivare și creativitate. Astfel profesorii, elevii și părinții au trebuit să facă 

față, mult prea repede, unor modificări fără precedent atât în modul de a privi educația, cât și cu 

privire la mijloacele de realizare ale acesteia. 

Școala de acasă ne-a pus pe toți -profesori, elevi  și părinți - față în față cu predarea pe internet, 

pe diferite platforme digitale, scoțându-ne pe toți din zona de confort. Astfel participanții la actul 

educațional au trebuit să răspundă cu curaj provocării, adaptându-se din mers și reușind să se dezvolte 

după propriile capacități, abilități și după motivația de care a dat dovadă față de învățare.  

După mult efort și încercări repetate școala de acasă a fost adaptată la nevoile și interesele de 

învățare ale elevilor, dându-le acestora șanse egale de educare, acolo unde toți factorii exteriori și 

interiori au făcut posibilă aceasta.  

Observând atent ce s-a întâmplat în pandemie, vom sesiza multe probleme în organizarea și 

desfășurarea actului educațional, cum ar fi: necunoaștere în a utiliza unele platforme și aplicații 

digitale din partea unor profesori și a elevilor, lipsa dispozitivelor necesare de a lucra pe aceste 

mijloace digitale, lipsa internetului în unele zone sau fluctuații frecvente la internet, accentuarea lipsei 

de motivație, relaționare minimă, izolare etc. Apoi pandemia a adus stres, multe emoții - de a nu se 

îmbolnăvi sau a fi purtători de virus, îmbolnăvind pe alții, dar și provocări, adaptabilitate și 

creativitate. 

În ciuda tuturor acestor probleme mulți profesori și elevi s-au adaptat mai ușor, prin intermediul 

gândirii pozitive, au început să se îngrijească de starea de bine a elevilor lor, au învățat mai bine să 

lucreze pe platformele și aplicațiile digitale pentru continuarea educației, pentru motivarea spre 

educație a elevilor, obținere de rezultate bune și foarte bune, atingerea scopurilor propuse în viață.  

Școala de acasă aduce în prim plan utilizarea tehnologiei, a platformelor și aplicațiilor digitale. 

Astfel prin predarea materiilor în on-line, tehnologia devine prezentă în procesul educațional, 

urmărind ca actul didactic să fie interactiv, dinamizat și motivant. Cu ajutorul tehnologiei și a 

mijloacelor ei de realizare, profesorul a putut  adapta actul de învățare la nevoile fiecărui elev în parte, 

a realizat  un portofoliu de materiale, a pus elevul în  diferite situații de creativitate și cooperare, dar 

și a  determinat creșterea motivației elevilor spre învățare și cooperare.  

Cu siguranță se găsesc plusuri și minusuri în realizarea școlii de acasă. Însă în pandemie a fost 

soluția cea mai bună ca educația să nu fie întreruptă, ci continuată. Diversitatea platformelor și 

aplicațiilor ce au putut fi folosite în actul educațional on-line și-au atins scopul urmărit doar atunci 

când s-a ținut cont de stilul de predare propriu, de abilitățile tehnice deținute, de solicitările MEC și 

de ușurința de folosire a acestora de către elevi. 
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În școala de acasă prin educația digitală s-au modificat rolurile clasice ale elevului și ale 

profesorului. Rolul activ al profesorului în conducerea și organizarea procesului de învățământ 

digitalizat se realizează altfel, decât în cel realizat față în față. Prezența profesorului este discretă, dar 

importantă, căci capătă noi valențe, îi creează noi modalități de exprimare profesională. El devine 

moderator și elevul devine activ-participativ, cooperant la actul educațional. 

În concluzie, școala de acasă sau școala on-line a făcut ca actul educațional să se realizeze 

digital. Iar educația digitală 

 este o necesitate în învățământul actual, căci ea reprezintă educația viitorului. Însă ea trebuie 

folosită cu măsură, căci cea mai edificatoare învățare se realizează față în față. Rolul însemnat și de 

neprețuit al profesorului nu poate fi înlocuit de tehnologie. 
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DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE A COPIILOR 

 

 

Prof. înv. primar Muntean Piroska,                                                                                  

Școala Gimnazială nr. 13, Timișoara 

 

 

Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor socio–

emoţionale din perioada copilăriei, aceasta fiind o perioadă de achiziţii fundamentale în plan 

emoţional, social şi cognitiv.  

Conştientizarea emoţiilor reprezintă abilitatea de bază pentru achiziţionarea celorlalte 

componente. Copiii învaţă despre emoţii şi modul în care acestea pot fi gestionate corect în contextul 

interacţiunilor sociale. Experienţele lor în relaţiile cu ceilalţi îi ajută să înveţe despre regulile de 

exprimare a emoţiilor, despre recunoaşterea lor, despre reglarea emoţională.  

Dezvoltarea emoţională optimă reprezintă una dintre componentele esenţiale ale adaptării. Ea 

este necesară pentru menţinerea stării de sănătate mintală şi influenţează dezvoltarea şi menţinerea 

relaţiilor sociale. Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor 

sociale, deoarece contribuie la menţinerea lor.  

Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative (ex. furie, frică, tristeţe), prin 

agresivitate fizică sau verbală, determină apariţia unui comportament de izolare a acestora. Dacă acei 

copii care manifestă frecvent emoţii pozitive au mai mulţi prieteni şi sunt mai îndrăgiţi de ceilalţi, 

copiii care se comportă agresiv au dificultăţi în a recunoaşte şi a înţelege emoţiile exprimate de ceilalţi 

într-o situaţie specifică. 

Şcoala este un mediu special, favorabil satisfacerii trebuinţelor sociale, de comunicare ale 

copiilor. La intrarea în şcoală, copilul ajunge  într-un mediu diferit de mediul familial, care 

funcţionează altfel decât cel din familie sau din gradiniţă. El face parte dintr-un grup a cărui activitate 

fundamentală este învăţătura şi unde este egal cu partenerii săi. Registrul relaţiilor interpersonale în 

mediul şcolar este mult mai bogat.  Alături de cooperare şi competiţie funcţionează relaţii întemeiate 

pe conducere-subordonare, simpatie-antipatie, comandă-execuţie etc. 

Un aspect esenţial al educaţiei din şcoală şi din afara ei exprimă necesitatea ca mediul şcolar să 

contribuie la dezvoltarea unui stil de viaţă armonios (mintal, emoţional, fizic şi socio-moral). Dascălul 

trebuie să formeze şi să dezvolte elevilor săi capacităţi de autoevaluare pozitivă, ca element de 

referinţă pentru sănătatea lor mentală şi emoţională. 

Se impune ca învăţătorul să-şi conceapă activitatea astfel încât să urmărească nu numai 

realizarea obiectivelor cognitive ci, mai cu seamă, a celor afectiv-volitive. Premisele unei bune 

sănătăţi mentale şi emoţionale nu pot fi construite de pe o zi pe alta ci în timp, printr-o activitate 

susţinută şi elaborată. 

Deosebit de important este ca învăţătorul să-i ofere elevului ocazia de a-şi valoriza propria 

persoană, de a recunoaşte valoarea celorlalţi şi de a primi el însuşi recunoaşterea celor din jur. În 

cadrul unei atmosfere deschise, copilul îşi exprimă, fără teamă sau inhibiţii, propriile dorinţe, opinii 

şi interese, se simte ascultat, apreciat şi încurajat, învaţă că fiecare persoană este unică. Spiritul de 
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cooperare nu poate fi conceput în afara unor sentimente cum ar fi cel al prieteniei, al respectului, al 

încrederii şi stimei. 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copiilor trebuie să fie, deci,  unul din obiectivele cele mai 

importante ale oricărui demers didactic, în special la vârsta şcolară mică.  

Gestionarea emoţiilor este la fel de importantă ca şi înlăturarea problemelor de natură fizică. 

Copilul trebuie învăţat să-şi stăpânească emoţiile fără a le alunga. Un copil foarte emotiv trebuie 

ajutat să-şi depăşească teama, ranchiuna, furia, gelozia faţă de persoanele din jurul său,  să controleze 

stările şi sentimentele pe care i le generează o anumită situaţie. Singurătatea poate avea aspecte 

teribile pentru omul în devenire, la fel şi tristeţea, frustrarea, culpabilitatea sau sentimentul de 

abandon. 

Dascălul este dator a învăţa să asculte emoţiile copiilor, să le dea posibilitatea de a şi le exprima, 

fiecare în felul său. Există riscul ca unele refulări să se exprime prin acte de indisciplină şi violenţă. 

Învăţătorul va fi mereu atent la ameliorarea comunicării relaţionale în cadrul grupului, va conduce la 

respectul de sine şi de ceilalţi, la ascultarea activă, la implicare afectivă. Astfel, relaţia între adult şi 

copil se va ţese prin răbdare, încredere, descoperire reciprocă şi descoperirea valorilor individuale. 

A înţelege lumea interioară a copilului înseamnă a-l ajuta să-şi găsească propriile repere, să se  

armonizeze cu el însuşi, cu ceilalţi şi cu mediul înconjurător. 

De-a lungul micii şcolarităţi, treptat, se modifică şi motivaţia activităţii. Jocul rămâne sursa a 

numeroase stări afective, pozitive şi negative, dar activitatea şcolară devine activitatea cea mai 

încărcată de motive modelatoare. Pentru mulţi copii, activităţile în care au eşuat prezintă o încărcătură 

afectivă negativă şi sunt evitate. Dar sunt şi situaţii în care eşecul provoacă o anumită atracţie, din 

dorinţa copilului de a-l repara. 

Există împrejurări şi condiţii care fac să evolueze aspiraţiile şi autoaprecierea, dar şi situaţii 

care fac să apară sau să se accentueze autodevalorizarea., în funţie de existenţa unui etalon personal 

de consideraţie a propriilor capacităţi şi ale altora. Este perioada în care încep să se pună bazele acestui 

important compartiment al reacţiilor afective, ca o componentă a afectivităţii socializate, morale. 

Eforturile implicate în tendinţele de a satisface cerinţele de a atinge anumite performanţe, 

antrenează şi dezvoltă componentele voliţionale ale personalităţii şi alimentează conştiinţa şi 

moralitatea.  

Fenomenul echivalează cu constituirea unor acceptori ai conduitei morale, dintre care cel mai 

important devine sentimentul datoriei, sentiment care se transformă treptat într-un reglator al 

activităţii generale a micului şcolar. Dezvoltarea acestui sentiment se desfăşoară în condiţiile în care 

copilul este corect îndrumat de învăţător, pentru a-şi forma deprinderi pozitive şi un regim de muncă 

raţional. 

În perioada cuprinsă între 7 şi 10 ani, expresiile emoţionale devin dependente de succes sau 

insucces în activitate, de ecoul acestora în conştiinţa copilului precum şi în atitudinea celorlalţi faţă 

de el. Emoţiile capătă un caracter mai puţin exploziv, se diminuează frecvenţa manifestărilor 

emoţionale, fără a se diminua însă dezvoltarea lor propriu-zisă. Nedezvoltarea emoţiilor şi 

sentimentelor intelectuale, insuccesele şcolare, sunt generatori ai negativismului. 

Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite şi discutarea lor, ajută copiii în înţelegerea 

situaţiilor emoţionale şi în reacţionarea adecvată în astfel de situaţii. Modul în care adulţii discută 
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problemele legate de emoţii poate transmite sprijinul şi acceptarea lor şi poate contribui la 

conştientizarea de către copil a diferitelor stări emoţionale pe care le experimentează. 

Acestea au o importanţă deosebită pentru copilul de vârstă preşcolară şi şcolară mică, iar rolul 

dascălului este unul major, acesta fiind cel care trebuie să găsească mereu calea cea mai potrivită 

pentru a facilita exprimarea emoţională a copilului.  
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PROVOCĂRI  DIN ȘCOALA DE ACASĂ 

 

 

Prof. Muntean Viorica - Simona 

Școala Gimnazială Sânpetru, jud. Brașov 

 
 

 

Ultimul an și jumătate a fost cu totul neașteptat și ne-a supus pe toți: elevi, cadre didactice, 

părinți, la cele mai inedite provocări. Cea mai mare provocare în contextul pandemiei de coronavirus 

a fost continuarea procesului educativ la distanță, de acasă. Dacă la început ni se părea că totul va 

trece repede, în vreo două-trei săptămâni, realitatea ne-a făcut să avem parte de o perioadă lungă de 

izolare, cu limite și restricții, care ne-a pus în față diverse provocări: cursuri online, teme online, dar 

și Școala Altfel online! 

Pas cu pas a fost necesar să facem față acestor provocări, fiecare în felul său. Cadrele didactice 

au fost nevoite să-și regândească activitatea instructiv-educativă, să o replanifice, să găsească strategii 

cât mai eficiente de a comunica cu elevii în prima parte a perioadei, apoi de a menține legătura cu 

aceștia și de a continua activitatea de învățare. A fost nevoie de mai mult timp petrecut pentru toate 

acestea, dar mai ales pentru formarea continuă online la care au putut avea acces și care a abundat din 

toate părțile. Fiecare a fost dornic să învețe și să identifice soluții corecte, eficiente, atractive de a 

continua învățarea. 

Dacă elevii s-au bucurat de un program de lucru mai lejer la început, treptat au resimțit dorul 

de colegi, de relaționarea față în față, nevoia de a împărtăși păreri, idei, lucruri cu colegii,dar mai ales 

de a se juca împreună. La primele întâlniri online, după ce ne-am organizat pe platformă și au început 

primele lecții sincron, elevii și-au exprimat des dorința ca totul să revină la normal, să facem școală 

în clasă. 

Nici părinților nu le-a fost ușor: pe lângă îngrijorările perioadei incerte prin care treceau au 

trebuit să facă față nevoilor membrilor familiei, dar și să vină în sprijinul copiilor în activitatea de 

învățare, mai ales în cazul elevilor mici (clasa I, în cazul elevilor mei), care aveau nevoie de 

îndrumare, supraveghere, atenție sporită, precum și satisfacerea nevoii de joc și joacă a copiilor. Toate 

acestea în cazul în care aveau dispozitivele IT necesare școlii online, în caz contrar fiind și acestea o 

nouă provocare pentru ei. 

La nivelul clasei am ținut legătura cu elevii inițial prin grupul de WhatsApp al părinților sau 

telefonic, în cazul în care acestia nu au avut dispozitivele necesare, apoi prin platforma Teams în 

întâlniri zilnice în care am realizat activități integrate. Cele mai interesante momente au fost cele în 

care elevii își exprimau părerile, emoțiile, trăirile, acelea în care le propuneam jocuri, dar și cele în 

care elevii trebuiau să citească, să recite versuri, să spună o glumă sau o întâmplare amuzantă. S-au 

implicat cu plăcere în activități, au fost prezenți mereu în număr mare (dar numai  în proporție de 

80% în întâlniri online, din lipsa mijloacelor de tehnologie), au lucrat cu responsabilitate temele și 

provocările primite. 

Printre primele provocări ale școlii de acasă au fost exercițiile online prin intermediul 

aplicațiilor Kahoot, Learning Apps, Wordwall, evaluările prin teste Kahoot sau chestionare Forms, 

care s-au dovedit a fi atractive pentru elevi prin varietatea temelor propuse, a modului de prezentare 

și de lucru (asociere de termeni/ termen-imagine/ exrcițiu-rezultat corect, grupări de termeni, 

identificarea cuvântului lipsă/ a rezultatului corect, sortare de termeni). Elevii le-au accesat cu interes, 

și-au exersat cunoștințele și au avut parte de feedback imediat, bucurându-se de reușitele lor. Treptat 

am diversificat aplicațiile folosite, am introdus jocuri și activități colaborative care au implicat din ce 

în ce mai mult elevii și le-au stârnit interesul și motivația pentru învățare. 

Temele de arte vizuale și abilități practice au fost abordate cu interes și plăcere, iar elevii, sub 

îndrumarea părinților, au realizat lucrări deosebite, indiferent de tema propusă. Mulți dintre ei au 
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realizat chiar mai multe lucrări decât li s-a propus, fapt care dovedește interesul și determinarea lor, 

precum și atractivitatea temelor. 

La revenirea în clasă am fost nevoită să îmi schimb modul de lucru, metodele de învățare, pentru 

ca activitatea de învățare să-și păstreze interesul pentru elevi, așa că am căutat să îmbin tot mai mult 

deprinderile de lucru din școala online cu cele din activitatea față în față. Nu am uitat complet 

platforma de învățare și am utilizat-o în continuare pentru a lansa provocări elevilor și părințilorr cu 

ocazia unor sărbători, dar și pentru colaborarea cu părinții (având în vedere măsurile restrictive ce se 

impun). 

Provocarea esențială a acestei perioade a fost desfășurarea Școlii Altfel în spațiul casei sau al 

curții, deși așteptam cu nerăbdare activitățile alese la propunerea elevilor și părinților: vizite la unele 

intreprinderi sau obiective turistice, la cinema, la Muzeul de Artă pentru activități practic-aplicative, 

activități de voluntariat, drumeții, concursuri și jocuri.   

Am regândit activitatea prin lansarea unor provocări zilnice pe care trebuiau să le realizeze în 

colaborare cu părinții și le-am recomandat să inițiaze un jurnal în care să-și noteze impresiile și 

realizările. Astfel, luni elevii erau mici gospodari și trebuiau să-și ajute părinții la treburile 

gospodăriei; marți, elevii au intrat în pădure prin intermediul unor aplicații prin carea au ascultat trilul 

păsărilor, au vizionat un filmuleț, apoi au avut de realizat o fișă în care să enumere /deseneze plante, 

animale și păsări din acest mediu de viață; miercuri – copiii au intrat în bucătărie și au participat la 

realizarea unui preparat culinar, pentru unii devenind chiar o pasiune această provocare; joi -elevii au 

explorat lumea poveștilor și au fost invitați să vizioneze un film sau să asculte o poveste, apoi să 

creeze o poveste proprie despre un animal/ personaj creat de ei sau chiar o jucărie care prinde viață; 

vinerea a fost destinată unui atelier de creație în care au realizat felicitări de Paști pantru membrii 

familiei. Lucrările copiilor au dovedit multă creativitate și inspirație. 

Deși nu erau lucruri deosebite am constatat că unii copii erau puși pentru prima dată în postura 

de a-și face ordine în cameră, de a face curățenie în casă, de a îngriji ( planta) plante, de a pune masa 

sau de a găti. Dorind să răspundă provocării și să își justifice prin poze activitatea părinții le-au creat 

situații potrivite, iar elevii au fost mândri că au trecut cu bine provocarea, spre lauda părinților și a d-

nei învățătoare. Dincolo de plăcerea copiilor de a realiza ,,treburi de oameni mari” am văzut în pozele 

realizate și bucuria și plăcerea părinților de a face lucruri alături de copii; am văzut ,,echipe de lucru” 

harnice și îndemânatice, iar părinții au realizat că îi pot responsabiliza mai mult pe copii, chiar dacă 

sunt la o vârstă fragedă. Astfel Școala Altfel s-a dovedit a fi interesantă și productivă, chiar și în 

condiții de izolare. 

Deși a fost  destul de dificil de gestionat Școala de acasă pentru toți factorii implicați, a avut și 

părțile ei pozitive: fiecare am învățat că suntem capabili de  mult mai multe lucruri decât știam, ne 

descurcăm și în condiții deosebite, dăm dovadă de creativitate și originalitate, iar pentru mine ca 

dascăl a fost o perioadă în care am învățat multe lucruri noi, am dobândit și consolidat deprinderi de 

lucru în mediul online, am interacționat mai mult prin intermediul tehnologiei aflând tot mai multe 

exemple de bune practici, am aflat căi de lucru pentru eficientizarea activității profesionale. 
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DEMERS EDUCATIV AXAT PE COMPETENTELE CHEIE 

 

P. I. P. MUNTEAN – MIHAI CRISTINA 

 

Clasa a III-a  

Competențe generale: 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare  

Competențe specifice: 

3.3 Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia 

Cursant: Muntean-Mihai Cristina 

Disciplina – Limba și literatura română 

Subiectul: „Amintiri din copilărie” (Pupăza din tei - fragment) de Ion Creangă 

Disciplina Limba și literatura română contribuie la dezvoltarea celor opt competenţe cheie, prin 

diferite activităţi de învăţare, precum: 

 

Comunicarea în limba maternă 

· exprimarea în scris a acorduluo/dezacordului  referitoar la comportamentul  lui Nică; 

 

Comunicare în limbi străine 

· exerciţii de exprimare personal, în limba engleză a părerii despre actiunea de a vinde pupăza; 

 

Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinte şi tehnologie 

· să compună probleme în care să folosească numele personajelor din text; 

· să compună o problemă pe baza unei imagini din text; 

 

Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie 

· să scrie în format WORD o scrisoare către Nică în care să-ṣi exprime dezacordul faţă de 

acţiunile lui; 

 

Competenţe pentru a învăţa să înveţi 

· folosirea exploziei stelare, cu formularea in scris a unor întrebări de exprimare personală pe 

baza acţiunilor din text; 

· Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice 

. “procesul literar“ al lui Nică (redactarea capetelor de acuzare ṣi a apărării). 

 

Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat 

. punerea în practică a unei iniţiative inovative de afaceri pentru Nică (stand in târg pentru 

cireṣele mătuṣei Mărioara) 

 

Sensibilizare culturală şi exprimare artistică 

· realizarea unui desen care să ilustreze secvența preferată din text; 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:                                                  

MUNTEANU CĂTĂLINA MIRABELA                                                                        

G. P. N. „ACADEMIA PRICHINDEILOR” IZVOARELE 

 

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. 

Activitatea preșcolarilor a avut cel mai mult de suferit în acestă perioadă de pandemie. Mediul 

online nu poate înlocui contactul vizual, afectiv, emoțional de care, deopotrivă, copiii și cadrele 

didactice, au nevoie pentru a creea un mediu de învățare propice. Cu precădere, preșcolarii sunt 

categoria cea mai dificilă cu care poți lucra online. Preșcolarii au nevoie de mișcare, de explorare, de 

comunicare, de menținerea fantasticului și a poveștilor din cadrul grădiniței.  

Pentru a realiza o activitate online ar trebui ca fiecare cadru didactic să aibă o pregătire adecvată 

pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în procesul de predare.  Fără perfecţionarea personalului 

didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o 

finalitate.   

Avantajele învățării online pentru preșcolari sunt: 

• interesul și curiozitatea față de tehnologiile digitale; 

• flexibilitate în realizarea sarcinilor propuse; 

• participarea la noi experiențe de învățare; 

• accesarea materialelor, cu ajutorul părinților, în funcție de disponibilitate, fără limitări 

temporale; 

• diminuează factorul de stres. 

Dezavantajele învățării online pentru preșcolarii sunt: 

•  slaba dotare cu tehnologii digitale a familiei copilului sau chiar lipsa acestora; 

• competențele digitale sunt abia la început 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/ platforma 

educațională; 

• dezinteres din partea copiilor/ a familiei; 

• lipsa materialelor necesare realizării unor activități on-line (hârtie colorată, acuarele, 

imprimantă, etc.). 

Pentru a îi ajuta pe prichindeii mei și pe părinții acestora în această perioadă grea atât pentru 

mine cât și pentru ei, am realizat diferite înregistrări cu mine recitând poezii, înregistrări citind diferite 

povești, am înregistrat activități de matematică, de activitate practică, de educație plastică, de educație 

fizică. Am realizat diferite experimente: „Ploaia”, „Curcubeul”, „Umflă balonul!”, „Piperul fricos”, 

etc., le-am trimis acasă diferite fișe de lucru, deoarece nu au imprimantă. Am descoperit diferite 

platforme și site-uri de lucru cu ajutorul cărora am încercat să le creez materiale interactive, atractive, 

educative, originale. 
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Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platformă foarte ușor de utilizat de către 

cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii, un site de lucru - WORDWALL. 
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JOCUL DIDACTIC ÎN ȘCOALA ONLINE 

 

Învățător: Munteanu Dorina                                                                                                            

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Brăila 

 

Jocul și joaca par a defini la o primă interpretare, vârsta inocenței. Dar în vreme ce joaca 

presupune spontaneitate, jocul didactic înseamnă convenție și derivă din dorința de a cunoaște lumea. 

El presupune comunicare cu realul pe care îl transfigurează în planul ficțional conturat prin regulile 

acceptate de jucători. 

Școlarul mic este la vârsta curiozității, este la vârsta când trece de la o gândire intuitivă la una 

operatorie, de la o memorie mecanică la una logică. Atenția este instabilă, se plictisește repede și de 

aceea este nevoie să se introducă în lecții elemente de joc, sub forma jocului didactic. 

Ținând cont de puterea lor de concentrare, de nevoia varietății de mișcare, lecția intercalată sau 

completată cu jocuri didactice, fie în format fizic dar mai ales online, este mult mai eficientă și mai 

atractivă, elevul fiind pus în situația de a-și reorganiza cunoștințele și deprinderile însușite, de a 

selecta pe cele de care are nevoie, de a le sintetiza într-o formă proprie și eficientă. 

Jocul didactic este acceptat cu mare plăcere de copii cu intenția de a se juca, căci așa cum spunea 

J. J. Rousseau „nu e supunere mai perfectă decât aceea care păstrează amprenta libertății”, într-adevăr, 

jocul oferă această libertate copiilor de a se manifesta. Jocul didactic deține un rol important în planul 

de învățare deoarece îmbină eficient sarcini și funcții specifice învățării. Acesta e o activitate pe care 

copilul o acceptă nu cu intenția de a învăța, ci cu intenția de a se distra, pentru că e o activitate care 

place. 

În grupurile organizate, copiii au posibilitatea să se confrunte unii cu alții, devin mai activi, 

cooperează, socializează intervenind în același timp și competitivitatea. Scopul jocului didactic este 

acela de a-i forma elevului o gândire logică, suplă, polivalentă, care să-i permită să se orienteze în 

problemele realității înconjurătoare, să exprime judecăți și raționamente variate într-un limbaj simplu.

          

Utilizând jocul didactic la majoritatea disciplinelor, în orice moment al lecției, am constatat că 

elevii sunt mult mai receptivi, mai atenți, mai cooperanți și rețin mult mai eficient informațiile. De 

asemenea, frecvența la clasă s-a îmbunătățit, prevenind abandonul în rândul elevilor. 

În perioada școlii online am mizat foarte mult pe jocurile digitale știind că acestea plac elevilor 

și îi aduc în fața calculatorului pentru a participa la lecții.Jocurile digitale par să  aibă un impact mai 

mare față de cele din clasă deoarece aceștia sunt obișnuiți cu telefonul sau calculatorul. 

Cu ajutorul platformelor digitale Wordwall, Kahoot, LearningApps, am creat foarte multe 

jocuri la discipline ca: limba română, matematica, istoria, geografie, științe („Roata aleatoare”, 

„Lovește cârtița!”, Rebusuri pe diferite teme, „Găsește intrusul!”, etc.). Aceste jocuri le-am prezentat 

elevilor fie în timpul lecțiilor online, fie trimițând linkul pe classroom ca temă. De asemenea am 

folosit jocuri, filme de învățare a unor lecții de pe platforma „Școala Intuitext” sau youtube, care m-

au ajutat foarte mult în menținerea elevilor activi pe parcursul a 3-4 ore zilnic. 

Feedback-ul a fost pozitiv din partea elevilor dar și a părinților. Aceștia s-au arătat încântați de 

modul cum se desfășoară o lecție online, arătând că elevii pot învăța și în acest mod, că și-au format 
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o rutină, un program zilnic.La revenirea în format fizic mi-a fost mult mai ușor să continui activitatea 

de predare-învățare,deoarece elevii au avut o bază solidă de competențe acumulate în perioada online. 

Jocurile digitale sunt importante deoarece:        

- asigură obiectivitatea evaluării rezultatelor; 

- prin evaluarea asistată de calculator, elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat; 

- asigură feedback imediat pentru elev și profesor; 

- asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și seama unde a greșit; 

- reduce stresul; 

Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina și monotonia. 

 

Bibliografie: 

1. Barcan Țicaliuc, Eugenia - 1 001 de jocuri pentru copii, Ed.Sport-Turism, 1979; 

2. Cucoș, Constantin - Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 1996; 
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ȘCOALA ONLINE ÎNTRE PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII 

 

 

Prof. MUNTEANU ELENA                                                                                 

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA ELIADE” REȘIȚA 

 

 

Lucrarea de față îți propune, fără a avea pretenția ca a epuizat subiectul, să analizeze 

provocările, oportunitatea, dar și soluții legate de predarea online, având în vedere contextual deosebit 

în care se află învățământul românesc și nu numai în momentul de față.  

Literalmente peste noapte am fost puși cu toții în fața unei realități crunte, dar absolut necesare, 

anume mutarea întregului demers didactic în spațiul virtual, cu toate provocările pe care acest proces 

le-a adus și le aduce în continuare, pentru toți actorii educaționali, începând de la personalul didactic, 

până la elevi și chiar la părinții acestora.  

Tehnologia a devenit brusc punctul focal al acestui demers, iar competențele digitale un ”must-

have” fără de care eșecul este asigurat. Acest proces s-a dovedit deseori anevoios și, pentru unii, chiar 

imposibil, dată fiind lipsa unei dexterități digitale, dar și a tehnologiei necesare asigurării unui 

învățământ de calitate.  

Predarea online presupune o serie întreagă de provocări care pot fi depășite cu succes doar prin 

dobândirea unor abilități atât de mânuire a tehnologiei, cât și de adaptare a demersului didactic la 

situația prezentă. Dintr-o dată, spațiul virtual a devenit disponibil pentru a fi folosit cu eficiență de 

către profesori și elevi, însă întrebarea fundamentală a devenit ”CUM?”. Astfel, tot peste noapte, 

întregul proces a trebuit regândit și readaptat necesităților, lucrul acesta fiind foarte dificil de realizat 

într-un timp așa scurt.  

Generațiile secolului XXI s-au născut și au crescut cu tehnologia la degetul cel mic, fiind 

familiarizați cu noile tehnologii și fiind capabili să manevreze telefonul inteligent, tableta sau 

laptopul, dar și aplicațiile disponibile pe acestea, cu mare ușurință. De asemenea, introducerea în 

curricula școlară a informaticii și a TIC a dus la întărirea competențelor digitale ale acestora. Nu este 

un concept nou acela al digitalizării educației, acesta fiind prezent în ultimii ani ca urmare a evoluției 

societății informației și a globalizării, educația fiind nevoită să țină pasul cu realitatea în care trăim și 

în care viitorii adulți trebuie să trăiască. Aceasta presupune imperios competențe de utilizare a 

tehnologiei la locul de muncă și nu numai.  

Tehnologia este peste tot în jurul nostru, iar explozia informațională ne obligă să o discernem 

în mod eficient și inteligent. Marea provocare a învățământului românesc rămâne, din punctul nostru 

de vedere, ”familiarizarea” personalului didactic cu mediul online și cu specificul acestuia, lucru cu 

atât mai important pentru profesorii din ”vechea gardă”. Elementele pe care oricare curs online trebuie 

să le aibe în vedere sunt: comunicarea, livrarea conținutului, colaborarea și evaluarea. Felul în care 

acestea sunt puse în practică ține foarte mult de specificul mediului instrucțional și trebuie gândite ca 

atare.  

Sistemele educaționale de pe întreg mapamondul s-au mutat online, încercând să facă față 

provocărilor întâmpinate, unele reușind mai bine decât altele să se descurce. Ceea ce a făcut diferența 

a fost și este în continuare răspunsul la întrebarea mai sus menționată, și anume care este modalitatea 

optimă de a realiza actul educațional online, pentru a satisface nevoile elevilor și pentru a atinge 

obiectivele educaționale propuse. În acest sens, fiecare școală și-a stabilit platforme și aplicații puse 

la dispoziție gratuit, dar și secțiuni de bune practici, la nivel de inspectorate școlare, fiind create 

secțiuni speciale, unde profesorii sunt invitați să posteze lecții demonstrative, dar și diverse resurse 

educaționale folosind instrumentele web disponibile pentru a realiza activități online cu elevii. Astfel, 

prin platforme cum ar fi Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Easyclass, Intuitext, 
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Aplicaţia Zoom, Kinderpedia, Digitaliada, myKoolio, Kidibot, Asq și altele, profesorii reușesc șă 

livreze lecții și resurse de calitate, să gestioneze demersul didactic, dar și să integreze evaluarea în 

procesul instructiv-educativ.  

 

Profesorii: 

➢ pot forma rapid clasele, 

➢ pot împărtăşi cu elevii materialele didactice, 

➢ pot posta anunţuri, 

➢ pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca aceştia să poată lucra în grupuri la diverse 

proiecte, 

➢ pot crea, distribui şi evalua teste, 

➢ pot transmite şi evalua temele elevilor. 

➢ pot organiza ușor și efficient resursele. 

➢ pot oferi feedback elevilor la temele propuse.  

 

 

O altă provocare pe care am avut-o la început a fost să încercăm să-i sprijinim pe părinții care 

au copii mici, de vârste care nu le permit independența de a se loga singuri pe un site, în 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.  

Acești copii au fost asistați de părinții lor în realizarea video conferințelor și în accesarea, dar 

și în postarea materialelor pe platformele de lucru, ei nefiind familiarizați cu acestea, sub directa 

îndrumare a învățătorului sau a profesorului. Instrucțiunile clare și precise au facut diferența.  

Exemplele de bune practice oferite profesorilor de către inspectoratele școlare, dar și 

disponibilitatea profesorilor de a se autoperfecționa în privința utilizării instrumentelor web pentru a 

realiza lecții de calitate în mediul online au fost și continua să fie de un real ajutor în acest proces 

didactic anevoios, dar absolut necesar în această perioadă pe care o traversăm cu toții.  

Printre a răzbi cu succes în această provocare a momentului, considerăm necesară intervenția 

pe mai multe paliere, respectiv: 

 

➢ antrenarea profesorilor în cursuri de pregătire pentru folosirea platformelor și a intrumentelor 

digitale, în vederea integrării acestora în procesul educativ, 

➢ dotarea corespunzătoare a tuturor actorilor educaționali cu tehnologie în vederea paticipării 

echitabile la actul didactic, 

➢ realizarea unor ghiduri de bune practici la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, care 

să permită realizarea unor activități attractive pentru elevi, 

➢ realizarea de ”schimburi de informații”, prin crearea de comunități online, care să lucreze 

împreună pentru a livra informații prețioase legate de actul educational, prin schimbul de experiență 

realizat.  

Oricare ar fi soluțiile avute în vedere, provocările educației digitslizate rămân și considerăm că 

ține de fiecare dintre noi să ne implicăm cu toată experiența nostră profesională, în adaptarea și 

organizarea materialului didactic într-o formă care să atragă, să implice și să motiveze elevul să 

participe activ la demersul propus.  

 

Munca este grea, dar rezultatele vor veni, cu siguranță! 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE 

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 

 

Înv. Munteanu Mariana 

Scoala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu,, Brăila 

 

 
 

Dinamismul, schimbarea, digitalizarea și în general toate atributele definitorii ale perioadei în 

care trăim fac din evoluția societății un edificiu provocator, pe care educația încearcă să reașeze 

elementele valorice fundamentale.  

 

Transformarea digitală fără precedent a economiei și a societății globale va conduce la creșterea 

complexității lumii moderne, determinând creșterea vitezei schimbării, în mare măsură din cauza 

conectivității sporite. Aceste doua elemente - complexitatea și viteza schimbării – indică de ce 

conectarea învățământului la tendințele care modelează lumea în care trăim nu a fost niciodată atât 

de urgenta. (OECD,2019).       

 

Îmbunătățirea educației și a competențelor, reprezintă, așadar, un element-cheie al viziunii 

generale pentru transformarea digitală. Începând cu luna martie 2020, criza COVID-19 a determinat 

instituțiile de educație și formare din Europa să își închidă ușile și să treacă rapid la predarea la 

distanță / online. În câteva săptămâni, peisajul educațional din Europa și din întreaga lume s-a 

schimbat fundamental.  

 

Profesorii, elevii și familiile lor s-au adaptat rapid și au continuat să învețe, dând dovadă de 

hotărâre și perseverență. Pandemia COVID-19 a determinat conștientizarea lacunelor și deficiențelor 

semnificative în ceea ce privește abilitățile digitale, conectivitatea și utilizarea tehnologiilor în 

educație. Criza COVID-19 a atras atenția atât asupra oportunităților și riscurilor vieții online, cât și a 

necesității unui mediu digital mai bun și mai sigur pentru toți, mai ales pentru tinerii sub 18 ani. 

 

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.  

   

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 învătare. 

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. 
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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: 

Cadrele didactice 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 intră în posesia materialelor printr-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. 

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 
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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 si pentru copiii cu C.E.S.; 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. 

▪ 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 si contribuie la cresterea  motivației 

elevilor.   

Acum, când toată situația din învățământ este mai clară și atitudinea copiilor s-a schimbat, au 

înțeles și ne-am adaptat împreună, va impartasesc din  Experientele scolii online, asa cum le-au 

perceput elevii clasei a IIa. 

Cel mai mult mi-a plăcut în școala online… 

• Că ne putem vedea când vrem prin platformă; avem un program flexibil; trezirea mai târziu. 

• Înveselirea, urările de dimineață (cu rimă), dispoziția creată: ne amuzăm la fiecare oră, ne 

salutăm diferit în fiecare zi. 

• Sunt ore mai puține. 

• Ne face să ne grăbim stilul de lucru, având la dispoziție doar 40 de minute. Îmi mai place că 

reușim să nu pierdem lecțiile, iar fiecare copil are dreptul la răspunsuri. 

• Putem cere și primi explicații în timp real și prin chat. 

• Învăţăm să ne respectăm atunci când vorbim şi fiecare elev poate lucra individual fără a fi 

influenţat de alt coleg. 

• Cum am încărcat temele, că am învățat să lucrez pe mai multe platforme. 

• Putem continua lecțiile, dacă am o nedumerire o intreb pe doamna si putem discuta împreuna 

toate lecțiile. 

• Lucrez pe calculator, de acasă, nu pierd din timp pe drum. 
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În timpul lecțiilor online am învățat: 

• Că nu trebuie să ne stresăm dacă ceva nu funcționează, dacă suntem conștiincioși, putem lucra 

ca la școală și că participatul la ore e la fel de important ca învățatul la școală. 

• Trebuie să fim alături de toți colegi și să ne prețuim, că acum văd că ne e dor unul de celălalt 

în perioada asta; în afară de lecțiile predate, am învățat că este important să avem contact unii cu alții 

chiar și cu ajutorul internetului. 

• Am învățat multe lucruri. De exemplu: la matematică am lucrat inmultirea si impartirea in 

WordWall, la comunicare am creat puzzle iar la dezvoltare personala am invartit Roata emotiilor 

• Am învățat lucruri noi la fiecare disciplină. Am învăţat de asemenea că atunci când vrem ceva 

cu adevărat, putem face (tema, participarea la lecţii, conectarea online). 

• În timpul lecțiilor online am putut repeta noțiunile dobândite din anii anteriori, cum să mă 

descurc mai bine la calculator, am învățat noțiuni noi. 

• Putem face mai multe lucruri într-un timp mai scurt. 

• În timpul lecțiilor online am învățat să fiu independentă; să lucrez mai mult individual; am 

învățat cum să mă organizez mai bine și mai ușor; cum să mă descurc, orice s-ar întâmpla. 

• Am învățat să folosesc Zoom și Meet și să lucrez pe platforme online. 

Putem învăța normal chiar dacă suntem într-o situație dificilă și nu putem merge la școală. 

Mi-a fost dor de… 

• Acea stare de bine pe care o aveam când eram la școală 

• Îmbrățișarea Piticilor, clasa mea, să pot atinge markerul și tabla, mesajele pozitive de pe tablă. 

și blândețea doamnei pe care o simțeam din privirea ei 

• Pauzele în care puteam vorbi cu colegii 

• Ieșitul afară și joaca cu prietenii mei. 

În școala normală aș duce mai departe… 

• Copiii care răspund în școala online pentru că sunt elevi care răspund mai mult în școala online 

decât în cea normală 

• Transmiterea temelor, orele distractive și urările de dimineață 

• Flexibilitatea programului 

• Materialele pe care le-au lucrat împreună virtual, pentru a le da idei celorlalți copii 

• Minim 2 ore de informatică pe săptămână (să știe toți noțiunile de bază ale unui calculator / 

laptop). 

• Vizualizarea temelor de către doamna învăţătoare înainte de a le prezenta, acordarea unui timp 

limită pentru fiecare sarcină de lucru şi încadrarea în acest timp 

• Lucrul pe calculator, aplicațiile online, temele și testele online 

• Îmbrăcămintea mai lejeră. 

Dacă aș fi doamna învățătoare … 
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• Aș face o oră în care sa povestim întâmplări haioase de acasă. Dacă aș fi , doamna învățătoare, 

aș face activități de relaxare și aș întreba elevii ce activități practică în casă, în timpul liber. 

• Aş face ca toţi copiii să fie fericiți. 

• Singurul lucru pe care l-aș face diferit ar fi să atrag copii spre aceste cursuri online. Dacă aș 

fi profesor, nu aș face nimic diferit față de ceea ce face deja doamna învățătoare în timpul lecțiilor 

online. Consider ca lecțiile pe care le ține doamna mea sunt grozave. 

• Aș acorda câteva minute pentru înviorare la începutul fiecărei zile. 
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Școala de acasă 

 

Prof. înv. primar MUNTEANU MIRELA                                                                      

Școala Gimnazială ,,Constantin Găvenea” Tulcea 

 
Școala este un loc minunat. Acolo copiii au devenit oameni mari. Aceștia au intrat pe ușa școlii 

ținând-o pe mama strâns de mână, cu inima cât un ghemotoc și cu lacrimi în ochi din cauza despărțirii, 

pentru câteva ore, de locul pe care toți îl numesc acasă.  

Peste câțiva ani, tot acești copii ies din școală cu râsete și veselie, au terminat anii de școală și 

se pregătesc să întâmpine viața. 

Pe acest drum, atât elevii cât și cadrele didactice, în călătoria lor plină de întâmplări frumoase, 

fericite, în care s-au legat prietenii strânse și de durată, au întâmpinat un mare obstacol, PANDEMIA. 

A trebuit să stea departe de a doua casă și a doua familie cu  care puteau ține legătura doar 

online, din cauza fricii pe care o doreau să o învingă: îmbolnăvirea cu SARS-COV-2. 

După mult timp școlile au început să se redeschidă, dar nu s-a revenit la normal. Unii elevi au  

început să meargă fizic la școală, dar împărțiți în două grupe. O grupă era acasă, online, iar cealaltă 

la școală. 

În aceste condiții nu toți elevii s-au putut concentra la fel de bine la explicațiile pe care profesorii 

încercau cu toată puterea să le ofere, iar când reveneau la școală, din dorința de a comunica cât mai 

mult cu  colegii, pe care nu-i văzuseră demult, pentru a valorifica timpul petrecut împreună, din nou 

concentrarea aproape că dispărea. 

Cu toate că școala hibrid ar  putea evidenția dezvoltarea sistemului de învățământ românesc  și 

capacitatea acestuia de a se  adapta ușor la situații neprevăzute, nu consider că această formă de 

învățământ este benefică și poate dezvolta copii pe plan social. Aceștia, în mediul online sunt ținuți 

departe de societate și le este îngrădită capacitatea de a vorbi liber și fără temeri cu  cei din jur.  

Dacă școala va continua în acest mod, copiii nu vor mai ști să țintească idealuri greu de atins, 

dar totuși  posibile. Ei vor accepta prezentul și niciodată nu își vor dori ceva mai mult.  

Astfel, în câțiva ani, societatea română va înceta să se dezvolte, vom trăi într-o lume care 

stagnează și vom avea niște vieți monotone, fără aventură și sentimente puternice. 

Așadar, cred că școala ar trebui să revină la normal, unde elevii se simt în largul lor, alături de 

prietenii care, între timp au devenit ca o familie. Nimic nu este mai frumos ca atunci când un copil 

care merge pe holurile școlii către o nouă oră cu un zâmbet larg și cu inima plină de bucurie. 

Dorim din tot sufletul ca elevii noștri să urce pe corabia vieții, să călătorească în siguranță spre 

orice port, să-i poarte valurile unei mări pe care o dorim liniștită și senină ca ochii lor de copil.  

Călăuză să le fie pe marea vieții lumina, adevărul, cinstea, curajul, înțelepciunea, iubirea de 

semeni, tăria de a învinge prin fiecare faptă bună. Dar pentru toate acestea e nevoie de să mergem 

fizic la școală. 
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EMINESCU NE UNEȘTE! 

 

Profesor coordonator: Munteanu Oana Felicia                                                               

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Galați 

 
 

Denumirea activității: „Eminescu ne unește!” 

Tipul activității: Șezătoare literară cu recitări și interpretări din lirica eminesciană 

Data: 15.01.2021 

Modalitatea de desfășurare (online / fizic): online  

Interval orar:11.00-1300     

Durata: 2 ore 

Scopul activității:  

❖ Cunoașterea vieții și operei marelui poet; 

❖ Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice și practice ale elevilor; 

❖ Stimularea interesului pentru lectură, a competiției și performanței. 

 

Obiective: 

✓ Formarea și promovarea unei atitudini de respect pentru valorile culturii noastre naționale; 

✓ Prezentarea unor informații și imagini despre autor, adecvate vârstei elevilor, prin 

intermediul unui material PowerPoint;; 

✓ Aplicarea informațiilor obținute prin intermediul aplicației interactive Worwall; 

✓ Recitare și interpretare din lirica eminesciană; 

✓ Realizarea de lucrări artistico-plastice inspirate din opera poetului; 

✓ Realizarea unei expoziții virtuale ale produselor activității. 

 

Descrierea activității: 

Activitatea a debutat cu un cuvânt de început adresat elevilor din cele trei clase, de către prof. 

Munteanu Oana-Felicia și prezentarea, pe scurt, a desfășurării acesteia. 

Doamna prof. Ciocan Anișoara-Mihaela a prezentat invitații speciali ai zilei, reprezentanți ai 

partenerilor educativi ai școlii. 

Doamna prof. Olaru Ana-Maria a prezentat dubla semnificație a zilei de 15 ianuarie, de 

omagiere a marelui poet Mihai Eminescu dar și Ziua Culturii Naționale, printr-un material ppt. 

Doamna  bibliotecar Năstase Emilia-Elena a prezentat un material ppt cu informații despre viața 

și opera marelui poet. 

După prezentarea acestui material, elevii au avut posibilitatea să-și aplice informațiile 

dobândite prin intermediul unui joc pe aplicația Wordwall. Acesta a fost un moment foarte interactiv 
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deoarece au rezolvat și individual dar și colectiv sarcinile jocului, prin intermediul prezentării unei 

colege dar și predării ștafetei între aceștia. 

Activitatea a continuat cu prezentarea propunerilor de activități practice. În timpul realizării 

acestora au rulat prezentările înregistrărilor elevilor, recitând din opera eminesciană. 

Produsele finale ale activităților practice au fost postate în aplicația Padlet, creând astfel o mare 

expoziție virtuală. 

https://padlet.com/ciocanmihaela/85bnf70rbqovk6ap 

 

Rezultate înregistrate:                                                                                      
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PROVOCĂRI ALE ANULUI ȘCOLAR 2020 - 2021                                                            

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

 

 

 

PROF. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ                                                              

MURARIU - DIACONESCU ALEXANDRA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU” IAȘI 
 

 

 

Anul școlar 2020-2021 a fost unul provocator pentru întregul învățământ special încă de la 

început. Elevii cu cerințe educative speciale nici nu au început să se adapteze spțiului școlar, să 

socializeze cu semenii lor, că au avut parte de o nouă provocare, cea a învățării cu ajutorul tehnologiei.  

Învățământul tradițional a fost pentru elevii cu cerințe educaționale speciale temelia formării 

lor ca oameni ai societății. Cu ajutorul acesteia, au avut parte de o socializare eficientă, în care au 

interacționat direct atât cu profesorii cât și cu elevii.  În tot acest timp, cadrele didactice le-au stat 

fizic aproape și i-au ghidat pe tot parcursul procesului educațional, le-au purtat mâna când au învățat 

să scrie, le-au corectat tulburările de pronunție prin activități specifice, le-au încălzit inimile cu un 

zâmbet sincer și o strângere de mână atunci când au avut o reușită, un progres. Au avut parte de 

căldura umană, pe care un monitor al unui calculator nu o poate transmite! 

Adevărata provocare a început când elevii au fost nevoiți să facă școală de acasă. În 

învățământul special avem de a face cu persoane care provin din medii sociale diferite, printre care și 

cei cu o situație financiară precară sau un grad de cultură redus. Părintele copilului cu cerințe 

educative speciale a devenit un partener de nelipsit în desfășurarea activităților cu ajutorul 

tehnologiei. Problema principală a fost reprezentată de faptul că nu toți părinții au formate abilități 

de a opera cu platformele educaționale sau cu dispozitivele tehnologice.  

De asemenea, nu toate familiile au avut un dispozitiv tehnologic.. Soluția găsită, pe termen 

scurt, până la primirea tabletelor de la școală, a fost distribuirea unor pachete educaționale care au 

cuprins materiale diverse și instrucțiuni clare pentru a sprijini elevii să lucreze de acasă. La câteva 

zile, aceste materiale se întorceau la școală prin intermediul părinților și primeau un nou set. Acest 

lucru a condus la un consum mare de materiale, suportat de multe ori din bugetul profesorilor. De 

asemenea, cu toată bunăvoința părinților de a lucra cu proprii copii, nu s-a putut suplini lipsa 

profesorului. Nu toți părinții au avut tact pedagogic, unii dintre ei fiind dezinteresați, alții interesați 

dar fără abilități de scris-citit ( prin urmare, nu au reprezentat un sprijin prea eficient pentru proprii 

copii), alții erau interesați, cu bunăvoință, dar cu lipsa timpului necesar.  

Provocator a fost și când au ajuns tabletele pentru toți elevii. A fost dificil să îi adunăm pe toți 

la aceeași oră, pe platformă, pentru a ne vedea și a desfășura activitățile, unii neavând curent electric, 

alții semnal bun la internet, ceea ce ducea la o comunicare întreruptă și la pierderea mesajului 

principal.  

Soluția a fost continuarea demersului educațioanl prin intermediul pachetelor educaționale, și 

trimiterea tuturor materialelor necesare (lipici, creioane colorate, ață, ac etc) și când se conectau pe 

platformă, lucrau împreună cu profesorul de la clasă activitățile necesare, sau continuau să finalizeze 

individual, după ce se deconectau.  

În limita nivelului lor de înțelegere, s-au utilizat și alte resurse online, de la jocuri, cântecele, 

fișe de lucru online la diverse activități distractive. De asemenea, cadrele didactice au desfășurat 

ședințe online cu părinții, aducând explicații suplimentare, publicând tutoriale, link-uri diverse pentru 

a facilita navigarea pe internet. A avut loc o colaborare eficientă și permanentă între școală-familie. 

Pentru a stârni curiozitatea elevilor, cadrele didactice au introdus subiecte de interes pentru fiecare 
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elev, au uitilizat materiale atractive, au încurajat elevii permanent și i-au motivat cu jocuri educative. 

De asemenea, conexiunile s-au desfășurat după un program negociat cu toate familiile, cu conexiuni 

scurte și frecvente, cu scurtarea activităților pentru a nu obosi copiii. 

Acest stil de lucru a înregistrat succes. Elevii au avut progres deoarece exista o continuitate 

între ceea ce lucrau online cu profesorii, când se conectau la activități și ceea ce lucrau cu părinții, 

acasă. De asemenea, părinții au devenit mai conștienți de nivelul intelectual și aptitudinal real al 

propriilor copii și au devenit adevărați parteneri ai școlii, răspunzând pozitiv la toate solicitările 

primite.  

În concluzie, deși școala online a avut succes în cazul elevilor de la clasa mea, consider că 

pentru ei, cea mai bună soluție este venirea fizică la școală. Interacțiunea directă cu profesorii și 

colegii și căldura umană nu pot fi înlocuite cu nimic. Comunicarea este mai eficientă atunci când 

profesorul este alături de elev.  

Programul este mai structurat atunci când elevii vin la școală. Totodată, la școală elevii pot 

desfășura activități ludice pe echipe/ de grup, pot manipula și explora materialele didactice. Nu 

trebuie să pierdem din vedere că unii elevi nu pot urmări o activitate online, în special cei cu TSA, 

ADHD sau tulburări comportamentale grave, având limite în menținerea și concentrarea atenției prin 

prisma diagnosticului lor. Pentru cei cu deficiențe de vedere, poate fi un chin participarea la 

activitățile online, provocându-le confuzie, durere sau frustrare.  

Școala este pentru copil o a doua familie în care trebuie să se simtă protejat și încurajat. 
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PERIOADA ON - LINE LA GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. Muraru Andreea Iulia, Grădinița nr. 170 

București, Sector 6 
 

 

 

Încă de la începutul pandemiei, pe la sfârșitul lunii martie 2020 am căutat resurse care să ne 

ajute în desfășurarea activităților pentru a fi alături de copiii din grupă noastră, deoarece după vreo 

două săptămâni le simțeam deja dorul și parcă fuseseră lăsați oarecum în voia sorții având în vedere 

toate restricțiile impuse la acel moment (sentimente negative, abandon, lipsă socializării frustrări, 

interdicții, părinții cu lucrul de acasă, lipsă unei atenții deosebite așa cum era normal pentru ei).   

Am început cu aplicația whats app în care aveam deja creat un grup din timpul anului școlar 

pentru transmiterea documentelor oficiale, activitățile desfășurate, etc, apoi am căutat câteva 

informații despre platforma educațională gratuită classroom initiindu-i și pe părinți în acest demers 

prin scurte indicații video, suport telefonic, etc.  

Am avut noroc de părinți interesați și fiecare și-a creat un cont de gmail, cu pași mărunți am 

încărcat materiale pe această platformă, părinții oferindu-ne feed-back pozitiv (fise, mici teme 

haioase, serbare virtuală, experimente, filmulețe înregistrate cu noi, povești citite de noi in format 

audio…etc)  

Mai apoi, am considerat necesare introducerea unor ședințe face to face și ne-am ajutat de 

aplicațiile zoom/MEET pentru activități care durau în jur de 30- 40 minute la grupă mare (o activitate 

dimineață și una după-amiază că să putem să le oferim posibilitatea tuturor copiilor să participle, 

dimineață făceam predare și după amiază consolidare.  

Aici am avut nevoie de reguli clare, deoarece copiii nu puțeau sta la calculator singuri și erau 

asistați de un adult care întotdeauna încerca să le “sufle”, să-I hrănească, să le aducă tot felul de lucruri 

care le atrăgeau atentia… Dar după aproximativ două săptămâni de întâlniri ne-am acomodat 

împreună unii cu ceilalți și cu noua metodă de comunicare, bucurându-ne fără plâns că ne vedem și 

cu speranța că ne vom vedea fizic curând.  

A trebuit să fim cu un pas înaintea nevoilor copiilor așa că am considerat necesare și câteva 

cursuri de formare, aflarea unor metode noi, aplicații interactive și interesante pentru ei.  

Printre cursurile de formare reamintesc:  

 1)  "Provocări și soluții în era digitală" - Institutul de formare continuă Republică Moldova;   

 2) "Secretele încrederii în sine a cadrului didactic" CCD București; 

 3) "Crează fise digitale cu usurintă"- SC Sellification SRL-D;   

CREAREA DE FISE DIGITALE 

LIFE WORK PERMITE  UPLOAD DE FISIERE DIGITALE 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/ro 

 4) ,,Obiceiurile educatorilor de succes "-  Organizator :Sc. Sellification Srl-D; 

 5) "Introducere în educația socio emoțională"-Verita;   
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 6) "Cum să susții o lecție de notă 10" -Sc Sellification SRL-D ;  

 

LECTIE DE NOTA 10 

https://www.youtube.com/watch?v=EsU5HQSmrUU 

Proiectarea lecției 

https://padlet.com/sorinagroza1/8cs7u9b67k7159mg 

 

https://app.mindmapmaker.org/#m:mmde1799257f4f46c887c22ed3b67538c6 

 

https://read.bookcreator.com/J7NI4WDNpgdO0aJqLTGClFS74A02/0spBOmf6SuWCaazyk

mOBJw 

7) ,,Excelentă în carieră de dascăl"-Organizator :Sc.Sellification SRL-D; 

8) ,,Noile educații și disciplină Pregătiti pentru viață "-decembrie 2020 ,Organizator :Proedus  

9) ,,Profesor în online"-Organizatori: FSLI, Digital Nation:  

Digital nation a fost unui din cursurile de început care ne-a lămurit în mare parte cu multe 

noutăți în sferă educațională online.  

Au apărut deasemenea tot felut de webinarii și cursuri gratuite sau cel puțin care mi le-am 

permis cu sume modice din care am aflat tot mai multe lucruri   

Consider că activitatea online a fost că un refresh pentru învățământ, o explozie de materiale și 

informații digitale, inovația având de câștigat foarte mult. A fost un ritm alert de achiziții, un amalgam 

de idei experimentate sub diferite forme și aplicații. Până în pandemie consideram că preșcolarii nu 

sunt atrași de lucrurile și jucăriile banale de la grădiniță și că nu pot vreodată să le atrag atenția mai 

mult decât gadgeturile și ultimele noutăți în materie de jucării pe care le aveau deja casă. Însă am 

experimentat acest lucru pe pielea mea și nu pot spune că a fost ușor, din contra a fost super solicitant, 

mereu ceva nou, ceva care să îi țină ancorați acolo în acel monitor alături de mine.  

Au fost multe informații primite într-un timp atât de scurt și consider că m-am descurcat cu 

brio. Aceasta perioadă a fost una în care ne-am cunoscut mai bine atât pe noi înșine, cât și  pe ceilalți, 

dezvoltându-ne împreună, găsind altfel de moduri de a ne exprimă sentimentele, sărbătorindu-ne 

zilele speciale, împărtășind totul împreună și totodată la distanță în același timp.  

Ne-am primit virtual unii pe alții în casele noastre, în ținute mai puțin protocolare, mereu atenți 

la micile detalii din spatele camerei, cel puțin la început (totul era ordonat, jucăriile la locul lor, 

părinții în spatele calculatorului) mai târziu relaxându-ne și intrând într-o stare de confort chiar. 

Și oboseala din fată monitorului și-a spus cuvântul la un moment dat, prin luna ianuarie  și am 

considerat ca trebuie rărit puțin ritmul acestor întâlniri, deoarece copiii erau clar iritabili, agitati poate 

și din cauza stresului acumulat în familie. 

După revenirea din februarie am observant că socializarea copiilor este mult mai bună, au 

început să fie foarte vorbăreți, avem o echipă mult mai bine închegată sau poate doar au crescut … 
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"LA A. P. I., LIMBA ROMÂNĂ IA ATITUDINE!" 

 

 

Prof. Mureșan Ana-Maria 

Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău 

 

 
 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 

adapteze”. (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) (1) 

În cadrul procesului fundamental de promovare a învăţării pe tot parcursul vieţii (Lifelong 

Learning Process), educația nonformală este o completare necesară a educației formale, a școlarizării 

formale. Educația nonformală, un concept controversat, accesibil și atractiv, este o cale 

complementară de educație care permite realizarea conexiunii între teorie și practică, exprimarea 

totală a creativității umane și dezvoltarea spiritului civic, implicând voluntariatul.  

Rădăcinile acestui concept sunt mai vechi, începând cu anii '60, însă a dobândit consistență în 

secolul XXI, devenind o preocupare aparte a forurilor naționale și internaționale de educație. De 

exemplu, un raport al Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală, din cadrul Consiliului Europei, 

din anul 2001, precizează: ”Educaţia formală şi nonformală sunt complementare. Ele coexistă. 

Elementele uneia se pot regăsi în cealaltă”. (2) De asemenea, Direcţia pentru Tineret şi Sport din 

cadrul Consiliului Europei subliniază importanţa ENF prin următoarele aspecte: reprezintă o 

completare esențială a educației formale, respectă principiul șanselor egale, modifică și completează 

cunoștințele dobândite prin intermediul educației instituționalizate și asigură dobândirea abilităților 

individului necesare provocărilor viitorului context social.  

Cartea albă (White Paper On Youth, 2002), (3) documentul-cheie al Comisiei Europene, care 

analizează importanţa ENF pentru tineretul din Europa şi crearea politicilor pentru tineret, pe lângă 

sublinierea importanţei ENF, a evidențiat și dificultatea de a face legătura dintre necesitatea unui 

anumit grad de formalizare a cunoştinţelor oferite şi obţinute prin ENF şi caracterul nonformal al 

ENF, care presupune o vizibilă spontaneitate.  

Un prim efect benefic este reprezentat de introducerea elementelor educației nonformale în 

şcolarizarea formală, de  acreditarea, de către Ministerul Educaţiei Naționale, a unor seminare 

educaţionale pentru perfecţionarea profesională a cadrelor didactice și de includerea unor proiecte în 

cadrul C.A.E.R. Comitetul Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei a dat şi anumite recomandări 

concrete ţărilor membre (în consecinţă, aceasta se referă şi la România) în legătură cu promovarea şi 

acreditarea educației nonformale, cu oferirea unor informaţii şi exemple de bună practică, metode şi 

realizări în educaţie, precum şi cu formarea listei de abilităţi, experienţe şi cunoştinţe, ca rezultat al 

învăţării, asimilate prin acest tip de educație complementară.  

În consecință, educația nonformală presupune o nouă abordare a învățării prin activități plăcute 

și motivante. Avantajele sale multiple înglobează formarea tuturor deprinderilor specifice sistemului 

tradițional de învățământ, cu o contribuție suplimentară de abilități câștigate într-o maximă libertate 

de exprimare. Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, un 

tip modern de instruire care elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor 

obligatorii. În concluzie, educația nonformală înseamnă plăcerea de a cunoaste și aceea de a te 

dezvolta prin altii, deoarece modifică percepția individului asupra relațiilor umane, asupra raportului 

eu-alții.  

În acest sens, în anul școlar 2015-2016, Catedra de limba și literatura română din cadrul 

Colegiului Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău a derulat "La A.P.I., limba română ia atitudine", 

proiect coordonat de profesorii Făgărași Anca-Angela și Mureșan Ana-Maria. Pornind de la ideea că 
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trăim într-un alt secol al vitezei, dominat de tehnologie, de grave probleme  economice și de 

păguboasa influență a mass-mediei, se observă, în mod cert, că lumea e tot mai puțin preocupată de 

ortografie sau de necesara, dar pretențioasa limbă literară. Cu alte cuvinte, a scrie corect, a te exprima 

îngrijit sau a considera  că "limbajul este haina minții" devin aspecte desuete sau neglijabile în această 

lume în care răsturnarea valorilor este o crudă realitate.  

Percepția sinelui și imaginea reflectată în ochii celorlalți sunt deformate de elemente exterioare 

și absolut superficiale, dar care te fac "cool". În definitiv, este vorba despre atitudinea societății față 

de problematica educației și față de fenomenul lecturii.  

În ciuda atâtor inconveniențe, coordonatorii proiectului au considerat că bătălia nu este – în 

totalitate – pierdută și că proiectul de față va reuși să remedieze, în timp, problemele grave de 

exprimare (orală și scrisă) ale elevilor. De asemenea, s-a propus modificarea percepției elevilor și a 

adulților (profesori, părinți, membri ai comunității) asupra necesității unei exprimări corecte, 

deoarece modul în care scriem reprezintă cartea de vizită a fiecăruia dintre noi, iar a scrie corect în 

limba română nu este o obligaţie, ci ţine mai mult de formarea personală, de respectul faţă de propria 

persoană.  

Nu în ultimul rând, proiectul și-a propus să stimuleze, prin intermediul activităților specifice, 

spiritul competitiv și interesul elevilor față de lectură, prin conștientizarea necesității acestui act 

voluntar în propria educație. Prezentul proiect, prin activităţile specifice, și-a propus să tragă un 

semnal de alarmă asupra necesității exprimării corecte, îngrijite, normate nu numai elevilor şi 

profesorilor din şcoală, ci și întregii comunități care, din păcate, se complace în a accepta o serie de 

greşeli de exprimare.  

Ideea centrală a fost legată de câteva aspecte esenţiale: scrierea corectă (semne de ortografie şi 

de punctuaţie), pronunție corectă (reguli de ortoepie, accent) şi vorbirea corectă (diferite tipuri de 

acorduri, greşeli de exprimare, în special greșeli de vocabular etc.). În esență, a fost vorba despre 

utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diverse situații de comunicare.   

Durata acestui proiect a fost de nouă luni, timp în care au fost urmărite următoarele obiective: 

utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diverse situații de comunicare și a achizițiilor 

lingvistice, cu accent pe aspectele normative, cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și 

a încrederii în propriile abilități de comunicare, cultivarea unei atitudini pozitive față de limba 

română, conștientizarea rolului acesteia în dezvoltarea personală și cultivarea interesului pentru 

lectură, a plăcerii de a citi.  

Lansarea acestui inedit proiect de educație nonformală a fost realizată cu ocazia Zilei Limbii 

Române, în 1 septembrie 2015. În cadrul proiectului, s-au derulat următoarele activități:  A.P.I. scrie 

corect (octombrie), Nu mai „faulta” limba română!, ( noiembrie), Dacă scrii corect, vine Moş Crăciun 

(decembrie),  "E ușor a scrie versuri/ Când nimic nu ai a spune" (ianuarie), O greşeală corectată 

înseamnă o treaptă urcată! Chiar în iubire! (februarie), Cu o cratimă se poate face primăvară! (martie), 

Luna „curăţeniei” pe Facebook (aprilie), Limba română iese în stradă! – A.P.I.... Cratima la control! 

(mai). 

În consecință,  Proiectul "La A.P.I., limba română ia atitudine" și-a atins obiectivele și a reușit 

să sensibilizeze atât beneficiarii directi, cât  și cei indirecti în legătură cu necesitatea corectitudinii în 

exprimarea scrisă sau orală, atingând dezideratul numit educație nonformală și devenind un exemplu 

de plusvaloare/bună practică.    

 

Bibliografie: 

• Maria Montessori, Descoperirea copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977; 

• Raportul Grupului de lucru pentru Educația nonformală din cadrul Consiliului Europei, 2001; 

• Cartea albă, White Paper On Youth, Comisia Europeană, 2002; 

• http://dezbatemromania.ro 
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STAREA DE BINE ÎN MEDIUL ON LINE 

 

 

Prof. înv. primar, MUREȘAN CRINA - MARIA 

SCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA”, BISTRIȚA, B-N 

 

 
Predarea-învățarea-evaluarea în mediul online a venit cu o serie de provocări atât pentru copii, 

cât și pentru cadre didactice: dificultăți tehnologice, lipsa unei relații personale dintre cadrele 

didactice și copii, un control mai limitat al cadrului didactic asupra ”climatului” din clasa virtuală, 

dificultăți de verificare a nivelului de atenție al copiilor și multe altele.  

Aș vrea să amintesc unul dintre cele mai dificile aspecte ale predării online: motivația pentru 

învățare. În fața ecranului, de cele mai multe ori, atenția copilului poate fi distrasă de diverși factori 

perturbatori. Apare oboseala mult mai repede, implicarea elevilor este mai scăzută decât la clasă, când 

cadrul didactic era în fața lor.  

Am încercat ca pe parcursul activităților online să am în vedere câteva aspecte: crearea unui 

climat emoțional sigur; să ofer un feedback rapid copiilor, să le ofer oportunitatea de a alege ce vom 

face împreună, să întăresc ideea de apartenență la grup (al clasei).  

Am căutat să realizez activități în care copiii să se bucure, să se implice (unde pot fi creativi, 

unde le stârnesc curiozitatea, unde sunt promovate relații pozitive cu cei din jur).  

Cu dorința de a crea o stare de bine chiar și din spatele ecranului, m-am hotărât să abordez un 

subiect legat de dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. Astfel, la una dintre Întâlnirile de dimineață, 

m-am gândit să introduc un joc conceput de mine, un joc menit să consolideze interacțiunile cu cei 

din jur, chiar dacă eram în mediu virtual.  

 

„MICUL CURIOS”  

Competenţă generală: competenţe sociale.  

Competenţă specifică: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii.  

 

OBIECTIVE:  

-să asculte ceea ce spun ceilalţi copii;  

-să înveţe să-i asculte pe ceilalţi, fără să-i întrerupă;  

-să se cunoască mai bine;  

-să dea exemple pozitive, în funcție de situație;  

-să răspundă sincer la întrebările adresate.  

DURATA: 30-40 minute  

MATERIALE:  

-cartonaşe cu imagini ce ilustrează diferite părţi ale corpului (organe interne/externe);  

-cartonaşe cu imagini ce ilustrează diferite activităţi pe care le fac oamenii (ce părţi ale corpului 

uman se utilizează în activitatea respectivă).  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

În calitate de coordonator al jocului, i-am rugat mai întâi pe copii să adopte o poziție relaxantă, 

apoi le-am explicat regulile jocului și am dat exemple concrete. Acesta a început prin câteva versuri. 

Pentru ca jocul să se desfăşoare mai bine, versurile au fost învăţate împreună (au putut repeta după 

mine, cu microfoanele închise la început). Un copil a fost provocat să fie el cel care va juca rolul 

Micului Curios. A spus versurile:  

„Eu sunt Micul Curios  

Şi-am venit să te cunosc.  

Întrebarea mea e-aşa:  
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Cum te numeşti dumneata?”  

După această scurtă prezentare, copilul ce joacă rolul Micului Curios a provocat la rândul lui 

un copil să se prezinte, iar acesta a făcut-o  în felul următor:  

„Numele meu este … şi am … ani. Sunt fetiţă/băieţel şi vreau să mă joc cu tine.” 

După ce copilul solicitat s-a prezentat, Micul Curios i-a adresat unele întrebări de genul: „Ce 

faci tu cu mânuţele? Ce faci tu cu picioarele? Ce faci tu cu ochişorii?” etc. Conversaţia a continuat 

adresând întrebări. Copilul care a răspuns, a fost lăsat să spună ce îi trece prin minte, să  improvizeze. 

A trebuit să fie atent să nu repete ce au spus alţi copii. Ceilalţi au ascultat cu atenţie şi să nu au 

întrerupt, numai în cazul în care eu am solicitata acest lucru în calitate de coordonator. Dacă a 

prezentat un exemplu negativ, acesta a fost analizat şi corectat. Jocul s-a derulat până când toţi copiii 

au fost antrenați în activitate. 

Am orientat analiza pe segmentul de interes identificat din analiza nevoilor copiilor. De 

exemplu: nevoia de reguli în viaţa de zi cu zi (Ce se poate întâmpla dacă nu respectăm regulile de 

igienă în contextul pandemiei?; Ce se întâmplă dacă nu sunt explicate regulile unui joc de la început?; 

Ce se întâmplă dacă nu respectăm regulile jocului?); legătura omului cu natura (Cum se adaptează la 

schimbările din natură?; Ce face omul pentru a proteja natura?; Dar pentru a proteja vieţuitoarele? 

etc.)  

O altă temă abordată a fost cea legată de ideea de complementaritate (corpul uman acţionează 

ca un întreg: mâinile, picioarele, ochii, inima, creierul, toate împreună duc la dezvoltarea omului) şi 

de iubire care totalizează funcţiile corpului (toate organele corpului uman există pentru a face fapte 

bune).  

Am evidențiat faptul că toate organele corpului uman îşi au fiecare în parte un rol bine definit. 

Copiii au dat şi ei exemple concrete. Din exemplele date, împreună cu cei mici, am realizat o „listă 

imaginară” unde am cuprins faptele cu „AŞA DA!”, „AŞA NU!”.  

  

CONCLUZII:  

 

►exersează comportamente care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colectivitate, 

colegialitate;  

►învaţă să dobândească capacitatea de a iniţia interacţiuni specifice vârstei lor;  

►problematizare: în situaţii de viaţă concrete se poate dezvolta ideea diferenţelor dintre copii 

ca realităţi complementare; discuţii asupra egoismului (De ce nu trebuie lăsat copilul să fie egoist?; 

Egoismul este o boală?; Ce/cum  trebuie să facem pentru a nu mai fi egoişti? etc.);  

►copiii se cunosc mai bine şi învaţă faptul că o relaţie presupune respect şi reciprocitate.  
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI                                                                                        

ÎN CADRUL ORELOR DE EDUCAȚIE CIVICĂ 

 

MUREȘAN DANIELA                                                                                                 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLDIMIRESCU TÂRGU MUREȘ 

 

 

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. 

Pedagogul american Bruner 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. 

"A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm   adevărul  nostru, ci să-i dezvoltăm propria  gândire, 

să-l ajutăm  să înţeleagă cu gândirea lui lumea ".  (IOAN CERGHIT)                                             

Disciplina: EDUCAŢIE CIVICĂ 

UNITATEA DE INVATARE: Trasaturi morale ale persoanei 

TEMA: ”Sinceritatea si minciuna” 

MOTIVATIA: Aceasta lecție este valoroasă  sub aspectul contribuției pe care îl are în formarea 

personalității copilului. Pe parcursul lecției elevul are posibilitatea să-și valorifice propria-i experiență 

de viață, să emită judecăți de valoare, să-și argumenteze pro/contra părerile.    

Acumulează noi informații, integrandu-le în sistemul celor anterior asimilate („Trăsături 

morale”, pozitive, negative), observă noi atitudini, ia noi atitudini, își remodelează comportamentul.    

Prin aceasta lecție stârnesc interesul, stimulez, provoc elevii să gandeasca, să reflecteze critic 

asupra unor fapte, întamplări, opinii. 

Învățarea va însemna schimbare,,manifestandu-se printr-un  nou mod de a înțelege, un nou 

comportament, convingeri  și prin o transformare autentică și durabilă 

Metoda „Colțurile” este o metodă care generează o dezbatere. 

1.  

-elevii sunt solicitați să-și amintească ceea ce știu sau cred că știu despre MINCIUNĂ/SIN-

CERITE, după ce ascultă un fragment din cunoscuta  operă a lui Carlo Collodi,  PINOCCHIO. 

-povestirea textului  audiat cu scopul de a recunoaște personajele, lectura, întamplările și tema 

lecturii 

2. 

-vor fi determinați să ia poziție în legătură cu tema pusa în discuție 

-Minciunile lui Pinocchio, prin păreri pro si contra, fiecare spunându-și opinia, acultand la 

rându-i parerea celuilalt, dându-i-se voie să participe liber la discuții, să intervină, să apere, să acuze, 

să argumenteze. 
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Metoda “Copacul cu proverbe” și metoda „Harta inimii”  

 

JOC DIDACTIC COLEGUL DE BANCĂ 

 să completeze fișa de lucru despre colegul de bancă 

 să realizeze un desen cu ajutorul baloanelor care sa reprezinte  

 să scrie trei cuvinte cheie sugerate de una din cele două noțiuni sinceritate/minciună 

 

  

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

1616



 

GRĂDINIȚA ONLINE:                                                                                                          

O NECESITATE SAU UN PAS SPRE INOVAREA EDUCAȚIEI? 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. MUREȘAN DELIA – MARIA                                                             

GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNILOR”, BUCUREȘTI 

 

Tehnologia digitală este varianta care facilitează susținerea activităților instructiv – educative, 

în perioada grădiniței online.  

Criteriile care stau la baza alegerii unei soluții tehnologice trebuie să fie: ușurința în utilizare și 

utilitatea sa. Astfel, în contextul schimbării radicale a modului de realizare a actului didactic, din 

cauza pandemiei Covid 19, întreaga activitate a grupei de preșcolari a fost centralizată și coordonată 

cu ajutorul platformei specializate de elearning – Kinderpedia. Aceasta mi-a oferit posibilitatea de a 

administra planificarea activităților instructiv – educative, m-a ajutat la implicarea părinților în 

educația preșcolarilor și mi-a permis comunicarea în timp real cu preșcolarii și părinții.  

Pentru a susține activitățile instructiv - educative la distanță, am utilizat mijloace specifice 

pentru comunicarea asincronă - resursele educaționale deschise, cum ar fi: situri cu informații și 

ilustrații, muzee virtuale, LearningApps, FilmoraGo și GoogleDrive, iar pentru comunicarea sincronă 

în grup am utilizat aplicațiile: Zoom și Meet. Datorită faptului că generația tânără este o generație de 

„nativi digital” care „se naște cu telefonul/tableta în mână”, este mult mai înclinată să se implice într-

un proces de învățare care utilizează modalități de lucru diferite de cele tradiționale.  

Chiar dacă copiii nu au utilizat tehnologia anterior ca un instrument pentru învățare, crearea 

unor activități și jocuri cu ajutorul unor instrumente digitale a crescut atractivitatea pentru procesul 

de învățare. Pre-achizițiile informatice dobândite în această perioadă reprezintă cunoștințe valoroase 

și utile pentru activitatea didactică viitoare.  
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Cu toate acestea, activitatea didactică față-în-față nu se poate realiza în întregime prin 

activitatea online, având un impact negativ asupra dezvoltării preșcolarului. Cadrul didactic nu poate 

menține o comunicare autentică și o relaționare umană, nu poate oferi sprijin personalizat 

preșcolarilor în toate activitățile de predare – învățare sau consolidare de cunoștințe/ deprinderi și 

priceperi și nu poate veni în ajutorul nevoilor psihologice de bază ale fiecărui copil.  

Implicare părinților în activitatea online a preșcolarilor este necesară datorită nivelului de vârstă 

al copiilor. Unele familii au întâmpinat numeroase dificultăți în realizarea activităților la distanță.  S-

au confruntat cu nivelul insuficient al competențelor digitale, lipsa timpului, lipsa unui dispozitiv 

adecvat sau mai multor dispozitive, în familie existând mai mulți frați. 

În pregătirea activității online se alocă mai mult timp decât atunci când activitatea este abordată 

în manieră tradițională. Cauza este nivelul scăzut al competențelor de utilizare a noilor tehnologii, a 

instrumentelor de lucru, a aplicațiilor digitale și a platformei educaționale.  

Conținutul educațional predat, fiind la începutul utilizării tehnologiei în educație, a făcut ca 

tehnologia să fie mai mult un intermediar, și nu o modalitate de prelucrare a informației didactice 

într-un nou format, operație ce presupune o serie de competnțe digitale suplimentare. În acest context 

activitatea didactică pierde din consistență, calitate și naturalitate. Aceasta se construiește, în mare 

măsură, pe discursul educatoarei care se axează pe dimensiunea instructivă a formării și mai puțin pe 

formarea comportamentelor, atitudinilor și valorilor. În activitatea online se pierde dimensiunea 

relațională și cooperativă care este obligatorie în formarea copiilor aflați în stadiul II al dezvoltării 

cognitive, cel al inteligenței preoperaționale.  

Competențele academice și metodice necesare în activitatea de predare tradițională nu sunt 

suficiente în activitatea online, astfel încât procesul de predare – învățare - evaluare trebuie regândit 

pentru a-l face compatibil cu noile tehnologii și cu noua modalitate de comunicare facilitată de 

platformele digitale. 

Oferta slabă sau inconsistentă de cursuri de formare dedicate formării de competențe elearning 

a dus la căutarea unor soluții alternative, astfel, de un real ajutor au fost: tutorialele găsite pe Internet 

și bunele practici împărtășite de colegele mai experimentate. Ulterior, au fost organizate webminarii 

și cursuri online gratuite/ cu taxă care au oferit exemple de bune practici în dezvoltarea profesională 

continuă. Formarea profesională trebuie să vizeze în viitor nu numai conținuturile de învățare, ci și 

noile tehnologii pentru integrarea acestora, în mod conștient și cu folos, în activitatea didactică față-

în-față. 

Investiția în educație, atât în echipamente și resurse digitale, cât și în dezvoltarea și formarea 

profesională a cadrelor didactice este o necesitate pentru implementarea pe termen mediu și lung a 

informatizării reale a educației. Abordarea activităților de tip ”instruire asistată de calculator”, 

desfășurate față în față sau online, este un pas spre reorganizarea, regândirea și inovarea 

curriculumului. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia școlară, Cluj-Napoca, Editura Dacia; 

2. Botnariuc, P., Cucoș, C., Glava, C., Iancu, D., (2020), Școala online elemente pentru 

inovarea educației, București, Editura Universității din București. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ - PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

 

 
Prof. înv. preșc. MUREȘAN DOINA MARIA –                                                      

Grădinița P. P. Step by Step nr. 12 Alba Iulia, jud. Alba 

Prof. înv. preșc. RUS NICOLETA LIVIA -                                                            

Grădinița P. P. Step by Step nr. 12 Alba Iulia, jud. Alba 

 
Continuitate pedagogică - aceasta poate fi formula care integrează într-o formă conceptuală 

eforturile didactice pe care le presupune grădinița mutată acasă, din cauza pandemiei de coronavirus. 

Firește, alăturarea celor două concepte nu e o construcție surprinzătoare pentru lumea educației, 

formula exprimă un principiu cu rol de coloană vertebrală pentru toate procesele didactice, derulate 

oriunde, oricând, în izolare sau în sala de grupă. Însă, în acest context particular, al necesității mutării 

învățării în afara instituției de educație, în condiții de criză, ideea de continuitate capătă altă rezonanță 

și altă greutate.  

Strategia pentru intervențiile educaționale proiectate s-a realizat având mereu în vedere 

specificul educației timpurii, precum și particularitățile de vârstă ale copiilor. Continuitatea 

procesului de învățare s-a realizat variat, cu multe forme de asigurare a calității în predare și în 

promovarea interacțiunilor didactice, mai ales în contextele în care accesul la tehnologie era dificil.  

Tehnologia a fost integrată în demersuri didactice bine organizate, conduse cu măiestrie, cu 

improvizații controlate, obiective intenționat stabilite și comunicare adecvată. Tocmai de aceea, e 

important de precizat că grădinița de acasă nu a însemnat doar trimiterea unor materiale pe whatsApps 

sau messenger, fascinante, de altfel, prin performanțele lor tehnice, la fel de importante au fost și 

activitățile de învățare gestionate online, pe platforma Zoom,  în care ne-am văzut zilnic cu preșcolarii 

grupei noastre.  

Important e faptul că am trecut peste această perioadă și ne desfășurăm activitatea, aproape, în 

mod normal, față în față cu copiii noștri. 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA PROIECTULUI: „LUMEA ARTELOR” SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: 

SUNET, CULOARE ȘI MIȘCARE 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică 

 

 

 

 

 

 

 

LUNI 

18.01. 

2021 

Întâlnirea de dimineață: salutul 

(Bună dimineața, Bobocei artiști 

instrumentiști!), prezența, 

calendarul naturii, înviorarea de 

dimineață 

 

1. DȘ- Cun. Mediului: ,,Să facem 

cunoștință cu instrumentele 

muzicale!” (de suflat, de percuție, 

cu coarde)  (Wordwall- „Roata 

instrumentelor muzicale”- joc de 

sistematizare) 

 

 

 

 

să participe la activ, atât în calitate 

de vorbitor, cât și în calitate de 

auditor; 

• să transmită mesaje simple, să 

reacționeze la acestea; 

• să comunice idei pe baza 

observărilor efectuate; 

• să denumească elem. din mediul 

cultural înconjurător, respectiv, a 

instrumentelor muzicale; 

• să denumească elem. unei săli de 

spectacol (artiști, scenă, sală, 

spectatori) 

• să clasifice instr. în fct. de modul 

lor de funcționare (cu coarde, de 

suflat, de percuție); 

• să asculte cu atenție info 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, calendarul 

naturii, înviorare (panoul din 

sala de grupă) 

Anunțarea temei 

săptămânale, a temei de 

discuție cu copiii;  

PPT- În lumea 

instrumentelor muzicale… 

                             

-Wordwall- „Roata 

instrumentelor mzicale”- joc 

de sitematizare 

https://wordwall.net/resource

/9526007 
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2. Moment de mișcare: Înviorarea 

de dimineață -  

Dans irlandez – Cântece pentru 

copii 

 

Provocare1: Ex. pt. completarea 

propozițiilor lacunare: „Mi-ar 

plăcea să cânt la...pentru că...” 

Provocare2: De pregătit pt. vineri 

MATERIALE RECICLABILE 

(pet-uri de 500ml, doză suc, 

pietricele, fasole, capace carioci, 

scoici, cofrag de ouă etc.), pt. a ne 

putea confecționa cu ele 

instrumente muzicale  

-Moment pentru poveste: 

Muzicanții din Bremen 

transmise, reușind apoi să 

stabilească valoarea de adevăr a 

afirmațiilor educat. (ex: Oamenii 

care știu să cânte la un intrument se 

numesc instrumentiști/ Chitara este 

un instrument de suflat etc.); 

• să completeze prop.  lacunară cu 

cuvinte care descriu instr. muzicale, 

exersând limbajul și creativitatea;  

• să-și formeze o ținută corporală 

corectă, executând mișcări motrice 

de bază; 

• să asocieze mișcările sugerate de 

textul cântecului cu ritmul acestuia; 

-DO-RE-MI, cantati, copii! - 

Instrumente muzicale  Cun 

mediului 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=6OuPeKN5XuQ&feat

ure=youtu.be 

-Instrumente musicale 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vhiDitdWUZU 

-Glasul instrumentelor 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=sArOO3Zafsg 

Vizionare cântec pe 

YouTube: Înviorarea de 

dimineață - Dans irlandez – 

Cântece pentru copii 

 https://youtu.be/tg3BXVgNl

28 

Poveste: Muzicanții din 

Breme 

https://youtu.be/XAgOtui47

Ro 

Muzicanții din Bremen- 

teatru radiofonic 

https://youtu.be/sFH3e_V_78

A 

 

 

 

 

 

 

MARȚI 

19.01. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnirea de dimineață: salutul 

(Bună dimineața, artiști 

exploratori!),  prezența, 

calendarul naturii, înviorarea de 

dimineață 

 

1. Activ. integrată- DLC+DEC( 

Ed. Limbajului+Ed. artistico-

plastică): „Drumul comorii”- 

concurs de ghicitori +pictură 

(tehnica picturii cu ceară) 

 

2. Moment de mișcare: Înviorarea 

de dimineață - Dans irlandez – 

Cântece pentru copii 

 

Provocare pt copiii care nu au 

participat la activ. online): Pictură 

Fulgi de zăpadă- tehnica picturii 

cu ceară  

Provocare 2: Fișa „Balerina”-

grafisme 

Provocare pt activ. de miercuri: 

Pregătiți jucării, cărți de mărimi 

diferite (mici și mari) 

 

3.Moment pentru poveste: 

Povestea culorilor 

• să participe la activ., atât în 

calitate de vorbitor, cât și în calitate 

de auditor; 

• să transmită mesaje simple; să 

reacționeze la acestea; 

• să recunoască elemente din 

domeniul artei:  instrumente 

muzicale, artiști, etc. pe baza unor 

ghicitori; 

• să răspundă corect la ghicitori; 

• să exerseze depr. specifice activ. 

artistico-plastice (tehnica picturii cu 

ceară) 

• să lucreze îngrijit și curat; 

• să respecte regulile jocului, 

partenerii; 

• manifestă stabilitate și 

perseverență în activitate, dovedind 

treptat că a dobândit încredere în 

forțele proprii; 

• să-și formeze o ținută corporală 

corectă, executând mișcări motrice 

de bază; 

• să-și coordoneze mișcările cu 

ritmul solicitat de conducătorul 

jocului. 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, calendarul 

naturii, înviorare (panoul din 

sala de grupă) 

 

Ghicitori despre artiști 

pictori, dansatori etc 

 

Fișa „Fulgi de zăpadă”- 

tehnica picturii cu ceară 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube: Înviorarea de 

dimineață - Dans irlandez – 

Cântecepentrucopii 

https://youtu.be/8klEjsED4tg 

 

Fișa „Balerina”-grafisme  

 

 

 

 

Poveste: Povestea culorilor 

https://youtu.be/GczL4NIwv

TM 

 

 

 

Întâlnirea de dimineață: salutul 

(Bună dimineața ,Bobocei 

organizați!), prezența, calendarul 

• să participe la activ., atât în 

calitate de vorbitor, cât și în calitate 

de auditor; 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, calendarul 

naturii, înviorare (panoul din 
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MIER 

CURI 

20.01. 

2021 

naturii, înviorarea de dimineață 

1.Activ. integrată:  DȘ+ DEC  

(Activ. matem.+Ed. plastică) 

„Ajutăm Zâna Iarnă să ordoneze 

fulgii!”- joc exercitiu de ordonare 

a elementelor unei mulțimi după 

criteriul mărimii, poziții spațiale 

(sus, jos)+ ștampilare cu bețișoare 

cosmetice și capace de pet-uri în 

formă de cerc 

2. Moment de mișcare: Înviorarea 

de dimineață - Dans irlandez- 

Cântece pentru copii 

Provocare 1: -Exersați ordonarea 

crescătoare a elementelor unei 

mulțimi, folosind jucarii, cărți 

etc.! 

 - Ajutați Zâna Iarnă să ordoneze 

fulgii, respectând cerința: 

„FULGII MICI SUS, FULGII 

MARI JOS!”, utilizând tehnica 

ștampilării și pastă de dinți” ( fișa 

Copacul iarna) 

Provocare 2: Fișa „Forme 

geometrice...” 

3.Moment pentru poveste: 

Povestea formelor 

geometrice/Matematica pe 

intelesulcopiilor 

3. Zi metodică 

• să transmită mesaje simple, să 

reacționeze la acestea; 

• să sorteze obiecte/jucării crescător 

după criteriul mărimii; 

• să exerseze deprinderi specifice 

activ. artistico-plastice (ștampilarea 

cu bețișoare cosmetice, obiecte/ 

jucării în formă de cerc) utilizând 

pastă de dinți; 

• să compună spațiul plastic cu 

elemente grupate după criteriul 

mărimii (mic, mare); 

• să plaseze corespunzător  

obiectele într-un spațiu dat (sus, 

jos); 

• să lucreze curat și ingrijit; 

• să verbalizeze acțiunile făcute, 

utilizând un limbaj matematic (mai 

mic decât…, mai mare decât…); 

• să-și formeze o ținută corporală 

corectă, executând mișcări motrice 

de bază; 

• să-și coordoneze mișcările cu 

ritmul solicitat de conducătorul 

jocului. 

sala de grupă) 

 

 

Fișa  „Copacul iarna”- 

ștampilare cu pastă de dinți 

 

 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube: Înviorarea de 

dimineață - Dans irlandez – 

Cântece pentru copii 

 https://youtu.be/8klEjsED4t

g 

 

Fișa  „Forme geometrice...” 

 

Poveste: Povesteaformeleor 

geometrice/Matematica pe 

intelesul copiilor   

https://youtu.be/QfERZ02jX

gw 

 

 

Întâlnire metodică  pe 

platforma educațională 

Teams 

 

 

 

JOI 

21.01. 

2021 

Întâlnirea de dimineață: salutul ( 

Bună dimineața, Bobocei 

pictori!), prezența, calendarul 

naturii, înviorarea de dimineață 

1. DEC- Ed. artistico plastică+ 

Ed. Muzicală: ”Pictorul și magia 

culorilor” (audiție muzicală+ 

pictură prin tehnica suflării cu 

paiul 

 

2. Moment de mișcare: Înviorarea 

de dimineață - Dans irlandez – 

Cântece pentru copii 

 

Provocare: Haideți să fim pictori 

și să încercăm o magie, folosind 

culori diluate în apă și tehnica 

suflării cu paiul! 

3.Moment pentru poveste: Pete 

Motanul - Ador tenisii albi.... 

• să participe la activitate, atât în 

calitate de vorbitor, cât și în calitate 

de auditor; 

• să transmită mesaje simple, să 

reacționeze la acestea; 

• să compună în mod original și 

personal spațiul plastic; 

• să obțină efecte plastice, forme 

elaborate, exersând deprinderi 

tehnice specifice activ. artistico-

plastice (tehnica suflării cu paiul); 

• utilizează corect instrumentele de 

lucru, lucrează îngrijit;  

• să asocieze mișcările sugerate de 

textul cântecului cu ritmul acestuia 

• să-și formeze o ținută corporală 

corectă, executând mișcări motrice 

de bază; 

• să-și coordoneze mișcările cu 

ritmul solicitat de conducătorul 

jocului. 

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, calendarul 

naturii, înviorare  (panoul din 

sala de grupă) 

 

Culorile- cântece pentru 

copii 

https://youtu.be/NO09mCQa

4Cw 

Fișa „Tehnica suflării cu 

paiul” 

Roata culorilor – culori 

primare si culori secundare 

https://youtu.be/5LI7EHy9r4

Q 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube: Înviorarea de 

dimineață - Dans irlandez - 

Cântecepentrucopii 

https://youtu.be/8klEjsED4tg 

 

Poveste: Pete Motanul - 

Ador tenisii albi... 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7zOM_Qo8WK4&fea

ture=youtu.be 
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VINERI 

22.01. 

2021 

Întâlnirea de dimineață: salutul ( 

Bună dimineața, Bococei 

ecologiști civilizați!) prezența, 

calendarul naturii, înviorarea de 

dimineață 

1.DOS- Activ. practică+Ed. pt 

societate: Ecologiștii civilizați își 

confecționează instrumente 

muzicale din nimicuri! (materiale 

reciclabile diverse) 

2. Moment de mișcare: Înviorarea 

de dimineață - Dans irlandez – 

Cântece pentru copii 

Provocare1: Să fim 

ECOLOGIȘTI și să ne 

confecționăm INSTRUMENTE 

DIN NIMICURI! (materiale 

reciclabile diverse) 

Provocare2: Fișa „Știi să te 

comporți civilizat?” 

3.Moment pentru poveste: 

Elefantul Elmer de David McKee 

• 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 formeze o ținută corporală 

corectă, executând mișcări motrice 

de bază;  

• să exerseze deprinderi tehnice 

specifice activ. practice (aplicație-

lipitură); 

• să-și creeze propriul instrument 

muzical utilizând cu preponderență 

material reciclabil; 

• să conștientizeze importanța 

reciclării, refolosirii, 

recondiționării, în scopul 

imprietenirii cu mediul si a 

responsabilizarii; 

• să-și prezinte instrumentul și să 

argumenteze alegerea acestuia; 

• să-și coordoneze mișcările cu 

ritmul solicitat  

Întâlnirea de dimineață: 

salutul, prezența, calendarul 

naturii, înviorare (panoul din 

sala de grupă)  

 

Crafturi muzicale- PPT 

 

Vizionare cântec pe 

YouTube: Înviorarea de 

dimineață - Dans irlandez - 

Cântecepentrucopii 

 https://youtu.be/8klEjsED4t

g 

 

 

-Fișa  „Sții să te comporți 

civilizat  la spectacol?” 

 

 

Poveste: Elefantul Elmer de 

David McKee 

https://youtu.be/hKX_3rh4a

Y8 

 

Bibliografie:  

 

✓ Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani  

✓ Curriculum pentru educaţie timpurie, 2019;  

✓ https://youtu.be  
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Avantajele și dezavantajele predării online în grădiniță 

 

 

Mureșan Iuliana 

Profesor învățământul preșcolar 

Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindel” 
 

 

Învățământul electronic reprezintă cea mai nouă tendinţă în învăţământ, fiind apreciată ca cea 

mai eficientă tendință. Conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de 

interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. În aceste vremuri, 

e-learning este mai mult decât un concept, reprezintă o parte din învăţământul actual, fiind tot mai 

căutat prin economia de timp pe care o implică. Acest concept permite flexibilizarea procesului de 

învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Studiile din literature de specialitate demonstrează că în zilele noastre, cel mai important canal 

de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 

comunicarea și creativitatea. Totodată, domeniul tehnologiei online ar trebui dezvoltat în raport cu 

necesitățile sociale și intelectuale, iar dezvoltarea competențelor digitale ar trebui abordată în 

complex cu celelalte competențe generale și specifice (P. Cerbușcă). 

Chiar dacă elevii și studenții s-au familiarizat cu această formă de învățământ, în cadrul 

învățământului preșcolar lucrurile stau puțin diferit. Vorbim de o anumită etapă de dezvoltare și de o 

dependență de un adult când amintim de învățământul online la nivelul preșcolarilor. Întreaga 

activitatea didactică la nivelul învățământului preșcolar a fost transferată în mediul virtual unde 

comunicarea este cu totul diferită. Așa cum s-a menționat mai sus, vârsta preșcolară are nevoie de 

contact direct, iar în contextul actual, de învățământ online, relațiile interpersonale au primit noi 

atribuții, au devenit indirecte.  

La nivelul învățământului preșcolar, educatoarei i se atribui un rol nou și mai exact, acela de a 

crea un nou conținut didactic digitalizat și adaptat nivelului tuturor preșcolarilor în funcție de 

particularitățile de vârstă, de a se conforma noilor cerințe educaționale.  O dată cu acest rol menționez 

și o serie de avantaje și dezavantaje atât pentru cadrul didactic cât și pentru preșcolari 

Ca și avantaje pentru cadrul didactic aș putea sublinia faptul că mediul online și sursele 

inepuizabile de informație îl ajută pe acesta să abordeze creative conținuturile, să adapteze 

conținuturile și metodologiile didactice la noile cerințe, să facă o selecție critică a materialelor, să 

împărtășească noi experiențe cu alți profesori., să-și îmbogățească metodele și instrumentele de 

evaluare. La nivelul instituției, menționez faptul că pentru a trezi curiozitatea copiilor pentru 

activități, noi, educatoarele, ne-am filmat citind povestioare, explicând demersurile unei activități 

artistico-plastice, reușind astfel să fim mai aproape de copii și păstrând legătura afectivă și emoțională 

cu aceștia. 

La nivelul preșcolarilor ca și avantajele mediului online aș putea preciza faptul că atât părinții 

cât și copiii s-au acomodat cu unele elemente ale tehnicii (internet, telefoane ). Astfel prin activitățile 

online se evită transmiterea virusului SARS COV 2. Totodată, menționez faptul că preșcolarii au 

prezentat interes și curiozitate față de tehnologiile digitale, au participat la noi experiențe de învățare, 

păstrând contactului cu colegii prin vizualizarea feed-back-ului oferit de fiecare participant. Pentru 

crearea unor activități online interactive s-au utilizat platforme special (wordwall- atașată poză, 

jigsaw puzzle, youtube kids, pinterest, chatterkid). 

Chiar dacă mai sus am menționat o serie de avantaje, consider că predarea online are și o serie 

de dezavantaje, atât pentru cadru didactic, cât și pentr preșcolari.  
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Dificultățile de utilizare a platformelor și instrumentelor digitale, lipsa conexiunii la internet, 

lipsa echipamentelor IT, lipsa de interes a părinților și lipsa resurselor de timp; sprijinul pe care în 

mod tradițional îl ofeream copiilor cu nevoi speciale sau dificultăți de învățare consider că este greu 

de oferit în mediul online.  

Totodată, colaborare ineficientă dintre cadru didactic și familia preșcolarului (preșcolarii nu pot 

accesa materialele fără sprijinul părinților) îngreunează procesul de predare-învățare. Aș putea 

menționa faptul că există dezinteres din partea copiilor, respectiv familiile acestora prin limitarea 

participării la activități în grupul de învățare datorită unor factori cum ar fi locul de muncă al părinților 

sau alte probleme cauzate de pandemie. 

Așa cum pădurile reprezintă locuri minunate pentru toate simțurile noastre, dar cu toții știm că 

în pădure sunt și uscăciuni, tot la fel se întâmplă cu internetul și cu mediul online. Consider că  

internetul este foarte util în învățare, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari (avantajele fiind 

menționate mai sus), dar nu trebuie să ignorăm și dezavantajele acestui tip de învățământ.  

 

Bibliografie: 

 

1. Pavel Cerbuscă: „Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență”, Institutul de Politici 

publice, Chișinău, 2020. 

2. „Grădinița virtuală” – noi provocări pentru învățământul pre-primar – EDICT 
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Manualele digitale 

 

 
Prof. în înv. primar, Mureșan Maria Marcela 

 

 
 Tot ce este digital este în ziua de astăzi modern. Apariția manualelor digitale a conferit elevilor 

o nouă viziune a ceea ce ei studiază, astfel informațiile putând fi accesibile de pe orice dispozitiv pe 

care îl au la dispoziție: telefon, tabletă, laptop. 

În școală, atât pedagogul cât și elevul trebuie să devină creatori de produse digitale pentru că 

trăim în secolul 21. Este important să educăm în școală elevi creativi, elevi inovativi, cu certe 

competențe de învățare pe tot parcursul vieții.  

În acest context trebuie să le dezvoltăm elevilor competența digitală, referindu-ne aici nu numai 

la abilitățile digitale, la utilizarea tehnologiei, ci și la capacitatea de a gestiona informația, la cultura 

informațională a tinerilor, posibilitatea ca ei să devină creatori de produse media. Elevul trebuie 

pregătit pentru viață, pentru realitatea pe care el o trăiește și trebuie pregătit pentru viitor.  

Profesorul de azi trebuie să fie vizionar și în magia care se desfășoară la clasă să poată crea 

spații de învățare care să anticipeze provocările viitorului. 

Eu cred cu tărie că manualele digitale sunt o formă, o modalitate, un instrument prin care se 

creează calitate în educație, fiind un element de inovație și deschidere în procesul de învățare.  

Inovația în abordări se remarcă prin folosirea unui sistem informatic interactiv bine structurat, 

cu funcții complexe, orientate spre procesul de învățare- predare-evaluare. 

Un manual digital reușește să asigure completitudinea informației, deoarece se creează 

oportunitatea de a introduce extensii multi-media interactive, de  prezentare a materialelor 

video/audio, de a iniția conferințe online etc., astfel oferind copilului opțiunea de a interacționa, de a 

deveni coautor a acestei versiuni de manual.  

Manualul digital trebuie să fie deschis, să fie o resursă RED. El trebuie să fie generos în 

deschiderile inter și transdisciplinare. Elementele grafice interactive ne ajută să implicăm elevul, să 

îi stârnim curiozitatea. Trebuie puse în valoare alte aspecte care nu pot fi evidențiate în manualele 

tradiționale (de exemplu: lectură audio/video a textelor, jocuri interactive, cântece).  

Un alt plus al manualelor digitale este multitudinea de informații pe care acestea le pot stoca, 

astfel putând fi considerate niște mini-biblioteci. Ceea ce este interesant este partea evaluativă unde, 

spre deosebire de manualul tradițional, care oferă Recapitularea și Evaluarea, la manualul digital se 

propun proiecte pe parcursul întregii unități de învățare, sunt multe jocuri prestabilite sau pe care 

elevii/dascălii pot să le conceapă. 

Elevul este pus în diverse situații și cu ajutorul jocului el va descoperi noi informații, va asimila 

cunoștințe noi fără a depune efort prea mare. De asemenea putem crea jocuri pe platforme pentru 

verificarea cunoștințelor-de exemplu  în Worldwall pentru scrierea corectă a cuvintelor și a 

ortogramelor, utilizat cu elevii din clasa a III-a https://wordwall.net/ro/resource/17644805).  

Instrumentele digitale vor rămâne cele mai atractive pentru elevi.  

Tehnologia oferă incredibil de multe posibilități, astfel manualele digitale sunt o adevărată 

comoară pentru elevii noștri.  

Cu elevii de azi trebuie lucrat pentru a avea o cultură generală, iar sarcinile interactive sunt 

singurele care le stârnesc interesul, deci în mod sigur vor avea de câștigat. 

Trăim într-un secol al vitezei , al bum-ului informațional și este important să venim în sprijinul 

copilului cu tehnici de vizualizare a informației. Ei nu mai citesc pe orizontală ci pe verticală, ei 

trebuie să facă față multor situații de învățare, de aceea noi suntem cei care îi modelăm , îi învățăm 

să fie mai flexibili, să se adapteze unui timp și unui spațiu al schimbării.  

Manualele digitale bine gândite, create în baza unor taxonomii, a unor viziuni, îl ajută pe copil.  
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Este necesară mai multă inventivitate, mult mai mult vizionalism. Trebuie să venim în fața 

elevului cu o abordare sau cu un demers didactic interesant și motivant care să le stimuleze dorința și 

curiozitatea de a învăța. Să venim noi în lumea lor cu experiența și dorința de a-i crește frumos și 

demn de vremurile pe care le trăim.  

Indiferent de manualul folosit, cel tradițional sau cel digital – trebuie să ne amintim că lectura 

este o modalitate de a descoperi lumea. 

  

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

1626



 
ACTIVITĂȚILE OUTDOOR DESFĂȘURATE                                                                

ÎN CADRU INSTITUȚIONAL SAU ÎN FAMILIE 

 

Prof. înv. preșcolar,  Mureșan Ortanța                                                                                

G. P. P. ,,Trenulețul Veseliei,, Bistrița 

 

În învăţământul preşcolar, adevărata muncă a educatoarei este în spatele documentului 

curricular. Nimic nu poate fi mai provocator din punct de vedere profesional decât a te întrece cu 

programa de studiu utilizată la grupă, găsindu-i noi înţelesuri, abordări, strategii de aplicare. 

Promovarea ideii de dezvoltare sociala și personală a individului prin implicarea acestuia în 

activități de învățare în aer liber își are originea în teoriile elaborate de Kurt Hahn, care a pledat pentru 

utilizarea unor activități în aer liber provocatoare, cu scopul de a forma caractere puternice.  

Definirea conceptului de sine este deseori asociat activităților de tip outdoor, care au menirea 

de a forma și consolida acest aspect; copilul se dezvoltă sub aspect social, fiind unul dintre actorii 

procesului de învățare și interacționând cu ceilalți, dar și sub aspect personal: cognitiv, afectiv, moral 

și social. 

În comparație cu metodele tradiționale, această  metodă de învățare produce efecte educative 

mai puternice și mai durabile în ceea ce privește dobândirea capacității de stăpânire  a unor situații 

complexe,de inovare,de conducere,de spirit de echipă și de comunicare,permițând participanților să 

experimenteze ,, învățarea activă, bazată pe experiența proprie,, într-un cadru natural, dincolo de 

școală. 

Acest tip de educație nonformală o completează pe cea formală în modul cel mai plăcut, 

susținând educația primită în familie și în școală prin metode moderne de formare, precum: jocurile 

de echipă, discuțiile libere, jocurile de rol, activitățile practice, studiile de caz, învățarea prin acțiune, 

experiențe și experimentări, excursii, vizite. 

Educația outdoor, pe larg, cuprinde educație de mediu, tehnici de conservare, educație prin 

aventură, tabără și alte aspecte ale recreerii în aer liber; este conexată la conținuturile școlare, fiind 

un mediu de explorare sau experimentare a unor cunoștințe stipulate în Curriculum preșcolar. 

Educația în aer liber poate fi definită simplu ca învățare experiențială cu privire la mediu în 

sens generic.Termenul de educație de tip outdoor este folosit în general pentru a se face referiri la o 

serie de activități organizate ,care au loc într-o varietate de moduri,în medii diverse, predominant în 

aer liber. Educația în afara sălii de grupă descrie un curriculum de învățare, altul decât cel cu copiii 

în sala de grupă, cu educatoarea care organizează și furnizează copiilor experiențe de învățare. 

Jocul, ca activitate fundamentală a perioadei preșcolare nu necesită prezența unei clădiri, a unor 

ziduri. Copilul se joacă, prin joc dobândind achiziții fundamentale, atât în ceea ce privește aspectul 

informativ și în special, cel formativ.  
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Desfășurarea activităților în alte spații decât cele ale sălii de grupă, sălii de sport, reprezintă o 

modalitate de învățare a unor lucruri care pot fi însușite mai bine în afara acestor spații. Această 

modalitate de desfășurare a activităților pune accent pe propriile descoperiri și experiențe. 

Un simplu săculeț cu baticuri de diferite culori și mărimi, cu sfori de diferite lungimi, reprezintă 

uneori materialul didactic necesar desfășurării unor activități diverse: realizarea din sfori a 

reprezentării schematice a cifrelor de la 1 la 9, realizarea unor forme geometrice și desfășurarea unor 

jocuri de mișcare în interiorul și exteriorul acestora, găsirea unor obiecte din mediul înconjurător 

având aceleași culori ca cele ale baticurilor, precizarea unor însușiri ale obiectelor, desenarea 

modelelor de pe baticuri, precizarea culorilor, innodarea sau împletirea sforilor.  

Exercițiul 1. -,,Forme asemănătoare” 

Sarcina de lucru: Identificarea a cât mai multe obiecte care au formă asemănătoare cu cea 

indicată de adult:cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi. 

Aplicație: copiii vor descoperi cel mai ușor obiecte de formă rotundă sau ovală. Forma de 

pătrat,dreptunghi sau triunghi sunt mai greu de corelat cu obiecte din mediu.     

Exercițiul 2. -,,Spune ceva despre...” 

Sarcina de lucru: colectarea de către copii a unor obiecte din mediul înconjurător: pietre, 

crenguțe, frunze, flori și descrierea lor. 

Aplicație: copiii vor învăța să utilizeze adjectivele: neted, aspru, moale, tare etc. 

Exerițiul 3. -,,Cifrele” 

Sarcina de lucru: Se împart copiilor sfori de diferite lungimi. Aceștia vor trebui să realizeze 

șirul crescător sau descrescător de la 1 la 9, prin reprezentarea schematică a cifrelor, cu ajutorul 

sforilor. 

Aplicație: copiii vor trebui să colaboreze, deoarece sforile au lungimi diferite, unele putând fi 

utilizate doar pentru anumite cifre, totodată vor trebui să dea dovadă de ingeniozitate, forma cifrelor 

trebuind realizată cât mai fidel. 

Exercițiul 4. -,,Colectarea pietrelor” 

Sarcina de lucru: copiii vor căuta pietre pentru a le colecta în timpul unei plimbări în aer liber, 

în parc etc. Între timp, vorbim afară cu copiii despre formele, mărimile și culorile petrelor pe care le 

găsesc. Copiii vor compara dimensiuni, texturi, culori și forme de roci sau pietre. În sala de grupă 

copii spală și usucă pietrele colectate. Apoi le pot sorta în grămezi în funcție de mărime, culoare, 

formă sau textură. Astfel se creează o colecție de pietre în funcție de diferite criterii. 

Aplicație: pietrele se pot picta cu tempera, precolarii mai mari pot să le dea cu un lac incolor, 

astfel încât să strălucească. Fiecare copil își poate alege o piatră preferată, pentru a o utiliza ca o ,, 

piatră vorbitoare” în vederea dezvoltării competențelor de comunicare. 

Aceste exerciții pot fi desfășurate și de către părinți cu copiii lor, cu diferite ocazii- plimbări în 

aer liber, excursii, concedii la mare, la munte. 

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

1628



Activitățile outdoor sunt bazate pe un efect de colaborare a copiilor cu adulții. În cazul copiilor, 

aceasta înseamnă stimulare, constatare, asociere, precum și corectarea și dezvoltarea competențelor 

lingvistice, deoarece copiii beneficiază de posibilitatea utilizării continue a expresiilor verbale, în 

scopul adresării de întrebări și pentru prezentarea rezultatelor activităților commune desfășurate în 

cadrul grupului. 

Activitățile outdoor înlocuiesc cărțile, planșele și alte materiale illustrative, axându-se pe 

dezvoltarea simțurilor, mișcare și acțiuni cu materiale concrete din mediul specific; gândirea 

divergentă (creativitatea) și cea convergentă (soluționarea problemelor) sunt stimulate în 

aceeași  măsură; implică colaborarea cu ceilalți copii în scopul atingerii țelurilor. 

Activitățile outdoor vizează explorarea posibilităților de utilizare a aerului liber și a cadrului 

natural ca spațiu de învățare și formarea unor deprinderi pentru a lucra tematic, folosind acest spațiu 

într-un mod interdisciplinar. Fiecare activitate în parte are rolul de a aduce copilului experiențe noi, 

de a-l pune în situația de a găsi soluții singur sau de a aduce copilul în situația de a conlucra cu 

coechipierii pentru a ajunge la rezultatul dorit. Activitățile outdoor contribuie la completarea 

procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor, la organizarea 

rațională a activităților copiilor.  

Spre deosebire de învățământul tradițional, activitățile outdoor preferă formele deschise de 

muncă și activitate; în loc să stea liniștiți și să lucreze pasiv-receptiv, copiii au voie să se deplaseze și 

să dobândească cunoștințe la prima mănă; oferă posibilitatea plasării în cadrul vieții cotidiene a 

elementelor pe care copiii le învață la grupă, dezvoltarea spiritului peactic și adaptarea la situațiile 

concrete de viață. 

 

Bibliografie: 

1. S. Borțeanu, V.Preda, ,, Educația oudoor,, , Editura Trend, 2016 

2. Manualul de educație outdoor, Comenius Regio Partnership Eco- Edu Beyond Rhetoric 

Project, traducere, 2013 

3. Curriculum preșcolar 
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INVATAREA ONLINE – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 

Prof. Baroana Violeta                                                                                           

Gradinita cu P. P. Ion Creanga 

 

 

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. 

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. 

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. 
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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.  

Forum-urile şi listele online permit dezbateri deschise, se pot trimite întrebări, răspunsuri, se 

fac schimburi de opinii şi impresii, este posibilă crearea unui nou topic, pentru grup, pe un subiect pe 

care Dvs. îl alegeţi. Această metodă de comunicare permite ca fişierele de dimensiuni mari să nu se 

stocheze pe unităţile noastre, permit învăţarea prin duplicare/copiere, uz de transfer de fişiere pentru 

transferarea materialelor de curs şi formarea tabelelor pentru comunicarea cu profesorul.       

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 

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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ÎNVĂȚAREA ONLINE ȘI TRADIȚIONALĂ 

 
Profesor: Buică Adina - Carmen 

Școala Gimnazială Cotești - Godeni 
               

 

Învățământul românesc obligatoriu urmărește dezvoltarea unor competențe și responsabilități, 

având pretenția ca toți cei care trebuie educați să învețe în același ritm, cu toate că fiecare acumulează 

diferit.  

Participarea la cursurile tradiționale sunt potrivite pentru preșcolari, pentru școlarii mici, 

deoarece îi ajută să interacționeze cu persoane de vârsta lor, să urmeze și să respecte un program bine 

stabilit, să fie disciplinați, să socializeze și să se cunoască mai bine. De asemenea, învățarea 

tradițională ajută atât preșcolarii/elevii cât și profesorii să se cunoască mai bine.  

Învățarea tradițională oferă posibilitatea profesorilor să cunoască elevii foarte bine, să-i 

evalueze cât mai corect, să le cunoască punctele slabe și punctele forte, să- i îndrume de câte ori este 

nevoie, să le ofere informații și sugestii. În clasă, preșcolarii/elevii au posibilitatea să-și împărtășescă 

în mod direct opiniile, să pună întrebări acolo unde nu știu și unde au neclarități, astfel clarificând 

toate problemele apărute. Prin întrebările puse profesorilor, cei educați găsesc răspunsurile potrivite, 

informațiile dorite. Profesorii văd foarte bine la ce nivel sunt copiii, ce metode să aplice în atingerea 

obiectivelor urmărite, asfel încât să ridice nivelul de performanță al clasei de elevi. Se formează o 

mulțime de deprinderi: de comunicare, de ascultare, de muncă, de muncă în echipă, deprinderi de stil 

sănătos de viață, deprinderi de mânuirea mijloacelor didactice.  

Dezvoltarea empatiei se poate face cel mai bine când copiii interacționează între ei, ajutând la 

formarea și menținerea unor relații de prietenie de lungă durată. În învățarea tradițională, prin 

interacțiunile față în față, profesorii ajută preșcolarii/școlarii să-și construiască și să-și dezvolte 

respectul de sine, încrederea și maturitatea emoțională, spiritul de competivitate. 

Învățarea online reprezintă o formă alternativă a învățământului față în față, în cadrul căreia se 

continuă procesul educațional, prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la 

distanță. Învățarea online va fi eficientă și de calitate dacă se va face o atentă planificare a 

activităților/lecțiilor de învățare și dacă se va acționa cu resurse minime disponibile într-un timp 

redus. Învățarea online trebuie să respecte particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor, 

pretându-se mai bine elevilor mai mari. Cu ajutorul sondajelor online, în timpul lecțiilor, se poate 

obține un feedback instantaneu, învățarea este mai activă și oferă implicarea tuturor elevilor, inclusiv 

a celor timizi. Există și resurse care fac ca învățarea online să fie mai eficientă, mai atractivă dar și 

mai distractivă. Și în mediul online elevii pot să lucreze împreună la proiecte de grup, pot să 

interacționeze cu profesorii și își pot împărtăși informații. Însă există și o serie de dezavantaje ale 

școlii online. Lipsa mijloacelor tehnice adecvate (tabletă, laptop, PC, conexiune internet, lipsa 

curentului electric) fac ca nu toți elevii să beneficieze de aceste cursuri, deci nu au acces la educație. 

Învățarea online ajută elevii să progreseze, să facă schimb de idei, să folosească tehnologia, să 

descopere programe utile, să folosească bibliotecile virtuale. Totuși, învățarea online face ca unii 

copii să nu mai interacționeze, să provoace modificări în stările lor emoționale și în comportament, 

să se izoleze de restul lumii, întâmpinând blocaje, stări de anxietate, chiar și depresii. Un rol important 

îl au și părinții, care trebuie să observe din timp aceste stări ale copiilor și să se implice în remedierea 

acestor situații, prin apropierea de copiii lor, prin încurajarea de a comunica, de a-și exprima 

gândurile, nevoile și emoțiile. 

Dimensiunile psihologice și pedagogice ale acestui proces de educație, fie tradițional, fie online, 

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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PARADA COSTUMELOR ECO                                                                                              

5 iunie 2021, Ziua Mondială a Mediului 

 

Educatoare CACIUC ROMELIA,                                                                                          

G. P. N. SFÂNTA MARIA 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

ORGANIZATOR: Grădiniţa cu PN Sfânta Maria, loc. Nicolae Bălcescu 

PARTENERI: Biblioteca din Nicolae Bălcescu  

COORDONATOR: Educatoare Caciuc Romelia 

COLABORATORI: toate cele 8 educatoare din grădiniţă 

SCOP: Sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului într-un cadru festiv, stimularea şi afirmarea 

potenţialului creativ al preşcolarilor, educatoarelor şi părinţilor. 

OBIECTIVE: 

• Dezvoltarea aptitudinilor creative 

• Înţelegerea unor aspecte privind reciclarea şi reutilizarea unor materiale; 

• Stimularea competiţiei; părinţi, între grădiniţă şi instituţiile partenere; 

• Promovarea imaginii grădiniţei. 

 

TIPUL PROIECTULUI: local 

GRUP ŢINTĂ: 

• preşcolarii celor 6 grupe din grădiniţă 

• cadrele didactice (8: 4 la program normal şi 4 la program prelungit) 

• părinţii copiilor 

• membrii ai comunităţii locale 

MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

• confecţionarea de costume din materiale reciclabile; 

• schimburi de informaţii între grădiniţă şi familie; 

• parada copiilor, individual, pe fond muzical. 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  aprilie-mai 2021 

RESPONSABILI: 

• coordonatorul proiectului 

• echipa de educatoare 

• comitetele de părinţi 
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RESURSE: 

1. UMANE: 

• educatoarele 

• părinţii copiilor 

• preşcolarii 

• reprezentanţi ai comunităţii locale 

 

2. MATERIALE: - materiale refolosibile: cutii, cartoane, ambalaje flori, saci rafie, pet-uri, CD-

uri, farfurii de unică folosinţă, ziare, reviste, saci fructe şi legume, pungi cadouri, pungi plastic, etc. 

3. FINANCIARE: - din partea comunităţii locale (diplome şi dulciuri) 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:  Căminul Cultural Nicolae Bălcescu / Biblioteca Comunală 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: Se pot înscrie toţi preşcolarii din grădiniţă dacă părinţii 

le-au confecţionat costumaţii din materiale reciclabile (cu indicaţiile doamnelor educatoare sau nu). 

 Vor fi premiate cele mai ingenioase costumaţii şi care respectă cerinţele concursului. 

Toţi copiii vor primi Premii şi Diplome de participare. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

• Participarea la concurs a unui număr cât mai mare de copii. 

 Întrebuinţarea materialelor refolosibile, stimularea creativităţii copiilor şi a părinţilor.  

               Fotografiile sunt doar de la grupa mea, grupa Boboceilor (mijlocie A).  
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Activitatea am desfăşurat-o eşalonat, participând pe rând, câte 2 grupe, într-un interval de timp 

bine stabilit, pentru a păstra distanţarea şi numărul de adulţi în spaţiul dat.  

În deschiderea activităţii copii şi părinţii au vizionat filmuleţul ,,5 iunie, Ziua Mondială a 

Mediului:10 moduri în care poţi proteja natura!" A urmat apoi prezentarea costumelor eco pe fond 

muzical iar în încheiere fiecare copil a prezentat câte un afiş eco. Copiii au fost răsplătiţi cu diplome 

şi dulciuri. 

După o perioadă atât de lungă de pandemie, timp în care nu am putut desfăşura activităţi 

extracurriculare fizic ci doar online, acest concurs a fost o mare bucurie atât pentru copii, cât şi pentru 

părinţi. Părinţii au colaborat foarte frumos cu noi, cadrele didactice, realizând costume deosebit de 

frumoase din materialele reciclabile, făcându-i pe copii să se simtă deosebiţi şi fericiţi! 
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Învățarea online - avantaje si dezavantaje 

 

 

Prof. înv. primar, Paraschiva Ciauşu 

Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pildești 
 

 

 

Sistemul educaţional din România, deşi se schimbă şi evoluează, mai prezintă încă elemente de 

discriminare, în sensul că nu toţi copiii ajung la şcoală sau, atunci când ajung, nu se bucură de toate 

oportunităţile posibile de dezvoltare maximală a potenţialului lor. În mod deosebit vorbim aici de 

copiii cu CES (dizabilităţi, dificultăţi şi/sau tulburări), copiii romi sau din familii foarte sărace, din 

localităţi izolate şi alţii. 

Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Pildești și-a propus cu claritate scopurile şi formele de sprijin 

adecvate pentru a primi toţi copiii, a le asigura acoperirea nevoilor educaţionale şi a oferi astfel 

posibilitatea germenilor unei societăţi bazată pe accesibilitate, participare socială responsabilă şi 

colaborare. 

Întreaga perioadă a orelor on-line a favorizat mărirea lacunelor pe care elevii le aveau deja, 

fișele de lucru ori participarea ocazională la ore,  reprezentând soluții temporare care nu au ajutat 

îndeajuns elevul pentru a recupera materia. 

Învățătorii au demonstrat că se poate conta pe ei pentru că au fost provocați să se adapteze rapid 

și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă. 

Învățământul prin intermediul resursele web prezintă numeroase avantaje față de învățământul 

traditional: 

 

Prezentare atractivă:  

 

➢ materialele multi-senzoriale determină o bună captare a atenției elevilor pe conținut; 

➢ animațiile și simulările stimulează registrul vizual și auditiv prin paleta de culori, mișcare, 

sunete;  

 

Exersare individuală:  

 

➢ parcurgerea unor materiale se poate face în ritm propriu fiecărui elev;  

➢ interacțiunea cu un soft contribuie la formarea unor competențe, atingerea unor performanțe. 

Pentru școlarii mici nu intotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente.  

 

Astfel, în urma unei analize a situației școlare, am identificat  la elevi următoarele  deficienţe: 

▪ Nu reuşeşte să scrie o propoziţie până la final. 

▪ Elevul  pronunţă greu cuvintele, are un vocabular sărac, lacunar. 

▪ Răspunde greu, incorect din punct de vedere gramatical, monosilabic sau în propoziţii 

incomplete.  

▪ Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa personală. 

▪ Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda 

verbală.  

▪ Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, 

mâzgăleşte foaia etc.  
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Astfel, vom implementa un plan remedial ce va cuprinde  activități remediale pentru disciplinele 

Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului, plecând de la competențele 

generale/ specifice: 

• Formarea și dezvoltarea competenţelor de receptare şi înţelegere a mesajului oral şi scris; 

• Formarea și dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă; 

• Cunoașterea și utilizarea conceptelor specifice activităților matematice; 

• Dezvoltarea capacitaților de explorare,investigare și rezolvare de probleme; 

• Formarea și dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi rezolvare de exerciţii; 

• Formarea şi dezvoltarea competenţei de a comunica utilizând un minim de limbaj matematic 

uzual; 

• Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și aplicarea matematicii în contexte 

variate. 

Resursele Educaționale Deschise sunt materiale educaționale, de învățare și cercetare în orice 

media - digital sau nu - care sunt în domeniul public, care poartă o licență deschisă și care permite 

acces fără costuri, utilizarea, adaptarea și redistribuirea făcută de alții cu restricții limitate sau fără 

niciuna. 

„RED sunt resursele de învățare care sunt utilizabile, adaptabile la nevoile specifice ale 

procesului de învățare, și pot fi distribuite gratuit.”  

 Ce permit RED-urile:  

• Deținerea controlului asupra creației proprii;  

• Reutilizarea creațiile altora respectându-le drepturile;  

• Revizuirea resurselor existente prin adaptare, ajustare, modificare, traducere;  

• Remixarea resurselor pentru a crea ceva nou;  

• Redistribuirea care permite reintroducerea în circuit a propriilor creații după ce ai adăugat un 

nou nivel valoric. 

Educaţia pentru toţi se sprijină pe un curriculum flexibil şi deschis, care porneşte de la cerinţe 

educative ale copiilor reali, nu imaginari, de la particularităţile şi caracteristicile personale ale copiilor 

pentru a sprijini dezvoltarea adecvată. Altfel spus, cerinţele educative ale fiecărui copil, mai mult sau 

mai puţin speciale sunt la baza deciziilor educative şi a proiectelor individualizate începând încă din 

grădiniţă.  

Conceptul de sprijin reprezintă una din nevoile centrale în înţelegerea acestui demers. Sprijin 

pentru copii, pentru profesori, pentru managerii şcolari şi pentru procesul de predare-învăţare.  

Așadar, o educaţie de calitate presupune respectarea drepturile tuturor copiilor şi demnitatea 

dezvoltării fiecăruia, fără a neglija implicarea, dezvoltarea profesională şi valorizarea cadrelor 

didactice. Pentru că fiecare poate contribui cu modelul său uman (de învăţare, comportare sau 

participare) la zestrea şi dezvoltarea lumii. Fiecare exponent al umanităţii poate deveni important, 

dacă i se acordă o şansă prin educație.  
 

BIBLIOGRAFIE: 
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literacy  
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“TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI“ 

-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI- 

 

 

Prof. Cosacu Maria - Claudia                                                                                                                                        

Scoala Gimnaziala Nicolae Tomovici - Plopsor,                                                              

Loc. Plopsoru, Jud. Gorj 

 

 

 

Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de împăcare sufletească, lumina sfântă din noaptea Învierii 

Mântuitorului călăuzindu-ne spre o viață mai bună, lipsită de griji. 

Punctul de pornire în desfășurarea proiectelor cu această temă Pascală, l-a constituit curiozitatea 

copiilor de a afla cât mai multe despre Iisus și despre obiceiurile și tradițiile de Paști. 

Copiii iubesc această sărbătoare nu pentru latura ei religioasă, ci pentru latura laică - venirea 

iepurașului cu cadouri și de aceea cu ajutorul părinților vom încerca să sădim în sufletele lor iubire 

pentru Dumnezeu și semeni. 

Implicarea copiilor în derularea acestor proiecte va conduce la conștientizarea faptului că 

tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

OBIECTIVE CADRU: 

- Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor creştineşti de Paşti, descrierea şi    identificarea 

elementelor religioase specifice sărbătorilor  Pascale; 

- Stimularea curiozităţii, a interesului de cunoaştere faţă de tradiţiile şi obiceiurile de Paşte, 

- Cunoaşterea şi înţelegerea de către copii a unor ”daruri spirituale”. 

- Cultivarea unui comportament moral- religios şi formarea unor virtuţi creştine, 

- Înţelegerea de către copii a mesajului”Lăsaţi copiii să vină la mine”. 
 

CENTRE DE INTERES 

- La Bibliotecă, preșcolarii au primit imagini specifice Paștelui, iar sarcina de lucru a fost să 

alcătuiască propoziții, să numere cuvintele și să despartă cuvinte în silabe. Apoi, au decorat coșul cu 

ouă , utilizând semnele grafice învătate.  

- La Știință copiii au avut la dispoziție mai multe imagini care ilustrau diverse evenimente 

specifice Paștelui pe care le-au așezat în ordinea desfășurării evenimentelor.Tot aici au realizat 

imagini cu ajutorul pieselor magnetice și au finalizat întregul din părți pentru a reda oul și iepurașul. 
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Fișa de lucru- individuală- are ca sarcină de lucru, rezolvarea unui labirint- drumul iepurașului până 

la coșul cu ouă. 

 -Jocul de masă – reconstituire de imagini, puzzle, domino, lotto.   

- Joc de rol: Copiii interpretează diferite roluri cu specific religios. 

- La sectorul Artă, copiii realizează desene libere,specifice acestor sărbători pascale. Vor picta, 

modela și colora imagini de Paște, coșuri cu ouă, imagini reprezentative unor povestiri, legende 

despre Iisus, iepurași, etc. 

 - La  Construcții:  preșcolarii vor construi din cuburi de lemn, lego, rotodiscuri și alte materiale 

puse la dispoziția lor, diferite obiecte și machete legate de tema dezbătută, cu specific religios. 

      

 ACTIVITĂȚI PRACTICE 

Aceste activități sunt preferate de către toți copiii, lucrând cu drag și cu plăcere, realizând o 

multitudine de obiecte, felicitări, lucrări practice, colaje, aplicații, tablouri,respectând tema dată 

despre Paști. Exemple de lucrări pe care le- au realizat “Coș cu ouă”, “Încondeiem ouă roșii “, “Paște 

fericit!“, “Iepurașul de Paști “,  Surprizele iepurașului “, “La Paști! “ 
 

ACTIVITĂȚI ARTISTICO- PLASTICE. 

La această categorie de activități, copiii lucrează cu plăcere, pictând, desenând și colorând, liber 

sau în contur, pe fișe de lucru sau foi de desen, pe care se exprimă liber, așa cum doresc ei, 

manifestând creativitate și imaginație în desenele pe care le realizează sau picturile acestora.  

Modelajul, de asemenea, este o activitate care le dă posibilitatea celor mici să creeze fiecare 

după imaginația sa. Copiii au la dispoziție o gamă variată de material cu care să lucreze, plastilină, 

acuarele, pensule, creioane colorate, carioca, foi, cartoane albe / colorate , etc. 

În cadrul acestor activități am desfășurat acțiuni de pictarea ouălor din polistiren și decorarea 

acestora, așezându- le într- un coș - de asemenea- am realizat din carton colorat la activitatea practică, 

pe care l- am așezat la centrul tematic alături de alte produse realizate în cadrul altor activități. 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

În grădinița de copii, domeniile de învățare sunt diverse, iar învățarea se face mai mult prin joc, 

prin descoperire, folosind metode de lucru diversificate, activ- participative, pe lângă cele clasice / 

tradiționale, punând la dispoziția copiilor materiale diverse, la alegere, cu care aceștia să poată realiza 

ceea ce- și doresc sau o anumită temă primită și chiar propusă de ei.  

Domeniile de activitate sunt: domeniul limbă și comunicare- în care copiii ascultă povestiri ale 

educatoarei, repovestirile lor, lecturi, vizionare cd- povești, prezentare ppt-uri, memorizări, 

dramatizări, etc. Cu ocazia proiectului tematic de Paști, am prezentat copiilor o poveste- “Legenda 

ouălor roșii “ și “ Patimile lui Iisus “, după imagini reprezentative conținutului povestirilor. 

Un alt domeniu este domeniul științe – activitatea matematică și cunoașterea mediului 

înconjurător, domenii vaste de informații, pe care copiii le primesc prin intermediul activitățior 

desfășurate cu ei – jocuri didactice, logico- matematice, convorbiri libere, povestiri, observări, 

experimente și altele. 

Domeniul estetic –creativ, este domeniul artelor plastice și a activităților muzicale. 

Aici, copiii se exprimă după bunul lor plac, dezvoltându - și creativitatea și imaginația prin 

pictură, desen, modelaj, cântece, audiții, jocuri muzicale. 

La domeniul psihomotric – copiii desfășoară jocuri și acțiuni care le dezvoltă organismul 

armonios, prin exerciții fizice și jocuri sportive. 
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Domeniul om și societate – este un domeniu în care copiii învață să repecte reguli de conviețuire 

în grup, să se respecte reciproc și pe cei din jurul lor, norme de conduită morală, învață să se ajute 

unii pe ceilalți, să ofere ajutor atunci când sunt solicitați, participând la acțiuni de caritate și 

voluntariat, oferind cadouri celor nevoiași. 

De asemenea, copiii sunt familiarizați cu activități casnice, gospodărești, primind deprinderi de 

bază de a se îmbrăca și dezbrăca singuri,precum și rutinele de fiecare zi.Tot aici, avem activitatea 

practică de aplicații, decupare, lipire, îndoire, pliere, înșirare, etc.  

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI   

 

*practice bazate pe – învăţarea activă 

                                - învăţare prin joc 

-învăţare prin descoperire utilizând învăţare prin cooperare, învăţare reciprocă. 

*desfăşurarea unor activităţi comune preşcolari/şcolari. 

*jocuri distractive 

*colaborarea între cadrele didactice- discuţii, opinii, analize, strategii didactice, conţinuturi 

*jocurididactice 

*concursuri 

*activităţi practice (confecţionarea diferitelor obiecte cu prilejuri diferite) 

*activităţi gospodăreşti 

*jocuri didactice interdisciplinare 

*vizite la biserică, şcoală, poliţie, brutărie, laborator-cofetărie 

*activităţi de voluntariat/de caritate 

*acţiuni de plantare de pomişori în curtea grădiniţei 

*vizită la cabinetul medical 

*plimbări  în parc 

*excursii 

*vizite la muzeu, ludotecă, bibliotecă 

*serbări cu o anumită tematică 

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorii de azi, 

necesitând multă creativitate, dinamism în derularea acestora dar şi responsabilitate şi flexibilitate. 

Nimeni nu se naşte gata învăţat, gata format, totul se educă în familie, grădiniţă, şcoală şi în 

societate în scopul integrării active a individului în viaţa socială. 
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SĂ FIM BUNI CREŞTINI 

 

S-au desfăşurat o serie de activităţi care au avut scop dobândirea unor cunoştinţe despre 

învăţătura creştină, valorile morale cum ar fi omenia, bunătatea, speranţa, încrederea, ajutorarea, şi 

comportamentul unui bun creştin în viaţa de zi cu zi şi in special în zilele de sărbători. 

- vizite la biserică 

- lecturarea unor poveşti despre fapte bune 

- acţiuni de caritate 

- donarea unor pachete cu jucării şi dulcuri copiilor cu nevoi speciale. 

                           

Bibliografie: 

Dumitrana M. „Copilul,familia şi grădiniţa” Iaşi, ed. Compania, 2000. 

Ghid de bune practice în educaţia timpurie.  

Îndrumator “Elemente de educatie religioasa pentru invatamantul prescolar”-Vol.II, Bucuresti, 

1999; 

Programa activitatilor instructive-educative in gradinita de copii, Bucuresti, 2000, Ed. V &I 

Integral; 

Preda Viorica (coordinator) ;Metoda proiectelor la varste timpurii, Ed. Miniped, Bucuresti 

2002; 

Vincent R. „Cunoaşterea copilului, ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1972         
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PREDAREA ONLINE VIS A VIS PREDAREA TRADITIONALA                              

LA GRADINITA 

 

ED. CURELARIU CRISTINA                                                                                      

GRADINITA NR. 97 BUCURESTI, SECTOR 1 

   

“A preda inseamna a organiza experiente de invatare care sa provoace schimbaridezirabile in 

comportamentele copiilor.“ (M. Bocos, D. Jucan) 
 

 

Gaston Mialaret spunea urmatoarele: “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.” 

Stiinta a evoluat, astfel incat observam progresele remarcabile in domeniul instrumentelor 

tehnologice wsi in parallel cu aceasta a dezvoltarii cognitive, care impreuna au dus la deschiderea 

unor noi tehnologii de instruire: instuirea asistata de calculator, invatarea multimedia (lectii predate 

la tv, youtube), bazata pe utilizarea de tehnologii noi de informare si comunicare. 

Pronind de la faptul ca in predarea traditionala, cadrul didactic transmite copiilor cunostinte 

structurate care urmeaza a fi assimilate in mod pasiv, in predarea moderna, acesta se face cu doi 

factori implicate deopotriva, si anume: cadrul didactic si copilul, astfel incat predarea cunostintelor 

sa fie privita ca o forma de organizare si conducere a proceselor de invatare. 

Putem afirma ca, in acesta perioada de pandemie, avand o stare de urgenta instituita diferit de 

la o zi la alta, sistemele educationale au fost obligate sa se adapteze acestei noi situatii, mai bine spus 

sa se reinventeze. 

Milioane de copii au fost obligati sa stea in casa, profesorii au fost fortati de situatie sa-si mute 

activitatea online, sa invete diferite tehnologii si sa utilizeze platform digitale diverse pentru a 

continua predarea si pentru a pastra legatura cu copiii. S-a demonstrat ca atat profesorii cat si elevii 

au fost capabili sa se adapteze la noul mod de abordare al educatiei si la un nou mod de comunicare. 

In ciuda faptului ca a existat deschidere din partea profesorilor, dar si a copiilor, au existat unele 

dificultati care au ingreunat predarea online, si anume: lipsa unui mijloc de conectare, lipsa conexiunii 

la internet, lipsa cunostintelor in domeniul tehnologiei pentru unii parinti sau profesori, absenta unor 

parinti deoarece acestia lucreaza in strainatate iar copii sunt in grija bunicilor, dezinteresul unor 

parinti fata de invatarea online. 

Un exemplu pozitiv este ce s-a intamplat in mijlocul gradinitei noastre in timp de pandemie si 

de invatre online. 

Avantajele predarii online in gradinita noastra au fost urmatoarele: 
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1) Pentru cadrele didactice ale unitatii: 

• Colaborare fructuoasa intre cadrele didactice, realizand material diverse pentru activitatile 

onlione pe nivel de varsta; 

• Au descoperit impreuna platform diferite care facea activitatile online cat mai attractive 

pentru copii; 

• In ianuarie s-a realizat Biblioteca virtuala a gradinitei cu materiale, poze din cadrul 

activitatilor online. 

 

2) Pentru copii si familiile acestora: 

• Copiii au petrecut timp in familie, alaturi de parinti, s-au bucurat de prezenta si sprijinul 

acestora in realizarea sarcinilor de lucru; 

• Si-au desfasurat activitatea intr- un mediu familiar, placut; 

• Activitatile online incepeau la 9.30, astfel incat puteau dormi mai mult; 

 

3) Relatia familie- gradinita 

• Parintii au observat in mod direct eforturile facute de cadrele didactice in reusita procesului 

de predare si invatare; 

• Au ajutat educatoarele pentru a realiza cu ocazia sarbatorilor de Craciun, o intalnire virtuala, 

unde fiecare famile a prezentat online un aranjament confectionat de ei pentru masa de Craciun; 

• Aceasta perioada a favorizat invatarea si dezvoltarea unor noi aptitudini parintilor prin 

folosirea instrumentelor si platformelor cu care au lucrat copiii. 

 In februarie 2021, ne-am reintors la gradinita, am revenit la predare fata in fata, unde am 

observant urmatoarele: 

• Copiilor le-a lipsitfoarte mult socializarea, nevoia de a petrece timp impreuna cu colegii, 

prietenii lor; 

• In cadrul activitatii organizate fata in fata cadrul didactic detine un mai bun control asupra 

mentinerii atentiei copiilor,  dar si a modului de dirijare  a sarcinilor individuale de lucru; 

• In sala de clasa, prin crearea unui mediu educational stimulativ, prin atractivitatea 

materialelor folosite, prin crearea de situatii de invatare si concretizarea acestora in experiente de 

invatare , cadrul didactic permite dezvoltarea creativitatii copiilor. 

• Prezenta fizica favorizeaza dezvoltarea autonomiei si independentei copilului, permitand 

dezvoltarea globala a acestuia. 

  In viitor, se doreste ca in educatie sa existe un model de predare hybrid, iar lectiile invatate de 

profesori si elevi, in aceasta perioada, datorita nevoii de adaptare, sa fie un plus de valoare adus 

sistemului de invatamant din tara noastra. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Bocos M., Jucan D., Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia evaluarii, Ed. 

Paralela 45, Pitesti, 2007. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROFESOR: DASCĂLU LILIANA IRINA                                                             

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COȘOVENI 

 

CLASA: a V-a B 

DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: COMUNICAREA DESPRE FAPTE 

CONŢINUTURI: TEXTUL NARATIV-CARACTERIZAREA PERSONAJELOR                                                                     

TEXT-SUPORT: ŢARA POVEŞTILOR de FĂNUŞ NEAGU 

TIPUL LECTIEI:  – predare - învăţare 

MOTIVAŢIA: 

De ce este valoroasă această lecţie pentru elevi? 

 

Prin parcurgerea acestui text, elevii îşi vor consolida deprinderile de citire cursivă, conştientă 

şi expresivă, îşi  vor aminti de lumea minunată a copilăriei care se împleteşte cu cea a basmului. 

Textul prezentat pune  în lumină un episod din viaţa unui copil care trăieşte în preajma bunicii şi este 

atât de captivat de basme şi poveşti, încât, pentru acesta, lumea reală se transformă într-o lume de 

basm. 

Realizând caracterizarea celor două personaje principale, elevii îşi vor putea exprima propria 

opinie cu privire la faptele acestora, vor descoperi faptul că apa poate deveni un duşman atunci când 

nu suntem atenţi, dar vor aprecia curajul fetei care devine o adevărată eroină. 

Vor fi stimulate creativitatea copiilor şi dezvoltarea deprinderilor de exprimare orală şi scrisă. 

Condiţii prealabile: 

Elevii trebuie să aibă formate: 

- deprinderi de citire  corectă, conştientă, fluentă; 

- deprinderi de a lucra individual, în perechi, în grupe, frontal; 

- deprinderi de a lucra pe fişe cu metode activ-participative; 

- deprinderi de a lucra cu mijloacele moderne de informare și documentare. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

A. COGNITIVE: 

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

OC1-să citească corect, fluent şi expresiv textul; 

OC2-să recepteze mesajul textului literar citit; 

OC3-să descopere trăsăturile morale ale personajelor; 
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OC4- să-şi exprime propria opinie cu privire la faptele personajelor; 

pentru eleva cu C.E.S. 

pentru S.R  

OC1-să citească corect textul scris cu litere mai mari; 

OC2- să urmărească firul acţiunii; 

OC3- să descopere personajele principale; 

OC4- să recepteze faptul că Bănică a greşit plecând de lângă bunica fără să spună; 

B. MOTRICE: 

OM1- să-şi coordoneze activitatea pentru utilizarea corectă a manualului şi orientarea eficientă 

pe materialele prezentate de profesor; 

                           

C. AFECTIVE: 

OA1-vor aprecia frumuseţea limbajului folosit de scriitor; 

OA2-vor aproba/dezaproba conduita şi faptele eroului din text; 

pentru S.R. 

OA1- să manifeste disponibilitate pentru a fi susținută de ceilalți colegi; 

 

RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI: 

 

A. BIBLIOGRAFICE: 

a) ştiinţifice: D.E.X.-ul 

b) oficiale: Curriculum Naţional.Programe şcolare pentru învăţământul gimnazial; 

c) pedagogice: Didactica-Cerghit 

d) metodico-didactice: - Metodica predării limbii române; 

- Să dezlegăm tainele textelor literare; 

- Scoala incluziva- scoala europeană (concepte, metode, practici) 

B. METODOLOGICE: 

1. strategia didactică: mixtă; 

2. metode şi procedee: - de transmitere orală şi scrisă (explicaţia, conversaţia, problematizarea), 

munca independentă; 

- de acţiune reală: lectura explicativă, povestirea, lectura predictivă; 

- de explorare directă: observaţia; 

3. metode activ-participative:  explozia stelară, ciorchinele, cvintetul, 
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4. mijloace didactice: volumul, planşe, ilustraţii, flip-chart, marker, coli de hârtie, 

videoproiector, laptop; 

5. forme de organizare: frontală, individuală, în perechi, pe grupe; 

 

C. TEMPORALE: 45-50 min. 

D. UMANE:  15 de elevi, dintre care 1 elev cu C.E.S. 

NEVOI ŞI PLANURI INDIVIDUALE:               

- S. R. are o dezvoltare psihică relativ normală şi se poate afirma în diferite domenii de 

activitate. Prezintă handicap vizual minor. 

(Textul şi fişele tipărite cu fonturi mari, timp suplimentar pentru exerciţiile obişnuite, aşezarea 

elevului în prima bancă, proiectarea informațiilor scrise cu un font mai mare) 

EVALUAREA: 

- observarea sistematică a elevilor, analiza produselor activităţii: ciorchinele, fişe de lucru, 

reflecţii ale elevilor; 
 

 

Etapele lecţiei Activitatea  

Profesorului 

Activitatea  

elevilor 

  Activitatea 

   elev cu C.E.S. 

I. Evocarea 

5 min. 

¤Voi prezenta imagini 

cu fetiţe şi băieţi jucând 

diferite jocuri ce 

amintesc tuturor de 

magia copilăriei 

(şotron, zmeul, mingea) 
 

¤Voi recita versuri din 

poezia Copilăria de 

Lidia Batali: 

Aş vrea să fiu mereu 

copil, 

Să mă-nvârtesc fără 

sfială, 

Să simt bujorii din april  

Trezindu-se din amor-

ţeală. 

S-alerg desculţă pe 

afară 

Prin iarba umedă, 

covor 

¤Privesc imaginile pe 

care profesorul le 

oferă ca suport 

pentru înțelegerea 

temei propuse; 

 

 

¤Ascultă cu atenţie 

versurile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤Ascultă versurile re-citate 

de profesor şi privește 

planşele în-dreptate special 

spre ea; 
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Să văd bondarul gras 

cum zboară  

Legat de coada unui 

nor. 

......................... 

¤ Voi solicita elevilor 

să răspundă la câteva 

întrebări legate de 

mesajul poeziei: 

-Care este dorinţa arză-

toare a fetiţei? 

-De ce îşi doreşte fetiţa 

să rămână mereu copil? 

-De ce copilăria este 

etapa cea mai frumoasă 

din viaţă? 

¤Voi solicita elevilor 

să-şi amintească autori 

şi lecţii în care este 

tratată tema copilăriei. 

 

 

 

 

 

¤Răspund la 

întrebări; 

 

¤Vor enumera lecţii 

şi autori : Creangă, 

Sadoveanu etc. 

 

 

 

 

 

¤Răspunde la întrebări 

privind la imaginile  afişate, 

fiind ajutată de profesor. 

Ea va descoperi faptul că 

este frumoasă copilăria 

pentru că este plină de 

jocuri. 

        II. Realizarea 

sensului 

    33min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤Lecturarea textului  

15min. 

¤Voi citi textul literar 

Ţara poveştilor de 

Fănuş Neagu; 

¤Voi cere elevilor să 

citească textul în şta-

fetă şi atenţionez că e 

bine să fie nominalizaţi 

toţi elevii şi să nu se 

ţină cont de preferinţe. 

 

¤Discuţii asupra 

autorului-2min. 

 
 

¤Voi solicita elevii să-

şi amintească ce text 

scris de Fănuş Neagu 

am studiat semestrul I 

şi ce alte lucrări scrise 

de acesta mai cunosc. 

 

 

 

¤Ascultă cu atenţie şi 

urmăresc pe carte 

lecţia. 

¤Citește fiecare câte 

o propoziţie sau 

două, în funcţie de 

dimensiune. 

 

 

¤ Îşi amintesc de 

textul literar Vis de 

iarnă, studiat anterior 

și faptul că Fănuş 

Neagu este autorul 

volumelor ,,Cantonul 

 

 

 

 

 

¤S.R. citeşte având în faţă 

textul scris cu caractere mari 

pre-gătit de învăţător. 
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¤Întrebări şi răspunsuri 

pe baza textului citit: 

Metoda,,Explozia 

stelară”-10min. 

Voi împărţi elevii în 4 

grupe şi fiecare grupă 

va primi un număr. Vor 

formula întrebări în 

funcţie de numărul pe 

care îl au: 

1-,,cine? 

2-,,când? 

3-,,unde? 

4-,,ce? 

Întrebările formulate 

vor fi logice şi strict 

legate de textul studiat. 

În timp ce elevii de la o 

grupă vor  pune între-

bările, ceilalţi vor da 

răspunsuri potrivite. 

 

¤Caracterizarea 

personajelor:-6min. 

Bănică şi fata de la 

crescătorie 

folosind metoda 

ciorchinelui, având și o 

imagine-suport 

proiectată cu ajutorul 

videoproiectorului    

 

¤Suplimentar, pentru 

elevii care termină mai 

repede sarcina de lucru, 

se oferă un cvintet legat 

de unul din cele două 

personaje: 

-personajul 

-2 substantive 

-3 verbe 

părăsit”, ,,Caii albi ai 

oraşului Bucureşti”; 

 

 

¤Vor nota pe o fişă 

de lucru întrebările 

formulate, iar după 

expirarea timpului 

vor citi întrebările şi 

vor formula răs-

punsuri corespunză-

toare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤Vor completa fişa 

cu ciorchinele gata 

realizat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤Va participa şi ea alături de 

ceilalţi co-legi, într-o grupă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤S.R. va primi o fişă cu un 

ciorchine reali-zat în 

dimensiuni mai mari pentru 

a reuşi să-şi încadreze scrisul 

său mare. 
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 III 

REFLECŢIA 

   7min. 

-o propoziţie formată 

din 4 cuvinte 

-un cuvânt cheie 

 
 

¤Asemănări şi 

deosebiri cu alte 

personaje 

 

¤Solicit completarea 

diagramei Venn cu 

asemănări şi deosebiri 

între Bănică şi Lizuca 

(Dumbrava minunată) 

¤Morala textului 

¤Tema pentru acasă 

¤Cei care au terminat 

vor realiza un 

cvintet, ca de 

exemplu: 

-Bănică 

-copil,nepot 

-pleacă,urcă, 

întâlneşte 

-Bănică vede locuri 

minunate 

-visător 

 

¤Vor completa 

diagrama Venn cu 

asemănări şi de-

osebiri între cele 

două personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤S.R. va completa diagrama 

măcar cu o asemănare şi o 

deosebire. 

 

 

      

REFLECŢIILE PROPUNĂTORULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII: 
 

PUNCTE TARI: 
 

 s-au utilizat metode active care le-au oferit elevilor autonomie, iniţia-tivă, creativitate; 

 s-a ţinut cont de ritmurile de învăţare ale elevilor; 

 comunicarea profesor-elev a fost eficientă (verbală şi nonverbală); 

 au fost antrenaţi toţi elevii în activitate; 

 au colaborat unii cu alţii şi s-au ajutat acolo unde a fost cazul; 

 activitatea a fost dinamică, stimulând elevii la descoperirea de noi informații; 
 

PUNCTE SLABE: 
 

 condiţii inadecvate activităţilor pe grupe; 

ÎNTREBĂRI PENTRU REFLECŢIILE ELEVILOR: 
 

❖ Ce ai făcut tu la această activitate? 

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

❖ Cum ţi s-a părut activitatea de astăzi? 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................... 

❖ Ce ai învăţat în această oră? 
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DIAGRAMA VENN 

 

BĂNICĂ                   -                 LIZUCA                   
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EDUCATIA FARA FRONTIERE                                                              

INVATAMANTUL ONLINE 

 

Naghi Delia-Maria,                                                                                                             

CSEI Brasov 

 

 

Invatamantul online este o alternative la invatamantul traditional, ca urmare a digitalizarii 

fortate a invatamantului din toata lumea 

In mediile universitare, si academic, invatamantul online este o practica frecventa si destul de 

veche (datand aproximativ din anul 2011), conferintele online punand cu usurinta “fata in fata” 

oameni de stiinta, cecetatori etc, pentru a dezbate si a impartasi idei valoroase din domeniul educativ 

si stiintific.  

Invatamantul online este o forma alternative de invatamant in cadrul careia se asigura 

continuarea procesului educational in conditii normale sau de autoizolare, prin intermediul diverselor 

instrumente informatice de comunicare la distanta 

Aceasta modalitate alternativa de educatie nu este o noutate, ci a fost studiata de zeci de ani 

deopotriva de pedagogi, experti in design curricular si experti in noi tehnologii comunicationale 

Concluziile cercetatorilor din domeniu atesta faptul ca, pentru a fi la fel de eficienta ca instruirea 

fata –in –fata, educatia online trebuie sa se regaseasca sub forma invatarii mixte (blended learning-

on line si fata-in-fata), prezenta acestor tipuri de interatiune, crescand rezultatele invatarii.  

Analizand beneficiile si dezavantajele invatarii online, putem spune ca unul din neajunsurile 

scolii online se presupune a fi afectarea sanatatii emotionale ale copiilor, datorita lipsei comunicarii 

reale/fizice.  Cu toate acestea, dupa lungi perioade de scoala la distanta, unele familii prefera invatarea 

online, iar sistemele educationale se grabesc sa raspunda intereselor acestora.  

Potrivit unui sondaj IRES, un roman din 100, considera scoala online drept cea mai dificila 

restrictie din pandemie, mai greu de respectat decat restrictiile de circulatie sau purtatul mastii.  

Un alt dezavantaj al invatarii online este existenta dificultatilor in utilizarea tehnologiei 

(deoarece nu toti oamenii au acces la tehnologia digitala, mai ales cei din mediile rurale, sau cei care 

provin din medii sociale defavorizate), dar si scaderea puterii de concentare a elevilor (fenomen 

psiholoc observat atat de catre parinti, cat si de catre profesori) 

Printre beneficiile scolii online, se numara si accesul facil la materialele online, acces care poate 

fi realizat rapid la orice ora si din orice loc. Astfel, copiii pot descoperi produse de invatare online, 

produse educationale atractive, pot exersa si aprofunda sub forma de jocuri interactive, notiuni 

predate la scoala de catre profesori.  
 

Alte avantaje ale invatamantului digital sunt:  

- distribuirea rapida a materialelor didactice,  

- posibilitatea de a sterge, corecta sau actualiza cu usurinta continuturile transmise,  

- posibilitatea de a accesa continuturile de mai multe persoane in acelasi timp,  
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- existenta continuturilor multimedia (prin internet putand fi transmise imagini, videoclipuri, 

sau alte material virtuale), precum si  

- folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 

Din acest punct de vedere, scoala online nu doar ca poate inlocui intr-o anumita perioada scoala 

traditional, ci o poate si complete in permanenta , imbogatindu-i diversitatea si atractivitatea.  

In general, putem spune ca era informational- digitala a revolutionat toate activitatile din 

procesul educational, invatarea devenind moderna, captivanta si atractiva. 

Astfel, scoala digitala propune un tip de invatare, care este autodirectionala (personalizata in 

functie de nivelul de cunostinte al copilului), elevii avand posibilitatea de a alege continutul si 

instrumentele adecvate intereselor, nevoilor si nivelurilor de dificultate, fiind astfel incurajata 

autonomia in invatare.  In plus, ei primesc un feedback rapid si permanent, inteleg ce au gresit, ce au 

facut bine, ce trebuie imbunatatit, iar testarea este astfel mai putin stresanta pentru copii. Resursele 

materiale ale invatamantului online sunt foarte diverse, variate din punct de vedere vizual si auditiv, 

fiind totodata adaptate particularitatilor de varsta ale copiilor.  

Cu avantaje sau dezavantaje, invatamantul online este o forma deja consacrata a invatamantului, 

care functioneaza si va functiona ca forma a invatamantului fata-in fata, deoarece tehnologia 

informationala este parte integranta a vietii nostre de zi cu zi. 

in acest context, profesorii sunt nevoiti sa integreze TIC si noile tehnologii de predare in 

programele de instruire. Astfel, managamentul institutiilor de invatamant a fost determinat de a 

implementa diferite modalitati de interactiune educationala intre cadrele didactice si elevi, prin 

promovarea accesului la anumite platforme educationale.  

Pentru o evaluare mai realista a eficientei educatiei online, vizavi de educatia tradionala (face-

to-face), se impune o masurare a performantelor in invatare ale elevilor, precum si un studiu de opinie 

cu privire la impactul psihologic pe termen lung a acestor forme de educatie (si ma refer aici la nivelul 

starii de bine a elevilor, la mentinerea in parametrii normali a abilitatilor lor de comunicare si 

socializare). 
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Obiceiuri și tradiții de Paşte 

 

Dirnu Nicoleta 

Liceul Preda Buzescu-Berbesti, judeţul Valcea 

 

 

 

            
 

Învierea lui Iisus Hristos (Învierea Domnului) este un fundament doctrinar și ritual pentru 

credința creștină - catolică, ortodoxă și reformată. Este practic temelia bisericii pe care o cunoaștem 

astăzi. Acest eveniment este relatat de scrierile vremii și de apostolii lui Hristos. La început, învierea 

ca doctrină nu a fost acceptată în Imperiul Roman cu excepția primilor creștini. 

„Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii și fariseii la Pilat, zicând: Doamne, 

ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viață: După trei zile Mă voi scula. Deci, 

poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină și să-L fure și 

să spună poporului: S-a sculat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. Pilat 

le-a zis: Aveți strajă; mergeți și întăriți cum știți. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, 

pecetluind piatra.”                                                                  Evanghelia după Matei 27:62-66 

   

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 

încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 

Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.    

Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 

somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 

către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, 

iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” 

toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea 

tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre 
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răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să 

mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se 

sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

Obiceiuri de Paşte în regiunile României        

Ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră avem și de această dată obiceiuri 

moștenite din vremuri străvechi, în funcție de regiune:       

În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de 

feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi că a doua zi să dea un ospăţ, adică 

mâncăruri şi băuturi din care se înfrupta atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia care au încercat 

să fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul.    

Probabil cel mai de notorietate obicei e cel din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de 

„stropit”. Potrivit acestuia – preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau 

mai multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi 

reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie.    

În Ţara Bârsei, în jurul Brasovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate – obiceiul 

Junii Brasovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de calusari sau de colindători, cu 

vătaf şi casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui Solomon, la picnic, 

unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută şi îndrăgită dintre ele este aruncarea buzduganului. 

În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a 

credinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, 

credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în 

aşteptarea preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucăţele din coşul pascal. În faţa fiecărui 

gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit cu un şervet 

ţesut cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe 

de mac (ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga secetă), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belşug), 

zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), faina(pentru că rodul graului să fie bogat), ceapă şi 

usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, 

brânză, ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu hrean, şi prăjituri. 

După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continua în familie.   

Un foarte frumoas obicei se păstrează în Maramureş, zona Lăpuşului. Dimineaţa în prima zi de 

Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. 

Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează 

gospodarilor „Sărbători fericite!”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un 

băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.     

La Călăraşi, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal, pentru binecuvântare, ouă 

roşii, cozonoc şi cocoşi albi. Cocoşii sunt crescuţi anume pentru împlinirea acestei tradiţii. Ei vestesc 

miezul nopţii: datina din străbuni spune că, atunci când cocoşii cântă, Hristos a înviat! Cel mai 

norocos este gospodarul al cărui cocos canta primul. Este un semn că, în anul respectiv, în casa lui va 

fi belşug. După slujbă, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci 

Tradiții de Paște în unele zone din România        

În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, 

fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se 
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include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continua masa cu 

friptură de miel.           

În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă 

neîncepută. Cu această apă se spala pe fată în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa 

cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. Flăcăii 

trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a 

îşi arăta consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le oferă un ou roşu.    

În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ouă roşu şi unul alb într-

un bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să şi clătească fata cu apă şi să şi atingă 

obrajii cu oualele pentru a avea un an plin de bogăţii. O altă tradiţie de pe malurile Prutului cere ca 

oul de Paşti să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum. 

 Credințe și Superstiții de Paște 

- La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 

un rol purificator.           

 - În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 

ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 

vei vrea să lucrezi câmpul. 

- Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, 

supărări. 

- În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că 

vei avea vederea buna în restul anului. 

– Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un 

ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi 

sporului în toate. 

- În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 

- Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din 

ele peste an. 

- Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime 

oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în 

acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 

- La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate trupului 

pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

- Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 

- Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 

- De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 

- Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 
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- De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se întoarcă 

acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 

- Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor 

ajungând direct în rai. 

- Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc toată 

viaţa. 

 

 

    Bibliografie: 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Romane, Bucureşti , 1991;           

2. „Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Romane, Bucureşti, 2000,p.128 

3. Maria şi Nicoale Zahacinschi, Ouăle de Paşti la români, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 

1992.  

4. Simion Florea Marian, Sărbătorile la români, vol.II, Editura Fundaţiei Culturale Române, 

Bucureşti, 1994. 
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PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” – PRIMAR 

 

Director adjunct: Prof. înv. primar Erika Șoacă 

Profesor învățământ primar: Drăgoi Eugenia Lenuța 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni, Jud. Hunedoara 
 

 

In  cadrul unității noastre, Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, programul ADS pentru învățământ 

primar s-a impus ca o prioritate, încă din anul 2003, în proiectul PHARE- ‘’Acces la educație pentru 

grupurile dezavantajate’’-pentru a răspunde solicitărilor unui  număr important de tineri, adulți, 

dorind posibilitatea continuării și finalizării studiilor, fără a fi necesară întreruperea activității 

profesionale sau familiare  ale acestora. 

Programul este structurat pe două nivele: ADS Primar și ADS învățământ Secundar Inferior, 

acesta din urmă având o componentă de pregătire profesională, astfel că la nivel de unitate avem două 

clase de învățământ primar și câte una pe fiecare nivel la învățământ secundar inferior. 

Încă de la inceputul programului ADS, despre care auzisem la cursurile de formare, l-am 

considerat o provocare căreia trebuia să îi răspund, nu doar prin conținuturile livrate, ci printr-o 

intreagă gamă de activități, în centrul căruia se găsește cursantul. Am structurat activitățile astfel încât 

implicarea directă a acestuia să devină o realitate. Particularitățile lor de vârsta, aspirațiile lor, m-au 

făcut să înțeleg că munca cu acești tineri diferă de activitatea desfășurată cu elevii de 7-10 ani. De 

aceea utilizarea unor metode active-participative de dezvoltare a gândirii civice, care favorizeaza 

implicarea  și interacțiunea au sprijinit cursanții în procesul de învățare și au reprezentat factori 

importanți ce conduc la succes: motivația  și interesul  cursanților. 

Lecțiile se desfășoară într-un climat de cooperare, prietenie, sprijin, respect, cu ajutorul unor 

materiale vizuale sau la calculator, sarcinile de lucru sunt clare, învățătorul având răbdare cu fiecare 

în parte. 

Rezultatul imediat este important, dar fundamentale rămân componentele formate pentru viață, 

încrederea transmisă cursanților în propria capacitate de a reuși, speranța unei zile de mâine mai bune. 

Interesul de a afla ce-i preocupă, cum cred ei că pot fi ajutati pentru a-și atinge țelurile, a devenit o 

constantă pe parcursul derulării întregului program. 

Flexibilitatea programului ADS, profilul beneficiarilor, vârsta și problemele acestora, diferă de 

cotidianul pe care școala îl cunoaște. Motivațiile cursanțiilor (ex. obținerea permisului de conducere, 

angajarea,de a știi să scrie și să citească, să-și ajute copiii la teme),au dus la decizia de a adapta 

curriculumul conform nevoilor cursanților și de a pune un accent mai mare pe problemele de scris, 

citit în toate activitățile cu aceștia. 

Principalele dificultăți semnalate sunt: frecventa, motivatia cursanților, adapatarea 

curricumului. Multe din acestea au fost soluționate prin activitățile de ajutor a familiilor nevoiașe, 

proiecte extra-bugetare finanțate, prin crearea în școală a unui mediu educațional deschis și 

prietenos,în care sunt acceptați la cursuri și alți tineri din comunitate, care nu au putut fi înscriși în 

program, având patru clase absolvite. 

Marea majoritate a cursanților ADS primar sunt de etnie rromă ,ceea ce a dus la perfecționarea 

mea, fiindu-mi necesare multe cursuri în limba rromani, pe care le-am și absolvit. De asemenea pentru 

o mai bună cunoaștere a cursanților, am organizat pe lângă proiectele extra-bugetare, multe alte 

activități în afara programului ADS (zile de naștere, căsătorii, botezuri, sărbatori creștine s.a.). Am 

participat (cu cursanții) la Concursul Județean de Dansuri Rromani, împreuna cu rromii din Orăștie, 

Costești, unde am obtinut locul I, finalizându-se cu o frumoasă paradă a portului rrom pe străzile 

orașului Orăștie. Am participat la diverse concursuri școlare naționale: Diversitatea, Călătoria mea 
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culturală, Stop traficului de droguri și persoane etc. Sunt formator și volunatar activ în cadrul ONG-

ului PRORROMA. 

Cursanții care se întorc în sistemul de educatie își pun de multe ori întrebări și își reevaluează 

motivațiile și presupunerile inițiale despre obiectivele  procesului de educație în care se implică și 

modalitatea  în care se recreează viața lor . 

Învățarea va avea succes dacă cursanții își asumă un rol activ în planificarea, monitorizarea și 

evaluarea propriului proces de educație, renunță la idei preconcepute în  legatură cu programul de 

educatie și sunt receptivi la experiențe noi, își aleg disciplinele și cursurile cele mai relevante slujbei 

vizate sau vieții profesionale ulterioare. 

Pentru derularea cu succes a programului „A doua șansă”, trebuie să crezi în reușita lui. 
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PROIECT DE PARTENERIAT 

INTERGRĂDINIȚE 

„PRIETENI LA DISTANȚĂ” 

 

 

Coordonatori: 

Prof. înv. preșc.: Enache Mirela, Grădinița Brădăcești 

Prof. înv. preșc.: Milea Iuliana, Grădinița Nr. 7, Focșani 

Prof. înv. preșc.: Muscalu Alexandra, Grădinița Nr. 16, Focșani 

 

 

Argument  

 

Desfăşurarea acestui program în parteneriat vine ca răspuns la nevoia educatoarelor din cele 

trei unităţi de a se confrunta cu noi provocări în plan profesional, de a-şi moderniza stilul de muncă, 

de a elimina rutina din activitatea zilnică, de a contribui sistematic, la formarea şi perfecţionarea lor 

profesională. 

În aceeaşi măsură, contribuie la satisfacerea setei de cunoaştere a copiilor şi la îmbogăţirea 

experienţei lor de viaţă. 

Acest parteneriat se constituie într-un schimb de experienţă, în care educatoarea şi copiii au 

prilejul să cunoască medii de viaţă şi muncă, relativ noi pentru ei, să schimbe idei, să găsească soluţii 

viabile la problemele cu care se confruntă. 

Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi de 

învăţare, dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili şi cu diverse instituţii şi organizaţii din 

comunitatea în care trăieşte. De aceea procesul de socializare poate şi trebuie să înceapă de timpuriu. 

Proiectul răspunde nevoii preşcolarului, de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi dezvolta 

personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui, a viitorului cetăţean, într-un comportament activ, conştient 

responsabil, capabil de înţelegere şi respect. 

Aplicând eficient şi creator, cu ajutorul cunoştinţelor şi prin rezultatele activităţilor proprii, 

ideile, gândurile şi părerile preşcolarului în funcţie de situația dată, credem că ajutăm preşcolarul să 

găsească zâmbetul cu care ar fi frumos să putem saluta viitorul. 

 

Grup ţintă: 

• Copiii preşcolari de la unităţile implicate în proiect; 

• Educatoarele; 

• Familiile copiilor; 

• Comunitatea locală. 

 

Perioada de derulare: anii şcolari 2020-2021 și 2021-2022. 

 

Beneficiari direcţi: copiii preşcolari de la unităţile implicate în proiect. 

 

Beneficiari indirecţi: cadrele didactice implicate în parteneriat, familiile copiilor participanţi, 

comunitatea. 
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Parteneri: 

• Grădiniţa cu Program Normal Brădăcești- Nereju, Vrancea 

• Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 – Focșani, Vrancea 

• Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 – Focșani, Vrancea 

 

Echipa de implementare:  

Inițiatori și coordonatori proiect: Enache Mirela, Milea Iuliana, Muscalu Alexandra 

Colaboratori proiect:  

Păucă Simona, director Școala Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju; 

Mitrița Dumitrache, director Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani 

Alexandrina Anton, director Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Focșani 

 

Scopul proiectului: 

• dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbajului în situaţii specifice, 

concrete; 

• cunoaşterea de către copii a unor obiceiuri şi tradiţii specifice altor zone ale județului; 

• experimentarea de către educatoare şi preşcolari a unor situaţii noi, stimulative pentru procesul 

cognitiv şi adaptarea comportamentului la situaţii inedite; 

• educarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţiile cu copiii 

preşcolari din unitatea parteneră ; 

• antrenarea copiilor în activităţi motrice specifice vârstei, în vederea dezvoltării armonioase; 

• crearea unui climat constructiv de emulaţie între educatoarele celor trei unitӑţi. 

 

Obiective: 

• colaborarea cadrelor didactice implicate în vederea realizării schimburilor de idei şi materiale; 

• cunoaşterea de către copii a unor obiceiuri şi tradiţii specifice altor zone ale județului; 

• amenajarea unui spaţiu în grădiniţă în vederea popularizării acţiunilor desfăşurate în cadrul 

parteneriatului; 

•  să iniţieze activităţi care presupun dezvoltarea climatului afectiv – pozitiv în grup; 

• să-şi formeze reprezentări corecte asupra sinelui şi a celorlalţi; 

• să justifice diferite acte de comportament; 

• să descrie într-o manieră clară, precisă relaţiile stabilite între grupuri; 

• să descrie şi să compare tipuri de relaţii şi atitudini sociale (colaborare,  

solidaritate, toleranţă); 

• să stabilească relaţii de prietenie şi în afara activităţilor acestui proiect; 

• să manifeste dorinţa de participare la activitatea acestor grupuri. 

 

Analiza proiectului: 

• dorinţa educatoarelor de perfecţionare şi afirmare profesională; 

• deschiderea faţă de acest program; 

• oportunitate pentru afirmarea competenţelor profesionale; 

• eficacitatea în organizarea proiectului parteneriat, cu obiectiv final în creşterea  actului 

educaţional; 

• baza materială optimă; 

• posibilitatea deplasării copiilor din cele trei grădinițe. 

 

Metode şi tehnici de lucru: 

• schimb de experienţă între educatoarele celor trei grădiniţe; 

• activităţi comune între grupele grădinițelor; 
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• vizitarea grădiniţelor în vederea cunoaşterii reciproce între copii şi pentru stabilirea relaţiilor 

de prietenie; 

• activităţi extracurriculare teatru de păpuşi , vizionare de desene animate , concurs –Cântec , 

joc şi voie bună; 

• activităţi desfăşurate în parcul mare al oraşului, vizitarea de obiective turistice pentru 

observarea naturii şi protejarea mediului. 

 

Viziunea proiectului: 

• diversificarea mijloacelor de formare continuă; 

• popularizarea experienţei pozitive; 

• implicarea tuturor furnizorilor de educaţie în promovarea intereselor copiilor; 

• utilizarea resurselor materiale şi umane ale fiecărei unităţi. 

 

Misiunea proiectului: 

• se creează oportunităţi pentru educatoare în a-şi demonstra potenţialul şi aptitudinile 

profesionale; 

• se oferă educatoarelor schimbul deschis de opinii; 

• oferirea posibilităţii desfăşurării unor activităţi comune atractive în beneficiul atât al 

preşcolarilor cât şi al educatoarelor; 

  

Resurse: 

• umane – preşcolari , educatoare ,  persoane publice; 

• materiale – casete , dischete , C.D. –uri, planşe, cărţi, fişe ilustrative, spaţiile de învăţământ 

ale celor două instituţii; 

• financiare – proprii, sponsorizări, donaţii. 

 

Strategii de dezvoltare : 

• investiţia în resurse umane competente, dornice de autodepăşire; 

• dezvoltarea profesională a educatoarelor ; 

• dezvoltarea unui învăţământ modern, deschis, flexibil; 

• iniţierea colaborării şi prieteniei între copii şi educatoare din climate sociale diferite; 

• evaluarea comportamentelor copiilor pe parcursul activităţilor ; 

• evaluarea atitudinii educatoarelor faţă de realizarea acestui demers partenerial; 

• abordarea unui management axat pe îmbunătăţirea continuă a conţinuturilor educative şi a 

strategiilor de realizare a proiectului. 

 
 

Prognoza activităţilor în parteneriat: 

Proiectare: 

•  întocmirea proiectului de parteneriat; 

•  întocmirea calendarului derulării acţiunilor; 

• popularizarea proiectului de parteneriat; 

• întocmirea proiectelor pentru activităţi şi pregătirea activităţilor demonstrative. 

 

Formare, dezvoltare profesională şi personală: 

Educatoarele vor contribui cu toate resursele lor profesionale la reuşita şi eficientizarea 

proiectului de parteneriat prin studiu individual, pavoazarea grupelor, informarea părinţilor despre 

acţiunile proiectului, pregătirea produselor pentru informare, desfăşurarea de activităţi demonstrative, 

întâlniri informative şi consultative. 
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Evaluarea internă: 

• rapoarte ale celor trei echipe referitoare la impactul pe care l-a avut parteneriatul; 

•  analiza fişelor de impact şi centralizarea datelor obţinute; 

•  aprecieri finale. 

       

Evaluare externă: 

• întocmire unui Raport de evaluare a activităţii desfăşurate în cadrul proiectului de parteneriat; 

• expunerea Raportului în cadrul Comisiei Metodice şi a Cercului Pedagogic; 

•  mediatizarea în presa locală. 

Procese de comunicare: prin e-mail, facebook, telefon, poştă, vizite reciproce între cele două 

unităţi. 

 

Surse de informare: 

 

• Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă, MEC, 2005. 

• Curriculum pentru educaţia timpurie 2019 

• OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile, 

aprobate prin Legea nr.87/2006 si prin OUG nr. 75/2011. 

• Literatura de specialitate. 

• Internet 

 

 

CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 

Încheiat astazi, 19.02.2021, pentru anul şcolar 2021 – 2022, cu posibilitatea de prelungire, între 

următoarele instituţii:  

• Grădiniţa cu Program Normal Brădăcești, Nereju - Școala Gimnazială „Dimitrie Gusti” 

reprezentată prin Prof. Păucă Simona, în calitate de director și Enache Mirela, educatoare. 

• Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7, Focșani, reprezentată prin prof. Mitrița Dumitrache, în 

calitate de director și Milea Iuliana, educatoare. 

• Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16, Focșani, reprezentată prin prof. Alexandrina Anton, 

în calitate de director și Muscalu Alexandra, educatoare. 

 

Prezentul contract s-a convenit a fi încheiat având în vedere următoarele condiţii: 

 

• Respectarea Legii Învăţământului, Statutul Personalului Didactic şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor implicate. 

• Conform recomandărilor M.E.C.T. hotărârea guvernului României nr. 670 (1997), privind 

aplicarea programului de parteneriat educaţional. 

• Ţinând cont de potenţialul educativ al învăţământului extraşcolar, în scopul modelării 

personalităţii copiilor şi eficientizării procesului instructiv – educativ. 

• Urmărind menţinerea şi creşterea prestigiului instituţiilor şi dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare. 

 

OBIECTIVE URMĂRITE:  

• Colaborarea cadrelor didactice implicate în vederea realizării schimburilor de idei şi 

materiale; 

• Cunoaşterea de către copii a unor obiceiuri şi tradiţii specifice altor zone din județ; 

• Amenajarea unui spaţiu în grădiniţă în vederea popularizării acţiunilor desfăşurate în cadrul 

parteneriatului; 
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•  Să iniţieze activităţi care presupun dezvoltarea climatului afectiv – pozitiv în grup; 

• Să-şi formeze reprezentări corecte asupra sinelui şi a celorlalţi; 

• Să descrie şi să compare tipuri de relaţii şi atitudini sociale (colaborare, solidaritate, toleranţă); 

• Să stabilească relaţii de prietenie şi în afara activităţilor acestui proiect; 

• Evaluarea rezultatelor prin schimbul de mape cu lucrări, alte materiale, înregistrări audio şi 

video, fotografii. 

 

Modificările condiţiilor prezentului contract pot avea loc numai cu acordul ambelor părţi. 

 

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Încheiat astăzi,............................. 

 

Între 

Grădinița cu Program Normal Brădăcești,  Școala Gimnazială „Dimitrie Gusti”, Nereju,  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7, Focșani, Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani 

și 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16, Focșani. 

 

 

Calendarul derulării activităţilor în parteneriat 

Anul şcolar 2020 – 2021 

Nr 

crt 

Data Tema activităţii Modalităţi de realizare Responsabili şi 

invitaţi 

1. Februarie 

2021 

Programarea acțiunilor 

ce urmează a fi 

desfășurate în cadrul 

proiectului 

„Album pentru 

prietenii mei!” 

Întâlnire – educatoarele grădinițelor 

 

 

 

 

- Realizarea unui album foto cu 

imagini din timpul activităților de 

către fiecare grupă. 

Educatoarele 

de  

la cele trei 

grădiniţe, 

directorii. 

2. Martie 2021 „Un mărțișor pentru 

prietenul meu!” 

- confecționarea unor mărțișoare și 

felicitări și trimiterea acestora prin 

poștă. 

Educatoarele și 

preșcolarii. 

3. Aprilie 2021  „Hristos a înviat!” - realizarea unor icoane specifice 

Paștelui; 

- expedierea acestora. 

Educatoarele și 

preșcolarii. 

4. Mai 2021 „Ne jucăm împreună!” - primirea invitaților 

- observarea sălilor de grupă și a 

spațiilor de joacă 

- cântece îndrăgite de preșcolari 

Educatoarele 

de la cele trei 

grădiniţe şi 

preşcolarii 

5. Iunie 2021 „Cântă, dansează și 

joacă-te cu mine!” 

- concursuri și jocuri sportive   Educatoarele şi 

preşcolarii 
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MOTIVAȚIA ÎNVĂȚĂRII LA ȘCOLARUL MIC 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR HOLBAN NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VLAICU-VODĂ” BRĂILA 

 

 
 

Epoca în care trăim este dominată deo puternică expansiune a ştiinţei şi tehnicii 

în  toate  domeniile  de  activitate  şi  de accelerare  continuă  a   ritmului  de  viaţă.. 

Creşterea rapidă a volumului de informaţii în toate domeniile, uzura accelerată a cunoştintelor, 

pretinde adaptarea continuă a obiectivelor şcolii, a conţinutului, formelor şi metodelor de învăţământ 

acestei dinamici informaţionale. 

Toate aceste condiţii externe influențează elevii orientându-i în însăşi atitudinea lor faţă de 

învăţare, care, la cei mai mulţi dintre ei, este activă şi conştientă, corespunzând cerinţelor mereu 

crescânde ale societăţii. 

Creşterea volumului informaţional a dus, mai ales, la încărcarea planurilor de învăţământ, a 

programelor şi manualelor şcolare, ceea ce a condus la suprasolicitarea funcţiilor mnemice. Aceste 

condiţii afectează randamentul activităţii elevului şi, uneori, chiar sănătatea lui.  

Cauzele acestei situaţii ar trebui căutate mai ales în predare şi, de asemenea, în lipsa 

unei motivaţii puternice la şcolari faţă de sarcinile lor. 

Motivaţia este o dimensiune fundamentală a personalităţii, o variabilă internă cu rol de suport 

în elaborarea diferitelor procese şi capacităţi psihice. Este un ansamblu de factori care determină 

comportamentul subiectului, pune în mişcare conduita omului, furnizând energia 

necesară funcţionării şi menţinerii în stare activă a diferitelor procese psihice. 

Motivaţia constituie un ansamblu de impulsuri, pulsiuni interne, energizări sau activări, stări 

tensionale sau mobiluri ale acţiunilor şi conduitei umane. (Paul Popescu-Neveanu). 

La şcolarul mic, motivele sunt extreme de variate. Printre acestea se numără  

urmatoarele, care se intalnesc cel mai des: 

-  se nevoia de a şti , dorinţa şi curiozitatea de a înţelege ceea ce se întamplă în jurul lor  

- nevoia de a obţine aprobarea din partea părinţilor, precum şi dragostea acestora   

- dorinţa de a obţine lauda şi aprobarea învăţătorului şi elevilor prin rezultate şcolare bune  

- dorinţa de cooperare în cadrul colectivului şi de a se afirma prin acţiuni de grup 

- satisfacţia produsă de activităţile constructive pe care le oferă şcoala 

- sentimentul plăcut al progresului 

- dorinţa de a evita blamul 

- dorinţa de a ajunge “ceva” in viitor  

O serie de metode eficiente in cresterea motivatiei la scolari pot consta in: 

- stabilirea regulilor clasei împreună cu elevii. Regulile trebuie comunicate clar, încă de la 

începutul anului școlar, ceea ce va duce la o responsabilizare a elevilor. Astfel îi putem încuraja să 

adopte atitudini demne de apreciat și putem preveni comportamentele deviante. 

- personalizarea clasei. Se pot folosi diverse desene sau alte activități prin care se pot remarca 

elevii clasei. Felul cum arată clasa este o formă de întărire a imaginii de sine. 

- cunoașterea elevilor reprezintă un important element în procesul de motivare a elevului spre 

învățare. Atenția acordată de profesor elevului demonstrează respectul fată de elev. Simplu fapt că 

profesorul memorează numele elevului, îi știe preferințele, îi dezvoltă elevului încrederea în sine, îi 

întăresc sentimentul de siguranță și apreciere personală. 

- implicarea activă a elevilor în activitățile instructiv-educative. Putem atrage atenția elevilor și 

prin controlul vocii, contactul vizual, organizarea sarcinilor de lucru într-un mod productiv. 
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Profesorul ar trebui să gândească un proces instructiv – educativ viu care să potenţeze această 

disponibilitate naturală a elevilor. 

- așteptările profesorului devin un factor de motivație. S-a demonstrat că elevii au tendința de 

a se ridica la înălțimea așteptărilor profesorilor. Dacă se aşteaptă şi se solicită cât mai mult de la elevi 

adesea se va şi obţine acest lucru. 

- profesorul poate deveni un exemplu de comportament pentru elevii săi. Urmând exemplul 

profesorului, elevii își pot modifica propriul comportament. 

- stabilirea unei atmosfere pozitive, de empatie față de fiecare elev în parte. 

- rezolvarea situațiilor-problemă în cel mai scurt timp. Dacă profesorul este apropiat fizic dar 

și psihic de elevul ce are un comportament deviant, face posibilă oprirea comportamentului respectiv. 

- recompensarea şi întăririle pozitive faţă de oricare comportament sau activitate demnă de luat 

în calcul a elevului, măreşte stima de sine a acestuia şi îl motivează să acţioneze la fel şi pe viitor. Nu 

de puţine ori, comportamentul dezirabil este „uitat”, pentru a acorda o atenţie sporită elevilor care 

creează probleme. Dar a beneficia de atenţia profesorilor este o întărire pozitivă cu valenţe educative 

semnificative, de care nu întotdeauna profesorul face uz. Cea mai eficientă metodă de a recompensa 

elevii este lauda. Totodată aceasta este și cea mai la îndemână. 

S-a constatat că elevii sunt mai implicați în activitățile de învățarea atunci când le este prezentat 

scopul învățării, domeniul unde își pot aplica cunoștințele, atunci când se simt apreciați, când le sunt 

arătate progresele făcute, când sunt curioși.  De obicei, orice proces de învăţare este plurimotivat. 

Eficienţa învăţării scade, dacă exista un nivel minim de motivare sau supramotivare, şi creste în cazul 

unui nivel optim, ca zonă între minim şi maxim, însă în cazul motivaţiei interne nu există saturaţie. 

Motivele elevilor noştri sunt extem de numeroase şi variate, individuale şi sociale. Daca însă 

sunt recompensati, laudati, încurajaţi, apreciaţi, elevii vor da un randament şi mai mare. Dacă vor fi 

ameninţati, blamati sau pedepsiţi, efectele vor fi de abţinere, evitare, refuz. 

       Stimularea prin laudă este de preferat stimulării prin pedeapsă. Deoarece motivele 

constituie cele mai importante pârghii ale activităţii de învăţare, cunoaşterea şi educarea lor în cadrul 

vârstei şi la fiecare elev in parte, constituie cheia succesului în munca instructiv-educativă. 
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Şcoala de acasă în înăţământul online şi traditional 

 

Ignat Roxana Mihaela 

 

Şcoala online- o provocare atât pentru copii, cât şi pentru profesori. 

Din păcate nu am avut de ales între a învăţa online sau offline, aşa că nenumărate întrebări şi 

frământări ne-au cuprins în momentul derulării acestui mod de învăţare, nu doar din cauza lipsei de 

resurse, ci şi din cauza lacunelor şi pregătirii în domeniul digital.  

Profesorul digital și școala online sunt sintagme încă prea puțin analizate și înțelese din punctul 

de vedere al practicii educaționale la noi. Și chiar din punctul de vedere al teoriei și al pedagogiei 

specifice acestor activități. Ne jucăm deocamdată, din păcate, prea mult cu sensul de suprafață al 

acestor sintagme, inclusiv la nivele înalte de decizie, introducând în regulamente, instrucțiuni și 

ordine de ministru sarcini și activități pentru care nu sunt încă pregătiți nici cei care le cer și nici cei 

care ar trebui să le execute. 

Care sunt dezavantajele școlii online? 

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. 

Care sunt avantajele școlii online? 

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. 
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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. 

Perioada actuală relevă aspecte problematice ale sistemelor de învățământ, în care accesul 

echitabil la educație (de calitate) pare să prevaleze ca direcție prioritară pentru ameliorare (Schleicher, 

2020)1. Așa cum ne indică rezultatele cercetării de față, și sistemul de învățământ românesc are câteva 

puncte nevralgice pe care situația suspendării cursurilor în clasă pare să le accentueze. 

Aşadar, 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” 

 

Schleicher, A. (2020). How can teachers and school systems respond to the COVID-19 

pandemic? Some lessons from TALIS. OECD Forum, 23 March 2020. Online: https://www.oecd-

forum.org/users/50583-andreasschleicher/posts/63740-how-can-teachers-and-school-systems-

respond-to-the-covid-19-pandemic-some -lessons-from-talis 
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Școala  de  acasă 

 

Prof.  Irimia Georgiana                                                                                                            

Școala Gimnazială Nalbant, județul Tulcea 

 

 

 

Şcoala este prin definiţie,o instituţie puternica şi ei îi revine principalul rol de a forma 

personalitatea tinerilor. Ea reprezintă o societate în miniatură,un laborator care serveşte tânărului 

lecţii despre viaţă,pentru ca apoi să nu resimtă dramatic trecerea în  societatea adultă. 

Învăţământul modern se conduce după o filosofie a educaţiei care promovează o nouă concepţie 

despre formarea elevului,despre idealul social-uman, astfel încât activitatea şcolară vine în 

întâmpinarea trebuinţelor dezvoltării individuale si sociale. 

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. 

În primul rând, şcoala de azi îşi pune amprenta asupra carierei noastre. Astfel, studiul anumitor 

discipline, început cât mai de timpuriu, dezvoltă dorinţa de a cunoaşte mai mult,sentimentul încrederii 

în sine şi dorinţa realizării în acele direcţii. Această pasiune pentru un anumit domeniu se naşte din 

sentimentul compatibilităţii, din sentimentul că nimic nu e greu,dar că totuşi mereu este ceva de 

descoperit, ceva ce poţi înţelege si controla,ceva care te poartă către nivelul următor. Din momentul 

în care porţile cunoaşterii se deschid una câte una începi să crezi că acesta este drumul pe care trebuie 

să-l urmezi şi care te împinge spre a face ceea ce-ţi place. Şi poate lucrul cel mai minunat este acela 

că uneori, într-o şcoală, este de ajuns să întâlneşti un singur profesor extraordinar şi devotat care te 

inspiră şi te pregăteşte pentru întâlnirea cu propriul destin profesional. 

Aşadar, şcoala are un rol important în devenirea fiecaruia dintre noi. Cred cu tărie că în spatele 

fiecărui om împlinit profesional se află unul sau mai mulţi profesori care l-au motivat să devină ceea 

ce este şi cu siguranţă opţiunea unui tânăr pentru o anumită carieră ţine de atitudinea profesorului şi 

de modul în care acesta le inspiră tinerilor cunoaştere.De asemenea,elevul se orientează către anumite 

discipline care să îi producă mari satisfacţii şi care să îi asigure în cel mai mare grad succesul,în 

funcţie de capacităţile pe care acesta le are. 

În al doilea rând, şcoala te ajută să te integrezi într-un grup social. Astfel, şcoala de astăzi 

favorizează comunicarea. Ea nu trebuie sa ofere copiilor doar informaţii, ci să dea frâu liber 

imaginaţiei, dar sub aripa unui profesor. Elevii leagă prietenii, învaţă să comunice fără probleme, dar 

învaţă şi lecţii care le vor fi de folos în viaţă. 

Într-o altă ordine de idei, profesorii trebuie să se adreseze copiilor cu un limbaj incluziv, pozitiv 

și primitor. Cuvintele sunt pline de emoții și conotații şi ar trebui să fie întotdeauna manipulate cu 

grijă. Folosirea cu prudență a cuvintelor este la fel de importantă când vorbim cu un elev, ca in scrierea 

unei teme importante. Cadrele didactice sunt un exemplu pentru tineri deoarece cu ajutorul acestora 

ei isi dau seama cum ar trebui să se poarte un om civilizat nu numai într-un colectiv, cât şi în viaţă. 

Astfel, școala ne ajută să ne integrăm într-o societate. Ea ajută la hrănirea și la construirea unui 

caracter puternic în noi înșine. Școala pregătește, de asemenea, elevii cu „echipamentul” necesar, 

astfel încât elevii să se poată încadra în societate și să contribuie pozitiv la națiune și oameni în viitor. 
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JOC DIDACTIC                                                                                                                

Aruncă bila la litera potrivită 

 

Profesor învățământ primar: Jeciu Oana Maria 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 EFORIE NORD 

 
 

 

Clasa pregătitoare 

Limbă și comunicare 

Scopul jocului: 

Dezvolatrea limbajului, identificarea sunetului și asocierea acestuia cu simbolul, litera. 

Sarcina didactică: 

Copilul extrage un cartonaș cu o imagine, obiect, identifică primul sunet al cuvântului și apoi 

aruncă bila corespunzătoare sunetului la coșul cu simbolul literei. 

Materiale si mijloace didactice necesare: 

24 elevi, 4 cutii, cartoane cu imagini, cartoane cu litere ( 4 litere), bile ( 4 tipuri de culori) 

 

 

 

Desfășurarea jocului: 

• Se formează 4 echipe de copii prin numărarea de la 1 la 4. 

• Se pun 4 cutii, fiecare având un simbol, o literă 

• Fiecare echipă își alege o culoare (se pune coșul cu bilele  alese în fața echipei). 

• Fiecare echipă are corespondent o bilă de o anumită culoare. ( Ex: Echipa albă- bile albe, 

echipa mov- bile mov, echipa crem-bile crem, echipa indigo- bile indigo) 

• Se amestecă cartonașele cu imagini și se așază pe o măsuță în fața echipelor . 

• Se extrage, pe rând, câte un cartonaș, se identifică imaginea, se desparte în silabe, se identifică 

sunetul cu care începe cuvântul, se identifica simbolul apoi litera . 

 

 

A M C I 
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• Se aruncă bila la coșul cu litera corepunzatoare sunetului identificat. 

• La final se numară toate bilele din fiecare culoare. 

• Câștigă echipa care are cele mai multe bile aruncate.  

 

Variante de complicare a jocului: 

1. Se poate adăuga alcătuierea unei propoziții cu ajutorul cuvântului identificat. 

2. Pe cartonaș pot fi 2 sau 3 imagini, atunci ei vor trebui să identifice toate sunetele. 

3. Printre cartonașe se poate afla și un Joker ( sau un anumit personaj îndragit de ei) pe 

care îl pot folosi sa blocheze o echipă (să stea o tură) . 

 

 

 

4. Pot fi cartonașe cu un mim                    (mimează pentru o altă echipă) și în acest caz 

copilul alege o echipă căreia să îi mimeze obiectul de pe cartonaș. Aceasta dacă ghicește , identifică 

sunetul și aruncă bila, corespuzătoare echipei sale, la coșul potrivit. 

5. Se pot adăuga coșuri cu cifre, cartonașe cu grupe de obiecte și se face corespondența 

. 

                

Evaluarea jocului: 

Evaluarea va fi individuală și generală. 

Toți elevii vor primi câte o bomboană albinuță pentru munca depusă. 

Elevii echipei câștigătoare primesc câte un abţibild “smiley face”. 

 

 

  

3 
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Abordari în predrea online la nivel preșcolar 

 

Prof. înv. Preșc. Malița Mariana,                                                                               

Grădinița LTAMG Arad 

 

Evident ne punem intrebarea ce putem face în aceste timpuri ca să continuăm actul educațional, 

cum neproiectam ctivitattile didactice la predarea on-line, cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde 

ea există și cum influențează aceasta procesul de învățare. 

Predarea on-line, pe grupul de părinti, motivata din dorinţa de a fi alături de copiii din grupa ea, 

ca ei 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 de invățare si în același 

timp de a progresa, de a mă adapta rapid pe noul stil de predare/ învăţare. M-a ajutat şi mă ajută mult 

comunicarea foarte bună cu părinţii preşcolarilor, care sunt un colectiv unit şi colaborează foarte bine 

cu mine.  Un real ajutor vine şi din faptul că majoritatea au mijloacele informaţionale necesare pentru 

activităţi în online: telefoane, tablete, calculatoare 

În predarea exclusiv în online, este absolut important sprijinul părinţilor, avand in vedere 

nivelul preșcolar. Proiectarea activităților necesită o mare atenție, deoarececopiii de nivel preşcolar, 

chiar şi de grupă mare îşi pierd repede răbdarea şi atenţia distributivă, de aceea trebuie alternate mereu 

sarcinile, materialul didactic necesar, modul lor de prezentare. Pentru a construi o baza în predarea 

online, trebuie sa avem în vedere nevoia de mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în 

activități, structura și pauzele, așa numitele brain breaks. 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.  

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. De asemenea, dacă este nevoie de obiecte ajutătoare, cum ar fi 

mingii sau jucării pentru realizarea mișcării, este bine să îi anunțăm din timp pe părinți.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. 

Scenariile didactice pe care le proiectăm sunt scurte, de câteva minute dedicate exclusiv 

învăţării, mai ales la activitățile de educarea limbajului şi activităţi matematice.  Apoi, alte câteva 

minute cântăm, ne relaxăm pe jocuri muzicale cu mişcări şi ne distrăm cu ajutorul jocurilor educative 

create de mine pe platforma LearningApps. Un moment impresionant a fost în timpul temei 

saptămânale ,, Meserii pentru copii’’  când mi-au fost trimise desene de către unele fetiţe în care eram 

eu înfăţişată. Îşi doreau foarte mult să devină educatoare. Am fost foarte emoţionată, dar şi foarte 

bucuroasă, pentru faptul că în sufletul copiilor sunt atât de importantă şi sunt un model de 

urmat.Totodată a fost foarte amuzant cȃnd la tema “Personaje ȋndragite din poveşti” unul dintre băieţi 
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a interpretat rolul REGINEI REA din “POVESTEA ALBA CA ZAPADA”, realizand un dialog 

utilizand oglinda fermecata 

Fiecare cerinta solicitată a fost realizată cu multă atenţie, iar desenele, picturile mi-au încântat 

privirea. 

Alegerea temelor de studiue trebuiesă fie comunicata părinților la începutul fiecărei săptămâni, 

pentru a putea fi pregătiți cu materialele și tot ce este necesară părinţilor. Copiii doresc să comunice, 

să-și prezinte 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.  
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ZÂMBET DE COPIL 

 

Prof. înv. primar, Mihalcea Daniela Alina                                                                        

Școala Gimnazială ,,Anton Pann’’, Voluntari, Ilfov 

 

 

 

            

„TOŢI OAMENII MARI AU FOST CÂNDVA COPII DAR    

PUŢINI DINTRE EI ÎŞI MAI ADUC AMINTE.” (Antoine de Saint 

Exupery) 

 

 

 

 

 

Ziua Copilului este sărbătorită în lume la date diferite, în funcţie de istoria naţională a fiecărei 

ţări. Ce ar trebui să fie 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului la noi, în România? Multe bucurii 

pentru copii, baloane colorate, jucării, dulciuri, hăinuţe noi, jocuri şi distracţii în parcuri, prietenii noi, 

generozitate, dragoste, inocenţă, puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, desene pe asfalt, filme, 

urări, felicitări.  

 

1 iunie, Ziua Copilului - este ziua în care se celebrează miracolul naşterii, miracolul purităţii 

dar şi întoarcerea la inocenţă. Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători această zi. 

Orice nemuritor e un om care a fost copil, orice om e un copil nemuritor, orice copil e veşnic viu, în 

timp şi spaţiu – orice copil are dreptul la viaţa şi lumea lui. 

 

Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor,de a aduce 

zambete pe chipul copiilor care nu au nici o vina ca s-au nascut,  de a inspira comunitatea şi familia 

noastră, de a aprecia şi iubi şi conferă 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. 

 

Activitatea  propusă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor în online sau fizic: copii, 

părinţi, dascăli, într-o lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: lumea copiilor. 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 fata de alți copii care nu au fost 

așa de norocoși ca ei să se bucure de dragostea părintească, iar din puținul lor au dăruit copiilor fără 

părinți pentru a aduce măcar pentru o zi zâmbetul pe chipul acestor copii. 

 

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

1673

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://i14.photobucket.com/albums/a310/TaiwanRose/2ff34e98.jpg&imgrefurl=http://www.jurnale.ro/copilarie-e9330-64589.html&h=555&w=566&sz=52&hl=ro&start=21&tbnid=GU-d7SVb5VBFqM:&tbnh=131&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dcopilarie%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN


 

 

JOCURILE COPILĂRIEI 

 

 

Prof. Mircu Nicoleta - Maria 

Grădinița P. N. Coșteiu, jud. Timiș 
 

 

 

Indiferent că vorbim de mediul urban sau rural, în urmă cu 15-20 de ani copiii reuşeau mereu 

să se distreze participând la numeroase jocuri de socializare, competitive şi interesante. Deşi foarte 

antrenante, aceste jocuri au fost înlocuite în ultimii ani cu alte activităţi, majoritatea virtuale.O selecţie 

a celor mai interesante jocuri ale copilăriei, care astăzi sunt tot mai puţin jucate de copii în timpul 

liber. 

Măgăruşul – Un joc foarte distractiv ce constă în pasarea mingii de la un jucător la altul, fără 

ca persoana din mijloc, „măgăruşul”, să o prindă sau să o atingă. În cazul în care face asta, cel care o 

pierde devine „măgăruş”.  

Şotron – Poate cel mai reprezentativ joc al copilăriei, jucat în general de fete, dar la care se 

angrenau şi băieţii care voiau să convingă fetele că pot străbate într-un picior pătrăţelele desenate şi 

numerotate pe asfalt sau pământ. În general, şotronul are forma unui om, cu şapte sau opt căsuţe, dar 

forma poate diferi. Competitorii trebuie să arunce cu o piatră în fiecare dintre căsuţe, să parcurgă 

fiecare căsuţă într-un picior pentru a recupera piatra şi să se întoarcă fără a atinge vreo linie, după 

care să o arunce către un număr superior. În cazul în care atinge o linie, vine rândul altui jucător. 

Câştigă cine reuşleşte primul să arunce piatra în toate căsuţele, să o recupereze de fiecare dată şi să 

ajungă la start. 

Maţele încurcate – Un joc simplu, care nu necesită niciun fel de material, ci doar mulţi copii 

descurcăreţi. Participanţii trebuie să se prindă de mâini şi să îşi încâlcească mâinile şi picioarele între 

ei, după care să comunice astfel încât să se descâlcească şi să ajungă la forma iniţială.  

1,2,3, la perete stop! – Un joc foarte antrenant în care o persoană stă cu faţa la un zid/gard şi 

rosteşte numele jocului, timp în care copiii care se află în spatele lui se mişcă spre zid. După ce 

termina de rostit „1,2,3, la perete stop!”, cel care se află cu faţa la zid se întoarce repede pentru a-i 

surprinde pe copiii care încă nu s-au oprit şi îi trimite înapoi la linia de start. Primul jucător care scapă 

de vigilenţa celui care numără şi reuşeşte să atingă peretele fără să fie văzut mişcându-se va trece cu 

faţa la perete. 

Lapte gros – Un joc, de asemenea, pentru copii mai mari şi cu spatele puternic. Şi la acest joc 

este nevoie de două echipe, dar şi de un jucător care să fie „pernuţă”, adică să stea rezemat de un 

zid/copac. Unul din membrii echipei care „stă” trebuie să îşi sprijine capul în mâinile sale, iar fiecare 

copil din echipă va sta cu capul între picioarele unui coechipier astfel încât să formeze un lanţ. 

Membrii celeilalte echipe aleargă spre ei şi le sar în spate, strigând „lapte gros”. Dacă sar toţi membrii 

şi lanţul rezistă, ultimul săritor va arăta arbitrului (n.r. – cel care stă pernuţă) cu degetele un număr de 

la 1 la 3, iar ultimul jucător din lanţ va numi o cifră. Dacă nimereşte numărul arătat, vor sări ei, dacă 

nu, vor mai sta o tură. De asemenea, dacă în timp ce sar membrii unei echipe lanţul se dărâmă, va 

trebui reluat jocul în aceeaşi formulă.  

De-a v-aţi ascunselea – Acest joc nu este pe echipe, dar presupune multă inventivitate şi o viteză 

foarte bună din partea tuturor jucătorilor. Unul din jucători stă cu faţa la perete şi numără, cu ochii 

închişi, până la un număr ales de comun acord. În tot acest timp, ceilalţi copii se ascund cât mai bine. 

După ce termină de numărat, acesta spune „Cine nu-i gata îl iau cu lopata” şi porneşte în căutarea 

copiilor. Când găseşte sau doar recunoaşte pe cineva ascuns, acesta trebuie să se întoarcă repede spre 

locul unde a numărat pentru a-l „scuipa”, adică atinge locul unde a numărat şi rosteşte numele celui 

pe care l-a văzut. Totuşi, cel care este văzut trebuie să alerge şi el spre acel loc şi, dacă ajunge înaintea 
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celui care a numărat, scapă. După ce sunt descoperiţi toţi, tura viitoare numără cel care a fost prins 

primul. Însă, există şi acea situaţie când „ultimul (n.r. - jucător rămas ascuns) salvează turma”, adică 

ajunge la locul numărării înaintea celui care caută copiii. În acest caz, cel care a numărat în acel joc 

mai numără o dată. 

Raţele şi vânătorii – La acest joc pot participa mai mulţi copii, dintre care doi sunt „vânători”, 

iar restul sunt „raţe”. „Raţele” vor sta între cei doi vânători, care vor încerca să îi nimerească aruncând 

o minge. Dacă o „raţă” este atinsă, înseamnă că este „împuşcată” şi iese din joc. Dacă nu este nimeni 

atins în timpul aruncării, mingea ajunge la celălalt „vânător”, care va încerca şi el să prindă „raţe”. 

De asemenea, dacă o raţă prinde în braţe mingea aruncată fără ca aceasta să cadă, poate câştiga o 

viaţă. Când rămâne doar un jucător, se numără atâtea aruncări câţi ani are acesta şi, dacă nu este atins, 

câştigă „raţele” şi rămân aceiaşi „vânători”. Dacă este atins, primele două „raţe” scoase afară vor 

deveni „vânători” 

Ţară, ţară, vrem ostaşi! – Un joc pe echipe, formate din cel puţin 5-6 jucători. Membrii echipelor 

se ţin strâns de mâini şi se poziţionează faţă în faţă, la o distanţă de cel puţin 10 metri. O echipă strigă 

„Ţară, ţară vrem ostaşi!”, iar membrii celeilalte echipe întreabă „Pe cine?”. Prima echipă numeşte un 

jucător, care trebuie să alerge spre echipa adversă şi să treacă printre doi adversari care se ţin de mână. 

Dacă le desface mâinile, îl va lua pe unul dintre ei la echipa sa, însă dacă nu poate trece, se alătură el 

acelei echipe. Câştigă echipa care ia toţi jucătorii.  

Baba Oarba – Un joc la care este nevoie doar de o eşarfă. Se alege un spaţiu delimitat din care 

copiii nu au voie să iasă, unul dintre copii este legat la ochi cu eşarfa şi apoi trebuie să îi prindă pe 

ceilalţi. Dacă „Baba oarba” ghiceşte cine este copilul prins, acela este legat la ochi şi se reia jocul. 

Jocul educă atenţia, abilităţi şi capacităţi fizice şi intelectuale, trăsături operative ale caracterului 

(perseverenţă, promptitudine, spiritul de ordine, dârzenia, etc.), trăsături legate de atitudinea faţă de 

colectiv, corectitudinea, spiritul de dreptate, cel de competiţie, sociabilitate.  

De asemenea, în joc se îmbogăţeşte şi se dezvoltă o exprimare verbală nuanţată. M. Gorki arată 

că totdeauna copilul se joacă vorbind şi astfel învaţă toate subtilităţile limbii materne, îşi însuşeşte 

armonia ei şi, concomitent, ceea ce filologii numesc „spiritul limbii”. Valoarea practică a jocului 

constă în faptul că în procesul desfăşurării lui, copilul are posibilitatea: să-şi aplice cunoştinţele; să-

şi exerseze priceperile şi deprinderile ce s-au format în cadrul diferitelor activităţi; să-şi dezvolte 

limbajul; să stabilească relaţii de cooperare cu cei din jur. 
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Impresii – Grădinița Online 

 

  
Mă numesc Mirodone Adriana. Sunt profesor educator la o grădinița cu program normal și 

am cea mai frumoasă profesie de pe Planetă. De pe 9 noiembrie am fost din nou acasă. Grădinița 

online nu m-a încântat mai deloc, dar am întreținut legăturile cât mai mult posibil. De trei ori pe 

săptămână, atât dimineața, cât și după-amiaza, ne vedeam pe Meet. Lucram în caiete respectând 

temele săptămânale din planificarea anuală, împărtășeam impresii, ne jucam. Pentru mine a fost foarte 

dificil să urmăresc copiii, să repet lucruri, să mă asigur că ei  înțeleg tot. Și totuși, dacă în primele zile 

țipau în microfon și se forma haos, pe parcurs ne așteptam rândul și ne respectam între noi.  

Grădinița online din vremea coronavirusului poate a îmbunătățit abilitățile digitale ale copilului, 

dar nu totul a fost roz. Nu doar părinții s-au temut că nu o să mai aibă viață socială copiii lor. Și mie 

mi-a fost teamă. La grădiniță, jocul este cu ceilalți, în echipă și între echipe. Nu puteam garanta că 

prin conținutul video reușeam să le dezvolt autonomia, să-i ajut să devină perseverenți pentru a-și 

duce sarcina de lucru până la capăt. Concentrarea celor mici nu este de lungă durată, atenția în unele 

zile de lucru nu le-o captam la fel de ușor ca atunci când eram împreună fizic, iar la cei cinci anișori 

ai lor nu înțelegeau toată această situație și o percepeau sub o formă de distracție. 

Unii părinți n-au binevoit să-și lase copiii, pentru că spuneau că petrec prea mult timp pe ecrane, 

astfel, zilnic trimiteam pe rețelele de socializare pe care le foloseamm, imagini în PowerPoint pe care 

să le poată xeroxa, linkuri de pe Youtube pentru a putea face audiție la cântece, poze la poezii sau 

atașam un folder cu fișe.  

Am adaptat programa pentru vârsta lor la mediul virtual și m-am axat doar pe desfășurarea 

activităților pe domenii experențiale (activități matematice, activități de cunoașterea mediului, 

activități de educarea limbajului, activități plastice, activități practice).                      

Durata activităților din online corespundea cu durata activităților la grupă. Totuși, învățarea la 

distanță nu este total satisfăcută și funcțională. Nu participa întreaga grupă, iar copiilor le lipsea 

apropierea fizică, le lipsea ținutul în brațe, privitul ochi în ochi.  

Secretul educației și al unei educatoare bune și al unui părinte este în educarea răbdării, a 

rezilienței și a stăruinței, este acest moment de cotitură în care copilul se supără, pare nemulțumit și 

tu știi să continui cu el fără să-l strivești, fără să-l inhibi, arătându-i că sunteți împreună. Știi că îi este 

greu, doar că lucrurile trebuie duse la bun sfârșit și că munca trebuie onorată. De aceea nu sunt de 

acord cu grădinițele “moderne” să le spun așa, din zonele urbane, care vând părinților gogorița asta 

că “noi lăsăm copiii să-și aleagă când vor iei, ce vor iei să facă, și dacă nu le place ceva nu insistăm”. 

Este absurd să spui asta, să vinzi asta părintelui, această stare de confort și fericire, când știi bine că 

creșterea personală a fiecăruia dintre noi s-a întâmplat exact în momentul în care am reușit să depășim 

aceste mici dificultăți. Unui copil căruia îi este greu să coloreze, îi trebuie un partener, un părinte de 

data asta, care stă lângă el acolo până când mușchii mici ai mâini încep să simtă o mai mare siguranță. 

Unui copil căruia îi este greu să copieze la 5 ani o mișcare de dans în oglindă, din trei mișcări, și capul 

nu e coordonat cu corpul, nu o să-i transmiți “e, nu îl face mama dansator, lasă-l în pace”. Sau dacă 

nu urmărește traiectoria mingii când o aruncăm pe un teren, să zici “lasă că nu-l fac fotbalist”.               

Nu, nu-l faci nici dansator nici fotbalist, dar trebuie intervenit pe această abilitate a corpului de a se 

coordona, apropo de ce-i dictează mintea.  

În momentul ăsta foarte mult din educația timpurie s-a dus pe părinți. Trebuie să facem 

separarea, între care sunt lucrurile pe care le-am pierdut în aceste luni de stat acasă și pe care au trebuit 

să le reluăm cu mare, mare insistența, după întoarcerea noastră fizică în bănci. 
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QUIZIZZ – INSTRUMENT DE EVALUARE ONLINE 

 

 

PROF. PĂDURE-TODIRIȚĂ GABRIELA,                                                             

LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHL SALIGNY” BACĂU 

 

 
 

Aplicația Quizizz este un instrument digital prin intermediul căruia se pot crea lecții (sub forma 

unor prezentări) și chestionare,, care apoi pot fi trimise elevilor în mediul online. 

Această aplicație poate fi utilizată pentru orice disciplină, la orice nivel de învățământ. 

A. Lecțiile vor fi alcătuite din slide-uri (+Add new slide) care pot conține text, imagini, fișiere 

audio sau video, ecuații matematice, hyperlink-uri.  

De asemeni, lecțiile se pot crea prin importuri de documente PDF sau prezentări PowerPoint 

convertite în format PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecției i se poate alege un fundal (Themes). Pentru editare de text avem la dispoziție o bară cu 

instrumente, cunoscută din aplicația Microsoft Word:  
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Lecția se va transforma într-un conținut de învățare 

eficient dacă pe parcursul ei se vor introduce itemi care 

să verifice înțelegea noțiunilor parcurse de către elevi. 

Astfel, se pot realiza slide-uri care să conțină diferite 

tipuri de itemi de evaluare (Multiple-choice - Întrebări cu 

un singur răspuns corect, Întrebări cu mai multe 

răspunsuri corecte, Întrebări cu adevărat/fals, Fill in the 

blank - Completarea unui spațiu liber dintr-o afirmație, 

Open Edned - Întrebări cu răspuns scurt, Poll - Sondaj de 

opinie). 

Setări pentru itemii de evaluare: 

- fiecărui tip de item i se poate asocia o imagine 

(Image), un fișier audio (Audio) sau video (Video); 

- răspunsurile pot fi sub formă de text, imagini sau 

relații matematice; 

- fiecărui item i se poate seta un timp pentru răspuns (de la 5 secunde la 15 minute). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Chestionarele pot cuprinde aceeași tipuri de itemi, cu aceleași tipuri de setări, ca și lecțiile.  

Atât lecțiile cât și testele vor avea un titlu, o disciplină asociată, o imagine (opțional), opțiunea 

de a fi vizibile pentru oricine sau doar pentru cel care le-a creat.  

Testele sunt trimise elevilor sau postate pe 

platforma de învățare (ex. Google Classroom, 

Microsoft Teams), printr-un link generat de aplicația 

Quizizz. 

Testul poate fi aplicat în timpul orei de curs sau 

poate fi dat ca temă. 

Platforma Quizizz generează rapoarte în care se 

precizează: 

- numele elevilor și numărul de elevi care au 

răspuns la test;  

- numărul de încercări ale elevului de a răspunde 

corect la test; 

- numărul de întrebări la care s-a dat răspuns 

corect și cele la care s-a dat răspuns incorect;  

- procentul de realizare a testului de către fiecare 

elev;  
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- opțiunea de sortare a respondenților după nume sau scorul obținut la test;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- posibilitatea de a trimite rezultatul testului parintelui pe email;  

- ponderea elevilor care au ales anumite variante de răspuns pentru o întrebare;  

- o prezentare generală din care se poate vedea ponderea răspunsurilor corecte pentru fiecare 

item. 
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ȘCOALA DE ACASĂ. PROVOCARE SAU OPORTUNITATE? 

 

Prof. înv. preșc. Popa Roxana                                                                                            

Grădinița Step by Step cu P. P. și P. N. ”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. 
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▪ 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 

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. 

 

 

Bibliografie: 

 

www.scoalaintuitext.ro/blog/scoala-online/ttps://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a II-

a/Comunicare in limba romana/EDP/#p=101 

Constantin, CUCOȘ, 2014, Pedagogie, Polirom, București  

https://medium.com/@HowToFind/advantages-and-disadvantages-of-online-education-

ee5ecef8034d  

https://www.stylemotivation.com/advantages-and-disadvantages-of-online-education/ 

https://elearningindustry.com/advantages-and-disadvantages-of-online-learning 
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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.  
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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 

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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PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna” Toplița 

Prof. înv. preșcolar Căliman Ileana 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 

NIVELUL II – Grupa mare 

PROIECTUL TEMATIC: “Sentimente şi culori” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Spune ce simţi!” 

TEMA ZILEI : ,,Lumea emoţiilor„  
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI :  

 Activităţi liber alese 
  Etapa I: Artă: „Copii veseli” (modelaj) 

Joc de masă: “ Clownul vesel” (reconstituirea întregului din bucăţi) 

Joc de rol: “La teatru de păpuşi” 

Construcţii: “Căsuţa prieteniei” 

 Activităţi pe domenii experienţiale: Domeniul ştiinţă (cunoaşterea mediului) :”Jocul 
emoţiilor” (joc didactic) 

 Activităţi de dezvoltare personală: 
Întâlnirea de dimineaţă: “Cum te simţi acum?” 

Tranziţie: “Suntem veseli si cântăm/ Nu e greu să ne mişcam” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII: predare - învăţare 

SCOP:  
 dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a modului de exprimare a sentimentelor şi 

emoţiilor: bucurie, tristeţe,furie etc. 

 formarea şi dezvoltarea unui set de comportamente adecvate/ inadecvate în raport cu 

exprimarea unei emoţii 

DURATA: 1 zi 

 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura DPH, Bucureşti 2009; 

 „Detectivul de emoţii”- soft educaţional de învăţare integrată pe teme de educaţie socio emoţionala 
– Editura EDU
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SCENARIUL ZILEI 

 

Întâlnirea de dimineaţă: aşezaţi în formaţie de cerc copiii salută: „Bună dimineaţa prieteni!” Se 
face prezenţa şi se completează calendarul zilei.  

În sala de grupă apare personajul surpriză Claunel. El aduce copiilor,în buzunărel buline cu diferite 
feţe: Zâmbărici, Bosumflici, Somnorici, Plângăciosul, Furiosul.Copiii intuiesc materialul şi împreună cu 
Claunel se descrie fiecare expresie facială.  

Întâlnirea de grup presupune alegerea de către copii a unei buline ce arată cum se simt ei acum, la 
începutul zilei (“Cum te simţi acum?”). Bulina este autoadezivă şi va fi purtată de copii întrega zi, se 
menţionează că ea poate fi schimbată de Claunel daca vreun copil îşi schimbă atitudinea. 

 

 

Copiii sunt anunţaţi că astăzi vor intra în „Lumea emoţiilor” jucându-se „Jocul emoţiilor”. 

Claunel le-a pregătit şi alte surprize pentru a-i înveseli.  
„Jocul emoţiilor” se desfăşoară cu întreaga grupă de preşcolari. După explicarea şi demonstrarea 

regulei jocului, după jocul de probă urmează desfăşurarea propriu-zisă a următoarelor variante: 

 

 Un copil vine la panou şi intuieşte imaginea prezentată (scene din poveştile cunoscute: 
“Maricica”, “Capra cu trei iezi”, etc.), identificând emoţia de pe chipul personajului:  

 Ce este în imaginea aceasta?  (……copii jucându-se) 

 Cum sunt copiii? (…veseli) 

 De ce sunt veseli? ( …. Pentru că au primit multe jucării, pentru că se joacă împreună) 

Un alt copil vine la panou şi alege paleta cu emoţia corespunzătoare stării copiilor din imagine. 

 Ce este în imaginea aceasta? (….Maricica) 

 Cum este ea?(….. tristă). 

 De unde şti acest lucru? (…… pentru ca plânge). 

 De ce este tristă? (….. pentru că nu se joacă nimeni cu ea.) 

Se alege paleta potrivită. 

 

 Pe echipe: un copil din prima echipă alege o papuşă şi cere copiilor din cealaltă echipă să 
mimeze cum este păpuşa: veselă, mirată, somnoroasa, plângăcioasă, plictisită.  

 “Când eşti....?” Educatoarea rostogoleşte un cub pe care sunt redate emoţii. Copilul la care se 
opreşte cubul denumeste starea afectivă de pe cub şi este întrebat de ceilalţi copii: “Când eşti bucuros 
(speriat, plângăcios, mirat, etc.)?” 

 

 Copiii vizionează C.D.-ul “Detectivul de emoţii”. Scurtele povestioare,proverbe de pe CD sunt 
interactive, implicând si copiii la rezolvarea anumitor probleme. 

 

Dupa finalizarea jocului didactic de educarea limbajului copiii se împart la centrele de interes 
(ALA 1):  

 Artă: „Copii veseli” (modelaj) 

 Joc de masă: “ Claunul vesel” (reconstituirea întregului din bucăţi) 

 Joc de rol: “La teatru de păpuşi” 

 Construcţii: “Căsuţa prieteniei” 
 

Activitate integrată: D.Ş. (Cunoaşterea mediului)  
Tema :„Jocul emoţiilor” 

Forma de realizare: joc didactic 

Tipul activităţii: predare-învăţare 
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Scop:  
- însuşirea unor modalităţi de exprimare a emoţiilor şi sentimentelor prin antrenarea elementelor 

componente ale propriului corp;  
- cunoaşterea unor comportamente adecvate/inadecvate în raport cu exprimarea unui sentiment; 

dobândirea unor stări afective pozitive trăite în relaţiile cu cei din jur.  

 

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:  
- să denumească stările afective după mimică;  
- să descrie situaţii concrete asociate diferitelor tipuri de exprimare a emoţiilor: bucurie, tristeţe, furie, 

mirare..  
- să identifice relaţia de cauzalitate dintre comportamentul uman, emoţia trăită şi expresia respectivă a 

feţei;  
- să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive; 

- sa manifeste prietenie, toleranţă, armonie faţă de reacţii emoţionale care sunt exprimate în jurul lor. 

 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea,demonstraţia, exerciţiul, învăţarea 
prin descoperire, metoda ciorchinelui,observarea, jocul, munca în echipă  

Material didactic: CD-ul “Detectivul de emoţii”, calculator, păpuşi cu diferite mimici, palete cu 
expresii faciale pentru exprimarea diferitelor emoţii, imagini din poveşti, o fotografie a grupei, 
imagini cu diferite acţiuni efectuate de copii sau situaţii trăite de copii, buline colorate cu diferite 
mimici, cub cu emoţii, decor de teatru, plastilină, planşete, jocul “Din bucăţi – întregul”, cuburi, Lego. 

 

 

Pentru jocul didactic:  
Sarcina didactică: recunoaşterea unor emoţii pe baza componentei non-verbale; alegerea 

jetoanelor care redau expresia feţei corespunzătoare unor sentimente.  
Elemente de joc: surpriza, mima, rostogolirea cubului cu emoţii, imagini, închiderea şi 

deschiderea ochilor, aplauze.  
Regulile jocului: copiii denumesc emoţia exprimată de un personaj şi aleg jetonul cu expresia 

feţei potrivită emoţiei; mimează o anumită stare afectivă: veselie, tristeţe, uimire, plictiseală, furie; 
aleg imagini potrivite pentru completarea ciorchinelui. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  

 

Etapele Conţinutul activităţii Strategii 

activităţii  didactice 

1.Moment - Pregătirea materialului didactic;  

organizatoric - Aranjarea mobilierului.  

 -Aerisirea sălii de grupă.  

 

 2.Captarea atenţiei   Personajul Claunel aduce copiilor materialele pentru activitate: 
planşe din poveşti, palete cu expresii faciale, cub, o fotografie 
cu copiii de la grupă, imagini cu copii.  

 Copiii sunt întrebaţi cum se simt că l-au văzut pe Claunel. Toţi 

Conversaţia  

manifestă bucurie.  

Explicaţia  

Ce faceţi când sunteţi bucuroşi? (...râdem).  

Expunerea  

Cum râdeţi? (....se mimează râsul)   

 

 Educatoarea anunţă copiii că îşi vor petrece o zi împreună cu  

3. Anunţarea temei Claunel în „Lumea emoţiilor” jucându-se „Jocul emoţiilor” şi  

şi a obiectivelor executând si alte activităţi preferate de ei.  

 

 Explicarea şi demonstrarea regulei jocului: educatoarea 
explică si demonstrează frontal, tuturor copiilor, regulile 

4. Desfăşurarea jocului didactic.    

Explicaţia 

activităţii b)  Jocul de probă 

   

   

Demonstraţia  

c)  Jocul propriu-zis: 

   

     

 Varianta I : Un copil vine la panou şi intuieşte imaginea  

 

prezentată (scene din poveştile cunoscute: “Maricica”, “Capra 

cu  

 

trei iezi”, etc.), identificând emoţia de pe chipul personajului. 
Un  

 alt copil vine la panou şi alege paleta cu emoţia   

 corespunzătoare stării copiilor din imagine.   

 Varianta II : pe echipe: un copil din prima echipă alege o 

Demonstraţia  

papuşă şi cere copiilor din cealaltă echipă să mimeze cum este  

Explicaţia  

păpuşa: veselă, mirată, somnoroasa, plângăcioasă,   
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5.Obţinerea 
performanţei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.Asigurarea  
retenţiei şi a 
transferului 
 

 

 

7.Aprecierea 

activităţii copiilor 

plictisită.Pentru fiecare răspuns corect primesc câte o faţă 
zâmbăreaţă.  
Varianta III: Educatoarea rostogoleşte un cub pe care sunt 
redate emoţii. Copilul la care se opreşte cubul denumeste starea 
afectivă de pe cub şi este întrebat de ceilalţi copii: “Când eşti 
bucuros (speriat, plângăcios, mirat, etc.)?”  
d) Complicarea jocului: metoda ciorchinelui.  
La panou se aşeaza o fotografie cu copiii din grupă. Ei trebuie 
să aleagă cât mai multe imagini cu situaţii în care ei au fost 
fericiţi: când s-au jucat împreună, când au aniversat ziua unui 
coleg, când au fost în vizită la pompieri, când au primit bulină 
roşie, când au colorat..... Imaginile se aşează în formă de  
ciorchine. 

 

Educatoarea prezintă fiecare centru de interes pregătit:  
 Artă: „Copii veseli” (modelaj)  
 Joc de masă:”Clownul vesel” (reconstituirea întregului 

din bucăţi)  
 Joc de rol: “La teatru de păpuşi” 

 Construcţii: „Căsuţa prieteniei”  
Se intuieşte materialul de la fiecare centru, se explică şi 

demonstrează modul de lucru, după care preşcolarii ajutaţi de 

Claunel vor lucra la centru de interes preferat. Trecerea la 

centrele de interes se va face cu ajutorul tranziţiei, copiii 

recitând: “Suntem veseli şi cântam/ Nu e greu să ne miscăm” 

Copiii se vor roti pe la toate centrele de interes. 
 

 

La calculator se vizionează CD-ul: “Detectivul de emoţii”. El 
cuprinde diferite povestioare, pilde pentru copii. Povestioarele 
sunt interactive implicând si copiii la rezolvarea amiabilă a 
situaţiilor prezentate. 

 

Claunel fixează, împreună cu copiii, noţiunile principale legate 

de exprimarea emoţiilor, sintetizează câteva mesaje şi proverbe 

de la “detectiv” . Fiecare copil este pus să-şi aleaga o bulină 

care să exprime starea afectivă pe care o simte acum. Se 

compară bulina aleasă dimineaţa cu cea de acum. După acest 

dialog interesant toţi vizitează şi apreciază lucrările realizate de 

copii. Sunt aplaudaţi toţi copiii.  
Dupa aprecierea activitătilor derulate de-a lungul zilei copiii 
cânta si se joaca: “Daca vesel se trăieste”  
Copiii părăsesc sala de grupă spunând: “Suntem veseli şi 
cântăm/ Nu e greu să ne mişcăm” (tranziţie).  

 

Exerciţiul  
 
 
 
 

Conversaţia 
Exerciţiul 
 

 

Învăţarea prin 
descoperire 
 

 

Exerciţiul 
Problematizarea 
Conversaţia 
 
 
 
 
 

 

Conversaţia 
Explicaţia 
Demonstraţia 
Exerciţiul  
Observarea 
Jocul  
Munca în 
echipă  
Munca prin 
cooperare 
 
 
 
 

 

Observaţia 
Exerciţiul 
Conversaţia 
 
 

 

Conversaţia 

Observarea
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COSTACHE CRISTINA 7

COSTACHE GABRIELA 9

COSTACHE OANA MARIA 13

COSTAN OCTAVIA 15

COSTEA ANGELA DELIA 17

COSTEA ARINA CRISTIANA 20

COSTINA MARIANA 24

COSTOLAȘ LAURA 26

COTA CRISTINA ANCA 29

COTELIN LUȚA 31

COTET GICA 33

COTICI MARILENA 35

COTÎRLĂ DANA MARIA 37

COTUNA ANAMARIA 39

COTUNA CRISTINA‐TIMEEA 41

COTUȚIU ANA 43

COVACI IOANA GEORGIANA 44

COVACI IULIANA‐DANA 45

COVACI VOICHIȚA GEORGIANA 47

CRAC CORNELIA FABIANA 49

CRĂCIUN CARMEN 51

CRĂCIUN MIHAELA 57

CRACIUN PETRUTA‐LAURA 59

CRĂCIUN ROXANA ALINA 61

CRĂCIUNESCU MĂDĂLINA  64

CRAIU MIRELA NICOLETA/VLAD ANDREEA FLORENTINA 66

CRAMBA CRISTINA 68

CRÂNGUREANU SIMONA 70

CREȚESCU NICOLIȚA 72

CREȚESCU‐CHIATA BETTY 75

CREȚU CRISTIANA 76

CREȚU VIORICA 80

CRIȘAN EMILIA ALEXANDRA 83

CRISAN FLORICA 85

CRIȘAN FLORICA 87

CRIȘAN ROMELIU GABRIEL 88

CRISTE CRISTINA IOANA 90

CRISTEA ALEXANDRA 92

CRISTEA CONSTANTINA TITA 94

CRISTEA DELIA CAROLINA 96

CRISTEA LOREDANA ELENA 98

CRISTEA MIHAELA 100

CRISTESCU‐POPESCU ECATERINA 102

CRISTIAN FLORINA NICOLETA 104

CRIVĂȚ MĂDĂLINA MIHAELA 105

CROITORU LUMINITA 107

CRUCERU MIHAELA‐CARMEN 109

CRUPA LILIANA ERMINA 111

CSINARDI ANGELA LILIANA 113

CSOBI EVA 114

CSŐSZ ILDIKÓ 116



CUC CORINA 118

CUCEA CARMEN ANDREA 119

CUCOS GINA 121

CUPSA CRISTINA DANA 123

CURCULESCU MARIOARA 125

CUREA CRISTINA‐ LAURA 127

CUŞNIR ANY MARIA 129

CUŞNIR DOINA 134

DABU DANA MARIA 136

DĂDULESCU MONICA MARIA 139

DĂGĂU NICOLETA COSMINA 140

DAIA LAURA 143

DĂIAN ANDREEA  150

DAMIAN ANCUȚA MIHAELA 154

DAMIAN MONICA 156

DAN BIANCA 158

DAN EMANUELA ALICE 159

DAN GABRIELA 161

DAN RALUCA‐ELENA 164

DANIELA CRISTINA SĂLĂGEAN 166

DĂNILĂ ANCA 168

DĂNILĂ MARIANA 170

DĂRĂU LAVINIA VASILICA 172

DASCĂLU MONICA 174

DASCĂLU SILVIA 176

DATCU ADELA CARMEN 178

DAVID ANA‐EVELINA 180

DAVID CAMELIA 182

DAVID FĂNICA 184

DAVID LUCIA ANCA 186

DAVID MIHAELA 188

DEAC ANCUȚA‐ CLAUDIA 191

DEAC AURORA 193

DEACONESCU LUMINIȚA  195

DEAK‐ALBERT‐TOTH MELITTA 198

DEAȘ CARMEN DANIELA 200

DECEAN IOANA DELIA 202

DECEAN LIVIA 205

DELLA SULTANA 208

DEMETER ANNABELLA 213

DEMETER IZABELLA 215

DEMETRESCU DANA  217

DEMUŞCA LIVIA 218

DENES ANDREA 220

DENES IRINA  221

DEPPNER IOANA ADA  223

DERSCANU FLORENTINA 225

DETA LIANA MONIA 227

DIACONESCU ANCA 229

DIACONESCU LOREDANA ELENA 230

DIACONESCU MIRELA‐AURELIA 232



DIACONESCU OANA 234

DIACONIȚĂ ADINA 236

DIACONU ANDRA ELENA 238

DIACONU ILEANA 239

DIACONU LIUDMILA‐ELENA 241

DIACONU LUMINIȚA 243

DIACONU NELU 245

DIANA GHILA 247

DIANA ROZALIA TĂICUȚU 249

DICU COSMINA ALINA 251

DIMA ALINA FLORENTINA 253

DIMA‐DAFINOIU STELUTA 255

DIMITRIA CAMEN 257

DINCĂ IULIA MĂDĂLINA 259

DINCĂ SORIN 261

DINESCU GEORGIANA 263

DINU MARIANA 265

DINU NELLA 268

DÎRDALĂ IONELA NICOLETA 270

DIREMIA MARIA‐MAGDALENA 273

DÎRVARIU MARIANA 274

DOBĂ MONICA 276

DOBÎNDĂ LENUȚA SI SUICI RAMONA 277

DOBOS FELICIA 282

DOBRA FLOARE SI HERLAS SORINA 283

DOBRE ANCA 285

DOBRE AURELIA CRISTINA 287

DOBRE FRĂCEA ELEONORA 289

DOBRE LAURA‐MIHAELA 291

DOBRESCU GABRIELA 293

DOBRIN MARIA MIHAELA 295

DOBRINEAN LIGIA 297

DOBRINOIU MARIANA 299

DOBROICA ZAHARIA 301

DOCHILIŢĂ MARIANA 303

DOCHIU RALUCA 305

DOCUȚĂ ADRIANA 307

DODIŞ ELENA 309

DOGARU MARIANA LIA 310

DORNEAN SILVIA 312

DOROBANTU GEORGETA 314

DOROFTEI CRISTINA MIHAELA 316

DORUȚA MIHAELA OBREJA 318

DOSPINESCU ANDREEA 325

DRĂGALINA BIANCA‐ANDREEA 326

DRĂGAN JULIETA 328

DRĂGAN LUMINIȚA GABRIELA 331

DRĂGAN OANA CLAUDIA 333

DRĂGHICI AGNES 335

DRĂGHICI ILEANA 337

DRĂGHICI LILIANA 340



DRĂGHICI LIVIA GEORGIANA 342

DRĂGHICI MARIA MIRELA 344

DRĂGHICI MARIAN 346

DRĂGHICI MIHAELA 348

DRĂGHICI MIHAELA‐OANA 349

DRAGNEA MARIA DANIELA 351

DRAGOMIR DIANA‐ OANA 352

DRAGOMIR LAVINIA‐ELENA 354

DRAGOMIR MARIA 356

DRAGOMIR MIRELA 358

DRAGOS ANA SI DRAGOS GELU 360

DRAGOȘ CORNELIA ALINA 363

DRAGU DANIELA 365

DRĂGUȘ GEORGETA 367

DRAMU RODICA 369

DRANGA OANA MIHAELA  371

DUCA MADALINA 375

DUDULEA CĂTĂLINA 377

DUICĂ SĂVULESCU RALUCA 379

DUMA MIRELA 383

DUMBRĂVEANU LAURA NADIA 385

DUMITRACHE ALINA 387

DUMITRACHE GEORGETA AMALIA 388

DUMITRACHE GINA 389

DUMITRACHE MIRELA  391

DUMITRAȘ MIHAELA GENA  392

DUMITRAŞCU ADRIANA‐ELENA 395

DUMITRAŞCU GABRIELA‐GIANINA 396

DUMITRASCU SORINA 397

DUMITRESCU LILIANA FLORINELA SI MOISOC CARMEN DIANA 399

DUMITRESCU LUMINITA 401

DUMITRESCU MAGDALENA 403

DUMITRESCU NICOLETA 405

DUMITRESCU VERONICA 407

DUMITRU ANCUȚA‐EUGENIA 409

DUMITRU CRISTINA VERONICA 411

DUMITRU DOINA 413

DUMITRU LUMINITA 415

DUMITRU MARINA 417

DUMITRU MIHAELA 419

DUP VANESA ARUNA 420

DUPU ANIȘOARA DOINIȚA 423

DURBACĂ GABRIELA 424

EFTENIE LIDIA 426

EFTENIE SĂNDICA 428

EGRI ILINCA FLORINA  429

EKE JUTKA‐TIMEA 431

ELENA ILINA 433

ELENA MARINEAC 435

ELENA‐ADELINA VENETE 437

ENACHE CĂTĂLINA 439



ENACHE LETITIA 442

ENACHE MARIA 444

ENACHE MARIANA ANGELICA 446

ENACHE MIHAELA 448

ENĂȘESCU RADU‐ȘTEFAN 451

ENE NICOLETA 453

ENE VIORICA MIHAELA 455

EPURE GEANINA‐AURICA 457

EPURE LILIANA 459

ERCSE EVA 461

ERDEI ROZALIA MARIANA 463

EREMIA MADICA 465

EROFEI CLAUDIA AURELIA 467

FĂCĂLEȚ DANIELA  469

FAINA SMARANDA CRISTINA 471

FALA MIHAELA NUȚA 473

FANA ELENA ROXANA 475

FANCA FLORICA 477

FANCSALI ÉVA 479

FANGLI GETA‐ORESIA 481

FANU IOANA‐VALENTINA 482

FANU SIMONA 486

FARCAȘ CLAUDIA EMANUELA 488

FARCAȘ FLORENTINA 490

FARCAȘ MARIA 491

FARCAȘIU OTILIA 493

FARKAS EVA AGNES 494

FĂRTĂIȘ DORINA‐PARASCHIVA 496

FĂTU GABRIELA MONICA 498

FAZAKAS ANA‐DELIA  500

FAZAKAS ATTILA LÁSZLÓ 502

FEHÉR ERIKA‐KATALIN 504

FEIL HEIDI 506

FERARU DANIELA 507

FEROIU ELIZA 509

FEROIU MARIA 511

FICIU MIRELA 513

FICIU STANCU 515

FILIP MARIANA IRINA 521

FILIP SIMONA 523

FILOTE TEODORA 524

FIȘCU VERONICA 525

FIȘTEA FLORINA CAMELIA 526

FLEANCU VICTORIȚA 528

FLOREA BIANCA 530

FLOREA ELENA 532

FLORESCU MARIA MIHAELA 534

FLORI DAIANA 536

FLUERAȘU IOANA 538

FOCARU VIRGINIA‐GABRIELA 540

FOLEA GEORGETA ORTENSIA 541



FOTESCU CRISTINA GABRIELA 543

FRĂŢILĂ ADINA IULIANA 544

FRATILA CRINA 546

FRICOSU IONELIA 549

FRIGURĂ ALINA ELENA  552

FRUNZA ALEXANDRA ȘTEFANA  554

FULEA CĂTĂLINA‐CRISTIANA 556

FULGA DALIBORCA 558

FULGER NICOLETA 560

FULINA CARMEN 561

FULOP TIMEA MELINDA 563

FUNAR MARIA 564

FURAU MARIOARA 565

FURTUNĂ ANTONETA 567

GABRIELA DIACON  569

GABROVEANU RALUCA MONICA 571

GAFIȚA ROXANA‐MARIA 572

GAGIU ALINA 574

GAGNIUC VIORICA‐GEORGIANA 576

GĂINĂ MARIA 578

GĂINAR VALENTINA DELIA 580

GAITA ILEANA 581

GAIȚA SORINA ELENA 582

GĂITAN MARIANA 583

GAL LILIANA CRINUȚA 585

GALAN LUCIA 587

GĂLĂȚANU LOREDANA 588

GĂLĂȚEANU ADRIANA MARIA 590

GALEA LAVINIA 593

GÂRTAN MARIA‐ DANIELA 598

GÁSPÁR RENÁTA 600

GAVRA CRINA 602

GAVRILA ALEXANDRINA LILIANA 604

GAVRILĂ CRISTIANA MARIA 606

GAVRILA IONICA 608

GAVRILEAN MIHAELA 610

GAVRILESCU ANA 612

GEANTĂ RALUCA SANDA 613

GEORGESCU MARILENA‐CAMELIA SI RAVEANU MONICA 615

GERGELY JUDIT 616

GHENADE DANIELA 617

GHENCEA ELENA 620

GHENCEA RALUCA 622

GHENCIU PETRONELA MIRELA 623

GHENESCU ALEXANDRA 625

GHEORGHE ANGELICA MARIA 628

GHEORGHE CARMEN FLORENTINA 630

GHEORGHE LIVIA MADALINA 631

GHEORGHE MARIA‐CORNELIA  633

GHEORGHE MIRELA‐ VALENTINA 636

GHEORGHE MONICA 638



GHEORGHIU CATI 640

GHEORGHIU COSMIN 642

GHERGHE GABRIELA LILIANA 644

GHERGHE SIMONA AURELIA 646

GHERMAN CRISTINA MARIA 648

GHESOIU ADRIANA ALINA  650

GHIMBAS MAURA 651

GHINDEA ELISABETA ROZALIA 652

GHIORGHIEȘ MARIA 654

GHIORGHIONI DIANA 656

GHIORMA CLAUDIA DANIELA 658

GHIȚULESCU CLAUDIA 661

GICĂ MIHAELA RODICA 663

GÎLĂ CATRINELA FELICIA 666

GIORGIUTI CRISTINA LUCIA 668

GIRJOB ELENA 670

GÎȚĂ MIRELA 642

GIURA IOANA‐CLARA 674

GIURAN ANA‐MARIA 676

GIURCA OTILIA 678

GLĂVAN GIANINA‐DANIELA 680

GLIGOR DANA 682

GLIGOR MIRELA AURICA 684

GODÓ EVA‐ MARIA 686

GOGOAȘĂ GEORGIANA 688

GOGOASA‐GELAL GHIONUL 689

GOGOI DANUELA IULIANA 691

GOGU MIHAELA 694

GOINA LOREDANA 696

GOLEA MARIETA FLORENTINA 697

GOMENIUC OANA‐MARGARETA 700

GORGAN LAURA SIMONA 702

GRAD CAMELIA 704

GRAD MARIA 706

GRADINARIU ANUTA 708

GRĂDINARU LIVIU 710

GRAMA AURELIA 711

GREC LUCREŢIA 713

GRECU BAIAS GINA MARIA 715

GRECU MIHAELA 717

GRECU MIHAELA 719

GRECU MONICA MARIA 721

GRIGORAȘ MARIANA ANGELICA 723

GRIGORE CRISTINA 725

GRIGORE ELENA DANIELA 727

GRIGORE ELENA OANA 728

GRIGORE LUCIA SI DRAGUSANU EMESE 730

GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA 733

GROSU MIHAELA LARISA 735

GROSU RAMONA 737

GROZA AURELIA 739



GRUIA MAREA 741

GULIAN AURELIA 743

GUT MIRELA 747

GUTU FLORENTINA 749

GYEACOVICI ANDREEA NADINA 750

HAIDEN ELENA ROXANA 752

HAITA ANAMARIA 754

HAJDO MIRELA MARIA 756

HAJDU SZIDONIA 758

HALASZ KATALIN 760

HAN CORNELIA CORINA 762

HARHOI MONICA CĂTĂLINA 764

HARICLEEA DIUGAN 766

HATEGAN CORINA LUCIANA 767

HAȚEGAN MIHAELA SIMONA 773

HENŢ ANAMARIA 775

HENȚ RAMONA 776

HERBEI FELICIA GEORGETA 778

HERCIU MARIA 780

HEREMCIUC IOANA DIANA 784

HINTA LUMINITA 786

HOARĂ VIORICA‐MIRELA 788

HODOROGEA ROXANA 793

HODUT TEODORA 795

HOJDA VASILE  797

HOLCA ANDREEA 799

HOLDIS ELVIRA DANIELA 802

HOMEGHIU NICOLETA 803
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