
CASA CORPULUI DIDACTIC 

”GEORGE TOFAN”  

SUCEAVA 

FACTORI DE PROGRES ȘCOLAR 

 ÎN ÎNVĂȚAREA DIGITALIZATĂ 

Volum colectiv:  

SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI REFERATE 

ediția a XIV-a, 5 februarie 2021, organizată de CASA CORPULUI 

DIDACTIC GEORGE TOFAN SUCEAVA 

Editura ”George Tofan” 
Suceava, 2021 



CASA CORPULUI DIDACTIC 

”GEORGE TOFAN”  

SUCEAVA 

Redactor : 

prof. metodist Daniela ZUP 

Tehnoredactare: 

prof. Daniela ARGATU 

ing. Cătălin LASLĂU  

Lucrările au fost verificate cu ajutorul programului de detecție a plagiatului 

DetectarePlagiat.ro, agreat de Comisia de Etică si utilizat in majoritatea 

Universităților din România și R. Moldova  

Autorii își asumă respectarea normelor generale de etică și integritate 

publicistică recunoscute pe plan internațional. 

ISBN 978-606-625-429-8 

Editura ”George Tofan” Suceava, România, Suceava, 720067, Aleea Nucului, 

10 Tel. 0230 523316 Fax 0230 523346 www.ccd-suceava.ro contact@ccd-

suceava.ro 



CUPRINS 

 

Învățare digitalizată și progres școlar, prof. metodist Dana ZUP 1 

Resurse educaționale deschise și structurile info-documentare din învățământul 

preuniversitar din județul Suceava, prof. Daniela ARGATU 

3 

Experiența procesului de predare, învățare și evaluare în timpul învățământului 

online, prof. învățământ preșcolar Casandruța ANDRONIC 

5 

Lʼévaluation en classe de FLE (français langue étrangère) en pandémie : entre 

défis et possibilités, prof. Corina BAIDA 

9 

Evaluarea clasică versus evaluarea on-line, prof. Cristina Daniela BĂDĂLUȚĂ 11 

Lecțiile online – provocarea anului 2020, prof. Mihaela BEȘA 15 

Utilizarea noilor tehnologii în lecțiile de istorie, prof. Lavinia-Nicoleta BILICIUC 18 

Procesul de implementare a standardelor de control intern managerial în unitățile 

de învățământ preuniversitar, prof. Sanda Mariana TURTUREAN, secretar Adriana 

BLAGA 

23 

Educatorii, importanți profesioniști ai societății în timpul pandemiei (pledoarie 

pentru noua realitate educațională), prof. Daniela Mariana BUSUIOC 

33 

Evaluare adaptată perioadei pandemiei. Matematica cu aplicații în biologie, prof. 

Roxana Delia CHITIALA 

36 

Miniprograma - abilități pentru dezvoltare – clasa a v-a, prof. Lăcrămioara-Tatiana 

CLUCERESCU 

38 

La classe virtuelle de FLE. Activités d’évaluation en ligne, prof. Mirabela 

COBZARIU 

44 

Proiect educațional –revelația artei la Școala Gimnazialǎ Sascut, prof. Aura 

COMORASU 

51 

Analogii creative, prof. inginer de sistem Marilena COMȘA, prof. învățământ primar 

Tatiana Rodica CHINDRIȘ 

55 

Gândirea africană “Kwanzaa”, prof. inginer de sistem Marilena COMȘA, secretar 

Elena RÎMBU 

65 

Relația cadru didactic – părinți în procesul evaluării online, inspector școlar Dorina 

DULCEAC, inspector școlar Adriana COȚOVANU 

93 

Lecție RED – Decolonizarea, prof. Cezar CRAMARIUC 95 

”Ingredientul magic” în stimularea interesului pentru predarea fizicii, prof. George 

Sorin GAFENCU 

99 

Evaluarea în online, prin metoda WebQuest, prof. Elena GIURANIUC 102 

Bune practici în desfășurarea activităților prin intermediul tehnologiei și 

internetului, din cadrul stagiilor de pregătire practică, prof. Alina ȘOMÎTCĂ, prof. 

Luminița HAGIU 

106 

Strategii didactice interactive utilizate la disciplina Informatică, prof. Mihaela 

HUMELNICU-UNGUREANU 

110 

Scurt ghid de evaluare în Google Classroom, prof. Violeta IACENTIUC 112 

Instrumente pentru stimularea progresului școlar în sistem online în cadrul orelor 

de chimie, prof. Valerica IGNĂTESCU 

115 

Evaluare interdisciplinară (Educație tehnologică și aplicații practice – Informatică 

și TIC) Produse alimentare de origine vegetală, prof. Dana Ancuța IOACHIMESCU 

117 



Metode de eficientizare a lectiilor de specialitate si instruire practica in predarea 

online, în învatamantul profesional, prof. Gabriela JUVERDEANU, prof. Luminița 

ERHAN 

121 

Poziția sunetului [t] în cuvinte. Literele „t” și „T”, prof. învățământ primar Monica-

Elena LECEANU 

129 

Activități pentru copii plictisiți și un timp liber, altfel, prof. învățământ preșcolar 

Brîndușa LEUCĂ 

131 

Cunoașterea personalității elevului- factor al progresului școlar, prof. învățământ 

primar Lucica Elena LUNGU 

134 

Învățare, predare, evaluare în secolul 21 și comunicarea cu ajutorul dispozitivelor 

electronice, prof. Cerasela Iuliana MARLENEANU 

137 

Resursele educaționale deschise – drepturi de autor, prof. Marinela MOCANU 156 

Activități și jocuri online în sprijinul dezvoltării gândirii laterale a copiilor 

preșcolari, prof. învățământ preșcolar Luiza Elisabeta OLENICI 

162 

Instrumente de evaluare online în procesul didactic, prof. Teodora PALAGHIA 166 

Provocările școlii on-line pentru cadrele didactice și elevii din alternativa Step by 

Step, prof. învățământ primar Loredana-Maria PASCAL 

168 

Proiect didactic ,,Ordinea efectuării operațiilor”, prof. învățământ primar Mihaela 

Carmen PLĂCINTĂ 

170 

Resurse educaționale deschise-fișele interactive, prof. învățământ primar Rodica 

RÎPAN 

180 

Instrumente digitale utilizate în învățarea limbii franceze (… și nu numai), prof. 

Iulia SAMSON 

184 

Instrumente pentru stimularea progresului școlar și pentru evaluarea formativă în 

sistem clasic/on-line, prof. învățământ primar Maria SANDU 

187 

Exemple de bune practici în cadrul orelor de educație tehnologică și aplicații 

practice, defășurate în mediul on-line, prof. Loredana-Irena SĂNDULESCU 

192 

Evaluarea între tradițional și modern, prof. Gabriela STAFIE 194 

EDPUZZLE Instrument pentru stimularea progresului școlar și pentru evaluarea 

formativă în sistem online, prof. învățământ primar Camelia - Elena ȘERBAN 

196 

Evaluările inițială/formativă/sumativă - factor de progres școlar, prof. Doina-

Gabriela ȘLINCU 

198 

Mijloace moderne de organizare a evaluării formative în mediul online în cadrul 

orelor de limba şi literatura română, prof. Nicolae TIHONIUC 

203 

Evaluarea formativă și sumativă în predarea Substanțelor chimice, director Sanda 

Mariana TURTUREAN, Școala Gimnazială Verești  

206 

Instrumente pentru stimularea progresului școlar și pentru evaluarea formativă la 

disciplina Informatică, prof. Georgeta UNGUREANU 

209 

Fact vs Fiction- versions of truth behind ones of the most popular English nursery 

rhymes, prof. Alina BARDAN 

211 

Educația nonformală, prof. Constantin AGAFIȚEI 215 

Participarea la a XVIII-a ediție a Jocurilor Olimpice pentru Tineretul din 

Diaspora la Łomża-POLONIA, prof. Gheorghe CIORNEI, prof. Niculai 

STRUGARIU 

220 

Evaluarea randamentului școlar prin metoda proiectului, prof. Afanasov Maria 

BESTIUC 

231 



Evaluarea în educație în perioada pandemiei la limba și literatura română și 

ucraineană, cercetător științific Serafima CRIGAN 

233 

Testimoniale 239 

Printscreen-uri conferință 241 



 ÎNVĂȚARE DIGITALIZATĂ ȘI PROGRES ȘCOLAR

Prof. Daniela Zup
Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava

Așa cum se știe, învățarea este un proces complex, care începe din primii ani de viață.
Conform cercetărilor, mai mult de trei sferturi din învățare se petrece în primii trei ani de
viață, în familie. Mai târziu, celelalte  sarcini privind învățarea, sunt preluate de instituțiile
școlare, începând cu grădinița, școala primară, gimnaziul, apoi liceul și studiile universitare.
Pe cât de complex era procesul instructiv-educativ în sala de clasă, cu profesorul la tablă și
elevii în bănci, pe atât pare și mai complicat demersul dedicat învățării în mediul virtual. Cu
toate dificultățile de ordin tehnic, depășite în cea mai mare parte cu eforturi uriașe din partea
celor  implicați,  învățarea  a  continuat  să  se  producă,  în  alt  ritm,  poate  cu  întreruperi  și
randament mai slab, dar, ceea ce contează de fapt, n-a fost pierdută din vedere nicio clipă. 

În condiții normale, când lecțiile în învățământul preuniversitar se desfășurau în mod
constant în clase, cu elevii aranjați frumos în bănci și cu profesorul explicând noțiunile la
tablă, progresul școlar era urmărit la fața locului, prin procese de feedback reluate de-a lungul
tuturor activităților didactice. În acest mod, era asigurată continuitatea și coerența demersului
didactic  în  toată  complexitatea  sa,  ceea  ce  dădea  sentimentul  că  se  pot  ține  sub  control
aspectele importante pentru realizarea performanței și pentru bunul mers al școlii. 

Momentul  suspendării  cursurilor  în  învățământul  preuniversitar  a  prins  nepregătiți
pentru o astfel de evoluție pe toți actorii educaționali, începând de la autoritățile din educație,
la  profesorii  de  la  toate  nivelurile  de  învățământ,  și  până  la  părinți  și  elevi.  Situația,
considerată atunci temporară, s-a permanentizat și aproape a înlocuit modalitatea cunoscută
până atunci ca fiind normală. 

Astfel,  indiferent  cum au decurs  evenimentele,  timp de câteva  luni  de  zile  lecțiile
desfășurate la  distanță,  în  mod organizat  în  mediul  online sau prin „curierat  benevol”,  au
asigurat continuitatea instruirii, chiar dacă nu se pot da garanții pentru calitatea învățării, iar
dimensiunile reale ale progresului școlar sunt greu de cuantificat. Școlile și-au identificat și și-
au  mobilizat  toate  resursele  necesare  pentru  a  asigura  suportul  tehnic  -  platforme,  rețele,
tablete  și  dispozitive  -  necesar  pentru  desfășurarea  activităților  în  mediul  online.  În  plus,
profesorii de la toate nivelurile de învățământ s-au conectat și au rămas în conexiune aproape
permanentă în căutare de surse de informare,  cursuri,  site-uri,  platforme de învățare și de
resurse  educaționale  deschise,  și  și-au  diversificat  competențele  pentru  a  putea  răspunde
cerințelor predării la distanță.

Discrepanța  mare  apare  între  școlile  unde învățământul  la  distanță  a  funcționat  în
mediul online cu rezultatele cunoscute și școlile unde educația s-a realizat numai pe baza unor
fișe transmise copiilor prin diferite  mijloace aflate la îndemână sau deloc.  Dacă ne oprim
asupra acestui aspect, să nu uităm, totuși, că destul de multe cadre didactice s-au implicat total
pentru a compensa întreruperea cursurilor și au organizat un sistem propriu de „circulație”a
fișelor de lucru, astfel încât să fie menținut contactul cu școala și să fie continuată învățarea,
în ciuda condițiilor restrictive. Mai mult, la o cercetare mai atentă, se pot identifica școli unde
au fost inițiate proiecte la nivel instituțional, în acest scop, iar comunicarea cadrelor școlii cu



elevii  și  părinții  s-a  realizat  constant  și  în  mod  organizat,  asigurându-se  o  coerență  a
demersului educativ.

Multe  dintre  aceste  acțiuni,  de  la  cele  instituționale  la  cele  mai  mici  gesturi
individuale,  se regăsesc în lucrările  pregătite  pentru  sesiunea de comunicări  organizată  de
Casa  Corpului  Didactic  George  Tofan  Suceava,  reușind  să  provoace  la  reflecție  și  la
împărtășire de opinii și de puncte de vedere profesori, învățători, educatoare din toate colțurile
județului. 

Diversitatea preocupărilor colegilor noștri atât de „conectați” (la propriu și la figurat)
în  activitățile  didactice,  mai  ales  acum,  când ele  se desfășoară la  distanță  – în rețea  -  se
reflectă în această varietate  de teme, aflate  de fapt,  în atenția  noastră,  a tuturor.  Lucrările
propuse pentru publicare,  bine ancorate în aspectele didactice ale școlii,  chiar și în sistem
online,  vin cu o abordare creativă a procesului instructiv-educativ sau sunt foarte tehnice,
axate pe aspecte și etape, operațiuni concrete aplicate la situații și la lecții clar descrise. Unele
lucrări  propun  resurse  educaționale  deschise,  atât  de  ofertante  și  în  același  timp,  atât  de
solicitate  în  această  perioadă.  Fiecare  dintre  acestea  aduce  în  discuție  aspecte  importante
pentru  predarea  online,  fiind  rodul  unui  efort  de  cercetare  și  descoperire  a  posibilităților
oferite de tehnologie și de apreciere a eficienței acestora în lecțiile vii, desfășurate cu elevii,
aplicarea  unor  instrumente  specifice,  testarea  oportunităților  puse  la  dispoziție  de  diverse
platforme sau aplicații online. 



RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE ȘI
STRUCTURILE INFO-DOCUMENTARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SUCEAVA

Prof. Daniela Argatu,
CCD ”George Tofan” Suceava

Criza sanitară provocată de SARS-COV a demonstrat că actul educațional poate avea
loc oricând, de oriunde, cu personal pregătit, cu instrumentele digitale potrivite. 

Ministerul  Educației  Și  Cercetării  a  lansat  în  consultare  publică  în  perioada  18
decembrie  2020  –  15  februarie  2021,  Strategia  privind  digitalizarea  educației  din
România1.  În  acest  document  se  subliniază că  educația  formală  trebuie  completată  de
educația non-formală în sistem de parteneriat cu bibliotecile, de regândire a acestora ca hub-
uri educaționale pentru pentru desfășurarea de activități de învățare creativă și participativă2.
Se propune ca MEC să dezvolte un portal național care să conțină harta tuturor bibliotecilor
din România dar  și  Biblioteca  Școlară Virtuală  care să permite  accesul  tuturor elevilor  și
cadrelor didactice la conținuturi educaționale digitale ca resurse accesibile pentru trei niveluri
de  aprofundare  diferențiată  a  cunoașterii:  remedială,  accesibilă,  performanță  (lecții
digitale/interactive/video, aplicații multitouch, jocuri educaționale multiplayer etc.). 

Ministerul  Educației  și  Cercetării  împreună cu Asociația  „Plusnatura” și  Compania
Națională a Imprimeriilor „Coresi” S.A. mai derulează în această perioadă programul „Cartea
face casă bună cu calculatorul”. Programul este complementar demersurilor de digitalizare
întreprinse de către minister pentru adaptarea la contextul pandemiei de COVID-19, respectiv
susținerea participării școlare și reducerea abandonului elevilor. Obiectivul este încurajarea
lecturii în rândul elevilor, prin distribuirea de cărți, gratuit,  în comunități dezavantajate, cu
ajutorul inspectoratelor școlare județene. Astfel, asigurarea de dispozitive electronice sau de
conexiune la internet nu a exclus preocuparea pentru resursele didactice tradiționale.

Bibliotecile școlare au înțeles, la rândul lor, că trebuie să își dezvolte politica de acces,
în special  cel de la distanță,  la documente,  mai mult decât în deţinerea acestora. Conform
Articolul  70,  alineatul  2 din LEN se menționează utilizarea unor resurse digitale  de bază
pentru  desfășurarea  procesului  didactic:  programe  şcolare,  exemple  de  lecţii  pentru  toate
temele  din  programele  şcolare,  ghiduri  metodologice  și  exemple  de  probe  de  evaluare.
Ministerul Educaţiei și Cercetării obţine dreptul de publicare din partea autorilor, iar aceste
resurse digitale, protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu
modificările şi completările ulterioare, să fie accesibile permanent şi gratuit oricărui elev sau
profesor. n cazul în care se dorește folosirea unei opere dincolo de scopul restrâns al unui act
de educație sau cercetare, atunci se va porni la identificarea deținătorilor drepturilor de autor,
fie aceștia persoane fizice, fie persoane juridice, în cazul în care valoarea resursei ar aduce un
mare aport. 

Legea le oferă excepții pentru zona educațională conform bunelor uzanțe academice
creatorilor de resurse educaționale deschise (RED), pentru a folosi conținuturi aparținând altor
creatori,.  Ei  pot  folosi  operele  şi  fără  acordul  autorului,  doar  în  anumite  condiții:  pentru
utilizarea  de  scurte  citate  dintr-o  operă  sau  cu  titlu  de  exemplificare,  în  măsura  în  care
folosirea lor justifică întinderea citatului, utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din
opere  în  publicații,  în  emisiuni  de  radio  sau  de  televiziune  ori  în  înregistrări  sonore  sau

1 https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf 
2 A se vedea proiectul 2018-1-RO01-KA104-048065 - “Competențe tehnologice privind designul de produs și
producția  asistată  pentru  creșterea  performanțelor  creative  ale  angajaților-resursă  din  makerspace-urile  din
biblioteci”

https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf


audiovizuale, destinate exclusiv învățământului, precum și reproducerea pentru învățământ, în
cadrul instituțiilor publice de învățământ sau de ocrotire socială,  de articole izolate sau de
scurte  extrase  din  opere,  doar  în  scopuri  educaționale,  reproducerea  pentru  informare  și
cercetare de scurte extrase din opere în cadrul bibliotecilor școlare doar în scop educațional,
reprezentarea  și  executarea  unei  opere  în  cadrul  activităților  instituțiilor  de  învățământ,
exclusiv în scopuri specifice și cu condiția ca atât reprezentarea sau executarea, cât și accesul
publicului  să fie fără plată,  iar  fotocopiile  făcute în cadrul  bibliotecilor  școlare în scopuri
educaționale nu constituie încălcări ale dreptului de autor. Legislația permite și realizarea și
transformarea operelor pentru a fi oferite unor categorii de persoane cu dizabilități,  dar cu
notificarea deținătorilor drepturilor (articolul 35).3

În străinătate  legislația  dreptului  de autor  nu este  la  fel  ca cea din România.  ”De
exemplu în legislația americană prevede ca în mediul online, folosirea acestor opere, să se
facă cu precauție, în funcție de natura creației și de context: TEXT = mai puțin de 10% din
original sau 1000 de cuvinte, FOTO = 5 imagini de la un singur artist sau 15 dintr-o colecție
sau mai puțin de 10% din original, AUDIO = <10% sau 30 de secunde, Video = <10% sau 3
minute, DATE = <10% sau maxim 2500 de câmpuri (celule).

Dacă o poezie are mai puțin de 250 de cuvinte se poate folosi în întregime, dar nu mai
mult de 3 poezii ale aceluiași autor. De asemenea este important de reprodus simbolul (c)
dacă acesta apare în materialul original chiar dacă facem copii pentru utilizare doar la clasă și
mai  ales  dacă  susținem  webinarii  sau  alte  evenimente  ce  se  desfășoară  public  în  spațiul
virtual.”4

Eforturi  în  acest  sens a  depus  și  Biblioteca  CCD  ”George  Tofan”  Suceava  prin
realizarea acestui Bookhub Educational Resources - http://www.ccd-suceava.ro/pdf/bhr.pdf -
ca  hub  de  cunoaștere  și  relaționare  în  timp  real  și  de  adecvare  la  nevoile  actuale  ale
comunității  educaționale,  dar  și  pentru  implementarea  unor  proiecte  prioritate  de  tipul
strategiei  digitale.  Acest  Bookhub Educational  Resources  este  parte  integrantă  a  proiectul
comun  intitulat:  SUPORT  ACTIVITĂȚI  DIDACTICE  ÎN  ONLINE  –  Proiect  al  Casei
Corpului  Didactic  ”George  Tofan”  Suceava  și  a  Inspectoratului  Școlar  Județean  Suceava
(https://sites.google.com/ccd-suceava.ro/programe/proiect  )  , prin care au venit în întâmpinarea
personalului didactic din județ.

Webografie
Strategia privind digitalizarea educației din România, SMARTEDU Disponibilă pdf. online
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pdf.  online https://anbpr.org.ro/wp-content/uploads/2018/09/BiblioMagazin_24_2018t.pdf
Ghidul  practic  de  resurse educaționale  și  digitale  pentru  instruire  online,  Dana Crăciun,
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Disponibil pdf. online
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3 Ghidul practic de resurse educaționale și digitale pentru instruire online, Dana Crăciun, Ramona, Carmen
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EXPERIENȚA PROCESULUI DE PREDARE, ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE 
ÎN TIMPUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE

Prof. Casandruța Andronic 
G.P.P. ” Gulliver” Suceava

 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită
– întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne
asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu
elevii,  cu școlile,  cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general?  Tot ceea ce înseamnă
proces educațional de predare-învățare (și probabil, în curând de verificare și notare) a redevenit
în  atenția  noastră  sub  titulatura  de proces  educațional  la  distanțӑ.  Cu  toții  ne-am  mutat
activitatea  în  mediul  on-line,  am făcut  cunoștință  și  am ”îmblânzit”  aplicații  care  facilitează
învățarea la distanța. În lunile de suspendare a cursurilor față în față și trecerea acestora în sistem
online, sistemul național de învățământ a trebuit să se adapteze noilor provocări , profesorii au
trebuit  să  reflecteze  asupra  lecțiilor  tradiționale  și  a  întregului  proces  de  predare-învățare-
evaluare  și  să  își  reconfigureze  modalitatea  de  abordare  a  procesului  de  învățământ,  în
conformitate cu noile cerințe și standarde (M.E.C, 2020b). 

Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, director al Departamentului de Formarea Profesorilor de
la Universitatea din București, relevă punctul central al unei strategii eficiente pentru succesul
abordării lecțiilor la distanță: „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba
despre  motivația  cadrelor  didactice  de  a  proiecta  și  a  desfășura  activități  de  învățare
semnificative,  autentice,  dar și  de motivația  elevilor  pentru învățare.  Diferența  este  că acum
feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată un
impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a
trece  dincolo  de  zona  de  confort  pentru  a  face  lucrurile  ALTFEL  în  această  perioadă.”1

(Universitatea din București, 2020)
Pandemia COVID-19 a dus la întreruperea globală a educației fizice în toate sistemele de

învățământ , fapt care a necesitat trecerea în învățământul online. Răspunsul urgent la situația
actuală a necesitat o creștere a conștientizării profesorilor față de predarea online. De-a lungul
timpului au fost realizate mai multe cercetări care au demonstrat eficiența tehnologiilor digitale
pentru învățare în intermediul online , cercetări care se potrivesc foarte bine în contextual actual. 
Evoluția accelerată a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) către procesele de învățare
susține o reconsiderare a sistemelor de evaluare, favorizând o schimbare a rolului profesorului de
la un comunicator al notei elevului la cel al unui sistem deschis în care profesorii și elevii se
implică  în  procesul  de  învățare  și  dezvoltarea  abilităților  de  evaluare  online. TIC  le-au
transformat  în  instrumente  esențiale  pentru  îmbunătățirea  strategiilor  actuale  de  evaluare.
Comparându-l cu mediile față în față, contextele online de evaluare cuprind caracteristici diferite
având  în  vedere  interactivitatea  asincronă  dintre  participanții  online  (atât  profesori,  cât  și
cursanți). Acest fapt i-a determinat pe profesori să își regândească pedagogia pentru a efectua
activități  de  evaluare  care să  îi  mențină  activi  pe  elevi  în  procesul  de  evaluare  și  notare.
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

1 https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23773933-studiu-elevii-rezultate-slabe-invatatura-reusesc-proportie-50-tina-
pasul-cursurile-online-care-sunt-dificultatile-predarii-distanta.htm



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  (Văsi,
2020).

De ce avem nevoie de evaluare?- O întrebare a cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte
întrebări, dar mai ales în funcțiile procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea
sa. Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie:

 Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)?
 În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)?
 Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)?
 Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)?
 Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea?
Evaluarea joacă un rol important  în procesul de învățare – atât  evaluarea sumativă cât și

formativă oferă informații despre progres şi ghidează învățarea. Evaluarea este esențială pentru
procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și
succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanței evaluării, s-au
dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o
sarcină sau exercițiu autentic de învățare, poate fi de asemenea parte din experiența învățării.
Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor
volume mari de notare şi administrare.

Evaluarea online este susținută de aceleași principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi
echidistanță şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiționale față în
față.  Diferența constă în contextul evaluării,  în interacțiunile dintre evaluator şi cei  care sunt
evaluați şi procesele de colectare și administrare. Evaluarea online poate fi utilizată:

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;
 ca o contribuție la întregul proces de evaluare;
 în vederea colectării, transmiterii și administrării materialelor de evaluare și resurselor.

Evaluarea online poate furniza:
 mai  mare  flexibilitate  asupra  locului,  momentului  și  modului  în  care  este  efectuată

evaluarea;
 o mai largă gamă de opțiuni elevilor pentru a-și demonstra cunoștințele şi abilitățile.
Evaluarea  online  permite  elevilor  să-și  demonstreze  capacitățile  în  gândirea  critică  și

rezolvarea problemelor, care sunt principalele beneficii ale trecerii de la predarea tradițională la
învățarea electronică, unde profesorul este în principal un facilitator. Învățarea online a oferit o
șansă elevilor timizi - întrucât aceștia puteau participa liber prin chat online - și i-au motivat
pentru discuții verbale. 

În  situația  în  care  elevii  au  acces  la  o  platformă  de  școlarizare  online  ,  se  pot  utiliza
următoarele instrumente de evaluare: evaluarea orală pe parcursul orelor de curs, fișe de lucru,
teste de evaluări, eseuri, referate, proiecte, portofolii (M.E.C, 2020a). 

Evaluarea  online  este  o  metodă  a  evaluării  care  poate  răspunde  eficient  situațiilor
identificate , mai ales că poate fi aplicată pe cete trei forme ale evaluării tradițională: inițială,
sumativă și finală. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de
testele tip chestionar. În acest sens, consider că un instrument foarte util și ușor de utilizat în
evaluarea  online  în  reprezintă  utilizarea  chestionarelor  Google  (  Google  Formulare),  prin
intermediul cărora se poate realiza o colectarea impresionantă de date, se poate efectua evaluarea
elevilor, testul tradițional fiind înlocuit cu acest instrument digitalizat. Evaluarea electronică îi
permite elevului să își evalueze cunoștințele reale, fără a fi distras sau preocupat de colegii lui, în



același  timp,  evaluarea  pe bază  de chestionare  Google  îl  avantajează  într-o mare  măsură pe
profesor, acesta putând identifica cu ușurință varianta / răspunsul corect față de cel greșit și se
realizează  grafic  și  indicatori  reali  ai  procentului  de trecere a testului  (Elzainy et  al.,  2020).
Ministrului Educației  și Cercetării  declara în toamna anului 2020 că recomandă utilizarea  de
diverse  aplicații  și  platforme  educaționale  care  permit  construirea,  administrarea  testelor  și
raportarea  rezultatelor  în  timp  real,  și  mai  recomandă  evaluarea  elevilor  prin  intermediul
portofoliilor și a proiectelor de grup (Edu-Pedu, 2020). 

Cursurile  online  necesită  mult  mai  multă  motivație  și  atenție  ,  de  aceea  o  provocare  a
învățământului  online  a  reprezentat-o  capacitățile  profesorului  de  a  le  menține  interesul  și
curiozitatea  copiilor.  În  acest  sens,  responsabilitatea  atribuită  fiecărui  factor  al  procesul  de
educație este foarte important (Iwai, 2020.). 

Cred că, evaluarea în mediul online a adus mulțumire și respect față de mediul înconjurător,
utilizându-se  evaluarea  online  prin  intermediul  chestionarelor,  a  proiectelor,  s-a  redus
considerabil numărul de fișe și foi utilizate în alte circumstanțe normale. 

Pe viitor, aceste tipuri de evaluare pot fi menținute ca modalități curente de evaluare, mai
ales  că  aduce  contribuții  semnificative  asupra  personalității  elevului,  și  a  confidențialității
rezultatelor obținute. În concluzie, să ne amintim că, la vremuri noi, apar și tipuri noi de evaluare
– care determină evoluția modernă și constructivă a școlii românești.  Nu ne rămâne decât să
sperăm că aceste experiențe vor servi drept pregătire pentru viitoarele provocări care vin odată cu
următoarea epidemie, pandemie și alte dezastre (Iwai, 2020).
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LʼEVALUATION EN CLASSE DE FLE (FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE)
EN PANDEMIE : ENTRE DEFIS ET POSSIBILITES 

Prof. Corina Baida
Colegiul Tehnic «Al.I.Cuza», Suceava

La  pandémie  de  COVID-19  a  fait  subir  aux  systèmes  éducatifs  un  choc  sans
précédent,  bouleversant  la  vie  scolaire  sur  tous  les  continents.  Pour  éviter  que  la  crise
éducative ne dégénère en catastrophe pour toute une génération,  tous les acteurs de lʼacte
pédagogique ont réagi pour ne pas renoncer au progrès de lʼapprentissage. L’éducation est un
droit  humain fondamental,  cʼest  pour cela  que parallèlement  à la crise,  il  a fallu stimuler
l’innovation dans le milieu éducationnel.  En Roumanie, lʼenseignement à distance sur des
plateformes avec recours à l’internet a été privilégié. Au-delà du contenu des programmes
éducatifs  et  de  l’évaluation,  il  importe  tout  particulièrement  de préserver  la  motivation,
l’engagement, l’intérêt des élèves et leur connexion avec l’école. Pour y aboutir, des activités
d’apprentissage et dʼévaluation variées et flexibles sont nécessaires. Cette nouvelle situation
d’apprentissage forcée par la pandémie constitue une occasion intéressante pour repenser les
stratégies dʼapprentissage et dʼévaluation. 

L’évaluation  en  classe  virtuelle  de  FLE,  comme  dans  la  classe  classique  est
essentielle  pour vérifier  les  acquis  des  élèves,  pour mesurer  la différence entre  les
connaissances  et  l’objectif  proposé,  mais  aussi  pour  contrôler  l’efficacité  de  ton
enseignement, en tant que professeur. Toutes les formes de lʼévaluation peuvent être présentes
en classe virtuelle :  diagnostique, sommative ou formative.  On va sʼarrêter  sur l’évaluation
formative qui  se fait  tout  au long de l’apprentissage pour guider l’élève,  l’aider  à prendre
conscience de ses difficultés, et comment les surmonter. L’évaluation ne doit pas être vue
comme une sanction, c’est en fait un moyen pour cibler les difficultés de l’apprenant et de lui
proposer des solutions adaptées. C’est également une façon pour l’enseignant de vérifier sa
pédagogie.  Les solutions de l’évaluation formative en pandémie doivent soutenir et assurer
des acquis de l’apprentissage dans un environnement numérique. Dans l’évaluation formative
de  la  situation  actuelle,  il  faut  parcourir  plusieurs  étapes pour  apporter  un  soutien  aux
apprenants :  expliquer  les  finalités  et  les  tâches,  rechercher  des  matériaux  de  la
compréhension de la tâche, anticiper les étapes futures et responsabiliser les élèves. Bien sûr,
lʼattention se centrera sur les élèves, sur leur vécu, leurs capacités techniques et cognitives
ainsi  que  leur  capacité  dʼorganisation  en  tant  quʼutilisateurs  novices  des  outils  de
l’enseignement en ligne.

Par exemple, si on travaille en classe de FLE sur un sujet de culture et civilisation
(présenter une région française au choix), le professeur explique et communique le plan du
cours à lʼaide de la plateforme digitale de lʼécole avec possibilités de recevoir questions de la
part des élèves (séance synchrone). Pour une meilleure compréhension du sujet, il ouvre, par
exemple, un forum pour l’évaluation  par  les  pairs. Pour avancer la tâche, il fournit des
retours sur les vidéos de présentations par la plateforme d’enseignement à distance. Il fournit
un feed-back  en proposant une évaluation par les pairs à l’aide d’un forum ou fournit une
évaluation par les enseignants lors d’une vidéoconférence. Pour responsabiliser les élèves, il
faut  leur  communiquer  de  donner  de  lʼ  importance  aux  travaux,  choisir  les  outils  et  les
structures les plus efficaces pour leur présentations.

Le renversement pédagogique créé par la pandémie a transformé  lʼévaluation dans
une victime collatérale. A cause des contraintes techniques, lʼévaluation été mise de côté par
certains professeurs qui se sont concentrés surtout sur la transmission pure des connaissances,
mais heureusement, il y a des situations dans lesquelles les outils pédagogiques numériques
apportent de nouvelles options dʼobserver le feed-back et entrainer les élèves à la fois. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11125-020-09464-3.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11125-020-09464-3.pdf
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EVALUAREA CLASICĂ VERSUS EVALUAREA ON-LINE

Prof. Bădăluță Cristina Daniela, 
Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava 

Abstract:
În lucrarea  de  față  sunt  prezentate  importanța  și  funcțiile  evaluării,formele  de evaluare

însoțite de o descriere sumară a acestora.Deasemenea se face o descriere a metodelor și tehnicilor
de  evaluare  clasice,  urmată  de  prezentarea  avantajelor  și  dezavantajelor  evaluării  cu  ajutorul
calculatorului  în  sistem on-line.Platformele  de  învățare  on-line  stimulează  învățarea  activă  din
partea  elevilor  deoarece  noile  generații  au  abilitatea  de  lucru  pe  calculator.Evaluarea  on-line
trebuie privită dintr-o nouă perspectivă,în care elementele de fond rămân aceleași doar mijlocul de
schimb, de însușire și de evaluare a cunoștințelor se modifică.

 Cuvinte cheie:evaluare,feed-back,învățare,elev,profesor

Evaluarea  reprezintă  o  componentă  a  tehnologiei  didactice  al  cărui  scop  îl  constituie
cunoaşterea randamentului şcolar, a raportului dintre performanţa însuşită de elevi şi cea proiectată
de cadrul didactic.

În esenţă evaluarea presupune obţinerea de informaţii despre prestaţia elevilor – abilităţi
intelectuale,  practice  şi  comportamentale,  în  comparaţie  cu prestaţia  anticipată  prin obiectivele
operaţionale,  dar  şi  despre  activitatea  didactică  a  profesorului  şi  despre  impactul  şi  eficienţa
curiccumului. Aceste informaţii vor fi valorificate de cadrul didactic în vederea formulării unor
aprecieri, evaluări şi notări obiective.

Importanţa şi funcţiile evaluării
Acţiunea de evaluare a eficienţei învăţământului îndeplineşte numeroase şi variate funcţii.

Acestea se determină după criterii psihologice, pedagogice, docimologice şi sociologice care arată
cât de variate şi de multiple sunt efectele acţiunii de evaluare a progresului şcolar pe planul vieţii şi
activităţii elevului şi cadrului didactic, pe planul familiei, precum şi al societăţii în general. 

Funcţiile evaluării sunt:
 de a constata  dacă o activitate  instructivă a  avut loc în condiţii  optime,  o cunoştinţă  a fost
însuşită, o deprindere a fost achiziţionată;
 de diagnosticare a cauzelor care au condus la obţinerea rezultatelor şcolare constatate ca urmare
a activităţii desfăşurate;
 de prognosticare a nevoilor şi disponibilităţilor viitoare ale elevilor;
 pedagogică, în perspectiva elevului (stimulativă, de întărire a rezultatelor, formarea de abilităţi
de conştientizare a posibilităţilor, de orientare şcolară şi profesională) şi în perspectiva profesorului
(pentru a şti ce a făcut şi ce are de realizat în continuare).

Importanţa evaluării este motivată de rolul ei esenţial în realizarea conexiunii inverse, care
permite relevarea ei sau ineficienţa metodelor şi procedeelor folosite, a experienţei de învăţare pe
care o au elevii,  respectiv pe care o oferă profesorul, cu efecte  asupra nivelului de pregătire a
acestora.

Forme şi tipuri de evaluare
Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprind următorii paşi:
 stabilirea scopurilor pedagogice;



 proiectarea şi realizarea programului pentru atingerea scopurilor propuse;
 măsurarea rezultatelor aplicării programului.
Experienţa de până acum permite conturarea a trei forme de evaluare:
a) Evaluare iniţială (predictivă) 
b) Evaluare continuă (formativă)
c) Evaluare cumulativă (sumativă)

Evaluarea iniţială  se realizează cu scopul de a stabili  nivelul  de pregătire  al  elevilor  la
începutul  unei  activităţi,  condiţiile  în  care  aceştia  se  pot  integra  în  programul  pregătit,  ea
constituind una din premisele conceperii programului de instruire. 

Evaluarea  formativă  presupune  verificarea  rezultatelor  pe  parcursul  procesului  didactic,
fiind  realizată  pe  secvenţe  mai  mici,  verificându-se  toţi  elevii  din  toată  materia.  În  evaluarea
continuă se pleacă de la obiectivele operaţionale concrete şi are drept scop ameliorarea procesului,
scurtând intervalul dintre evaluarea rezultatelor şi perfecţionarea activităţii.

Evaluarea sumativă se realizează prin verificări parţiale, încheiate cu o apreciere globală, de
bilanţ,  a rezultatelor  pe perioade lungi,  în general,  corespunzătoare  unui  capitol,  a  semestrelor
şcolare, anului şcolar. Prin evaluarea sumativă se realizează un sondaj, atât în ceea ce-i priveşte pe
elevi,  cât  şi materia  a cărei  însuşire este supusă verificării.  În evaluarea sumativă se apreciază
rezultatele, prin compararea lor cu scopurile generale ale disciplinei, având funcţia prioritară de
clasificare a elevilor. 

Strategiile de evaluare presupun atât avantaje, cât şi dezavantaje, de aceea trebuie să fie
utilizate prin îmbinare şi complementaritate.

Metode şi tehnici de evaluare clasice
Metodele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare sunt de mai multe feluri, cele mai

frecvente sunt probele orale, scrise şi practice.
Verificarea  orală  constă  în  realizarea  unei  conversaţii  prin  care  profesorul  urmăreşte

identificarea cantităţii  şi  calităţii  instrucţiei.  Ea poate decurge individual,  frontal  sau combinat.
Metoda favorizează dezvoltarea capacităţilor de exprimare ale elevilor, deplina comunicare între
profesor şi clasa de elevi şi realizarea feed-back-ului mult mai rapid.

Verificarea scrisă se concretizează în teste, care permit verificarea tuturor elevilor privind
achiziţiile  educaţiei,  dintr-o  serie  întreagă  de  probleme,  într-un  interval  de  timp  determinat,
raportarea rezultatelor făcându-se după un criteriu unic. Această metodă permite avantajarea unor
elevi timizi care se exprimă mai greu pe cale orală.

Verificarea prin probe practice vizează identificarea capacităţilor de aplicare în practică a
cunoştinţelor teoretice dobândite, a priceperilor şi deprinderilor formate.

Aprecierea cunoştinţelor se poate face verbal folosind calificativele sau în scris prin notare.
Aprecierea  verbală  este  importantă  în  special  pentru  a  sesiza  progresul  sau  regresul

achiziţiilor elevilor având drept scop încurajarea şi corectarea atitudinilor remarcate la elevi.
Aprecierea prin note trebuie să se facă ţinând seama atât de latura cantitativă, cât şi cea

calitativă, atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi forma de prezentare a performanţei în domeniul
învăţării. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului în sistem on-line
Noile  tehnologii  ale  informării  şi  comunicării  au  fost  experimentate  în  toate  etapele

procesului educativ: motivare, diagnoză, prezentarea informaţiilor, pregătire, memorare, rezolvare
de probleme, verificare, notare.Informatica permite adaptarea învăţămantului la cerinţele fiecărui
elev, la ritmul de muncă, la nivelul său de cunoştinţe, deci, diversificarea modalităţilor pedagogice
şi personalizarea învăţămantului.  Pentru gestionarea claselor, în perioada suspendării  cursurilor,
cea  mai  utilă  este  platforma  Google  Classroom.  Ca  instrumente  pentru  învațare  și  surse  de



informare se pot folosi: manuale digitale,filmulețe de pe Youtube, conținut on-line, LearningApps,
Liveworksheets, Quizzes etc.

Metodele  de  evaluare  folosite  în  mediul  on-line  vin  la  rândul  lor  cu  unele  avantaje  și
dezavantaje printre care se pot menționa:
-Pentru  probele  orale  se  poate  folosi  comunicarea  video-audio  în  care  elevul  poate  expune
răspunsul la o lecție învățată sau o întrebare;
-Pentru  referate,proiecte  și  proiecte  practice(însoțite  de  filmări)  se  pot  folosi  instrumente  de
management  al  conținutului  pentru  încărcarea  pe  platformă  și  evaluarea  ulterioară  de  către
profesor;
-Pentru probele scrise se pot identifica unele avantaje cum ar fi:răspund nevoii de obiectivitate a
evaluării,  adaptarea la nivelul intelectual  al elevilor,   utilizarea unor itemi variați,  interactivi  și
elemente multimedia,
facilitează un feed-back rapid ,timpul necesar corectării  și punctării  fiind scurt,se pot face ușor
grafice,rapoarte și statistici cu rezultatele obținute în urma evaluării, se diminuează emoțiile care-i
însoțesc pe cei mai mulți dintre elevi la teste, crescând capacitatea de autoevaluare a acestora și
încrederea în obiectivitatea profesorilor. Printre dezavantajele testelor on-line se  menționează: nu
se pot evalua răspunsurile deschise, acestea neputând fi standardizate, gândirea elevilor neputând fi
încadrată în forme rigide caracteristice computerului, limitarea posibilității de testare a abilităților
practice,  care  se  poate  realiza  doar  prin  intermediul  software-urilor  tip  simulare,posibilitatea
fraudării.

Evaluarea  on-line  este  percepută  ca  un  proces  de  învățare,  ea  oferă  elevului  un  mod
interactiv de construire și asimilare a noilor cunoștințe,concomitentent cu posibilitatea de a verifica
corectitudinea celor învățate. Această viziune nouă a dus la evidenţierea necesităţii de a folosi şi
valorifica, la nivel superior, formele de dirijare, comandă, control, conexiune inversă, formele de
întărire, formele de muncă independentă de individualizare , în activitatea de învăţare. Activitatea
profesorului capătă un conţinut nou: munca de programare impune organizarea muncii individuale
a elevilor, tratarea lor diferenţiată, analiza mai temeinică a lecţiilor obişnuite, cunoaşterea celor mai
dificile momente ale acestora şi o bună pregătire în domeniul ciberneticii.

Importanţa evaluării clasice și a evaluării on-line rezidă în faptul că-i permite elevului să
cunoască bine rezultatele efortului său de învăţare, îi oferă premisele necesare unei organizări mai
eficiente a propriei activităţi, îl ajută să depăşească momentele dificile, îi permite să progreseze în
învăţare.
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LECȚIILE ONLINE – PROVOCAREA ANULUI 2020

prof. Beșa Mihaela
Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava

2020! Anul care, cu siguranță, va rămâne în istoria omenirii drept ”anul COVID”. Un
an care ne-a schimbat, pe cei mai mulți dintre noi, atât pe plan personal, cât și profesional. Un
an în care ne-am transformat,  am învățat  mult și am încercat să ne adaptăm cât mai bine
noilor condiții. La școală, lecțiile online, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de
împrejurări  triste,  au fost  și  sunt o provocare pentru noi,  educatorii,  obișnuiți  fiind să ne
desfășurăm orele în sala de clasă, după anumite tipare, după strategii pe care le-am învățat
sau le-am deprins  de-a lungul  timpului,  dar  aceasta  este singura metodă rămasă pentru a
continua studiul în timpul pandemiei. 

Oportunitățile  de învățare  online și  utilizarea  resurselor  educaționale  deschise și  a
altor  tehnologii  sunt  destul  de  diversificate  însă,  cu  toate  acestea,  pentru  a  fi  eficientă,
consider că educația trebuie să se regăsească sub forma învățării mixte, ”blended learning”,
prezența ambelor tipuri de interacțiune, on line și on site, crescând semnificativ rezultatele
învățării.  Înainte  de  a  prezenta  câteva  sugestii  privind  eficientizarea  învățării  on  line,  să
trecem în revistă unele dintre avantajele și dezavantajele acesteia.

Avantaje:
- distribuirea  rapidă a materialelor  didactice  oricând,  oriunde și  oricui,  fără  necesitatea
sincronizării factorilor implicați în actul educativ și fără frica pierderii acestora; 
- costuri reduse de distribuție a materialelor;
- posibilitatea de a lucra de la distanță;
- accesarea și studierea materialelor prezentate în ritmul propriu al fiecărui elev și ori de
câte ori este nevoie, timpul nemaifiind o problemă în procesul de învățare;
- folosirea  conținuturilor  interactive,  a  resurselor/  instrumentelor  online  și  existența
conținuturilor multimedia care valorifică atât simțul vizual, cât și pe cel auditiv, în același
timp;
- actualizarea permanentă a informațiilor;
- elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent fie de la cadrul didactic, fie de la
colegi.  Datorită  existenței  grupurilor,  membrii  pot  face  schimb de  experiențe,  păreri  sau
informații.  Din altă perspectivă,  elevii  au posibilitatea de a prezenta mai multe informații
procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă.
- permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă;
- unele  platforme  ajută  chiar  la  notarea  activității  elevului,  ceea  ce  permite  cadrului
didactic  să  valorifice  timpul  alocat  corectării  testelor  în  scopul  organizării  și  desfășurării
activităților.

Dezavantaje:
- dificultăți  în  utilizarea tehnologiei  determinate  de imposibilitatea  conectării  la  internet,
lipsa  echipamentelor  electronice,  lipsa  cunoștințelor  privind  modul  de  utilizare  a
echipamentelor și a resurselor software;
- relațiile umane sunt sărăcite (atât relația cadru didactic – elev, cât și elev-elev), folosirea
mediului virtual  împiedicând devoltarea afectivității, emoțiilor, sentimentelor;



- învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine, acest aspect
permițând  cadrului  didactic  să  evalueze  mai  bine  punctele  forte  și  punctele  slabe  ale
școlarilor  și  astfel  să  selecteze  cele  mai  potrivite  strategii  în  vederea  optimizării  actului
educativ;
- conţinuturile  prezentate  în mediul  online pot fi  mai greu de asimilat  de către  elevi,  în
condiţiile în care înţelegerea acestora nu este facilitată de profesor;
- pentru elevi, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort
decât instruirea faţă-în-faţă; lipsa unui program riguros și a unor reguli stricte privind atenția
și implicarea la activități vor afecta dezvoltarea intelectuală, mai ales a școlarului mic;
- pregătirea unei lecții online este mai costisitoare decât organizarea uneia tradiționale din
punct de vedere a timpului alocat.

În vederea eficientizării activităților online și dinamizării acestora, consider că putem
formula un ”Decalog al ca profesorului online”:
1. Implică  elevii  direct  și  invită-i  să  găsească  soluții!  Doar  antrenându-i  în  activitate,
oferindu-le importanța cuvenită, vei reuși să le captezi atenția și să le menții treaz interesul
pentru conținutul informational. 
2. ”Nu sparge gheața!”,  deoarece spargerea gheții  induce elevului  ideea  de relaxare,  nu
ideea de învățare.  Icebreaker-ul te poate ajuta la începutul semestrului,  când îți dorești să
cunoști elevii.
3. Nu ridica vocea la elevi, dar nici nu folosi o voce monotonă! Elementele comunicării
paraverbale te pot ajuta să captezi sau să menții atenția școlarilor. Unii elevi își propun să
enerveze cadrul didactic fie pentru a atrage atenția asupra lor, alții o fac pentru amuzamentul
clasei. E important să îți păstrezi calmul pentru a nu atrage toată energia negativă asupra ta. O
voce invariabilă determină monotonie, plictis, iar atunci când plictisești reușești să le pierzi
interesul, atenția transferându-se spre orice altceva decât conținutul educativ.
4. Nu vorbi  ipotetic!  Atunci  când predai,  dacă  îți  dorești  să  captezi  atenția  majorității,
trebuie  să  ancorezi  teoria  în  realitate,  chiar  dacă  uneori  s-ar  părea  să  fie  dificil.  Doar
exemplele concrete vor determina interesul elevilor pentru învățarea de lucruri noi.
5. Folosește  studiul  de caz  și  metodele  de cercetare!  Astfel  îi  implici  activ  pe elevi  în
procesul  de  educație,  determinându-i  să  studieze  individual  sau  în  grup  și  să  prezinte
celorlalți colegi rezultatele muncii lor.
6. Diversifică-ți  metodele  de  predare,  precum și  activitățile  de  învățare!  Folosirea  unor
instrumente  online  atractive,  interactive,  diverse  vor  avea  un  succes  mai  mare  în  rândul
elevilor, indiferent de vârsta acestora, spre deosebire de  predarea prin dictare, expozitivă.
7. Nu  eticheta  elevii  și  nici  nu-i  încadra  negativ!  Personalitatea  lor  se  simte  lezată  la
afirmații de acest tip și astfel poți să le determini dezinteresul față de disciplină sau, și mai
rău, să-I transformi în dușmani care creează probleme în timpul activităților.
8. Folosește umorul! Crearea unui climat afectiv pozitiv conduce întotdeauna la reușită.
9. Stimulează competiția constructivă! Astfel vei menține trează atenția elevilor și le vei
dezvolta dorința de autodepășire.
10. Oferă elevilor șansa de a fi creativi, de a rezolva sarcinile într-un mod inedit, altfel decât
te-ai  fi  gândit!  Vei  observa  că  mulți  dintre  ei  ascund  talente  nebănuite  și  că  ,  datorită
multitudinii de resurse și instrumente gratuite existente în mediul online, noi, dascălii, avem
multe de învățat de la ei.

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/  instrumente  de  lucru/
resurse educaționale create în acord cu noile generații de elevi ai erei digitale. De asemenea,
cadrele  didactice  au  posibilitatea  de  a-și  crea,  gratuit  sau  pe  bază  de  abonament  pentru
obținerea mai multor faciloități, propriile instrumente / materiale pe care să le folosească în
vederea eficientizării activității educative, în general, și a activității online, în special. Pentru
a ilustra această idee, propun spre analiză câteva resurse realizate de mine sau de către elevii
mei pentru orele de limba și literatura română sau dirigenție:
a) instrumente de folosite pentru fixarea cunoștințelor/  recapitulare/  evaluare:  Wordwall,
Quizz, Kahoot etc.
●   wordwall.net:  ”Roata norocului”, ”Descoperă surpriza!”, ”Deschide caseta!”, ”Întoarce
cartea!”,  ”Cuvinte  încrucișate”:  https://wordwall.net/ro/resource/6684669/recapitulare-
simbolism-modernism-tradi%c8%9bionalism
https://wordwall.net/ro/resource/6820407/substantivul
https://wordwall.net/play/9754/721/737
● Google  Drawings:  https://docs.google.com/drawings/d/1aF-
73RmmBBsiWQshB7qSQUupNSUCH9trbjmcieMC3Bg/edit 
b) instrumente folosite pentru organizarea informației: Padlet, Mindomo etc.
● padlet.com: https://padlet.com/seby_danyel/8shxvg4rgl8j0ay9
 https://padlet.com/grecuana/zl2m3wt5k3m7doxc
https://padlet.com/anacalujac31/5uxi7uppx7d1zd4d
● mindomo.com:
https://www.mindomo.com/mindmap/53d9ff878fa04a0ebb4c5b0ace23257c
https://www.mindomo.com/mindmap/bf2155140cdf49ee88535f06def260d7
https://www.mindomo.com/mindmap/bullying-b1703fc060584ffd9fe997ec29c75fb4
c) instrumente folosite pentru prezentarea informației: 
- cărți digitale: Story Jumper, Book Creator, Bookemon etc.
● storyjumper.com: https://www.storyjumper.com/book/read/96661286/600042172cd6f
https://www.storyjumper.com/book/read/84467825/5ed0f873552bf
- postere/ portofolii digitale: Thinglink, Genially, Wakelet, Glogster etc.
- site web: Google Sites, Weebly etc.
● Google Sites: 
https://sites.google.com/d/1CmeYFCMoRhUHZ1B0LVN4s04MoyG1Kw6K/p/1-
nv9ifpZEdKdwT1xATDFtUsDf7FyCsy6/edit?pli=1&authuser=1
d) animații/ benzi desenate/ videoclipuri: Powtoon, Animoto, Animaker, Biteable etc. 

În concluzie, cu siguranță există multe beneficii pentru predarea într-un mediu online.
Cu toate acestea, cadrele  didactice 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 elev.
Cert e că integrarea tehnologiei informației în educație va fi accelerată în perioada următoare
și că educația online va deveni o componentă integrantă a educației școlare.
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UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN
LECȚIILE DE ISTORIE

prof. Lavinia-Nicoleta Biliciuc, 
Școala Gimnazială Dornești

„ (...) Dacă ajungi să umpli minutul trecător 
    Cu şaizeci de clipe de veşnicii, mereu, 
    Vei fi-ntreg Pământul deplin stăpânitor
   Şi mai presus de toate, un OM –copilul meu.” („Dacă...”, R. Kiplling)

Schimbările  la  care asistăm în viaţa  de zi  cu zi,  fie  că sunt  de natură  economică,
tehnologică sau culturală vin deopotrivă cu părţi bune şi părţi mai dificile, dar invariabil ele
implică  nevoia  de  adaptare.  Jacques  Delors  spunea:  „Educaţia  are  dificila  misiune  de  a
transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru un viitor în bună măsură

imprevizibil.1”
În  epoca  contemporană  se  aude  tot  mai  des  întrebarea  De  ce  învățăm  istoria?

Răspunsurile  sunt  extrem de  variate,  de  la  Ca să  educăm la elevi  sentimente  sau Ca să
formăm o cultură generală și de specialitate solidă, la Ca să formăm în rândul elevilor valori
și atitudini, deprinderi și abilități, de a gândi și a formula independent judecăți de valoare.
Cum predăm istoria? Răspunsul este greu de dat. Fie ca pe o disciplină în care evenimentele
istorice  esențiale  sunt  prezentate  în  interdependența lor,  sau  ca  pe  o disciplină  bogată în
informații și puternic cronologizată.   Marele istoric Nicolae Iorga spunea: „Căci istoria e
viață omenească, problemele de odinioară sunt de acum, în altă formă, cu alți oameni (…)”.
Studierea atentă a trecutului  reprezintă  un exemplu  pentru prezent,  dar și  o modalitate  de
redare a viitorului.  Este nevoie tot mai mult să încercăm să facem istoria cât mai accesibilă,
cât mai interesantă,  să trezim în elevi, în tinerii de azi dorința de a cunoaște și aprecia
trecutul umanității. Elevul nu mai este doar un simplu receptor, ci și un  emițător  de  păreri
proprii. Nu trebuie să-i obligăm să acumuleze mari cantități de informații care, după cum
bine știm, sunt absolut inutile. Trecutul poate fi înțeles numai prin prisma prezentului, adică
sunt vizate  sursele istorice, vocabularul de specialitate, înțelegerea, reprezentarea și
interpretarea timpului, spațiului, a faptelor și proceselor istorice, formarea de atitudini și

valori2. 
Profesorul de istorie din secolul al XXI-lea se confruntă cu o explozie iinformațională

fără precedent, cu un impact dur al mijloacelor media asupra sistemului  educațional și are
misiunea de a găsi, pe măsura înțelegerii elevilor săi, răspunsuri la  problemele care apar
chiar în cadrul orelor de istorie, precum Cum poate acționa pentru a face ca istoria să devină
atractivă  pentru  elevi?  Pornind  de  la  nivelul  de  pregătire  al  clasei,  nivelul  de  vârstă  al
elevilor, profilul lor psihologic, profesorul de istorie trebuie să se poziționeze către statutul de
mijlocitor al dezbaterii de idei între elevii săi. Este menirea noastră, a tuturor „oamenilor de la
catedră”, de a pregăti tânăra generaţie şi societăţile în situaţii de criză, fără a uita nici o clipă
că avem un trecut generator al unei uriaşe culturi moştenite, pe care avem obligaţia morală de

a o transmite3.

 1  Jacques Delors a fost președinte al Comisiei Europene între 1985 și 1995. Datorită preocupărilor privind
definiţia  educaţiei,  în contextul  preocupărilor  acestui  mileniu,  şi  al  deschiderii  pentru noile educaţii,  Jacques
Delors,  autorul  celebrului Raport UNESCO din 1996, a fost desemnat preşedintele Comisiei Internaţionale
pentru Educaţie în secolul XXI.
 2 Gheorghe Iutiș, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, Elemente de didactica istoriei, Editura Graphys, Iași, 2008, p.
252 
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Secolul al XX-lea a impus utilizarea la scară din ce in ce mai mare a computerului și mai ales
a unui „spațiu” în care comunicarea la distanță să se realizeze foarte ușor și în cât mai puțin
timp, iar informația să poată fi păstrată și ușor de găsit din orice colț al planetei. În secolul
nostru tehnologiile comunicaționale au avansat și mai mult, astfel încât fiind doar în posesia
unui telefon „inteligent” poți avea acces la biblioteci, enciclopedii,  hărți, date statistice,
muzee etc. În acest context al evoluției rapide a tehnologiilor școala, ca instituție, și profesorul
implicit  trebuie  să  se adapteze la noile  cerințe. Astfel, devine și  mai important rolul
profesorului în a le forma elevilor săi competențe de comunicare, de  comparare  a
informațiilor din surse diverse sau  de a descoperi  în sursele de informare a perspectivelor
multiple asupra unui eveniment.

Introducerea şi folosirea calculatoarelor în educaţie constituie cea mai mare victorie a
acesteia. Se vorbeşte de o echivalenţă între muncă şi învăţare. Se consideră că apariția lui în
lumea educației a impus o nouă viziune pedagogică4. În viaţa omului, intervalele dedicate
învăţării vor fi intermitente, ele putând alterna cu intervale în care predomină munca sau vor
putea coincide. Implicaţiile sociale şi educaţionale sunt considerabile. Referitor la acest tablou
facem apel la o frază a lui Talcott Parsons care ne îndeamnă la meditaţie: „Avem nevoie să
planificăm învăţarea noastră pe durata vieţii şi să vedem cum, printr-o învăţare programată pe
ritmul propriu la locul de muncă şi în educaţia şi instruirea formală, putem rămâne viguroşi
într-o economie schimbătoare (…)”5. Soluția este același conținut științific să fie prezentat
într-o  varietate  de  forme  pedagogice.  Avantajele  sunt  dezvoltarea  capacității  de  învățare
interactivă,  stimularea lucrului în ritmul și stilul propriu, facilitarea accesului la informații
prezentate în moduri diferit de vizualizare, posibilitățile de stocare și de selectare, prelucrare a
informației, stimulează gândirea și creativitatea elevilor. 

Astăzi WWW oferă un volum imens de resurse informaționale, aproape orice poate fi
digitalizat: text, pictură, desen, sculptură, fotografii, date statistice, sunete, imagini animate
etc.  Internetul  va  acompania  viața  fiecăruia  precum  la  momentul  actual  telefonul  sau
televizorul. În aceste condiții este necesar ca fiecare profesor, elev să posede un bagaj minim
de cunoștiințe și abililități care să-i permită să se adapteze și să se integreze în noua formă de
manifestare  a  comunicării  sociale,  să  fie  eficient  în  noua societate  informațională.  Școala
trebuie  să  asigure  elevilor  abilitatea  necesară  utilizării  informației,  aceste  abilități  trebuie
însușite precum scrisul, cititul sau socotitul și care îi vor însoți toată viața6.

Astfel, de exemplu, profesorul de istorie trebuie să colaboreze cu cel de TIC pentru a
ști nivelul la care au ajuns elevii în învățarea și utilizarea acestor aplicații. În acest fel se poate
realiza  proiectarea  didactică  la  istorie  încât  să  îmbine  armonios  competențe  specifice
conținuturilor  de istorie  cu  noile  tehnologii  ale  informațiilor  și  comunicării.  De exemplu,
pentru gimnaziu, la unitatea de învățare Țările Române și statele vecine între diplomație și
confruntare, competența specifică 

3.4. Compararea informațiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizației
românești în  Evul  Mediu,  în  vederea acceptării  unor  puncte  de  vedere  diferite,  poate  fi
adaptată încât să includă și elemente TIC astfel: Compararea informațiilor din surse aflate pe
internet, referitoare la un aspect al civilizației românești în Evul Mediu, în vederea acceptării
unor puncte de  vedere diferite. Se poate observa cum competența specifică din programa de
Istorie pentru clasa  a VIII-a poate fi adaptată pentru utilizarea internetului și a resurselor
acestuia. Profesorul  are obligația să indice adresele site-urile pe care elevii trebuie să le
consulte, astfel încât să fie aceleași surse pentru toți elevii. 

Amintesc  între  acestea: www.atlasofworldhistory.com,  www.histoirealacarte.com,
www.historyteacher.net, dar  totuși este imposibilă inventarierea tuturor site-urilor ce oferă
informații unui profesor de istorie. 
Multe  dintre  competențele  specifice  din  programa  disciplinei  Istorie  pot  fi  exersate  prin
utilizarea  noilor  tehnologii  informaționale și a  comunicațiilor.  Utilizarea aplicației de

http://www.atlasofworldhistory.com/
http://www.historyteacher.net/
http://www.histoirealacarte.com/
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machetare Microsoft Office Publisher și elaborarea de produse conform unor specificații date,
de exemplu realizarea de broșuri, de buletine informative. De exemplu, la clasa a VII-a, la
lecția  Primul Război Mondial, se poate realiza o broșură „Primul Război Mondial  din
perspectiva învinșilor și a învingătorilor”, întrucât literatura, cinemagraful, teatrul, mass-media
modernă oferă numeroase surse istorice. 
Utilizarea facilităților Microsoft Office, de exemplu, se pot realiza fișele de lucru de către
profesor utilizând și informațiile colectate de pe internet, putem integra aici și prezentările
PowerPoint deși, prin oportunitățile pe care le oferă, atrag prin text, imagine, muzica, grafică.
O alternativă avansată la  Microsoft PowerPoint  o reprezintă  Macromedia Flash,  care deşi
considerabil mai dificil de utilizat, oferă prin Action Scripts mai multe instrumente de lucru.
Faptele istorice pot fi învățate de elevi mult mai ușor folosind Microsoft Excel pentru crearea
de axe cronologice..Documentarea on-line pentru crearea de referate pe o temă dată, căutarea
de  imagini  reprezentative  pentru  un  eveniment  istoric,  o  personalitate,  prin  utilizarea
aplicațiilor web Internet Explorer, Mozilla, Opera pentru navigare și căutare de informații.

Informațiile oferite de Internet pot fi utilizate în cadrul orelor de istorie, dar și multe
dintre metodele didactice activ-participative se pot adapta pentru utilizarea noilor tehnologii
informaționale  și  a  comunicațiilor.  Cele  care  se  pretează  cel  mai  bine  sunt  proiectul,
investigația, rezolvarea de probleme, turul galeriei, mozaicul.
În proiectarea actvităților de învățare profesorul de istorie trebuie să aibă în vedere aplicațiile
TIC ce se pretează   pentru  conținuturile   cele   mai   relevante,   stabilirea  competențelor
specifice pe care le va crea sau consolida elevilor prin aplicația TIC,
formularea subiectului sub forma unei sarcini de lucru care solicită găsirea unui răspuns prin
cercetare și argumentare, elaborarea unui set minimal de cuvinte-cheie, pe care se bazează
căutarea și prelucrarea informației în format digital. Cuvintele-cheie sunt necesare elevilor în
documentarea  cu  informații  în  format  digital  prin  folosirea  motoarelor  de  căutare  de  pe
internet.  Nu  trebuie  uitat  că  cel  care  creează  scenariul  activității  didactice  și  stabilește
momentul în care utilizează aplicația TIC este profesorul.

Exemple de aplicații sau de instrumente TIC ce pot fi utilizate la orele de istorie sunt și
Google  Docs.  care  permite  crearea  on-line,  în  colaborare  de  documente,  prezentări,
chestionare. Blog-urile și Wallwisher-ul pot permite crearea unui „avizier” virtual (jurnal on-
line) pe care pot fi postate scurte mesaje conținând text, imagini, legătri. Poate fi folosit pentru
cluburile  de  istorie,  sau  pentru  comentarii  pe  o  temă  dată.  „Tempora  mutantur,  et  nos

mutamur cum illis!”7. (Se schimbă vremurile, și noi o dată cu ele!). Filmele utilizate în scop
didactic la lecția de istorie pot fi artistice sau documentare.  Ele  au mari  valențe  educative
deoarece au capacitatea de a  introduce  elevii in atmosfera de epocă, de a le oferi exemple
umane și de a le stimula imaginația. Totodată, ajută elevii să facă distincția între realitatea
istorică și imaginația artistică mai ales  dacă  profesorul  are  grijă  să-i  pregătească  prin

prezentarea prealabilă pe care o face8. Filmul permite abordarea interdisciplinară a unei teme.
De exemplu,  la clasa a V- a – „Mari cuceritori  ai  lumii antice-  Alexandru Macedon”.  O
alternativă  avansată  o  reprezintă  și filmulețele didactice  realizate cu  ajutorul  programului
Movie Maker.
 
3 Crenguța- Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2007, p.141
4 Ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003, p.511.

5 www.1educat.ro6 www.1educat.ro7 Lothar I, rege al italiei și împărat al Imperiului
Carolingian (sec. IX) – „ce a fost și ce a ajuns!”. (Se schimbă vremurile, și noi o dată cu ele!).
8 P.D.Popescu,  Filmul la lecția de istorie, în „Studii și articole de istorie”1981, p.99, Bib.

http://www.1educat.ro/
http://www.1educat.ro/
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AOR 

Pe de altă parte Marshall McLuhan spune că „Elevul viitorului va fi un explorator”9

conştient  de  învăţarea  prin  cercetare  şi  realizarea  conexiunilor  între  diferite  materii.  Un
exemplu  -modulul  Gastronomie  face  apel  la  cunoştinţe  din  domeniul:  biologiei,  chimiei,
fizicii, matematicii şi nu în ultimul rând al istoriei şi artelor.

Noile  tehnologii  educaţionale  sunt  o  consecinţă  directă  atât  a  evoluţiei  metodelor
psihopedagogice din educaţie, cât şi a noilor tehnologii IT&C (tehnologii Web, multimedia,
tehnologii de comunicaţie). Mijloacele didactice s-au diversificat de-a lungul timpului: de la
suportul de curs tipărit, la programele de învăţare prin televizor (transmisie directă sau
înregistrare video), la informaţii multimedia interactive în timp real prin intermediul Internet-
ului.  Metoda  didactică  impusă  de  societatea  informaţională  este  instruirea  asistată  de
calculator  care  valorifică  principiile  instruirii  programate  în  contextul  noilor  tehnologii
informatice şi de comunicaţii. Și totuși la final las spre meditație versurile lui Bob Moorehead:
„(…) Am adăugat ani vieții și nu viață anilor. Am ajuns până la Luna și înapoi, dar avem
probleme când   trebuie să traversăm strada, să facem cunoștință cu un vecin. (…) Am cucerit
atomul, dar nu și prejudecățile noastre. Scriem mai mult, dar învățăm mai puțin. Plănuim mai
multe, dar realizăm mai puține. Am învățat să ne grăbim, dar nu și să așteptăm. Am construit
mai  multe  calculatoare:  să  dețină  mai  multe  informații,  să  producă  mai  multe  copii  ca
niciodată, dar comunicăm din ce în ce mai puțin.(…) Vremuri în care tehnologia îți poate
aduce aceasta scrisoare și în care poți decide fie să împărtășești acest punct de vedere, fie să

ștergi aceste rânduri. (…)10”

Bibliografie:
Crenguța-Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică,
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București, 2007
Ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003
Gheorghe  Iutiș,  Elena  Cozma,  Iuliana  Asăvoiaie,  Elemente  de  didactica  istoriei,  Editura
Graphys, Iași, 2008.

9 McLuhan este cunoscut pentru bate expresiile „mediul este mesajul” și „satul global”,
precum și pentru estimarea World Wide Web aproape treizeci de ani înainte de a fi inventat.

10 Bob Moorehead, poezia „Paradoxul zilelor noastre”



PROCESUL DE IMPLEMENTARE A STANDARDELOR DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Prof. Sanda Mariana Turturean Școala Gimnazială Verești,
secretar Adriana Blaga, Școala Gimnazială Verești

Scopul standardelor de control intern managerial
Scopul standardelor prevăzute prin O.S.G.G. nr 600/2018 este de a crea un model de

control intern managerial uniform şi coerent, ele definind un minimum de cerințe generale de
management, pe care toate entităţile publice trebuie să le urmeze.1

 Standardele sunt grupate pe cinci componente ale controlului intern managerial2: Mediul
de  control;  Performanțe  si  managementul  riscurilor;  Activitățile  de  control;  Informarea  și
comunicarea; Evaluare și audit.

Mediul  de control  acoperă  competențele  profesionale ale  angajaților,  valorile  etice,
scopul și sarcinile, drepturile și responsabilitățile fiecărei unități .

Performanța managementului riscurilor – stabilirea și monitorizarea punerii în aplicare a
sarcinilor, crește posibilitatea de realizare a obiectivelor unității prin identificarea riscurilor,
analiza de risc, reacția la risc și remedierea acțiunii, identificând oportunitățile, amenințările
legate de planurile operaționale.

Activitățile  de  control   -  constituie  un  răspuns  la  un  risc  specific  pe  care  unitatea
intenționează să-l reducă prin documentarea sistemului de control precum și  mecanismele de
control ale sistemului.

Informarea și comunicarea -  se creează unsistem informațional adecvat și un sistem de
raportare privind punerea în practică a planului managerial, a bugetului, a utilizării resurselor
și  a  gestionării  documentelor,  rapoartele   financiare  trebuie  să  fie  corecte,  complete  și
furnizate la timp pentru întocmirea situațiilor contabile anuale.

Evaluare și audit-  sunt monitorizate riscurile inerente și  expunerile la risc .
Cele 16 de standard prevăzute în O.S.G.G. nr 600/2018, sunt grupate în cinci domenii

după cum urmează:
 Mediul de control
Standardul 1 – Etică, Integritatea
Standardul 2 – Atribuții, Funcții, Sarcini
standardul 3 – Competență, Performanță
standardul 4 – Structura organizatorică
Performanțe și managementul riscului
standardul 5 – Obiective
standardul 6 – Planificarea
standardul 7 – Monitorizarea performanțelor
standardul 8 – Managementul riscului
Activități de control
standardul 9 – Proceduri
standardul 10 – Supravegherea
standardul 11 – Continuitatea activității
Informarea și comunicarea
standardul 12 – Informarea și Comunicarea
standardul 13 – Gestionarea documentelor

1Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,III
2Ordinul  Secretarului  General  al  Guvernului  nr.  600/2018  pentru  aprobarea  Codului  controlului  intern
managerial al entităților publice
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standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară
Evaluare și audit
standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial
standardul 16 – Auditul intern
 

Mediul de control - Standardul 1 – Etică, integritatea
Conform O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial,

acest standard stabileşte   activităţile pe care conducerea şcolii trebuie să le efectueze pentru
asigurarea unui climat etic în cadrul unităţii şcolare, pentru a evita actele de corupţie, evitarea
conflictelor, prevenirea fraudelor şi semnalarea neregularităţilor.

Directorul  unităţii  şcolare  propune  Consiliului  Profesoral   să  desemneze  membrii
comisiei de etică după care emite decizia cu componenţa Comisiei de etică, care va fi formată
din  5-  7  membri,  ce  va  funcţiona  în  subordinea  Consiliului  Profesoral,  comisie  care  va
elabora Codul de etică profesională.

Conducerea şcolii va  adopta codul de etică, care va fi comunicat tuturor salariaților, va
dezvolta şi implementa proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de
interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

Pentru o comunicarea deschisă, între salariaţi se desemnează un consilier de etică, care va
monitoriza dacă normele de conduită prevăzute în codul de etică sunt respectate. 

 Codul  instituie  un  ansamblu  de  valori,  principii  și  norme  de  conduită  menite  să
contribuie  la  coeziunea  instituțională  și  a  grupurilor  de  persoane  implicate  în  activitatea
educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție după
reguli corecte3.

Codul  de  etică  are  menirea  de  a  contribui  la  îmbunătățirea  continuă  a  procesului  de
formare  profesională,  morală  și  civică,  să  fie  întocmit  în  conformitate  cu  prevederile
Constituției  României,  ale  legislației  în  domeniul  educației  și  al  muncii,  cu  respectarea
drepturilor  omului.  Codul  de  etică  arată  angajamentul  conducerii  şcolii  și  a  tuturor
departamentelor de a respecta normele eticii din mediul preuniversitar fiind  un îndreptar, un
ghid al comportamentului care sprijină libertatea și autonomia fiecărui membru al comunităţii
si  cultivă  responsabilitatea  individuală.  Codul  de etică  va fi  trecut  și  în Regulamentul  de
organizare şi funcţionare.

Conducerea școlii trebuie să supravegheze comportamentul salariaților din subordine, și
să trateze în mod adecvat orice abatere de la codul de conduită. Acțiunea de semnalare de
către  salariați  a  neregularităților  trebuie  să  aibă  un  caracter  transparent  pentru  eliminarea
suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

Salariații care semnalează neregularități de care, direct sau indirect, au cunostință sunt
protejați împotriva oricăror discriminari, iar managerii au obligația de a întreprinde cercetările
adecvate,  în scopul elucidării  celor semnalate  și de a lua,  daca este cazul,  măsurile  ce se
impun.

Scopul Codului de Etică este :
- identificarea și respectarea valorilor fundamentale care stau la baza educației;
- stabilirea unui pachet de standarde de conduită profesională; 
- să  se  ofere  o  mai  mare  claritate  responsabililor  și  acțiunilor  persoanelor  implicate  în

activitatea educațională.

Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini
La nivelul fiecărui compartiment din unitatea școlară sunt stabilite atribuțiile, funcțiile și

sarcinile  fiecărui  salariat,  pentru  îndeplinirea  obiectivelor.  În  acest  sens  se  vor  întocmi  și
actualiza  permanent  documentele  privind  misiunea  școlii,  regulamentele  interne  şi  fişele

3
O.M.E.N nr. 4.831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar,art 2
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posturilor,  în  care  sunt  cuprinse  activităţile  şi  resursele  necesare  pentru  îndeplinirea
obiectivelor care vor fi aduse la cunoștința personalului.Pentru a putea monitoriza gradul  de
îndeplinire  a  atribuțiilor,  funcțiilor  și  sarcinilor,  se  vor  elabora  indicatori  de  performanţă
asociaţi activităților.

Standardul 3 – Competență, performanță
Conducerea unității  școlare asigură ocuparea posturilor  de către  persoane competente,

cărora le încredinţează sarcini potrivit competenţelor şi asigură condiţii pentru îmbunătăţirea
pregătirii profesionale a salariaților4.

Performanţele  profesionale ale salariaților  sunt evaluate  anual  în raport  cu obiectivele
postului așadar prin implementarea Standardului 3 – Competență, Performanță, se asigură:
 - perfecționarea pregătirii profesionale a personalului pentru îmbunătățirea cunoștințelor și
aptitudinilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor;
 - evaluarea performanțelor salariaților și identificarea nevoilor de perfecționare.

Comisia  de monitorizare  a sistemului de control intern managerial  va  identifica nevoile
de perfecţionare  a  pregătirii  profesionale  a  personalului;  va elabora   planurile   anuale  de
pregătire profesională; va  identifica  formatorii și formele de perfecționare care corespond
nevoilor personalului, monitorizând participarea personalului la programele de perfecționare
selecționate și va evalua performanțelor profesionale individuale ale salariaților.

Comisia SCIM centralizează Rapoartele de evaluare,  le verifică și le supune aprobării
conducătorului  instituției,  în  vederea  monitorizării  gradului  de  îndeplinire,  elaborându-se
indicatorii de performanţă asociaţi.

Standardul 4 – Structura organizatorică
Structura organizatorică trebuie stabilită în concordanță cu misiunea şi cu scopul unității,

astfel încât să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților şi să
servească  realizării  în  condiţii  de  economicitate,  eficienţă  și  eficacitate  a  obiectivelor
stabilite5.

Pentru realizarea în bune condiții de eficiență și eficacitate a obiectivelor este necesar ca
comisia de monitorizare să elaboreze Organigrama școlii și Statul de Funcții, să definească
competențele, responsabilitățile, sarcinile și obligațiile și să informeze salariații în scris despre
structura, conținutul Organigramei și al Statului de Funcții. 

Pentru a se adapta permanent la modificările legislative, organigrama și statul de funcții
trebuie  actualizate  /  adaptate  fiecărei  modificări  legislative,  competenţa,  responsabilitatea,
sarcina şi obligaţia de a raporta sunt atribute asociate postului; ele trebuie să fie bine definite,
clare, coerente şi să reflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor școlii.

Delegarea  atribuțiilor se poate realiza prin Regulamentul de organizare şi funcţionare,
fişele posturilor şi prin decizii de a îndeplini anumite operaţiuni și responsabilități.

Performanțe și managementul riscului -  Standardul 5 – Obiective
Conducerea școlii  stabileşte obiectivele generale  astfel  încât acestea să fie corelate cu

misiunea  și  scopurile  unității  și  cu  respectarea  principiilor  de  economicitate,  eficiență  și
eficacitate, transpune obiectivele generale în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru
fiecare activitate şi le comunică salariaţilor.

Se vor stabili activităţile individuale pe fiecare salariat,  obiectivele specifice la nivelul
fiecărui  compartiment  prin  planificarea  resurselor  în  concordanţă  cu  actele  normative
aplicabile  astfel  încât  să  răspundă  pachetului  "SMART"  (specifice,  măsurabile,  adecvate,
realiste,  cu termen de realizare).  Stabilirea  obiectivelor  este  în  competenţa  conducerii,  iar
4
Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,pg 19

5Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,pg 19
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responsabilitatea  realizării  acestora  este  atât  a  conducerii,  cât  şi  a  salariaţilor.  După
reevaluarea obiectivelor  stabilite  de către compartimente se întocmesc  planuri  anuale sau
multianuale, în conformitate cu prevederile legale care reglementează activitatea instituţiei, în
care sunt cuprinse activităţile şi resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.

Standardul 6 – Planificarea
Având în vedere că planificarea este un proces continuu, cu caracter dinamic,  care se

concretizează în elaborarea şi aprobarea planurilor şi programelor de activitate în funcţie de
obiectivele  stabilite,  Comisia  de  monitorizare  trebuie  să   stabilească  :  resursele  necesare
pentru realizarea obiectivelor; să aloce şi repartizeze resursele pe activităţi, în scopul realizării
obiectivelor  specifice  ale  compartimentelor;  să  verifice  concordanţa  dintre  obiectivele
specifice  stabilite  la  nivelul  compartimentelor  şi  planurile  de  activitate;  să  actualizeze
planurile în funcţie de schimbarea legislaţiei, a obiectivelor, a resurselor sau a altor elemente
ale procesului de planificare.

 Cu aprobarea directorului  unității  de învățământ  comisia SCIM va elabora  un  plan
multianual şi anual de activităţi, care este monitorizat şi actualizat periodic.

Prin  implementarea  acestui  standard  se  asigură  atingerea  obiectivelor  instituţiei  cu
resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu se realiza să fie minime. 

Standardul  7  –  Monitorizarea  performanțelor  -  Conducătorii  compartimentelor
monitorizează  performanţele  activităţilor  aflate  în  coordonare,  prin elaborarea  unui  sistem
adaptat dimensiunii și specificului activității compartimentului6.

Monitorizarea  performanţelor  activităţilor  desfășurate  se  realizează  la  nivelul  fiecărui
compartiment în vederea informării conducerii privind  realizarea obiectivelor propuse.

Este necesar  un sistem adecvat de indicatori de performanţă pentru activităţile măsurate
și  efectuarea  de raportări  sistematice asupra activităţilor  planificate,  care vor fi  prezentate
conducătorului instituţiei în vederea evaluării performanţelor care va dispune măsuri corective
în cazul în care constată eventuale abateri de la obiective.

Conducătorii  compartimentelor  se  asigură  că  este  stabilit  cel  puţin  un  indicator  de
performanţă pentru obiectivele stabilite şi activităţile prevăzute în plan cu ajutorul căruia se
monitorizează și raportează realizările.

 Pe  baza  indicatorilor  stabiliţi,  se  elaborează  anual  o  raportare  privind  monitorizarea
performanţelor, care poate fi inclusă într-un raport mai amplu precum un raport de activitate
sau alt document de raportare al școlii.

Pe  baza  raportărilor  anuale  pentru  monitorizarea  performanţelor  primite  de  la
compartimente,  se întocmește  o informare  privind monitorizarea  performanţelor  la  nivelul
unității școlare către conducătorului acesteia.

Datorită  implementării  acestui  standard  se  asigură  monitorizarea  permanentă  a
performanţelor  unității  școlare și  se identifică abaterile  de la  obiectivele  propuse şi  luarea
măsurilor corective.

Standardul  8  –  Managementul  riscului  -  Managementul  riscului  este  un  proces
continuu  si  ciclic  bazat  pe  activități  de  control  și  monitorizare  permanentă,  ceea  ce
presupune7:
- stabilirea obiectivelor instituției corespunzator nivelelor ierarhice ale acesteia;

6Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,pg 24

7
Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,p 25

4



- identificarea  riscurilor  care  pot  afecta  realizarea  obiectivelor,  respectarea  regulilor  și
regulamentelor, încrederea în informațiile financiare, protejarea bunurilor, prevenirea și
descoperirea fraudelor; 

- definirea categoriilor de riscuri precum și a riscului inerent, riscului rezidual și apetitului
pentru risc; 

- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze și a mărimii impactului acestuia; 
- monitorizarea și  evaluarea  riscurilor,  precum și a  gradului  de adecvare  a controalelor

interne. 
Riscul  este  o  situație,  o  acțiune  cu  impact  nefavorabil  asupra  instituției  de  a  realiza

obiectivele,  gestionarea  riscurilor  bazându-se   pe  analiza  factorilor  de  risc  care  permite
personalului  de  conducere  să  cunoască  riscurile  ce  ar  fi  posibil  să  afecteze  atingerea
obiectivelor. 

Principalele obiective ale managementului riscului sunt8: 
- să mențină amenințările in limitele acceptabile;
- să ia decizii adecvate de exploatare a oportunităților;
- să contribuie la îmbunătățirea globală a performanțelor. 

Gestionarea riscurilor este un proces dinamic de identificare și monitorizare permanentă a
riscurilor cu impact pozitiv sau negativ, asupra activității și a rezultatelor9.

Conducerea școlii trebuie să realizeze o analiză referitoare la activitățile desfășurate în
cadrul școlii pentru atingerea obiectivelor și să elaboreze planuri corespunzatoare de prevenire
a  riscurilor  precum și  asupra  responsabililor  de  risc  care  să  gestioneze  riscurile  aferente
acestor obiective.

Responsabilii cu riscurile identifică și evaluează riscurile, stabilind strategia de gestionare
a  riscurilor,  monitorizarea  implementării  măsurilor  de  control,  revizuirea  și  raportarea
periodică a acestora.

Responsabilii cu riscurile colectează riscurile aferente activităţilor, identifică strategia de
risc, elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor, propune măsuri de control și
monitorizează implementarea acestora. 

Riscurile de pe fiecare compartiment vor fi trecute în Registrul de riscuri pe unitate după
modelul din  Anexa  nr 1 din O.S.G.G. nr 600/2018.

Principalele categorii de riscuri sunt10: 
a) Riscuri de organizare - apar în lipsa unor responsabilități precise, documentație insuficientă
sau neactualizată;
b) Riscuri operaționale – pot să apară datorită  lipsei unui control asupra operațiilor cu risc
ridicat și anume neînregistrarea în evidențele contabile; 
c)  Riscuri  financiare  -  apar  din  cauza  nedetectării  operațiilor  cu  risc  financiar,  plăți
nesecurizate;
 d) Alte riscuri pot apărea datorită  schimbărilor legislative. 

Prin implementarea  acestui standard se asigură identificarea, evaluarea, gestionarea și
raportarea riscurilor iar acțiunile principale în ceea ce privește implementarea standardului
prevăd: 
-  identificarea  și evaluarea riscurilor asociate  obiectivelor;  �

-  tratarea riscurilor; � �

-     stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate; 

8https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/07/Metodologia-de-management-al-riscurilor-2018.pdf
9Boghean Florin, Dezvoltarea sistemului de control managerial -soluția pentru o guvernanță eficientă,Ed Didactică și Pedagogică,București, 
2014, pg 137
10https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/07/Metodologia-de-management-al-riscurilor-2018.pdf
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-  întocmirea și actualizarea Registrului riscurilor la nivelul compartimentelor și unității; �

-  întocmirea planului privind implementarea măsurilor de management al riscurilor.�
Activitatea  de  gestionare  a  riscurilor  constituie  o  preocupare  importantă  pentru

managementul instituției, cuvântul risc având semnificația incertitudii ca un eveniment care
afectează realizarea obiectivelor să se producă11.

Activități de control - Standardul 9 – Proceduri
Unitatea  școlară  are obligaţia să elaboreze  şi să actualizeze procedurile operaţionale

pentru activităţile derulate în cadrul instituției, proceduri ce  vor fi difuzate tuturor angajaţilor,
în vederea aplicării.

Comisia  SCIM  împreună  cu  persoanele  din  cadrul  compartimentelor  desemnate  să
întocmească/actualizeze  procedurile  operaţionale  vor  proceda  la  identificarea  activităţilor
procedurabile,  urmând  să  monitorizeze  elaborarea/revizuirea,  aprobarea  şi  difuzarea
procedurilor operaţionale.
Pentru ca procedurile să devină instrumente eficace de control intern, acestea trebuie12:
- să fie precizate în documente scrise (proceduri documentate);
- să se refere la toate procesele şi activităţile importante;
- să asigure o separare corectă  a funcţiilor  de iniţiere,  verificare,  avizare  şi  aprobare a

operaţiunilor;
- să fie simple, complete, precise şi adaptate proceselor şi activităţii procedurate;
- să fie actualizate în permanenţă;
- să fie aduse la cunoştinţă personalului implicat.

Datorită implementării  acestui standard se asigură continuitatea activităţii,  indiferet  de
fluctuaţia de personal; actualizarea permanentă a procedurilor operaţionale în concordanţă cu
modificările legislative şi pentru atingerea obiectivelor instituţiei.

Pentru  aplicarea  unitară  la  nivelul  unităților  de  învățământ  preuniversitar  procedurile
operaționale se vor întocmi conform Instrucțiunii M.E.N. Nr. 1 /2018 privind aplicarea unitară
la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri, prevăzut  în
Codul controlului intern managerial  al entitîților publice, aprobat prin Ordinul Secretarului
General al Guvernului nr. 600/2018.

Standardul 10 – Supravegherea
Directorul școlii verifică şi aprobă munca salariaţilor, dă instrucţiunile necesare pentru a

minimiza erorile, a elimina frauda, a respecta legislaţia şi pentru a veghea asupra înţelegerii şi
aplicării instrucţiunilor.

Conducerea  școlii trebuie să efectueze controalele de supraveghere, pentru a se asigura
că procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu, și care pot avea ca
efect luarea unor măsuri corective în ceea ce priveşte munca depusă de salariaţi.

Activitățile  desfășurate în cadrul instituției  trebuie să respecte  procedurile  existente  și
prevederile legale în vigoare care le sunt aplicabile, supravegherea activităţilor fiind adecvată,
în măsura în care  fiecărui salariat i se comunică atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de
competenţă atribuite.

În acest mod, conducătorul instituției ia la cunoștință despre toate operațiunile întreprinse
de personalul  instituției  pe care  o conduce,  fiind  în permanență  la  curent  cu procesele  și
mecanismele funcționării instituției.

11 Boghean  Florin,  Dezvoltarea  sistemului  de  control  managerial  -soluția  pentru  o  guvernanță  eficientă,Ed
Didactică și Pedagogică,București, 2014, pg 137
12

Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,p 27
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Prin implementarea acestui standard conducerea școlii  monitorizează modul de realizare
a activităților  cu expunere  la  risc,  pentru a putea preveni  efectul   negativ  al  unor situații
nefavorabile asupra bunei funcționări a unității școlare.
Supravegherea activităţilor este adecvată, în măsura în care13:
- fiecărui  salariat  i  se  comunică  atribuţiile,  responsabilităţile  şi  limitele  de  competenţă

atribuite;
- se evaluează sistematic activitatea fiecărui salariat;
- se aprobă rezultatele activităţii în diverse etape de realizare a acesteia.

Conducerea școlii iniţiază, aplică şi dezvoltă instrumente adecvate de supervizare și control
a proceselor și activităţilor, în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență,
eficacitate, siguranță și legalitate.

Standardul 11 – Continuitatea activității
Conducerea școlii   stabileşte  măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea unității  să

poată continua în orice moment şi în orice situaţie iar Comisia SCIM va trebui să:
- identifice  situaţiile  generatoare  de  întreruperi  de  activitate,  care  afectează  atingerea

obiectivelor propuse;
- elaborareze planul de asigurarea a continuităţii activităţii;
- stabilească   şi  aplice  măsurile   pentru asigurarea  continuităţii  activităţii,  astfel  încât  să

poată fi îndeplinite obiectivele propuse; 
- instruiască  personalul  pentru  aplicarea  măsurilor  prevăzute  în  planul  de  asigurarea  a

continuităţii activităţii. 
Conducătorii  compartimentelor  inventariază  situaţiile  generatoare  care  pot  conduce  la

discontinuităţi în activitate şi întocmesc un plan de continuitate a activităţilor care trebuie să
fie  cunoscut,  accesibil  şi  aplicat  în  practică  de  salariaţii  care  au  stabilite  sarcini  şi
responsabilităţi în implementarea acestuia14.

Situaţiile  curente  generatoare  de  discontinuităţi  sunt:  fluctuaţia  personalului;  lipsa  de
coordonare;  management  defectuos;  fraude;  distrugerea  sau  pierderea  documentelor;
disfuncţionalităţi în funcţionarea echipamentelor din dotare.

În  vederea  asigurării  continuităţii  activităţii,  trebuie  acționat  prin  delegare,  în  cazul
absenţei temporare; angajarea de personal în locul celor pensionaţi; achiziţii pentru înlocuirea
unor echipamente necorespunzătoare din dotare.

Prin implementarea acestui standard  sunt inventariate situaţiile generatoare de întreruperi
în derularea unor activităţi și sunt stabilite şi aplicate măsuri pentru asigurarea continuităţii
activităţii.

Informarea și comunicarea - Standardul 12 – Informarea și comunicarea
Pentru implementarea acestui standard trebuie stabilite informațiile aferente activităţilor

derulate  de către  unitatea  școlară  precum informaţiile  clasificate  și  informaţiile  de interes
public.

Trebuie să se stabilească  canalul  de informare, a traseului pe care circulă informaţiile,
atât pentru angajaţii școlii, cât şi pentru persoanele din afara școlii; informațiile să fie postate
pe pagina de internet a școlii; transmiterea informaţiilor prin poştă electronică și  transmiterea
informaţiilor prin poştă în cazul răspunsurilor la petiţii. 

Calitatea informaţiilor şi comunicarea eficientă sprijină conducerea școlii şi salariații la
îndeplinirea  sarcinilor,  responsabilităţilor  şi  la   atingerea  obiectivelor  inclusiv  a  scopului
privind controlul intern managerial.

13
Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,p 29

14
Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,p 30
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Informaţia trebuie să beneficieze de o circulaţie rapidă, în toate sensurile, să fie corectă,
credibilă, clară, completă, oportună, utilă, uşor de înţeles şi receptat.

Se  stabilesc  fluxurile  și  canalele  de  comunicare  pentru  transmiterea  eficace  a
informaţiilor, datelor, se reevaluează periodic cerinţele de informaţii stabilind dimensiunea şi
sursele de informaţii care corespund satisfacerii nevoilor de informare a școlii15.

Prin implementarea acestui standard se asigură: informarea personalului de conducere şi a
personalului de execuţie pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ; informarea persoanelor
interesate  de serviciile  publice furnizate  de către  școală;  protecţia  informaţiilor  clasificate;
transparenţa  decizională;  elaborarea  procedurilor  operaţionale  care  să  descrie  modul  de
realizare a schimbului de informaţii în interiorul unității școlare.

Standardul 13 – Gestionarea documentelor
Directorul  unității  școlare   organizează  şi  gestionează  procesul  de  creare,  revizuire,

organizare,  stocare,  utilizare,  identificare  şi  arhivare  a  documentelor  interne  şi  a  celor
provenite din exteriorul școlii, oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi
accesibilitate conducerii şi salariaților, precum şi terţilor abilitaţi16.

Se  va  elabora  Procedura  operaţională  privind  primirea/expedierea,  înregistrarea  şi
arhivarea  corespondenţei;  Procedura  operaţională  privind  manipularea  şi  depozitarea
informaţiilor clasificate și  Nomenclatorul arhivistic. Comisia SCIM va aduce  la cunoştinţă
personalului  legislaţia   privind  corespondenţa  şi  arhivarea  corespondenţei,  organizarea
sistemului de evidenţă a corespondenţei; inventarierea anuală sau periodică a documentelor;
selecţionarea documentelor; păstrarea şi utilizarea documentelor;  arhivarea corespondenţei.

Procesul  de  primire,  înregistrare  şi  expediere  a  documentelor,  la  nivelul  fiecărui
compartiment se va face obligatoriu printr-o evidenţă a documentelor primite şi expediate și
va fi monitorizat de către conducerea unității școlare.

De  asemenea  este  necesar  implementarea  măsurilor  de  securitate  pentru  protejarea
documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului, cât și măsuri de respectare
a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară
Conducătorul  compartimentului  financiar  -  contabil  are  obligața  să  asigure  calitatea

informaţiilor şi datelor contabile utilizate la realizarea situaţiilor contabile, întocmind situaţiile
financiare anual, însoţite de rapoarte în care se prezintă obiectivele și   rezultatele.

Directorul școlii asigură buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de control
intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea
situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la
timp și este responsabil  de organizarea şi ţinerea la zi  a contabilităţii  şi de prezentarea la
termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea sa, precum
şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate
sub controlul său.17

După întocmirea  situațiilor  financiare anuale trebuie  efectuat  obligatoriu  inventarierea
generală a elementelor de activ și de pasiv și a celorlalte bunuri și valori aflate în gestiune și
administrare, potrivit normelor legale în vigoare. Se va depune la Trezorerie bilanțul contabil
și contul de execuție bugetară pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților de casă, a
soldurilor  conturilor  de  disponibilități,  care  trebuie  să  coincidã  cu  cele  din  conturile
corespunzătoare deschise.

15http://www.scmi-educatie.ro/media/2823/GHID-SCMI.pdf
16Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,pg 33

17
Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,pg 34
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Un  exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale se depun la organul ierarhic
superior, la termenele stabilite de acesta.

Pentru a putea implementa standardul trebuie ținută la zi contabilitatea unității școlare,
prezentate la termen situațiile financiare asupra patrimoniului și efectuarea execuției bugetare.

Evaluare  și  audit  -  Standardul  15  –  Evaluarea  sistemului  de  control
intern/managerial

Pentru autoevaluarea  sistemului  de control  intern  managerial  se  parcurg  următoarele
etape18:
a) se convoacă comisia de monitorizare în vederea realizării autoevaluării sistemului propriu
de control intern managerial;
b) se completează Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial, 
c) se întocmește situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, 
d) se întocmește situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului
de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie ;
e)  conducătorul  unității  elaborează  anual  un  raport  asupra  sistemului  de  control  intern
managerial, ca bază pentru un plan de acţiune care să conţină zonele vulnerabile identificate,
instrumentele  de  control  necesar  a  fi  implementate,  măsuri  şi  direcţii  de  acţiune  pentru
creşterea capacităţii controlului intern managerial în realizarea obiectivelor19 .

Standardul 16 – Auditul intern
Conducerea  școlii  înființează  un  compartiment  de  audit  intern,  organizat  cu  scopul

îmbunătățirii managementului școlii prin activități de asigurare și consiliere și care să asigure
evaluarea activităţilor desfăşurate pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea
sistemului de control intern managerial.

Compartimentele  de  audit  intern  înființate  la  unitățile  de  învățământ  preuniversitar
realizează sarcinile de audit pentru întreaga activitate economico-financiară din unitatea în
care funcționează și din unitățile arondate acesteia, după caz, indiferent de sursa de finanțare -
buget de stat, buget local, venituri proprii etc20.

Auditul intern ajută instituţia să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică
şi metodică ce evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului  de conducere
bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a procesului de administrare, având ca obiectiv
verificarea  responsabilităţilor  personalului  şi  modul  în  care  acesta  şi  le  respectă,  dând
recomandări în acest sens. 

O  piedică   în  implementarea  sistemului  de  control  intern  managerial  în  unitățile  de
învățământ o constituie lipsa compartimentului de audit și a consilierului juridic, însă având în
vedere dimensiunea relativ redusă a unităților de învățământ ordonatoare de credite, aceste
posturi nu se pot justifica.

Managementul  este  acel  proces  prin  care  se  îndeplinesc  obiectivele,  prin  utilizarea
oamenilor, spaţiilor, materialelor, având un caracter ciclic, fiind considerat o artă deoarece
managerul  trebuie  să  pună  în  practică  cunoștințele  acumulate  pe  lângă  cunoştinţele  de
specialitate  și  să  reușeacă  adaptarea  sistemelor,  metodelor,  tehnicilor  de  management   la
condiţiile concrete ale obiectivului condus.

18Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018
19Codul controlului intern managerial al entităților publice , O.S.G.G.nr .600/2018,pg 35

20
Ordin   nr. 3792 din 22 mai 2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de

audit public intern în structura MEN
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 Scopul standardelor de control este de a crea un model de control intern managerial
uniform și coerent și să facă posibilă evidențierea rezultatelor unității școlare și a evoluției
sale.

Bibliografie:
Ordinul  Secretariatului  General  al  Guvernului  nr.  600/2018  privind  aprobarea  Codului
controlului  intern managerial  al  entităţilor  publice;  Codul  controlului  intern managerial  al
entităților publice 
O.M.E.N nr. 4.831/2018 privind aprobarea Codului - cadru de etică al personalului didactic
din învățământul preuniversitar;
Ordin   nr.  3792  din  22  mai  2002  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  și
exercitarea activității de audit public intern în structura MEN;
Boghean Florin, Dezvoltarea sistemului de control managerial -soluția pentru o guvernanță
eficientă,Ed Didactică și Pedagogică,București, 2014;
Instrucțiunea MEN nr.  1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ
preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al
entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/07/Metodologia-de-management-al-
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EDUCATORII, IMPORTANȚI PROFESIONIȘTI AI SOCIETĂȚII ÎN TIMPUL
PANDEMIEI (PLEDOARIE PENTRU NOUA REALITATE EDUCAȚIONALĂ)

Prof. Daniela Mariana Busuioc
Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava

Sistemul  de  învățământ  actual  pe  plan  mondial  se  află  la  o  mare  răscruce.  Este
necesară și vitală o nouă realitate educațională. Învățământul clasic nu mai funcționează pe
de-a-ntregul pe vechile coordonate. Și societatea în ansamblu se redefinește în căutarea unor
noi forme de adaptare și supraviețuire. Paradigmele educației se modifică în această perioadă
de criză pandemică, necesitând stringent o nouă cultură educațională. Se pare că vina este a
sistemului învechit ce scârțâie din încheieturi.

Științele  educației  și-au  spus  cuvântul  după  un  îndelungat  proces  de  diagnoză  și
prognoză. Încă din secolul trecut, constructivismul (Piaget), arta de a gândi (Vigotsky), teoria
inteligențelor multiple (Gardner) și mai aproape, teoria inteligenței emoționale (Goleman) și a
inteligenței  multifocale  (Cary),  toate  au  atenționat  și  apoi  au  dat  startul  pentru  ”clasa
viitorului”. Științele educației autohtone au făcut retrospective și au deschis perspective prin
analizele renumiților George Văideanu, Constantin Cocoș, Sorin Cristea și ale altor specialiști
ce  au  turat  motoarele  gândind  școala  viitorului.  Cu  afecțiune  confraternă  s-au  adăugat
comunitățile  de  profesioniști  vocaționali  și  vibraționali  conștienți  că  ”cei  ce  educă  vor
schimba lumea” prin noile politicile educaționale. Și cum ne trăim viața și cariera între online
și offline, școala s-a aliniat din mers pentru că educația este un sistem viu care cere combustia
energetică a celor patru piloni: educator, părinte, elev, angajator. Mesajele încurajatoare au
găsit terenul fertil: ”Dezvoltă liderul din tine” (Maxwel); ”Captivează-ți elevii în online mai
ceva  decât  în  clasă”  (SELLfication);  ”Jurnal  din  vremea  pandemiei”.  Un  mic  tratat  de
îndreptare și împlinire care  este focusat pe succes în epoca digitalizării, când vorbim despre
arta și știința educației.

Școala este o mică lume care lucrează cu ființe umane complexe pe care le privim nu
doar cu ochii fizici, ci și cu cei ai inimii. Timpul de astăzi al școlii în care se vorbește de
schimbarea paradigmei de revoluționare a educației prin accentul pus pe unii piloni esențiali
în  raportul  informare−formare,  concluzionează  că  educația  trebuie  să  aibă  un  puternic
ingredient  emoțional.  Inteligența  emoțională  și  igiena  psihică  sunt  necesare  mai  mult  ca
oricând în această epocă tehnologizată și tehnodigitalizată. Și în hibrid, și in online, mai mult
se informează decât se  formează

”Matematica emoției nu dă niciodată restul zero și nu respectă regula logică. În această
matematică înveți că atunci când împarți,  de fapt înmulțești:  când înveți  să pierzi,  nu poți
decât să câștigi; iar când înveți să dai, practic primești” (Augusto Cury, Copii străluciți, elevi
fascinanți, pg. 83).

Suntem conștienți că educația trece printr-o criză fără precedent și că, dacă nu o oprim,
ajungem la faliment. Este necesar mai mult ca oricând un nou model educațional. Profesorul,
stâlp al școlii clasice,  trebuie să devină stâlp al școlii  vieții.  ”Profesorii știu că a lucra cu
emoțiile este un proces mai complex decât lucrul cu cele mai complicate calcule de fizică și
matematică. Emoția îi transformă pe cei bogați în săraci… pe cei puternici în ființe fragile”
(Augusto Cury,  Părinți străluciți,  profesori fascinanți). Deci, nu doar informația și cogniția
adunate ca într-o bancă de date, ci și educația și cultura educațională care provoacă emoții
pozitive scutind de traume emoționale formează întregul. Pentru că epoca informațională a
adus cu sine și acel SGA − sindromul gândirii  accelerate − care generează nevoia de noi
stimuli  pentru  liniștirea  minții  și  concentrare,  pentru  depășirea  hipersensibilității  și,
deopotrivă, a insensibilității emoționale. ”Emoții, emoții, emoții… Se află peste tot în jurul



nostru, le trăim, le vedem la cei din jur, ne schimbă viața dar, prin studii de caz, ne oferă
soluții  concrete  la  problemele  ridicate  de  întregul  ansamblu,  de  raporturi  sociale:
profesor−elev, manager−subordonat, părinte−copil etc” (Ion-Ovidiu Pânișoară).

Cultura informațională versus cultura emoțională.  În epoca vaccinării  anticovid,  nu
este și nici nu ar putea fi un vaccin pentru educarea emoției. Acest proces îndelung, meticulos
și  personalizat  trece  prin  reușite  și  eșecuri,  prin  conflicte,  efort  de  cunoaștere  și
autocunoaștere,  însingurări și crize existențiale,  prin rătăciri  și regăsiri,  prin îmbătrânire și
reîntinerire, prin vindecarea depresiei având ca antidot combustibilul cunoașterii și fericirii,
pentru că viața în general și viața de școlar în special, trece prin furci caudine și nenumărate
trepte. Or, stimulii  vin, în principal și de cele mai multe ori,  de la educatorii  care cunosc
sufletul uman și-l sprijină pe parcursul educațional și nu numai, pregătindu-l pentru viață.
Există o zonă de conexiune emoțională care unește elevi și educatori făcându-i prieteni pe
viață. Și să nu uităm cât timp este necesar și educatorului care la rândul său este și el angrenat
sau antrenat în propria familie și în comunitate. Cine de la cine învață? Cine este mulțumitul
și  cine  mulțumitorul?  Care  sunt  satisfacțiile  celui  care  a  investit  încredere  și  speranță  în
eludarea cazurilor dificile?

Educatorul este un ostenitor mut dar în același timp un actant extraordinar. Ba chiar un
modest erou care nu se laudă, nu-și caută merite deosebite. El reprezintă  sarea pământului
atât de necesară actului educațional. Omul de la catedră și-a schimbat locul. Este omul din
online,  la  fel  de  bucuros  și  de  sensibil  la  revederea  cu  elevii  săi.  Tresărirea  și  vibrația
emoțională  se  resimte  oricum,  chiar  dincolo  de  ecranul  despărțitor.  E  o  despărțire  care
apropie. Educatorul vede și-l simte alături pe cel mic, apoi pe școlarul din clasele primare
devenit în timp gimnazist, apoi  licean, apoi student, familist, cetățean, profesionist. Frumoasă
devenire. Păcat de unii învinși. Puțini, dar dureros.

Cu mult ghidaj prin jocuri pentru copii, convorbiri,  exerciții și soluții,  cu un întreg
ansamblu pentru educarea emoțiilor în raportul educator−educat, s-au făcut pași importanți în
cunoaștere  și  autocunoaștere.  Comunitatea  părinților  înțelepți  a  realizat  cu  succes
EQ−Alfabetul inteligenței emoționale care dezvoltă cunoașterea de sine și calitățile necesare
integrării  în  grup,  în  școală,  în  societate  (Florin  Alexandru).  Sau  Inside  Hero ce
conștientizează și îmbunătățește latura mentală și emoțională, conturând viața în plinătatea ei.
Sau jocul pe tablă magnetică propus de specialistul în Stiințele Educației, universitarul Ovidiu
Pânișoară, Provocarea emoțiilor care pedalează pe coordonatele vieții afective ca în cele Trei
fețe de care vorbea Lucian Blaga:

”Copilul râde:/ Înțelepciunea și iubirea mea e jocul”. Prin joc se pot forma oameni cu
personalitate ce deosebesc binele de rău  și adevărul de minciună. ”Dacă societatea ar plasa
educația în centrul atenției, închisorile ar deveni muzee, polițiștii ar deveni poeți iar psihiatrii
ar deveni muzicieni, procurorii, filosofi iar generalii, cultivatori în grădină” (Augusto Cury).

Și nu pot să nu mă opresc pentru simbolistică și încărcătură emoțională la parabola
aceluiași autor citat anterior, brazilianul Augusto Cury care în finalul uneia din cărți dădea
cuvântul educatorilor, celor ce, anonim, asigurau trăinicie pentru Marele Turn.

Părinții și profesorii susțineau soliditatea turnului necondiționat, doar prin dragoste,
fără a cere favoruri sau diplome de excelență. ”Dorim doar să fim împreună în inima copiilor
noștri… Dorința e să-i facem să înțeleagă că fiecare ființă umană nu e doar un număr din
mulțime,  ci  o  ființă  de  neînlocuit.  Visăm  sau  murim  învățându-i  să  navigheze  pe  apele
emoției.

”Profesia dvs va fi desființată! Vă înlocuiesc calculatoarele și tehnicile multimedia!”
Perorația  autorului  pune  însă  punctul  pe  i:  ”Fără  voi,  societatea  nu  are  nicio

perspectivă, cerul nopților noastre e fără stele, sufletul nu e sănătos, emoția noastră e lipsită de
bucurie. Lumea poate să nu vă aplaude, dar noi recunoaștem că voi sunteți profesioniștii cei
mai importanți. Maeștrii vieții”.Iar înțeleptul răspuns al educaților cuprinde în esență același

https://carturesti.ro/autor/ion-ovidiu_panisoara


binemeritat elogiu și recunoștință educatorilor de excepție: ”Dumneavoastră ne-ați schimbat
mintea iar noi vom transforma lumea”. 

Ce  mult  înseamnă  conexiunea  emoțională  dintre  educator  și  educat!  Parteneriat
educațional într-un prezent continuu. Cu rezultate dorite și vizibile.
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EVALUARE ADAPTATA PERIOADEI PANDEMIEI.
MATEMATICA CU APLICAȚII ÎN BIOLOGIE

Prof. Roxana –Delia Chitială
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Argument
Matematica și biologia pot fi combinate și pot duce la descoperiri incredibile care au

salvat și încă salvează vieți. Deși dezvoltarea biologiei nu a fost influențată în mod esențial de
dezvoltarea matematicii, în ultimele decenii este recunoscută importanța completării studiului
descriptiv  al  unor  fenomene sau mecanisme biologice  cu aspecte  legate  de  prelucrarea  și
interpretarea datelor obținute. Cea mai avansată formă a folosirii matematicii în biologie este
biologia matematică. Ea își propune modelarea matematică a proceselor biologice și studiul
modelelor  folosind  metode specifice  matematicii.  Una din  ramurile  noi  ale  biologiei  este
biomatematica. Aceasta se ocupă cu aplicarea principiilor matematice în cadrul problemelor
biologiei și medicinii.  Biomatematica este aplicată larg în cadrul altor ramuri ale biologiei
precum genetica, citologia sau epidemiologia.
Scopul activității
- Rezolvarea unor probleme de biologie cu ajutorul calculelor matematice.Evaluare adaptată
situației de pandemie.
-  Conștientizarea  importanței  matematicii  în  descoperirea  tainelor  biologiei.  Captivarea
elevilor prin jocuri de rol.
Corelațiile biologiei cu matematica

 Rezolvarea problemelor de biologie cu ajutorul matematicii.
 Exemple de situații problemă în care matematica a avut un rol esențial.

Problema 1
Calculati numărul de microtubuli centrali  și microtubuli periferici de la o colonie de

celule care prezintă 7 flageli. Fiecare flagel are 10 perechi de microtubuli( doi microtubuli
centrali și 9 microtubuli  periferici)

Problema 2
Ocelulă  somatică  se  divide  prin  diviziune  mitotică  de  3  ori.  Știind  că  între  două

diviziuni  succesive  există  interfaza,  iar  o  diviziune  celulară  prezintă  profaza,  metafaza,
anafaza și telofaza stabiliti.
a) timpul necesar diviziunii celulare știind că interfaza durează 10 minute, profaza durează  7
minute, metafaza durează 5 minute, anafaza durează 3 minute, iar telofaza durează 1 minut.
b) tipul celulor obținute în urma diviziunilor mitotice.

Concluzii
 În urma evaluării adaptate situației de pandemie elevii au ajuns la urmatoarele concluzii:
Evaluarea biologiei în contextul actual poate fi 
- Distractivă
- Interesantă
- Captivantă
 Pentru învățământul preuniversitar transferul în mediul virtual al evaluării s-a dovedit a fi
mai mult decât o provocare pasageră. Ne-a afectat profund cadența, dar mai ales  eficiența
activităților.
 Această realitate însă nu ne-a dezarmat ci ne-a întărit motivația pentru a păstra calitatea
actului educațional.



Bibliografie: Manual de biologie de clasa a IX-a , autor Elena Huțanu, Ed Didactică și 
pedagogică

  



MINIPROGRAMA - ABILITĂȚI PENTRU DEZVOLTARE – clasa a V-a

Prof. Lăcrămioara-Tatiana Clucerescu, 
Școala Gimnazială ”Dimitrie Păcurariu” Șcheia

Cuvinte  cheie:  SEL,  abilități  pentru  dezvoltare,  dezvoltare  personală,  dezvoltare
socială, servicii în folosul comunității

Argument
Necesitatea abordării acestui CDȘ vine în întâmpinarea nevoii de dezvoltare SEL a

elevilor din ciclul gimnazial prin intermediul programului  Abilități  pentru dezvoltare, să-și
dezvolte aptitudini în cele patru domenii: autodisciplina, responsabilitatea, judecata corectă și
respectul pentru ceilalți. 

În  cadrul  conferinței  despre  Meseriile  viitorului, de  Ziua  Mondială  a  Educației
(Bistrița,  2019), prof. univ. dr. Mircea Miclea,  fost  ministru al Educației,  a prezentat  cele
patru metacompetențe (”competențele care trebuie dezvoltate de familii și în școală pentru ca
tinerii de azi să facă față variantelor posibile de viitor”) care vor fi necesare pentru viitorul
copiilor  doarece  nu  cunoaștem  ceea  ce  ne  așteaptă  în  viitor,  ce  meserii  vor  exista  -
presupunându-se că aprox. 40% dintre meseriile actuale vor dispărea – și, în acest context, vor
fi  necesare competențe care să-i  ajute  să se adapteze  oricărei  situații  de viață.  Cele patru
metacompetențe  prezentate  sunt:  disciplina/autodisciplina,  mentalitatea  de  antreprenor,
autonomia și gândirea de tip designer. Observăm că programul Abilități de dezvoltare vine în
întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a elevilor și se pliază pe cele patru metacompetențe care
vor fi formate până la finalizarea studiilor.

Daniel  Goleman,  în  cartea  sa  Inteligența  emoțională, a  demolat  mitul  IQ-ului,
demonstrând că nu mai este pe primul loc pentru reușita profesională a unei persoane și Prof.
univ. dr. Mircea Miclea demonstrează acest fapt vorbind despre disciplină: „Dacă ne uităm la
studiile de specialitate, vedem că s-a comparat în ce măsură inteligența prezice reușita la final
de colegiu, gen testele finale. Și s-a constatat că, între inteligență și reușita la final de colegiu,
corelația este 0.32, dar între disciplina autoimpusă și reușita la final de colegiu, corelația este
de 0.67. Adică este de două ori mai importantă disciplina decât inteligența. De la un nivel de
inteligență mediu în sus nu inteligența este principalul predictor al reușitei, ci disciplina care
înseamnă  capacitatea  ta  de  a-ți  stabili  scopuri  și  de  a  persevera  în  atingerea  scopurilor
respective, de a duce o treabă de la început până la sfârșit, de a avea planuri, de a nu-ți trăi
viața profesională în funcție de conjuncturi, ci de a avea un plan al tău, un proiect al tău.”
https://timponline.ro/?s=Mircea+Miclea https://timponline.ro/cele-patru-metacompetente-de-
care-avem-nevoie-pentru-ceea-ce-ne-asteapta-in-viitor/ 

Abilități  pentru  dezvoltare face  parte  din  programul  LIONS  QUEST  alături  de
Abilități pentru adolescență introdus în România de Lions Clubs International Foundation –
District Lions 124 România. Curriculumul Lions Quest vine în completarea curriculei școlare
standard oferind pentru învățământul primar și gimnazial noi „modalități de a preda, integra și
consolida conceptele și aptitudinile din domeniile lingvistică, studii sociale, știință, sănătate și
învățământ”.(Ghid  universal  de  program  Lions  Quest,  pag.5)  Programa  școlară  pentru
opțional  (gimnaziu)  Abilități  pentru  adolescență a  fost  aptobat  de  MEN prin  OMEN nr.
4365/01.07.2019 și pe SITE  există și planificările calendaristice.

Conform Recomandării Parlamentului European (2006/962/EC) și Comisiei Europene
privind  competențele  cheie  pentru  învățarea  pe  tot  parcursul  vieții  și  LEN  nr.  1/2011cu
modificările  ulterioare,  opționalul  Abilități  pentru  dezvoltare contribuie  la  dezvoltarea
următoarelor competențe cheie: competențe sociale și civice, competența de a învăța să înveți,

https://timponline.ro/?s=Mircea+Miclea
https://timponline.ro/cele-patru-metacompetente-de-care-avem-nevoie-pentru-ceea-ce-ne-asteapta-in-viitor/
https://timponline.ro/cele-patru-metacompetente-de-care-avem-nevoie-pentru-ceea-ce-ne-asteapta-in-viitor/


competența de sensibilizare și de experesie culturală, competențe digitale abordând temele de
bază ale secolului  XXI, teme interdisciplinare,  prin intermediul  subiectelor:  Conștientizare
globală, Educație civică, Educație sanitară, Educație referitoare la mediu. 

„Programele Lions Quest sunt concepute pe baza unor abordări educaționale numite
învățarea socio-emoțională – SEL. SEL este un proces prin care copiii și adulții dobândesc și
aplică efectiv cunoștințe, atitudini și aptitudini necesare pentru a înțelege și gestiona emoții,
pentru  stabilirea  și  îndeplinirea  obiectivelor,  pentru  a  percepe  și  arăta  empatie,  pentru
stabilirea de relații  pozitive și luarea de decizii  responsabile.”(Ghid universal de program
Lions Quest, pag.9)

Abilități  pentru dezvoltare se adreseaza elevilor,  profesorilor si  familiei  deopotrivă
făcând  parte  din  aria  curriculară  Consiliere  și  orientare.  În  urma  cursurilor  de  formare
profesorii beneficiază de materialele pentru ciclul primar sau gimnazial - în funcție de tipul de
formare- care cuprind Ghidul universal de program, Ghidurile profesorului pentru fiecare
clasă și un CD cu materiale de exemplu: Jurnalul elevului – pentru fiecare clasă și fișe de
lucru proiectabile  Familia ca partener. În plus, pe SITE sunt materiale care pot fi utilizate
mai  ales  în  această  perioadă  în  care  au  fost  mari  provocări  în  plan  socio-emoțional.
https://lionsquest.ro/sel-resursa-in-timpul-covid-19/ 

Informații suplimentare pot fi găsite pe SITE-ul https://lionsquest.ro/ 

STRUCTURA MINIPROGRAMEI Abilități pentru dezvoltare

COMPETENȚE GENERALE –  urmăresc  formarea  abilităților/atitudinilor  de  dezvoltare
personală și socială a elevilor pe parcursul ciclului primar.
COMPETENȚE  SPECIFICE –  sunt  derivate  din  competențele  generale  și  urmăresc
formarea abilităților/atitudinilor de dezvoltare personală și socială a elevilor pe parcursul unui
an de studiu.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
CONȚINUTURILE

DOMENIUL 1 – O comunitate de învățare pozitivă
DOMENIUL 2 – Dezvoltare personală
DOMENIUL 3 – Dezvoltare socială
DOMENIUL 4 – Sănătate și prevenție
DOMENIUL 5 – Poziția de lider și serviciul în folosul comunității
SUGESTII METODOLOGICE – prezintă exemple de proiectare didactică, strategii și tehnici
care contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor.

COMPETENȚE GENERALE
1. Valorificarea resurselor personale în vederea formării unui comportament civilizat.
2. Explorarea  diverselor  situații  de  viață  care  includ  luarea  deciziilor  referitoare  la

propriul comportament în raport cu ceilalți.
3. Manifestarea unui comportament pro-activ raportat la viața comunității.

COMPETENȚE GENERALE/ SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE

1. Valorificarea  resurselor  personale  în  vederea  formării  unui  comportament
civilizat.

1.1 Recunoașterea rolului în grupul clasei
- jocuri interactive de cunoaștere;
- discuții dirijate despre preocupări comune;

https://lionsquest.ro/sel-resursa-in-timpul-covid-19/
https://lionsquest.ro/


- stabilirea regulilor de comun acord pentru respect reciproc;
1.2 Explorarea unor situații
- activități de lucru în echipă – norme de cooperare în grup;
- activități de identificare a rolului în echipă;
- activități de identificare a valorilor individuale și de grup;
1.3Manifestarea respectului față de opiniile celorlalți
- activități de exersare a responsabilității;
- activități de exersare a motivației intrinseci și extrinseci;
- discuții-dialog despre stabilirea scopurilor unui grup.
- Exerciții de identificare și gestionare a emoțiilor.

2. Explorarea diverselor situații de viață care includ luarea deciziilor referitoare la propriul
comportament în raport cu ceilalți.

2.1Manifestarea unui comportament dezirabil în raport cu grupul clasei
- activități de exersare a ascultării eficiente;
- discuții-dialog despre oferirea și acceptarea de complimente;
 - activități de rezolvare a conflictelor;
- activități de colaborare în grup pentru realizarea unui produs – măști;
 - exerciții de identificare a hărțuirii și exersarea reacțiilor eficiente la comportamente de
hărțuire/stoparea hărțuirii;
2.2 Identificarea comportamentelor pentru un stil de viață sănătos
- exerciții de identificare a comportamentelor sănătoase vs. Nesănătoase;
- activități de exersare a luării deciziilor responsabile;
- discuții – dialog despre strategiile publicitare și influența acestora în luarea deciziilor;
-  studierea  unor  materiale  de informare  (afișe,  fluturași,  spoturi  publicitare  etc.)  despre
pericolul consumului de alcool, tutun și droguri;
-  activități  de  informare  despre  deciziile  nesănătoase  sau  iresponsabile  cu  privire  la
consumul de alcool, tutun și droguri în școală – Reporteri informați – sondaj de opinie;

3.Manifestarea unui comportament pro-activ raportat la viața comunității.

3.1Exprimarea opiniei despre serviciile în folosul comunității
- exerciții de aplicare a celor cinci pași pentru învățarea prin sevicii în folosul comunității;
- activități de exersare a talentelor, abilităților și pasiunilor pentru realizarea unui proiect de
grup;
-  exerciții  de  identificare  a  nevoilor  proprii,  ale  clasei,  ale  școlii  și  ale  comunității  –
redactarea unei liste de nevoi;
3.2 Identificarea legăturilor dintre nevoile clasei, ale școlii sau ale comunității și activitățile
care solicită implicare
- dezbatere privind legătura dintre  nevoi  și  necesitatea proiectelor  de servicii  în  folosul
comunității;
- exerciții de identificare a rolului în echipa de lucru a unui proiect de învățare prin servicii
în folosul comunității pentru redactarea/implementarea acestuia;
- activități de diseminare și sărbătorire a implementării proiectului de învățare în folosul
comunității.



CONȚINUTURI

DOMENII CLASA a V-a
O COMUNITATE DE 
ÎNVĂȚARE 
POZITIVĂ

O comunitate de învățare pozitivă
- Cunoașterea reciprocă/a preocupărilor
- Coeziunea de grup – regulile clasei, cooperarea, rolul în 

grup
DEZVOLTARE 
PERSONALĂ

Dezvoltare personală
- Valori personale, valorile grupului
- Dezvoltarea stimei de sine și a relațiilor interpersonale
- Responsabilitatea, automotivarea
- Scopuri individuale și scopurile grupului
- Identificarea emoțiilor, gestionarea emoțiilor

DEZVOLTARE 
SOCIALĂ

Dezvoltare socială
- Ascultarea eficientă
- Comunicarea, empatia, respectul, implicarea socială 
- Rezolvarea conflictelor
- Utilizarea metodelor NARM și STOP pentru identificarea 

hărțuirii
SĂNĂTATE ȘI 
PREVENȚIE

Sănătate și prevenție
- Obiceiuri sănătoase/nesănătoase
- Procesul de luare a deciziilor în patru pași
- Strategii publicitare și tentații
- Comportamente de risc – consum de droguri, alcool și 

tutun
- Utilizarea metodei Spune ce, spune de ce, apoi 

acționează! pentru a elimina comportamente periculoase
POZIȚIA DE LIDER 
ȘI SERVICIUL ÎN 
FOLOSUL 
COMUNITĂȚII

Poziția de lider în serviciul comunității
- Serviciul în folosul comunității – cei cinci pași pentru 

învățarea prin servicii în folosul comunității
- Identificarea punctelor forte pentru a contribui la un 

proiect de grup
- Identificarea nevoilor la nivelul școlii pentru demararea 

unor proiecte în seviciul comunității
- Luarea responsabilă a deciziilor
- Pregătirea și planificarea unui proiect de învățare prin 

servicii în folosul comunității
- Roluri și sarcini în cadrul proiectului
- Diseminarea și sărbătorirea proiectului

SUGESTII METODOLOGICE
Sugestiile metodologice prezintă exemple de proiectare didactică, strategii (procedee,

tehnici,  metode,  mijloace  de  învățământ  și  de  organizare  a  clasei)  care  contribuie  la
dezvoltarea competențelor elevilor.
Reflecția se aplică în toate lecțiile regăsindu-se în Jurnalul elevului și având o formă tabelară
ca în exemplul de mai jos:



Reflecție: Ce? Și ce dacă? Și acum? 

Ce? Ce poți spune pentru a te prezenta cuiva?
Și ce dacă? Ce ai aflat despre colegii de clasă astăzi?

Și acum? Cum te ajută faptul că îți cunoști colegii mai bine, la crearea unei 
comunități de învățare mai bună? 

Metoda NARM aplicată în lecția Ce este hărțuirea?
N – Nocive 
A – Acțiuni
R – Repetate
M – Mai mult decât o dată, pentru a face rău cu bună știință sau a controla altă persoană.
Metoda STOP aplicată în lecția STOP hărțuirii!
S: Spune unui adult.
T: Transmite că nu ești de acord.
O: Oferă sprijin.
P: Promite că nu vei manifesta niciodată comportamente de hărțuire.
Metoda Spune Ce? De ce? Invită! Acționează!
Spune: Ce vei face ferm și hotărât.
Spune: De ce nu vei face un lucru.
Invită-i pe alții să aleagă o opțiune pozitivă.
ACȚIONEAZĂ! Alege o opțiune pozitivă!
Cei cinci pași pentru învățarea prin servicii în folosul comunității

1. Investigarea
2. Pregătirea și planificarea
3. Acțiunea
4. Reflecția
5. Diseminarea și sărbătorirea

EXEMPLU
UNITATEA 1 – O comunitate de învățare pozitivă
Tema 1: Să cunoaștem oameni importanți!

1. DESCOPERIREA – Expunerea planșei – Vreau să te cunosc!
Joc în cerc – Se chestionează grupul despre interesele grupului și se centralizează răspunsurile
pe planșa expusă.
Discuții despre răspunsurile centralizate și identificate ca fiind comune sau mai numeroase.

2. CONECTAREA – Expunerea planșei activității de conectare
Fiecare elev va notazonele personale de interes pentru a le conecta cu ale celorlalți.. 
Discuții pe marginea notițelor – în perechi, în grup și împărtășirea noutăților. 
Conexiunea cu comunitatea – proiectabilul activitate de conectare – ecusonul.
Conexiunea cu familia – evaluarea ecusonului.

3. EXERSAREA – Vânătoarea de preocupări comune
În Jurnalul elevului există pagina Exersare unde elevii vor nota despre preocupări comune și 
ce lucruri interesante au aflat despre ele și colegii lor.
Concluziile activității Vânătoare de comori se vor prezenta în cerc – acolo unde a început 
jocul.
Reflecție: Ce? Și ce dacă? Și acum? – completare în jurnalul elevului.
Ce? Ce poți spune pentru a te prezenta cuiva?



Și ce dacă? Ce ai aflat despre colegii de clasă astăzi?

Și acum? Cum te ajută faptul că îți cunoști colegii mai bine, la crearea unei 
comunități de învățare mai bună? 

4. APLICAREA – Jurnalul elevului
Completarea fișei de aplicare din jurnalul elevului.

5. EVALUAREA
Evaluarea participării elevilor la activitate și la discuțiile despre noutățile descoperite 
(frecvența intervențiilor în cadrul grupului). 

6. SARCINA DE LUCRU PENTRU PORTOFOLIU -  Acrostih despre un coleg.

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea este continuă și pe toată durata activităților se observă modul în care elevii 
gestionează timpul, resursele și gradul de implicare, oferindu-se feed-back permanent. 
Evoluția comportamentului elevilor va fi înregistrat pe fișe individuale.
PORTOFOLIUL va cuprinde lucrările realizate individual sau în grup, fișe de lucru, eseuri, 
postere, desene, colaje, proiecte despre serviciul în folosul comunității etc.

Bibliografie:
***Ghid universal program LIONS QUEST
***Ghidul profesorului LIONS QUEST – Abilități pentru dezvoltare 5
  https://lionsquest.ro/
https://lionsquest.ro/sel-resursa-in-timpul-covid-19/ 
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LA CLASSE VIRTUELLE DE FLE. ACTIVITÉS D’ÉVALUATION EN LIGNE

Prof. Mirabela Cobzariu, 
Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava

La classe virtuelle  est une modalité technico-pédagogique  utilisée au maximum dans
le context actuel. Elle permet d’établir des échanges  synchrones pouvant utiliser l’image, le
son et le texte. Ses usages se sont développés dans les années 90, d’abord dans l’enseignement
supérieur puis progressivement dans l’enseignement secondaire et primaire au fur et à mesure
que les technologies numériques se sont développées et que leur coût a diminué. 

On peut dire qu’à présent, la classe virtuelle est  beaucoup plus utilisée que les cours
classiques.  L’accent  est  porté  sur  la  transmission  d’informations,  la  communication,  la
formation  et  l’evaluation.   La  réunion  virtuelle  permet  l’échange  d’informations  lors  de
réunions de régulation par exemple, le séminaire virtuel favorise la communication d’un petit
groupe sur un objet commun. 

L’efficacité  de  cette  modalité  d’etudes  à  distance  est  source  de  débats  dans  la
communauté  scientifique.  Le  principal  argument  en  faveur  des  classes  virtuelles,  et  qui
explique son développement  croissant, est qu’elles permettent de « créer de la présence à
distance  »  (Jézégou,  2010)  ce  qui  réduit  le  sentiment  d’isolement.  Certains  auteurs
considèrent en outre que les échanges par ce biais sont plus authentiques comparés aux autres
formes  de  communication  utilisées  dans  l’enseignement  à  distance.  Des  chercheurs
considèrent même que l’enseignement via les visioconférences peut s’avérer plus profitable
qu’en  présentiel.  Ainsi,  Martin  (2005)  trouve que  les  étudiants  sont  plus  impliqués,  plus
concentrés  et  plus  indépendants  dans  leur  apprentissage  dans  les  cours  donnés  en  classe
virtuelle que dans les cours en présence.

Il  y a d’autres recherches qui  remettent  en cause ces supposés bénéfices  (Wallet,
2012). Les critiques sont relatives au caractère synchrone de la communication et aux aspects
techniques. Le direct impose des contraintes horaires et ne favorise pas la prise de distance
des formés.  Leur  efficacité  nécessite  un surcroît  de travail  de préparation  du formé et  du
formateur.  Les  importantes  contraintes  techniques  limitent  fortement  les  interactions  et
favorisent un enseignement transmissif, presque exclusivement centré sur l’enseignant (Henri
cité par Wallet, 2012). En outre, ces classes sont régulièrement perturbées par des problèmes
techniques (les logiciels non professionnels, moins coûteux, sont peu stables et les problèmes
de  son  fréquents).  Ainsi,  pour  certains  chercheurs,  l’utilisation  des  classes  virtuelles
occasionne la perte des avantages de l’enseignement à distance (flexibilité, temps de réflexion
et d’élaboration) (Bruillard, 2010), sans offrir en retour les avantages du présentiel. La classe
virtuelle donnerait ainsi l’illusion d’une proximité retrouvée mais ne serait pas efficace en
termes d’apprentissage.

De  nombreux  travaux,  en  particulier  ceux  de  Carré  (2010),  Cosnefroy  (2010)  et
Jézégou (2012), nous invitent à prendre en considération les caractéristiques de l’apprenant et
de l’environnement d’apprentissage pour statuer sur l’efficacité potentielle de tout dispositif
technologique. Ces travaux mettent en évidence des configurations plus ou moins favorables



aux  apprentissages  en  fonction  du  niveau  d’autonomie  de  l’apprenant  et  du  contrôle
pédagogique plus ou moins fort exercé par le dispositif pédagogique.

L'utilisation  de  plateformes  et  l'implication  des  étudiants  dans  des  projets  de
collaboration en ligne,  apportent une note d'innovation à l'acte pédagogique.  Les étudiants
sont plus motivés et s'impliquent de plus en plus dans leur formation, participant à des projets
interculturels avec des étudiants ou des enseignants étrangers. Ces plateformes offrent des
facilités  de  collaboration,  de  transfert  d'informations  entre  étudiants,  la  possibilité  de
discussions de groupe. Chaque plateforme doit inclure un espace public qui peut être consulté
par les utilisateurs. Ils doivent avoir leur propre compte. Dans le même temps, ces espaces
informatisés  peuvent  être  utilisés  comme  environnements  de  travail  privés,  tant  pour  les
étudiants que pour les enseignants. Sans aucun doute, Internet est une source inépuisable de
matériel didactique qui contribue à un meilleur apprentissage d'une langue étrangère. L'ère
numérique  apporte  des  changements  profonds  dans  le  processus  d'enseignement  -
apprentissage des langues, mais aussi dans les relations entre collègues et étudiants. Peu à
peu, mais surtout dans les conditions actuelles, le rôle de l'enseignant a changé: le travail
interactif, le projet, le travail en équipe modifient la relation de l'enseignant avec les élèves.
Au-delà de la transmission des connaissances, la fonction d'accompagnement, de médiation et
de référence dans la construction de l'apprentissage des élèves est fortement renforcée. 

Il y a un nombre croissant de ressources pédagogiques utilisées pour animer la classe
virtuelle de FLE, mais il ne faut pas oublier les instruments d’évaluation qui occupent une
place très importunate dans le processus éducatif. 

Si les évaluations traditionnelles se limitaient souvent à des examens et à des essais,
l’évolution  des  technologies  et  des  approches  pédagogiques  a  multiplié  les  formes
d’évaluation et mené à une variété considérable de pratiques, particulièrement en ligne. On se
propose dans ce qui suit de donner un aperçu des possibilités offertes, à la fois en regard des
modes d’évaluation les plus usuels et de ceux qui paraissent les plus novateurs, et inspirer les
enseignants qui souhaitent développer leurs propres évaluations par Internet. Il faut préciser
que les outils qui soutiennent l’évaluation en réseau se comptent maintenant par centaines, si
ce n’est plus, et les expérimentations qui en résultent ont des caractéristiques extrêmement
variées.

Parmi les pratiques d’évaluation en ligne, on compte non seulement des évaluations
poursuivant des finalités diverses et des scénarios variés, mais également des outils de soutien
à chacune des étapes de l’évaluation. Citons entre autres Buzzetto-More et Alade (2006) qui
incluent, dans les modalités de l’évaluation électronique, les tests diagnostiques, le suivi des
traces des étudiants, l’emploi de critères d’évaluation, l’évaluation authentique sous la forme
de quêtes sur le Web, de simulations et de cyberportfolios et d’autres formes de collecte et
d’analyse de données en ligne. L’évaluation par Internet comprend toutes tâches formatives
ou sommatives  réalisées  dans un environnement  sur le Web. Parmi les pratiques  les plus
novatrices, on souligne les scénarios liés à des mondes virtuels, les portfolios électroniques,
les blogues et wikis, l’auto-évaluation et l’évaluation par les pairs dans le cadre d’activités
collaboratives  et  l’usage  croissant  des  outils  d’évaluation  fournis  par  les  environnements
d’apprentissage virtuels.

On vise dans ce qui suit de donner  une définition large de l’évaluation en ligne. Les
pratiques couvrent donc des usages des technologies du Web pouvant soutenir chacune des



étapes du processus d’évaluation, de la préparation de celle-ci aux échanges et analyses qui la
suivent, mais comprenant principalement les quatre étapes évoquées par Weisburgh (2003): 

1. La réalisation d’une tâche par la personne à évaluer; 
2. L’évaluation du résultat; 
3. Sa comparaison avec un ou des standards de performance; 
4. La communication des résultats
 Ces pratiques y sont regroupées en trois grandes catégories :
 • les évaluations entièrement informatisées, aux quatre étapes, particulièrement les

questionnaires et simulations sur Internet; 
• les évaluations à distance des multiples activités pouvant maintenant être réalisées en

ligne, donc à la première étape de Weisburgh; 
• les divers outils du Web qui peuvent soutenir les trois autres étapes de l’évaluation à

distance d’activités, même réalisées hors ligne. 
  L’évaluation  en  ligne  est  largement  associée,  si  ce  n’est  confondue,  avec  les

questionnaires à choix multiples (QCM) et se résume souvent à leur production. Ils en sont la
forme la plus ancienne, l'utilisation de questionnaires d'évaluation a été l’une des premières
applications pédagogiques de l'ordinateur . En fait, dès les années soixante, des ordinateurs
associés  à  des  lecteurs  optiques  étaient  utilisés  au  Canada  pour  compiler  les  résultats
d’examens  provinciaux.  Par  la  suite,  les  questionnaires  ont  été  largement  utilisés  pour
l’évaluation assistée par ordinateur, en salles liées à des ordinateurs centraux. 

Si les évaluations entièrement en ligne ne se limitent pas aux questionnaires, ceux-ci
ne  sont  pas  non  plus  circonscrits  aux  QCM.  Par  ailleurs,  les  fonctionnalités  que
l’informatisation  ajoute  à  ces  outils  en  font  des  formes  d’évaluation  substantiellement
différentes des tests et examens traditionnels. L’acronyme QCM est en fait utilisé pour des
questionnaires  divers.  Les  réponses  peuvent  effectivement  être  à  choix  multiples  (avec
réponse unique ou non), binaires (vrai/faux, oui/non, etc.) ou unique, prendre la forme de
réponses à classer, à associer, à exclure, à placer sur une image, d’un mouvement à effectuer,
d’échelles,  de  grilles  et  de  mots-croisés,  de dictées,  de  brèves  réponses  ouvertes,  etc.  La
gamme de réponses permettant une correction automatique est donc déjà vaste et les progrès
de l’analyse du texte et de la parole promettent de l’étendre davantage. Les questions prennent
aussi  de  multiples  formes.  Il  peut  s’agir  d’une  question  à  trous,  mais  également  d’une
formule, d’un énoncé ou d’un texte long, d’une image ou d’un graphique et, de plus en plus
couramment, d’une animation, d’un fichier sonore ou d’une vidéo. 

Ces diverses formes permettent notamment d’en faire des mises en situation (jeux de
rôle,  simulation,  etc.),  des  analyses  de  texte  ou  des  études  de  cas.  Ces  divers  tests,
lorsqu’informatisés,  vont  bien  au-delà  de  la  seule  compilation  des  réponses  correctes.  Ils
peuvent  être  dynamisés  de  diverses  façons  et  adaptés  à  la  progression  de  l’étudiant.  Par
exemple, le contenu peut être conçu pour:

 •  donner  une  rétroaction  simple  (bonne  ou  mauvaise  réponse)  ou  approfondie
(explications, références, etc.); 

• à chacune des réponses ou seulement à la réponse exacte; 
• générer les questions en fonction de la ou des réponses précédentes; 
• proposer des sous-questions en fonction de la réponse originale;



 • donner des conseils ou suggestions en cours de déroulement, sur demande ou en
fonction de la réponse donnée; 

•  formuler  les  questions  ou  les  réponses  sous  forme  d’illustrations  à  manipuler,
d’animations, de fichiers audio ou vidéo.

 Ces  fonctionnalités  peuvent  être  combinées  de  diverses  façons  pour  soutenir
l’apprentissage  et  s’approcher  d’un  tutorat  individualisé.  L’enseignant  peut  en  adapter
l’administration à ses objectifs, particulièrement en terme de niveau de sécurité visé, entres
autres  :  puiser de façon aléatoire  dans des  banques  de questions;  intervertir  les  réponses;
permettre ou non un nouvel essai de réponse et octroyer des notes distinctes en fonction du
nombre de tentatives faites; définir précisément le moment du test ou le rendre disponible en
tout  temps;  limiter  le  temps  alloué  à  chaque  question  ou  à  toute  l’épreuve;  le  rendre
conditionnel à un apprentissage ou à un test préalable; montrer une seule question à la fois ou
plusieurs; afficher les résultats et les rétroactions immédiatement ou au moment de son choix.
Il peut également, par exemple : utiliser plus facilement des barèmes de notation complexes
(correction négative, pondération, etc.); obtenir des analyses détaillées des résultats comme du
déroulement des exercices.

La formation à distance utilise une vaste gamme d’activités d’évaluation. En fait, les
activités possibles sont maintenant si nombreuses qu’il serait difficile de les évoquer toutes.
Parmi  les  principales,  les  discussions  sur  Internet  et  les  portfolios  électroniques  seront
détaillées. Mais d’autres pratiques liées à l’utilisation d’outils  comme les blogues, les wikis et
les microblogues, ou d’autres instruments maintenant courants en ligne, comme l’audio et la
videoconference sont également efficaces. 

Les forums et autres échanges en ligne
 L’évaluation  de  compétences  et/ou  de  connaissances  ne  peut  être  satisfaisante

(réussite)  que  si  les  apprenants  ont  pu  mettre  en  place  des  palliatifs  à  la  distance  leur
permettant  de  se  comparer  aux  autres  et  de  se  sentir  membres  d’un  groupe  d’une
communauté. Claire Noy, dans son ouvrage  « Introspection et évaluation : les stigmates de la
distance  »,  2006   affirme  que  :  «  Nous  n’apprenons  jamais  seul  ;  nous  apprenons  en
interaction  avec  un  «  dispositif  pédagogique  .  Nous  apprenons  au  sein  d’un  groupe
d’apprenants et dans une situation biographiquement située ». En matière d’évaluation, les
forums servent généralement à déposer de courts travaux, comme un résumé de lecture, la
réponse à une question ou une réflexion métacognitive. Ils sont employés pour l’évaluation
par  les  pairs  de  ces  travaux  ou  d’autres  productions  mises  en  réseau.  Ils  facilitent  les
interactions dans un travail d’équipe et l’entraide dans le groupe. Ils peuvent servir de dépôts
plus  exhaustifs,  d’un ensemble  de  travaux,  et  devenir  l’outil  privilégié  d’interaction  avec
l’enseignant. 

La discussion 
Particulièrement  lorsque  le  forum  est  utilisé  principalement  pour  développer  les

capacités  d’interaction  et  d’entraide  et  briser  l’isolement  des  étudiants,  spécialement  à
distance, l’évaluation de l’activité repose souvent sur une mesure de la participation. Selon les
cas,  les  critères  d’évaluation  tiennent  alors  compte  de  la  pertinence  et  de  la  qualité  des
interventions, de leur longueur, de leur nombre ou de leur répartition dans le temps. Cette
participation peut être évaluée durant une période précise ou pendant toute la session.

Le travail collaboratif 



Les  forums  sont  des  lieux  de  production  collaborative,  de  de  préparation  et  de
coordination de la production du matériel évalué. Des forums d’équipe sont donc une façon
simple pour l’évaluateur d’observer, beaucoup mieux qu’on ne peut généralement le faire en
classe, les contributions réelles de chacun. Par exemple, les enseignants divisent les étudiants
en groupes de six utilisant un dépôt de travaux et un forum. Les étudiants doivent formuler
des réponses à des tâches de difficulté croissante. Ils doivent d’ abord y déposer chacun une
réponse  individuelle,  puis  s’entendre  sur  une  réponse  de  groupe.  La  tâche  permet  la
comparaison entre étudiants, la réflexion individuelle, le dialogue entre pairs et encourageait
l’auto-évaluation.

Les jeux de rôle 
Le forum peut aussi être un support à une autre activité et c’est alors davantage la

qualité des contributions que la participation qui est au cœur de l’évaluation. On peut mttre en
scene un  jeu de rôle utilisant les forums. Les étudiants étudient cinq personnages/écrivains/
romans. Ils doiventpuis  assumer le rôle de l’un d’entre eux et répondre en conséquence à
l’étude de cas qui leur était soumise. Un jeu de rôle fait suite à des lectures et à des jeux-
questionnaires et mène à une « controverse en ligne » où les étudiants discutent pendant une
semaine d’un problème qui leur est soumis. 

Les études de cas 
On peut soumettre aux  étudiants, divisés en équipe de quatre ou cinq participants par

forum, une histoire  de cas. Ils  doivent dans un terme établi  et  en utilisant  au besoin leur
manuel effectuer la collecte de données objectives et subjectives auprès du thème donné. 

Les cyberportfolios 
L'intérêt  principal  du portfolio  en éducation,  peu importe  le  média,  réside dans  sa

fonction spéculaire. Le portfolio fonctionne comme un miroir cognitif.  Sans être généralisés,
les portfolios électroniques et les diverses activités d’évaluation qui peuvent y être liées sont
déjà utilisés à large échelle dans certains établissements.  Ils semblent aussi plus fréquents
dans certains domaines, particulièrement en éducation. Ils ont de nombreux usages, qui ne
sont pas tous liés formellement à l’évaluation de l’apprentissage. Ils sont généralement utilisés
pour démontrer et évaluer des capacités d’auto-évaluation et d’évaluation par les pairs, pour
favoriser la discussion et l’évaluation formative,  mais également pour faciliter  l’évaluation
sommative de leurs contenus.

Les wikis 
Ce sont un instrument privilégié de production collaborative, puisqu’ils intègrent dans

une  seule  version  d’un  document  les  apports  de  chacun  des  membres  d’un  groupe.  Ils
facilitent donc les travaux d’équipe. Ils permettent aux enseignants d’évaluer plus justement
les contributions de chacun, puisqu’ils ont accès à l’historique des versions et aux discussions
qui les ont entourées. Le travail de chaque groupe est évalué. Un faible pourcentage des points
est  attribué  à  la  participation  et  une  évaluation  anonyme  par  les  pairs  mène  à  une  note
différenciée pour chaque étudiant. 

Les microblogues 
Les microblogues comme Twitter sont encore rarement le support d’activités évaluées.

Ils  peuvent  cependant  servir  de  support  à  des  débats,  des  remue-méninges,  des  œuvres
collectives sous forme de Twittérature. Dans un cours de français , les étudiants doivent par



exemple  rédiger  une  œuvre  constituée  d’apports  d’au  plus  140  caractères.  Ils  peuvent
également servir à soutenir l’évaluation: interrogations éclair, rappel d’échéances, etc.

En conclusion,  on peut  affirmer que l’évaluation connait  une évolution importante
dans  le  domaine  scolaire,  sous  l’orientation  de  nouveaux  programmes,  c’est  l’une  des
préoccupations majeures de la didactique des langues étrangère et en particulier du FLE. Elle
a evoulé au fur et à mesure que les technologies se sont developées et on a vu qu’on peut
compter  une  multitude  des  instruments  d’évaluation  même  dans  la  classe  virtuelle.
L’évaluation est devenue non seulement un outil  de contrôle mais aussi un levier pour mieux
faire apprendre. Elle permet d’une part, d’informer l’enseignant de la qualité et de l’efficacité
de son enseignement, et d’ autre part, elle donne aux apprenants la possibilité de contrôler
leurs  niveaux  d’apprentissages.  L’évaluation  représente  un  aspect  crucial  du  rôle  de
l’enseignant,  il  réside  dans  le  fait  de  transmettre  une  connaissance  ou  un  savoir  aux
apprenants. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL –REVELAȚIA ARTEI 
LA ȘCOALA GIMNAZIALǍ SASCUT

Prof. Aura Comorașu
Școala Gimnazialǎ Sascut, Bacǎu

Argument
Misiunea educativă a literaturii, aceea de „artă a cuvântului”, este unanim recunoscută

datorită multiplelor ei valenţe estetice, morale, intelectuale şi emoţionale.
În procesul de receptare a operei literare de către elevii din gimnaziu, performanţele

lor în comunicarea orală şi scrisă, în înţelegerea şi asimilarea valorilor literare sunt influenţate
de modelul de lectură propus de profesor, deci de calitatea actului critic efectuat de acesta în
ipostaza de mediator între operă şi elevii săi. Este necesar ca profesorul să aibă capacitatea de
a  conduce  elevii  spre  descoperirea  semnificaţiilor  textelor  studiate,  a  structurii  şi  valorii
acestora, a artei scriitorului pentru o mai bună receptare a textelor studiate.

Profesorul este intermediarul între elevi şi scriitori, el joacă un rol esenţial de
iniţiere a elevilor în tainele lecturii. 

Studierea textului literar în clasele gimnaziale trebuie să se realizeze printr-o manieră
complexă, care prevede atât comprehensiunea, receptarea, analiza, interpretarea şi aprecierea
celor citite,  cât şi transferul achiziţiilor literar-artistice şi lingvistic-comunicative în situaţii
noi, desprinse din viaţa de zi cu zi.

Cheia succesului  într-o societate  democratică  este capacitatea de a  comunica,  de a
relaţiona cu semenii tăi. 

Activităţile extracurriculare sunt cu atât mai recomandabile cu cât vârsta copiilor de
preadolescenţă îi face mai deschişi la nou şi la diversitate. Acum ei au capacitatea maximă de
atractivitate şi angajament în activităţi ce le stimulează creativitatea.

Tocmai  această  latură  creativă  a  lor  dorim  să  o  dezvoltăm  într-un  proiect
educaţional,în  parteneriat  cu  Uniunea  Scriitorilor  Romani.  Mai  mult  decât  orice
activităţi,  activităţile  incluse  în  domeniul  “educaţie  estetică”  (educaţie  plastică  şi
educaţie muzicală), constituie cadrul şi  mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare
a potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie,
să respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui. 

În acest sens, scopul educaţiei literar-artistice este să-i înveţe pe elevi să se orienteze
autonom în peisajul cultural pe care-l reprezintă opera literară, să ştie a resemnifica permanent
faptele de cultură.  Influenţa educativă a literaturii  se realizează prin imaginile artistice ale
operei literare, prin limbajul artistic, care, vehiculând idei şi sentimente, creează şi atitudini
adecvate  faţă  de  valorile  estetice.  Literatura  artistică  recreează  realitatea  în  toată
complexitatea ei, de aceea profesorului de limba şi literatura română îi revine rolul de a educa,
de a forma elevul-cititor.

Rolul  profesorului  de  limba  şi  literatura  română  constă  în  apropierea  elevului  de
faţetele estetice ale creaţiei artistice, oricare ar fi modul lor de interpretare.

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta valoarea artistică a unei opere literare
solicită educarea sensibilităţii literare, formarea gustului literar, însuşirea spiritului critic etc.,
fapt posibil de realizat prin exersare în baza textelor artistice.

Este foarte important,anume faptul că literatura, în general, şi textul artistic, în special,
presupune o simbioză involuntară între elementele componente ale artei, fie ele vizibile sau
doar sugerate. De asemenea, cultura literar-artistică a elevilor poate fi realizată anume prin
intermediul textului artistic, unde se împletesc diferite genuri de artă, deoarece (subliniem)



arta  produce  frumosul,  reflectând  o  anumită  realitate,  conferind  obiectelor  formă;  cultivă
expresia, suscită trăiri estetice etc.

Ajungem, aşadar,  la  concluzia  că educaţia  literară  temeinică  presupune înţelegerea
operei  literare  în  profunzimea  ei  atât  sub  raportul  mesajului  şi  al  conţinutului  de  idei  şi
sentimente,  al  imaginii  artistice,  cât  şi  sub  aspectul  valorilor  artistice  complexe,  din  care
considerente  este  necesar  de a reda predării  literaturii  în  şcoală  orientarea  pe care o cere
contextul preocupărilor moderne, inovative pentru educaţia literar-artistică a elevilor.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
GRUP ȚINTĂ
Beneficiari direcţi: Elevi  din clasele a VII-a A, a V-a ,a VI-a A si a VIII-a A
Beneficiari indirecţi: Părinţii, Şcoala, Uniunea Scriitorilor.
RESURSE UMANE: - elevii claselor V-VIII; profesori de specialitate; parintii copiilor;

- scriitori contemporani.
RESURSE MATERIALE:
-  consumabile,albume,aparat  de  fotografiat,videoproiector,machete,  planşe,  lucrari  de
specialitate,calculator etc.
DURATA: 23 noiembrie 2015
METODE: dezbaterea,conversația, demonstrația,explicația, etc.
INIŢIATORI PROIECT:
Prof. Aura Comoraşu, Limba şi literatura română
lov7upauris  @yahoo.com  .
PARTENERI: 

 Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Bacău
  Complexul Muzeal „ Iulian Antonescu” Bacău
  Centrul de Documentare şi Informare ”Gheorghe  Apostol”, Sascut
  Biblioteca Judeţeana „Costache Sturdza” , Bacău

INVITAŢI: Scriitoarele D-na Tincuţa Horonceanu Bernevic, membra în Uniunea Scriitorilor
din România-Filiala Bacău avand ca invitați pe D-na Viorica Băluţă şi D-na Mirela Bălan.
ECHIPA DE PROIECT: 
Coordonatorii de proiect: Prof. Comoraşu Aura
                                           Director,  Prof. Sandu Ionela
CADRE DIDACTICE IMPLICATE:
Dir. Adj. Prof. Stanciu Carmen, Consilier educativ: Prof. Pârvan Anca, Responsabil comisie
metodica  -  Prof.  Cerbu Gabriela,  Prof.  Tãbuscã  Zînica,  Prof.  Diaconu Alina,  Bibliotecar:
Cruceanu Alina.
SCOP 
Formarea  şi  dezvoltarea  capacităţii  de  a  recepta  valoarea  artistică  a  unei  opere  literare,
educând  sensibilitatea  literara  si  formand  gustul
literar prin însuşirea unui  spirit critic.

OBIECTIVE SPECIFICE:
 dezvoltarea  gustului pentru lectură; 
 conştientizarea valorii artei şi a manifestărilor ei specifice în diverse medii culturale;
 conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta plastică şi muzica în formarea lor ca

oameni;
 dobândirea unor comportamente adecvate în diverse situaţii;
 formarea unei atitudini corespunzatoare valorilor umane;
 consolidarea cunoştinţelor despre poezia si proza literara contemporana;



 însuşirea spiritului critic;

ACTIVITATE - ȊNTȂLNIRE CU SCRIITORI CONTEMPORANI 

REZULATE ASTEPTATE:

- cu sprijinul cadrelor didactice şi a invitatilor,  pe cât posibil:
 implicare din partea elevilor  şi responsabilitate pentru fiecare temă stabilită; 
 comportament corespunzator situaţiei în care ne aflăm; 
 relaţionare şi cu altepersoane care colaboreaza cu Uniunea Scriitorilor; 
 îmbogăţirea achiziţiilor în ce priveste cultura generală; 

BUGET: 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului (transport Bacau-Sascut, materiale) : 450 Ron.
M E D I A T I Z A R E:

 prin www.didactic.ro
 corespondenţa cu părinţii ;
 comisii metodice;
 portofoliul proiectului;
 expunerea lucrărilor  realizate;
 publicarea în revista şcolii;

http://www.didactic.ro/


EVALUARE:
 diplome din partea organizatorilor, pentru elevi şi cadre didactice

Bibliografie:
Crenguţa,Oprea,  Lăcrămioara, Strategii  didactice  interactive,  Editura  Didactică  și
Pedagogică, București, 2008, p. 206
Cucoș, Constantin, Psihopedagogie, Editura Polirom, Iași, 1998, p. 159
Neacșu, Ioan, Instruire și învăţare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1999, p. 57



ANALOGII CREATIVE

R.E.D. – ANALOGII CREATIVE – Proiect educațional cu aplicabilitate în învățământul primar (clasa a IV-a)

și în învățământul gimnazial

Comșa Marilena - inginer de sistem, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, concept și implementare

Chindriș Tatiana Rodica – profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava



Elevii își vor 

îmbunătăți 

vocabularul prin 

crearea unor 

analogii.

Elevii vor putea 

defini cuvinte alese 

aleatoriu și vor putea 

să creeze analogii 

bazate inițial pe o 

îmbinare de cuvinte.

OBIECTIVE ȘI REZULTATE PROPUSE



MATERIALE NECESARE

De pregătit: Creează cartonașe colorate și atrăgătoare pentru elevi (câte 5 pentru fiecare elev). Fiecare dintre acestea trebuie

să conțină cuvinte insolite întâlnite în operele literare studiate. Cartonașele vor fi puse într-o cutie de unde elevul le poate

trage la sorți.

Dicționar electronic sau dicționar fizic



Sursa de informare o poate constititui laptop-ul sau telefonul

mobil,conectate la internet.



Educație muzicală

Se audiază bucăți muzicale din partituri 

celebre și se cere recunoașterea 

acestora. Se pot face colaje auditive în 

care se recunosc mai apoi secvențe 

cunoscute.

Elevii traduc toată activitatea în limba 

străină studiată la clasă. Se exersează 

pronunția și bagajul de cuvinte cunoscute.

Se poate dezvolta 

aplicabilitatea 

resursei 

educaționale în 

unul din domeniile:

Portofoliul 

limbilor străine 

studiate la clasă



Procesul de predare

Începutul lecției

Scrie pe tablă 2 cuvinte 

ce teoretic nu au nicio 

legătură.

Roagă-i pe elevi să îți 

indice 10 similarități 

între cele 2 cuvinte și 

10 diferențe.

Întreabă-ți elevii dacă 

pot crea o legătură 

între cele două cuvinte 

folosind diferențele și 

similaritățile 

descoperite.  

Creează pe tablă o 

listă a legăturilor 

descoperite de elevi.



În timpul lecției

Cere-le elevilor să creeze o 

legătură similară cu cea dată 

drept model pe tablă cu alte 

două cuvinte.

01

Odată ce elevii vor crea 

respectiva legătură roagă-i 

să mai adauge încă 4 

cuvinte la acea legătură.

02

Pune cutia cu cartonașe pe 

catedra pentru a atrage 

atenția elevilor.

04

Explică-le elevilor că ceea ce au 

creat până acum au fost analogii.03



Exersare ghidată de profesor

Fiecare elev va alege aleatoriu 5 cartonașe din cutia de cartonașe. Pe o 

foaie separată elevii vor defini fiecare cuvânt de pe cartonaș.01

Odată definite cuvintele, elevii vor crea analogii, întâi cu 2 din cuvintele 

trase la sorț și apoi cu cele 3 rămase. Odată ce au găsit o analogie, 

elevii vor folosi dicționarul și vor mai adăuga încă 2 cuvinte la îmbinarea 

inițială de cuvinte. Elevii vor scrie pe foaia cu definiții analogiile cu toate 

cele 4 sau 5 cuvinte.

02

Odată completată, elevii vor mai alege alte 2 cartonașe cu cuvinte din 

cutia de cartonașe, iar pe cele deja asociate le vor pune din nou în cutia 

respectivă. Elevii vor repeta aceeași procedură și pentru noile cuvinte.

03

Profesorul decide numărul maxim de analogii realizate pentru fiecare 

elev în limita timpului disponibil.04

05
Odată ce au fost create toate analogiile propuse, profesorul va strânge 

foile cu numele elevului scris pe care au scris copiii definițiile și 

analogiile. Profesorul evaluează foile și dacă copiii au înțeles atunci se 

va testa din nou aplicabilitatea.



Lucru independent

Profesorul va crea un test pentru 

tema de acasă cu un exercițiu grilă 

și un exercițiu în care elevul va 

trebui să creeze analogii pentru 

cuvintele date.



ANALOGII CREATIVE

Elevii pot fi întrebați de 

gradul de dificultate al 

lecției.

Teste punctuale: 

Se pot dezvolta tehnici 

de creare a analogiilor.

Pentru timpul viitor:

În sursa de 

documentare a 

proiectului s-au folosit 

materiale de pe  site-uri 

de informații cu acces 

liber de pe internet, 

unele beneficiind de 

traducere liberă.

Resurse:

Materialul prezentat 

poate fi utilizat și ca 

suport pentru școlile de 

vară și petrecere a 

timpului liber.

Amuzament și 

recreere



Gândirea
africană

“Kwanzaa”
R.E.D. - Multiculturalitate – Proiect educațional cu aplicabilitate în învățământul 

primar (clasa a IV-a) și învățământul gimnazial

Comșa Marilena - inginer de sistem, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, concept și 

implementare

Rîmbu Elena – secretar  C.C.D. Suceava, supliment documentar



Ce cunoaştem despre arta de 
tip Kwanzaa?
✘ Kwanzaa este o sărbătoare 

culturală în Statele Unite care 
sărbătorește aspecte culturale
africane. 

✘ În fiecare an, între 26 decembrie și 
1 ianuarie, în timpul sărbătorii, 
familiile aprind lumânări în fiecare 
noapte timp de 7 nopți și discută 
despre persoanele ce adoptă
gândirea de tip Kwanzaa.



Spre deosebire de Crăciun, Ramadan sau Hanuka, Kwanzaa nu este afiliată cu o religie majoră. Una dintre cele mai noi

sărbători americane, Kwanzaa își are originea în anii 1960 tulburi pentru a insufla mândrie și unitate în comunitatea

neagră. Acum, pe deplin recunoscut, Kwanzaa este celebrat pe scară largă în SUA.

Potrivit site-ului oficial Kwanzaa , 

„Kwanzaa a fost creat din filozofia culturală Kawaida, ce susține că provocarea cheie în viețile

oamenilor negri este promovarea culturii, și că ceea ce trebuie să facă africanii este să

descopere și să scoată la iveală tot ce este mai bun din cultura lor, atât veche, 

cât și actuală.

Curentul trebuie folosit ca bază pentru a crea modele de excelență umană

și posibilități de îmbogățire și extindere a vieții noastre.”

http://www.officialkwanzaawebsite.org/




Sărbătorim Kwanzaa

În timpul sărbătorilor Kwanzaa, o mkeka (covor de paie)

se sprijină pe o masă acoperită cu o pânză kente sau o altă țesătură

africană.

Deasupra mkeka se află o kinara ( candelabru ) în care merg mishumaa saba (șapte

lumânări). Culorile Kwanzaa sunt negre pentru oameni, roșu pentru lupta lor și

verde pentru viitor și speranța care vine din lupta lor, potrivit site-ului oficial

Kwanzaa.

Mazao (culturi) și kikombe cha umoja (cupa unității) stau, 

de asemenea, pe mkeka. Cupa unității este folosită pentru

a turna tambiko (libație) în amintirea strămoșilor.

În cele din urmă, obiectele de artă africană și cărțile despre

viața și cultura oamenilor africani stau pe covor pentru a simboliza

angajamentul față de moștenire și învățare.

https://www.greelane.com/link?to=what-is-kente-cloth-43303&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/what-is-kente-cloth-43303&source=what-is-kwanzaa-2834584


Toți oamenii negri sărbătoresc Kwanzaa?

Deși Kwanzaa celebrează rădăcinile și cultura africană, unii negri

au luat o decizie conștientă de a evita sărbătoarea din cauza credințelor religioase, a originii

sărbătorii și a istoriei fondatorului Kwanzaa.

Oricine poate sărbători Kwanzaa?

În timp ce Kwanzaa se concentrează pe comunitatea neagră și pe diaspora africană, oamenii

din alte grupuri se pot alătura sărbătorii. Așa cum oamenii dintr-o serie de medii participă

la sărbători culturale precum Cinco de Mayo sau Anul Nou Chinezesc, cei care nu sunt de 

origine africană pot sărbători și Kwanzaa.

După cum explică site-ul web Kwanzaa,

„Principiile Kwanzaa au un mesaj universal pentru toți oamenii

de bună-credință, înrădăcinat în cultura africană și vorbim așa cum 

trebuie să vorbească africanii, nu doar cu noi înșine, ci și cu lumea ”.

https://www.greelane.com/link?to=holidays-of-interest-to-african-americans-2834627&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/holidays-of-interest-to-african-americans-2834627&source=what-is-kwanzaa-2834584
https://www.greelane.com/link?to=chinese-new-year-guide-687556&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/chinese-new-year-guide-687556&source=what-is-kwanzaa-2834584


Principiul 1:
Creativitatea



“”Adultul creativ este copilul care a 
supraviețuit maturizării.”

-Maulana Karenga
(iniţiatorul ideii de a sarbatori Kwanzza)



Principiul 2:
Autodeterminarea



“”Singura persoană în care ești destinat să 
devii este persoana în care te hotărăști să 
fii...”

- Synthia Saint James
(aplicant al ideii de a sarbătorii Kwanzza)



Principiul 3:
Munca în echipă şi 
responsabilitatea



“”Talentul te face câştigător, dar 
munca în echipă și 
responsabilitatea te transformă
în câştigător permanent.”

- Keith A. Mayes 

(aplicant al ideii de a sarbători Kwanzza)



Principiul 4:
Importanţa 
alegerii unui scop



“”Trăieşte-ţi viaţa visurilor tale: fii destul de curajos să

trăieşti viaţa visurilor tale fiind ghidat de propria-ţi 
viziune şi de scopul tău iniţial decât să o traieşti ghidat
de aşteptările celor din jur.“

-Keith A. Mayes  
(aplicant al ideii de a sărbători Kwanzza)



Principiul 5:

Unitatea e cea mai importantă 
componentă într-o societate.



“”Când nu există inamic în interiorul
omului, dușmanii din afară nu pot 
face rău insului.”

-Synthia Saint James
(aplicant al ideii de a sarbători Kwanzza)



Principiul 6:

Nu uita de încrederea
în sine!



“”De îndată ce ai încredere în tine, vei 
ști să trăiești.”

-Keith A. Mayes  
(aplicant al ideii de a sărbători Kwanzza)



Principiul 7:

Importanţa gestionării
banilor



“”Cea mai importantă trăsătura a 
libertăţii omului este să nu îşi facă
griji cu privire la nevoile de zi cu zi.”

-Maulana Karenga
(iniţiatorul ideii de a sărbători Kwanzza)



Principiul Definiţie Exemplu

Creativitate

(1)

Kuumba

Să ne folosim imaginaţia

permanent pentru a crea

lucruri minunate care să

ne bucure sufletul

Desenul reprezentativ:



Principiul Definiţie Exemplu

Autodeterminarea

(2)

Kujichagulia

să lucrezi pentru a-ţi găsi

pasiunea, pentru a putea fi 

destul de în măsură să poţi

vorbi pentru tine şi să iei cele

mai bune decizii pentru tine

Desenul reprezentativ:



Principiul Definiţie Exemplu

Lucrul in echipă

(3)

Ujima

Cea mai bună cale în a 

crea legături şi pentru a 

crea lucruri frumoase cu 

mai multe persoane

Desenul reprezentativ:



Principiul Definiţie Exemplu

Să ne alegem propriul scop

(4)

Nia

Pentru a ne transforma

visul în realitate trebuie

să începem prin alegerea

scopului

Desenul reprezentativ:



Principiul Definiţie Exemplu

Unitatea

(5)

Umoja

A lupta pentru unitate in 

familie, în cartier, în

naţiune

Lupţi pentru proiecte în care 

se susţine petrecerea a cât

mai mult timp cu familia

Desenul reprezentativ:



Principiul Definiţie Exemplu

Încredere

(6)

Imani

Să credem cu tărie că

familia ne vrea binele, că

profesorii vor să ne ajute

să acumulăm cunoştinte

ce ne vor ajuta în viaţă şi

să avem încredere că

toată această muncă

depusă ne va conduce 

către succes.
Desenul reprezentativ:



Principiul Definiţie Exemplu

Importanţa

gestionării corecte a banilor

(7)

Ujamaa

Să ne creăm o stabilitate

financiară şi să o 

menţinem

Desenul reprezentativ:



Kwanzaa Art – descriere activitate

Elevii vor discuta cele 7 principii Kwanzaa și apoi vor crea desene ce ilustrează scopul

principiilor Kwanzaa.

Obiective:

Elevii vor analiza principiile Kwanzaa. Elevii vor demonstra înțelegerea principiilor Kwanzaa prin artă.

Materiale necesare: Fișe de lucru, cartonașe cu explicarea principiilor Kwanzaa

Începutul lecției

Profesorul îi intreabă pe elevi ce cunosc depre principiile Kwanzaa.

Dupa discuția de inceput cu elevii profesorul definește acest ansamblu de principii Kwanzaa.

A doua parte a lecției

Elevii urmăresc fișa de lucru; Se discută primul principiu, definiție, citat și exemplu.

Lucru în echipă – elevii realizează fișa de lucru pe grupe, din perspectiva lor.

Lucru independent – elevii iși aleg fiecare câte un principiu și cu ajutorul creioanelor colorate îl ilustrează.

Se alege câte o lucrare sugestivă pentru fiecare principiu și se realizează un panou reprezentativ

Momentul încheierii lecției:

Elevii sunt întrebați care este principiul cel mai important în societate din punctul lor de vedere.

Evaluarea elevilor.

Bibliografie: site-ului oficial Kwanzaa, sursa documentară de enciclopedii didactice a C.C.D. Suceava

http://www.officialkwanzaawebsite.org/


RELAȚIA CADRU DIDACTIC – PĂRINȚI 
ÎN PROCESUL EVALUĂRII ONLINE

Insp. școlar pentru învățământul primar, Dorina Dulceac, 
Insp. școlar pentru învățământul primar, Adriana Coțovanu,

Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

Cui nu-i place să fie apreciat? Cu atât mai mult şcolarilor, a căror conştiinţă poate fi
privită  ca  oglindă  a  profesorului (V.  Pavelcu).  Aprecierea  se  evidenţiază  ca  un  factor
modelator şi hotărâtor al personalităţii şcolarilor, măsurând şi exprimând valoarea lor la un
moment dat.

Cadrele didactice și părinții reprezintă punctele de reper pentru elevii de vârstă școlară
mică, de aprecierea cărora vor ține cont în aprecierea propriilor acțiuni. Profesorii sunt modele
pentru  școlarii  lor,  entități  sociale  cu  drepturi  și  responsabilități.  Relaţia  profesor-copil
influenţează modul de integrare al acestuia în mediul şcolar, fizic ori virtual.  Un copil care se
descurcă  cu  sarcinile  propuse  de  către  Doamna/Domnul  va  avea  o  plăcere  să  înveţe,  să
participe la activităţile şcolare, se va simți integrat în mediul şcolar și se va bucura de o relaţie
bună cu profesorii.  Iar  relaţia  bună cu profesorii  asigură implicarea  copilului,  respectarea
regulilor şcolare, motivaţia copilului de a avea rezultate bune. Şi, invers, relaţiile precare cu
cadrele  didactice,  cu  colegii,  pot  genera  o  atitudine  negativă  faţă  de  şcoală,  diminuează
motivaţia intrinsecă şi îl fac să nu aibă respect pentru mediul şcolar. Iar satisfacţia şi motivaţia
sunt esenţiale pentru performanțele şcolare bune, chiar în condițiile în care performanța se
referă doar la un progres de la o etapă a învățării la o disciplină la următoarea, mai bogată în
noțiuni.

Participarea  părinţilor  în  dezvoltarea  academică  şi  educaţia  (instruirea)  copiilor,
practicile  educaţionale  părinteşti,  convingerile  cu  privire  la  oportunităţile  de  învăţare  ale
copiilor  şi  montajele  motivaţionale  privind  instruirea  lor  reprezintă  cele  mai  importante
abordări pentru Școala de Acasă, pentru demersurile didactice derulate în online. Implicarea
părinţilor în procesul de educație este definită de W. Jaynes (2007)  participarea efectivă în
proces şi oferirea suportului copilului pe parcursul acestui ciclu. Suportul parental reprezintă o
atitudine binevoitoare, deschisă și îndreptată spre participare activă şi suportivă la activităţile
copilului, în direcţia satisfacerii cât mai bune a nevoilor acestuia.

Orice părinte îşi doreşte să aibă un copil inteligent, sociabil, fără complexe, cu o bună
imagine de sine. Însă nu toţi  copiii  ajung să gândească şi să acţioneze aşa cum şi-ar dori
părinţii  lor,  pentru  că  nu  toţi  adulții  au  fost  educaţi  în  acelaşi  fel.  Aici  intervine  şcoala
(consilierea şcolară, educaţională), învăţătorul (consilierul şcolar) care pot creşte încrederea în
sine  a  copiilor,  pot  stimula  creativitatea,  talentul  sau  pornirile  acestora,  pot  avea  rolul
hotărâtor în dezvoltarea aptitudinilor copiilor, a competențelor necesare profilului de școlar de
ciclu primar.

Din aceste motive, se impune ca profesorul să le precizeze părinților/tutorilor elevilor
cât  este  de  important  ca  puii  lor  să  primească  cele  mai  corecte,  complete  și  permanente
feedbackuri la evaluările primite în situația școlii online. Acest lucru este posibil dacă părinții
își  ajută  copiii  (mai  ales  în  situația  elevilor  din  claselor  pregătitoare,  I  și  a  II-a)  în
încărcarea/descărcarea/fotografierea  materialelor  menite  să  verifice  atingerea  obiectivelor
prestabilite. De un real ajutor le sunt părinții atunci când evaluarea se realizează cu ajutorul
unui  instrument  web,  care  presupune  introducerea  informațiilor  de  ordin  personal  (cont,
parolă, etc).

Atât  în  cazul  evaluărilor  formative,  cât  și  în  cazul  celor  sumative  este  foarte
importantă  maniera  transmiterii  feedbackului  despre  standardele  obținute,  deoarece



aprecierea  şcolară este  o  formă  clasică  de  întărire  efectuată  de  către  cadrul  didactic,
succesul/insuccesul dând naştere unor trăiri afective ce dinamizează, susţin şi direcţionează
conduita  elevului  spre a obţine performanţe mai  înalte  ori,  din contră,  nemulţumește și  îl
îndepărtează pe copil de viaţa şcolară.

Aprecierea  cadrului  didactic  devine  pentru  elev  un  reper  de  autoapreciere,  ce
influenţează  dezvoltarea  intelectului,  contribuie  la  conştientizarea  nivelului  pe  care  îl  are
elevul,  iar  pe  de  altă  parte  influenţează  sfera  volitiv-afectivă,  prin  trăirea  nemijlocită  a
succesului  şi  a  eşecului.  Dezvoltarea  capacităţii  de  autoapreciere  şi  a  spiritului  critic  în
estimarea rezultatelor proprii se poate realiza cu succes prin organizarea unor activităţi  ce
presupune  autoevaluarea,  autoaprecierea  şi  interaprecierea  ce  duc  la  maturizarea  şi
obiectivizarea atitudinii elevului în faţa unor situaţii de viaţă.

Aprecierea pedagogică se răsfrânge şi în sfera relaţiilor interpersonale. Elevul, ca
persoană,  se  defineşte  prin  raportarea  lui  la  membrii  grupului  şcolar  din  care  face  parte,
grupul constituind spaţiul de comparaţie în care se conturează imaginea de sine. Sentimentul
de respect, responsabilitate şi stimă de sine sunt în funcţie  de atitudinile colegilor şi mai ales
de cea a profesorului, care-i definesc locul social în grup. 

Toate acestea sunt realizabile dacă și părinții recunosc că, în situația școlii online,
se impune o obiectivitate față de produsele propriilor copii, care trebuie să ofere o imagine cât
mai reală a competențelor dobândite în cadrul activităților Școlii de Acasă.

În evaluarea  elevilor,  noi  am folosit  diverse metode și  instrumente de evaluare:
evaluarea  orală  pe  tot  parcursul  activităților,  fișe  de  lucru  propuse  pentru  acasă,  teste  de
evaluare sumativă, teste de 5 minute ori cel de un minut aplicat la sfârșitul unei săptămâni,
proiecte cu tematică dată ori e-portofolii cu timp de lucru bine precizat. Fotografiile acestora
au fost încărcate pe platformă și, în urma evaluării au primit punctajul și aprecierile potrivite.
În decursul orei cu durată online am utilizat și wordwall-ul și learningapps-ul ca resurse de
evaluare curentă, deosebit de iubite de către școlarii de clasele mici. 

Aplicarea testelor de evaluare orală și scrisă ne-au ajutat să înțelegem cât este de
important  să  alegem  cei  mai  potriviți  itemi  de  evaluare  din  punct  de  vedere  calitativ  și
cantitativ,  adaptați  la  caracteristicile  cognitive  ale  elevilor.  E  important  să  manifestăm
toleranță față de postura în care se află părinții copiilor de ciclul primar, care trebuie să se
instruiască odată cu puii lor, pentru a le putea fi de ajutor. Părinții au înțeles că e important să
le  ofere  copiilor  un  mediu  de  învățare  liniștit,  cu  un  confort  emoțional  pe  măsură,
încurajându-i să aibă o atitudine responsabilă față de școală și față de cadrele didactice, chiar
dacă  întâlnirea  se  realizează  doar  virtual.  Profesorul  de  la  clasă  s-a  transformat  într-un
formator parental, în informatician ori consilier, astfel încât elevii să poată derula activitățile
școlare în bune condiții,  pentru ca instruirea să meargă mai  departe,  chiar  dacă școala  se
închide. 

Numai după ce părinții au înțeles mesajul că evaluarea corectă a copiilor conduce la
formarea unei stime de sine corespunzătoare vârstei școlare mici am putut avea certitudinea că
putem accesa și aplica instrumente de evaluare și metode cât mai interesante și mai potrivite
pentru școlarii noștri, astfel încât evaluarea să fie o plăcere de a arăta cât și ce știu. Acest
lucru ne-a stimulat creativitatea, ingeniozitatea, atenția și răbdarea în adaptarea la evaluarea
online, atuuri specifice DASCĂLULUI MODERN. 



LECȚIE RED – DECOLONIZAREA

Prof. Cezar Cramariuc, 
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava

Termenul  de resurse educaționale  deschise a  fost  utilizat  pentru prima dată  în  cadrul
Forumului  UNESCO  din  2002  privind  cursurile  deschise  și  a  fost  (re)definit  în  recentele
Recomandări UNESCO (2019) privind RED ca fiind: „materiale didactice și de cercetare în orice
format și suport care se află în domeniul public sau care se află sub drepturi de autor și care au
fost  difuzate  sub  o  licență  deschisă  ce  permite  accesul  gratuit,  [reutilizarea],  [refolosirea],
adaptarea și redistribuirea de către alte persoane”.

RED au potențialul de a realiza o educație favorabilă incluziunii cu scopul de a se asigura
că  toți  participanții  implicați  în  educație  cu  nevoi  și  cerințe  diverse  (cum ar  fi  cursanții  cu
dizabilități)  au șanse egale în accesarea resurselor de învățare,  a serviciilor și a experiențelor
educaționale în general au menționat, de asemenea, că utilizarea RED poate economisi timp în
pregătirea materialelor de învățare.

De asemenea, Recomandările UNESCO RED (2019) prevăd că: „aplicarea judicioasă a
RED, în combinație cu metodologii pedagogice adecvate, cu obiecte de învățare bine concepute
și cu diversitatea activităților de învățare, poate oferi o gamă mai largă de opțiuni pedagogice
inovatoare pentru a implica atât educatorii, cât și cursanții, să devină participanți mai activi la
procesele educaționale și creatori de conținut, în calitate de membri ai unei societăți a cunoașterii
diverse și favorabile incluziunii”.

Pentru a oferi o experiență de învățare captivantă în timpul epidemiei de COVID-19, am
aplicat  PED  pentru  a  preda  diferite  teme,  o  parte  din  ele  putând  fi  vizualizate  pe  site-ul
https://www.did-clio.net. În mod specific, pentru a asigura o predare deschisă, am postat fiecare
capitol al cursului, realizat din RED existente și partajat ulterior tot ca RED. Elevii au trebuit
apoi să lucreze în echipe, pentru a îmbunătăți materialele didactice prin căutarea de noi probleme
și tratare. Grupurile au lucrat la documente publice Google Docs, unde își pot vedea activitatea și
progresul. În același timp și pentru a asigura evaluarea deschisă și colaborarea, a fost creată o
comunitate publică de învățare pe rețeaua socială Google Meet în care elevii au făcut schimb de
idei  și  au  discutat  împreună  în  vederea  unei  evaluări  colegiale  și  asigurarea  de  practici  de
reflecție cu privire la materialele de învățare propuse. Eu m-am concentrat mai mult pe rolul de
facilitator, oferind referințe sau sfaturi pentru/în timp ce am pregătit materialele de învățare. În
plus, am încurajat elevii să comunice pentru a crește încrederea în sine și în colegi.
Un  exemplu  de  temă  este  Decolonizarea,  care  poate  fi  accesată  la  adresa
https://did-clio.net/decolonizare/. Această temă se realizează la clasa a XI-a.
Competențele de la această temă:

- 1.4. Susţinerea argumentată a unui punct de vedere despre raportul metropolă colonii, a
treia cale, criza canalului de Suez

- 3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine / combate un
- punct de vedere
- 3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra procesului de

decolonuzare
- 4.2. Investigarea aspectelor decolonizării

https://did-clio.net/decolonizare/


Am adăugat informațiile necesare în document, prezentate în Figura 1.

Figura 1 Informații

Figura 2 Definirea

Conținutul  RED este  structurat  pe  următoarele  secțiuni:  definirea,  decolonizarea  prin
hărți, statistici, A treia cale, Criza Suezului, Criza rachetelor. Fiecare secțiune conține mai multe
pegini  web,  care  pot  fi  accesate  cu  ușurință.  Tema  definirea  prezintă  o  serie  de  probleme:
caracteristici,  căi  ale  decolonizării,  naționalizmul,  atitudinea  celor  două  superputeri,  SUA și
URSS. Analiza paginilor web este susținută de întrebările existente în partea de jos a paginii. Un
exemplu este prezentat în Figura 2.

Tema Decolonizarea  prin  hărți  cuprinde șase pagini  web cu hărți  tematice  care arată
procesul decolonizării în Africa și Asia, dar și modul arbitrar în care au fost trasate granițele
noilor state.  Multe din ele au inclus grupuri etnice diferite,  care au declanșatîn unele regiuni
conflicte violente.



Figura 3 Decolonizare prin hărți

Secțiunea  Statistici  conține  un  tabel  cu  mai  multe  state  care  conțin  indicii:  PIB,
automobile, mortalitatea, numărul de copii care fac școală. Acești indici elevii compară statele
din cele trei lumi.

Secțiunea A treia cale prezintă două surse primare, Nenorociții lumii de Frantz Fanon și
Adresă de Jawaharlal Nehru, pe baza cărora elevii pot investiga aceasta opțiune staelor care și-au
obținut independența. Ultimele două secțiuni sunt două studii de caz: Criza Suezului și Criza
rachetelor. Evaluarea Crizei Suezului se realizează printr-un joc de rol, o conferință care sarcina
să  soluționeze  criza  (https://did-clio.net/decolonizare/index.php?p=conferinta)   –  elevii,
organizați în șase grupe prezintă state diferite; fiecare delegație susține sau condamnă acțiunea
de naționalizare a Canalului Suez de către Egipt.

Această temă RED respectă recomandarea UNESCO de a asigura accesul la materiale ale
cursanților-țintă, cât și realizarea obiectivelor educaționale ale cursurilor sau disciplinelor pentru
care sunt furnizate. Tema include și  modalități clasice, offline (inclusiv tipărite) de accesare a
resurselor, după caz.

https://did-clio.net/decolonizare/index.php?p=conferinta
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”INGREDIENTUL MAGIC” ÎN STIMULAREA INTERESULUI PENTRU
PREDAREA FIZICII

Prof. Sorin Gafencu
Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni

Atât  în  online  cât  și  în  offline,  viața  rămâne  marea  școală  care  ne  învață  să  fim
creatori. Pledoaria noastră este clară: profesorul este un stâlp al școlii și al vieții. Negurile
pandemiei, alternanța clasic și modern − via hibrid − ne obligă să rămânem de veghe la hotar
acceptând  mixtura,  punând  în  centru  aceleași  metode  inovative  și  interactive  sugerate  în
Ghidul aprobat de MEC în 2020 care valorizează și facilitează acumularea cunoștințelor prin
noi conexiuni.

A fi profesor înseamnă a învăța, a gândi, a căuta, a fi față în față cu generația Z, cea a
nativilor digitali pentru care calculatorul este un simplu exercițiu de normalitate, în timp ce
pentru  profesor,  totul  se  desfășoară  fără  economie  de  timp printr-o  industrie  digitală  ce-l
obligă să caute și să exploreze noi metode și exerciții de bună practică. Imperative precum
Captează-ți elevii în online mai ceva decât în clasă sunt urmate de provocări precum: Fii cel
mai bun! Nu lăsa eșecul să te domine. Domină-l tu! Deci, a păși în sine pentru a nu trăi
sentimentul  de victimă,  deoarece cunoașterea este condimentul  esențial.  Ne valorizăm din
propria viață și experiență facilitând transferul de cunoștințe prin conexiuni interdisciplinare.
Prin deschidere. Prin responsabilizare. Prin a fi mai productiv. Prin organizare. Prin mesaje
pozitive. Prin urările de dimineață. Ne adaptăm pentru că ”reziliența presupune capacitatea
de  a  înfrunta  dificilul”.  Strategia  de  digitalizare  a  Educației (2021−2027)  propune  ca
imperativ 90% alfabetizarea digitală. Deci, educație deschisă. Cetățenie digitală. Din resursele
educaționale apelăm la creativitate. Sau, cum ar fi gândit Ilie Moromete: ”Pe ce te bazezi?”.
În fond, o convorbire între generații. Un dialog. Fără graniță arbitrară între online și offline.
Continuitate.  Călătorie  de  o  zi,  de  fiecare  zi,  de  an  școlar.  Dezvoltă  liderul  din  tine!  Și
deprinderea de noi abilități: abilitatea de a te conecta cu alții. Și regândirea, redimensionarea
și transformarea  paradigmelor.  Și  dezvoltare  personală în  această  ecuație  a  devenirii:  mai
dinamic, mai activ, mai conectat, mai colaborativ, mai flexibil.

Și  încă  un ingredient  magic  racordat  la  școala  viitorului,  propus de specialistul  în
Științele  Educației,  Augusto  Cury:  O  altă  așezare  în  bănci  pentru  că  în  sala  de  clasă,
profesorul nu este unicul actor iar elevii doar spectatori pasivi. Poate așezarea în formă de U,
de semilună,  de dublu cerc ar aduce cu sine educația participativă.  Fără elevul din ultima
bancă căruia îi putem provoca traume inconștiente. Fără a privi doar în ceafa celui din față.
Prin a transmite cu ochii, cu privirea. Fără a alimenta ”inerția intelectuală”. Prin schimbări în
ambientul școlar, psihic și social, prin formare și informare în același timp. Deci, prin cultură
educațională creând o punte între lumea lor și lumea noastră.

Și alte ingrediente magice: chat, glume și umor, dialog și dezbatere, jocul provocării și
al  încurajării,  brainstorming,  activitate  experimențială,  competiție,  feedback  și,  negreșit,
acronimul APT (activitate, participare, tehnologie). Și poate acum înțelegem pe deplin tâlcul
spuselor unui mare gânditor din secolul trecut, Mircea Malița care afirma în Aurul cenușiu:
”în era mașinilor de calcul, toți oamenii vor fi pianiști”. Clapele tastelor demonstrează acest
adevăr.

Deci, pregătiri pentru învățarea pe termen lung. Prin real și virtual. Profesorul este și el
elev în online străduindu-se să depășească tradiția.  Noua realitate educațională  este vitală.
Solul arid al sălii de clasă se poate transforma în grădină cu flori însănătoșind educația și
școala prin umanizarea cunoașterii.

Cum poți captiva elevii la ora de fizică? În câteva lecții din capitolul Oscilații și unde
mecanice,  la  început  de  oră  se  poate  trezi  interesul  pentru  tema  abordată,  pornind  de  la



informații din practica vieții. O banală știre despre podul centenar de peste Siret, la Dolhasca,
construit de inginerul savant Gogu Constantinescu, poate stârni curiozitate pentru subiectul
lecției.  Ca  titlu  informativ  se  amintesc  apoi  realizările  savantului  Gogu  Constantinescu,
autorul teoriei sonicității ce demonstrează importanța transmiterii de energie prin intermediul
vibrațiilor. Pentru că sunetele transmit energie după legi asemănătoare cu cele din fizică. Pe
acest  principiu,  savantul  a  impus  în  industria  de  armament  folosirea  armelor  fără  foc,
funcționând prin compresia lichidelor, precum și armele silențioase. Și, un alt fapt interesant:
inventarea și apoi folosirea mitralierei  sonice ce a asigurat supremația aeriană a englezilor
asupra nemților, scurtând cu un an primul război mondial. Sau construcția aerodinamică și
hidrodinamică a vehiculelor acvatice care, la începutul celui de al doilea război mondial, au
ajutat  la  distrugerea  submarinelor  germane.  În  lecțiile  despre  ultrasunete  și  infrasunete,
aplicații în medicină ale efectului termosonic, nedăunător organismului uman.

Se  pot  strecura  apoi  și  alte  informații  despre  beton  armat,  poduri  și  șosele,  mari
construcții  împlinite  de  același  inginer  savant  precum  Cazinoul  de  la  Constanța,  Palatul
Patriarhiei sau Hotelul Athene Palace.

În  capitolul  Elemente  de  termodinamică la  subcapitolul  Motoare  termice se  poate
porni de la realizările aceluiași inventator: primul automobil fără cutie de viteze sau motorul
Diesel cu injector sonic, copiat parțial de firma Boch;

Alte  contribuții  ce  servesc  drept  ingrediente  magice  stimulând  interesul  pentru
cunoașterea  fizicii  teoretice  și  a  celei  aplicative?  Nenumărate.  Ele  îmbie  la  cunoaștere,
aprofundare și gândire creativă făcând parte din cunoștințele științifice, teoretice și practice.

Fizica și Inventica fac laolaltă casă bună. Despre O invenție românească poate salva
Planeta − ne informează după mulți ani de muncă și cercetare unul dintre sutele de inventatori
români contemporani, inginerul Iulean Hornet. A gândit instalația de piroliză în care se pun
pentru descompunere deșeuri menajere, nămol din stațiile de epurare, plasticuri, cauciucuri,
buruieni, paie, gunoi de grajd. Descompunerea deșeurilor se face cu poluare zero, cu preț de
cost mic și chiar cu câștig: din o tonă de gunoi, profit de 300 euro. Gunoi care aduce câștig.
Plus gazul folosit în turbinele de gaz; ulei de piroliză util în industria farmaceutică, chimică și
a  transporturilor;  cărbune  ecologic  folositor  în  fertilizarea  solului  și  în  lupta  împotriva
deșertificării.  Plus,  respirația  și  sănătatea  Planetei.  Brevetele  de invenții  se  obțin greu iar
OSIM le selectează cu maximă exigență. Și câte alte invenții și născociri inginerești! Să ne
gândim doar la Justin Capră și la rucsacul zburător! Să nu uităm caracterul practic-aplicativ al
fizicii.

În  câteva  lecții  din  capitolul  Producerea  și  utilizarea  curentului  electric,  un  alt
ingredient  între  multele  care  pot  sta  la  baza  interesului  pentru  fizică  se  află  la  palpitul
existenței noastre ca fălticeneni.  Fiat lux, a exclamat Creatorul. Înaintea domniei lui Cuza,
târgul era slab luminat cu fânare. La sfârșit de secol 19, s-a trecut la luminarea lămpilor cu
petrol lampant și a costisitoarelor lămpi Washington. În 1913, primarul Artur Gorovei a luat
inițiativa  iluminatului  public.  S-au păstrat  în  arhiva primăriei  opt oferte.  A fost  acceptată
Societatea  Energia reprezentată  de  inginerul  Dimitrie  Leonida,  născut  la  Fălticeni.  Urma,
conform  contractului,  executarea  uzinei  electrice,  instalarea  rețelei  de  iluminat  public,
furnizarea lămpilor cu arc și a lămpilor incandescente. În 1915 sosise din Germania primul
motor Diesel; al doilea n-a mai apărut în condiții de război. Veniseră și dinamurile pentru
centrala electrică.  Se anunța o nouă licitație după război. Prețurile materialelor crescuseră.
Abia  în  1924  se  montează  motorul  Diesel,  se  completează  podul  rulant,  se  montează
rezervorul de 30 mc. În timpul celui de al doilea război mondial, acestea au fost demontate, să
nu le  ia  rușii.  După război,  au  fost  refăcute  grupurile  electrogene  vechi  și  s-au  adus  noi
transformatoare. Abia în 1962 s-a racordat orașul la Sistemul Energetic Național.

Și încă un aspect interesant care poate fi strecurat ca informație de cultură științifică:
”Inginerul Leonida deschisese un magazin de articole electrice. Îl lumina cu un motoraș și



dinam  propriu.  Când  și-a  lichidat  magazinul,  i-a  propus  profesorului  Vasile  Ciurea  să
cumpere  motorul  pentru  iluminatul  amfiteatrului  și  al  laboratoarelor  de  la  gimnaziu.
Profesorul  a  renunțat.  Costa  doar  1000 lei.  Liceul  a primit  lumină abia  în 1925 când era
director Gheorghe Stino” (E. Dimitriu, Lumini fălticenene).

Ce interesante  documente  de istorie  locală  care trezesc apetitul  pentru cunoașterea
capitolului Electricitate! Și ușor de reținut.

Toate  ”ingredientele  magice”  amintite  se  constituie  ca  preambul  sau  concluzie  în
activitățile cognitive.
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EVALUAREA ÎN ONLINE, PRIN METODA WEBQUEST

Prof. Elena Giuraniuc
Colegiul „Andronic Motrescu”, Rădăuți

Tehnica  WebQuest  este  o  nouă  metodă  didactică,  activ  participativ  fiind  bazată  pe
principii  constructiviste.  Dodge  definește  WebQuest  o  activitate  care  este  centrată  pe
investigație,  unde elevii  folosesc  informațiile  prelucrate  de  pe  internet.  Elevii  cu  ajutorul
acestei metode de lucru, sunt puși în situația de a căuta singuri informațiile necesare pentru a
rezolva sarcinile cerute.

Tehnica a fost dezvoltată și pusă în practică în anul 1995 în Statele Unite ale Americii
de către profesorii Bernie Dodge și Tom March, de la Universitatea de Stat din San Diego.
Profesorul Dodge definește WebQuest drept: activitate centrată pe investigație prin care elevii
folosesc informațiile preluate de pe Internet.

Există două tipuri de WebQuest: de scurtă și lungă durată. Tehnica WebQuest de scurtă
durată  are ca scop dobândirea de noi cunoștințe  și  transpunerea în  sistemul  de cunoștințe
existent. Dupa finalizarea acestui tip de proiect, elevul a adunat o cantitate semnificativă de
informații noi într-o perioada scurtă. Tehnica de scurtă durată poate fi folosit în una-trei lecții.

Tehnica WebQuest de lungă durată poate fi folosită la o anumită clasă în timp de o
săptămînă până la o lună.Acest tip are drept obiective pe termen lung dezvoltarea, structurarea
cunoștințelor.  După ce  elevul  a  participat  la  un WebQuest  de lungă durată,  a  procesat  și
analizat toate informațiile care le-a accesat cu ajutorul internetului, transformându-le într-o
anumită  măsură.  După  finalizarea  sarcinii  de  lucru,  elevii  demonstrează  cunoșterea
materialului studiat prin crearea unui produs, ca alții să răspundă on-line sau off-line.

Profesorul trebuie sa organizeze foarte bine sarcinile, pasii care trebuie făcuți și cel mai
important, să aleagă și să recomande elevilor unele site-uri de unde pot lua cele mai bune
informatii. Cu cât site-urile sunt mai numeroase, elevul are posibilitatea să aleagă cele mai
bune informații pentru a realizat cel mai interesant proiect.

WebQuests sunt activități care se realizează în grup, putand fi concepute unidisciplinar
sau interdisciplinare.Aceasta  trebuie să includă următoarele secțiuni:
• Introducerea–oferă elevului unele informații, îl orientează și ii trezește interesul;
• Sarcina–care descrie activitățile care vor conduce la proiectul final;  
• Procesul-care explică pasii din cadrul strategiilor pe care elevul trebuie sa le urmeze elevul 
pentru a-și îndeplini sarcina;
• Resursele-site-uri, cărți, baze de date pe care pot să le acceseze elevii pentru a-și atinge 
scopul;
• Evaluarea–măsoară rezultatele activității lor;
• Concluzia–o sinteză a activităților, care îi stimulează pe elevi să reflecteze asupra 
beneficiilor și a rezultatelor pe care le-au obtinut în urma acestui curs.

Elevii printre abilitățile de gândire care sunt necesare pentru un WebQuest, mai sunt
incluse: clasificarea, inducția, deducția, compararea, analiza, argumentarea unor idei.

Proiect WebQuest – Vizităm Bucovina online

Etapa I - Introducerea
Bine  ați  venit  în  Bucovina  online!  Este  timpul  să  facem  cunoștință  cu  cele  mai

frumoase obiective turistice din zone, unice în România.
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Etapa II – Sarcina de lucru
           Elevii sunt împărțiți în 4 grupe și se stabilește un lider unde ei trebuie să își folosească
cunoștințele  de la unele  module de specialitate  pentru a descoperi  această frumoasă zonă.
Fiecare lider va ține evidența cercetărilor pe o fișă. Este necesar să aveți schițate noțiunile
specifice sarcinilor voastre de lucru și cel puțin un exemplu.

 Echipa 1 va căuta noțiuni legate de potențialul turistic natural.
 Echipa 2 va cerceta noțiuni legate de edificiile religioase.
 Echipa 3 va căuta noțiuni legate de obiectivele culturale.
 Echipa 4 va căuta noțiuni legate de portul popular din Bucovina.
La sfârșit, toate cele patru echipe, își vor folosi cunoștințele și vor lucra împreună pentru

împărtăși cunoștințele.

Etapa III – Resurse informaționale
 Echipa 1:  Misiunea  voastră  este  să  căutați  informații  legate  de  potențialul  turistic

natural.  Prima  dată  trebuie  să  vă  accesați  platforma  educațională
https://classroom.google.com unde aveți un cursul Vizităm Bucovina Online.

Echipa2:  Sarcina  voastră  este  să  căutați  informații  legate  de  potențialul  antropic  și
anume  despre  edificiile  religioase.  Prima  dată  trebuie  să  accesați  link-ul
https://www.observatorulph.ro/lifestyle/81977-cele-mai-frumoase-locuri-de-vizitat-in-
bucovina, unde o să descoperiți care sunt edificile religioase din zonă, urmând să accesați
link-ul  https://www.youtube.com/watch?v=UjKQkR5z9-Q unde  aveți  o  prezentare  a  unei
mănăstirii din Bucovina (Oare care este?).

Echipa3: Sarcina voastră este să căutați cele mai frumoase obiective culturale din
zona noastră, Bucovina; mai întâi trebuie să accesați link-ul https://blog.travelminit.ro/5-
sate-pe-care-trebuie-sa-le-vizitezi-in-bucovina/?fbclid=IwAR0f2mz90RR-CB8Ok3-
rtmxy20Nu9pLc6vSYg7ATSvvBt8IWRPLaslNi2Tk pentru a observa dacă localitățile pe traseul
studiat  se  regăsesc.Următoarea  sarcina  este  să  accesați  website-ul  acesta  :
http://muzeuletnografic.culturaradauti.ro/ unde veți face un tur virtual al Muzeul  Samuil și
Eugenia Ioneț  din Rădăuți și o să enumerați câteva obiecte care se regăsesc în muzeu, un
membru al echipei poate să deseneze un obiect pe o coală A4.

Echipa 4:  Voi  sunteți  responsabili  cu  portul  popular,  descoperirea  unor  tradiții  din
Bucovina. Pentru început aduceți-vă aminte tot ce știți despre portul popular din zona voastră,
urmând să căutați mai multe informații aici:

http://centrulculturalbucovina.ro/portul-popular-romanesc-in-bucovina/ și aici: 
http://folclor-bucovina.dragosvoda.ro/portul-popular-costumul-femeiesc.php
Puteți viziona câteva prezentări de pe site-ul www.youtube.com.
Accesați link-urile:http://folclor-bucovina.dragosvoda.ro/portul-popular-costumul-

femeiesc.php.

Etapa IV – Procesul
Clasa este grupată în patru echipe de câte 6 elevi, fiecare având acces la internet pentru

a  lucra  platforma  de  classroom.google.com.  Elevii  lucrează  împreună  pentru  a  rezolva
activitatea  atribuită,  folosind  diferite  mijloace  moderne  pentru  a  comunica.  La  finalul
activității încarcă răspunsurile finale pe platforma classroom, urmând să realizăm un video
zoom cu liderii  echipelor,  care  la  rândul  lor  să  transmită  noile  informații  echipei  care  o
reprezintă .
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Foto I.1. Distribuirea temelor pe echipe de lucru

Etapa V - Evaluarea
Evaluarea raportului de grup

Nivel Insuficient Suficient Bine Foarte bine Punctaj
Partajarea
informației

Nu  există
schimb  de
informații
între  membrii
echipei.

Are  loc  un
schimb  de
informații
între  elevii,
ocazional.

Există
schimburi
de
informații
eficiente
pentru
rezolvarea
sarcinii  de
lucru.

Schimburile
de
informație
sunt  foarte
bune,  fiind
relevante.

Lucrul în echipă/
cooperarea

Nu dorește  să
realizeze
sarcina  în
cadrul echipei.

Cooperează
puțin,  având
nevoie  de
îndrumare.

Cooperează
doar  cu
anumiți
colegi  din
echipă.

Cooperează
cu  toți
membrii
echipei.

Cercetarea Grupul  nu  a
cercetat  toate
sursele date și
nu  a  accesat
toate  site-urile
și  link-urile
distribuite.

Grupul  a
făcut  puține
cercetări
asupra temei
distribuite.

Grupul  a
făcut  câteva
cercetări
asupra temei
distribuite.

Grupul  s-a
ocupat
intens  de
tema  dată,
accesât toate
link-urile  și
site-urile
distribuite.

Terminologia
științifică și

notațiile

Nu  au  folosit
terminologia
necesară.

Au  folosit
terminologia
și  notațiile
cerute,  dar
unele
răspunsuri

Au  folosit
terminologia
și  notațiile
corect,  fiind
destul  de
ușor  de

Au  folosit
terminologia
și  notațiile
corect,  fiind
ușor  de
înțeles ce au
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nu  sunt
înțelese.

înțeles
răspunsurile.

dorit  să
răspundă.

Prezentarea
proiectului

Nu prezintă în
totalitate
proiectul.

Realizează
proiectul,
dar  nu
prezintă
utilitatea
acestuia.

Realizează
proiectul,
având  mici
greșeli.

Realizează
în  totalitate
proiectul
corect.

Participarea la
discuția finală,

online

Au  participat
30%  din
membrii
echipei

Au
participat 
50%  din
membrii
echipei

Au
participat
75%  din
membrii
echipei

Au
participat
100%  din
membrii
echipei

Etapa VI – Concluzii

Obiectivele au fost atinse cu ajutorul diferitelor pagini de Internet și sunt importante să
le cunoașteți fiind din zona unde locuiți și fiind importante pentru România.

Posibilitatea de accesa și de a opera cu informații de pe Internet, le permite elevilor să
învețe să descopere singuri anumite noțiuni, să comunice și să coopereze între ei. Au avut
posibilitatea să adune informațiile cerute în fișa de lucru, familiarizându-se cu o nouă metodă
modernă  și  actuală  de  învățare.  Utilizarea  acestei  metode  le  trezește  intereseul  spre
cunoaștere,  rolul  cadrului  didactic  devine  mai  important,  întrucât  el  propune  strategiile
didactice, monitorizează activitatea elevilor, evaluează procesul de învățare. La finalul acestei
metode o să aplicam un chestionar on-line despre cunoștințele dobândite.
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BUNE PRACTICI ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIN
INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ȘI INTERNETULUI, DIN CADRUL

STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

Prof. Șomîtcă Alina, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, Suceava
Prof. Luminița Hagiu, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, Suceava

Cuvinte cheie: bune practici, stagiu de pregătire practică, online
Întregul sistem educațional, de la nivelul elementar pînă la cel terțiar, a fost afectat  de

pandemie,  nu doar în România, ci  și în întreaga lume. Noua realitate de predare-învățare-
evaluare a venit la pachet cu o serie de dificultăți resimțite în implementarea schimbării la
nivelul procesului de învățământ. Aceste dificultăți sunt legate atât de perspectivele noi ale
educației  online,  cât  și  în ceea ce privește complexitățile  lor tehnologice.  Anterior acestei
pandemii, educația online era considerată ca fiind ineficientă, dar o dată cu apariția epidemiei
de COVID-19, învățarea online a devenit o necesitate și o mare provocare pentru toate părțile
implicate  și  nevoite  să  se  adapteze  la  brusca  schimbare  educațională:  elevi,  profesori  și
părinți.

Nu există nicio abordare pedagogică care să poată înlocui supremația formatului clasic
al interacțiunii directe profesor-elev cu formatul online. Și totuți, în criza COVID-19, educația
online a devenit o schimbare pedagogică, de la metoda tradițională la abordarea modernă a
predării-învățării, de la sala de clasă la sala virtuală, de la personal la virtual, de la lecții la
seminarii  web.  E-learning-ul,  educația  la  distanță  și  cursurile  de  corespondență  erau
considerate  ca  parte  a  educației  non-formale,  dar  în  situația  actuală,  acestea  înlocuiesc
temporar formele de educație formală.

Cercetările  consideră  că  actualele  platforme  de  comunicare  online  (Start.me,  Neo,
Classtime,  Classwize,  Ted-Ed,  Coursera,  Google  Classroom,  Bakpax,  Pronto,  Skillshare,
ClassDojo, Edmodo, Blackboard Learn, Parlay, Docebo, Feedback Fruits, Udemy, WeVideo,
WizIQ,  Flipgrid,  Codeacademy,  Gynzy,  Adobe  Captivate,  Seesaw,  Edx,  GoGuardian,
Elucidat, Kami, Pluralsight, G Suite, Otus, Articulate 360, Floop, Future Learn, Hapara, Shift,
Lectora Inspire,  Kialo Edu, Buncee,  LanSchool) vor schimba direcția  întregii  educații  din
întreaga lume post-COVID-19, prin integrarea tehnologiei în formele clasice de educație.

Scopul acestei lucrări este de a aborda un exemplu de bună practică în desfășurarea
activităților  prin  intermediul  tehnologiei  și  internetului,  din  cadrul  stagiilor  de  pregătire
practică. 

Am ales o activitate practică la modulul Utilizarea softurilor contabile realizată sincron
în mediul online cu ajutorul platformei Google Meet.
Clasa: a XI-a A 
Specializarea: Tehnician în activități economice
Modul de desfășurare a lecției: Online
Data: 
Modulul 6: Utilizarea softurilor contabile                                                                                            
Tema lecţiei: Accesarea meniurilor specifice salariilor în programul de contabilitate SAGA C
Durata: 80 min                                                                                                          
Scopul întregii sesiuni:  Formarea de priceperi și deprinderi privind accesarea meniurilor specifice
salariilor în programul de contabilitate SAGA C
Tipul lecţiei: Lecţie de formare priceperi şi deprinderi
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Unităţi de rezultate ale învăţării vizate: URÎ 13. Utilizarea softurilor contabile

Cunoştinţe: 13.1.2. Descrierea structurii softului de specialitate
     Abilităţi: 13.2.2. Analizarea structurii softului de specialitate
    Atitudini: 13.3.2. Conștientizarea capacității de a înțelege structura softului de specialitate

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
O1:  să identifice meniul adecvat adecvat operației de lucru; 
O2:  să înregistreze salariații în softul contabil SAGA C;
O3: să întocmească documentele specifice salariilor în softul contabil SAGA C;
O4: să genereze rapoarte și situații în softul contabil SAGA C.

Strategii didactice:
1. Metode

 Instructajul

 Observația

 Conversaţia 

 Expunerea 

 Explicaţia

 Exercițiul

2.   Mijloace didactice

 Laptop

 Fişe de lucru

 Soft contabil specializat 
SAGA C

3. Modalităţi de organizare

 Frontală 

 Individuală

Elevii vor descărca și instala pe
dispozitivele  proprii  softul  de
specialitate SAGA C. 

 

Apoi vor configura societatea USC SRL în programul instalat,
conform instrucțiunilor profesorului.

Fiecare  operație  va  fi  realizată  mai  întâi  de  către profesor
prin proiectarea ecranului și apoi de către un elev, pentru a se
verifica modul de înțelegere și execuție.

Se va avea în vedere:

 Înregistrarea salariaților în programul de contabilitate; 

 Generarea contractelor de muncă, a pontajului, a statelor de plată, a fluturașilor;
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 G e n e r a r e a  d e c l a r a ț i e i  1 1 2  ș i  c o m p a r a r e a

sumelor cu cele din statul de plată

 Generarea notei contabile, a Registrului Jurnal și a Registrului Cartea Mare.

  Documentele vor fi salvate în portofoliul electronic.
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Consolidăm  metoda  de  operare  în  Programul  de  contabilitate  SAGA,  prin  revenirea
permanentă  la  fișierele  învățate,  pe  care  le  deschidem  și  realizăm  noi  operații,  apoi  generăm
documentul adecvat. 

Temă acasă: Realizați o prezentare a noțiunii de deducere personală, prin consultarea Codului
Fiscal. Se vor avea în vederea următoarele
noțiuni: definiție, persoane care beneficiază
de deducerea personală, limite și sume.

La  sfârșitul  orei  elevii  vor  fi
apreciați și unii dintre ei notați. 

La  finalul  săptămânii  de  practică,
elevii  vor  trebui  să  posteze  portofoliul
electronic pe Google Classroom, apoi să îl
prezinte  online prin share  screen.  Pe baza
portofoliului întocmit, elevii vor fi notați.
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE UTILIZATE LA DISCIPLINA
INFORMATICĂ

Prof. Mihaela Humelnicu-Ungureanu 
Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna"  Galați

Metodele moderne de predare-învățare-evaluare oferă o ocazie benefică de organizare
pedagogică a unei învățări temeinice, ușoare și plăcute, și în același  timp cu un pronunțat
caracter  activ-participativ  din  partea  elevilor,  cu  posibilități  de  cooperare  și  comunicare
eficientă.

 Folosirea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare nu înseamnă a renunța la
metodele tradiționale, ci a le actualiza pe acestea cu mijloace moderne. O strategie didactică
eficientă devine acțiune în rezolvarea optimă a unei situații de instruire.

Portofoliul digital este componenta de documentare digitală a procesului de predare-
învățare-evaluare  în  care  se  evidențiază  produsul  individual  și  progresul  în  învățare  al
elevului.  Utilizarea  metodelor  moderne  în  procesul  de  predare  -  învățare  -  evaluare  și  a
instrumentelor  TIC,  precum  și  implementarea  lecțiilor  electronice  elaborate  contribuie  la
amplificarea eficienței procesului de predare - învățare prin antrenarea mai multor receptori  și
dezvoltarea competențelor elevilor în utilizarea calculatorului.

 



Pornind  de  la  aceste  considerente  am  realizat  un  studiu  prin  care  am  urmărit  eficiența
metodelor interactive, comparativ cu metodele tradiționale folosite în lecțiile de Informatică.
Disciplina: Informatică

Clasa a IX a

Tema:  „Avantajele lucrului într-o rețea de calculatoare”

Prezentarea regulilor jocului: Fiecare grup răspunde pe rând conform cerinței primite: 

1-descrie, 2-compară, 3-asociază, 4-analizează, 5-aplică, 6-argumentează.

 Dupa fiecare răspuns profesorul notează pe tablă răspunsul dat.

Desfasurarea  jocului  propriu-zis: Profesorul  aruncă cubul  către  primul  grup,  spunând:
„Cubul  se  rostogolește  și  la  echipa 1  el  sosește”.  Repetă  acest  lucru  pentru  toate  cele  6
subgrupuri.  Numește un elev din grupul respectiv care să raspundă, ceilalți elevi din acel grup
putând veni și ei cu alte răspunsuri. Elevii vor răspunde în funcție de cerința ce corespunde
cifrei de pe una din fațele cubului:

1. Descrie! Ce este o rețea de calculatoare?

2. Compară! Cum este o rețea de tip LAN? Dar WAN? 

3. Asociază!  Asemănări  si  deosebiri  între  cele  două modele arhitecturale  de rețea:
TCP/IP și ISO/OSI

4. Analizează! Care sunt avantajele lucrului in rețea?

5. Aplică! Cum ne conectăm la rețeaua globală Internet?

6. Argumentează! De ce trebuie să asigurăm securitatea unei rețele?

Dupa fiecare răspuns profesorul notează pe tablă răspunsurile elevilor. 

La  nivelul  de  transmitere  a  conținutului este  nevoie  să  se  creeze  materialele
electronice  educaționale  în  care  să  fie  prezente  elemente  interactive,  cu  scopul  creșterii
atractivității și eficienței predării. Astfel, se pot folosi teste on-line, formulare în cadrul cărora
răspunsul  este  primit  foarte rapid,  obiectivitatea  fiind  ridicată,  se  stimulează  abilitatea  de
autoevaluare, spiritul competițional.

Bibliografie
Crenguța-Lăcrămioara  Oprea,  Pedagogie.Alternative  metodologice  interactive,  Editura
Universității din Bucureşti, 2003
Tudorel Fătu, Alexandru Țugui, Ce urmează după societatea global informațională?, Studii,
Institutul de Cercetări pentru Inteligența Artificială, Academia Română



SCURT GHID DE EVALUARE ÎN GOOGLE CLASSROOM

Prof.Violeta Iacentiuc, 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

După  ce  ani  buni  am  privit  instruirea  asistată  de  calculator  ca  pe  o  metodă
complementară  a  educației  în  cadrul  disciplinei  fizică,  folosind  sistemul  AeL,  softuri
educaționale, simulări de fenomene fizice greu de realizat într-un laborator școlar, iată că am
ajuns în vremurile când aceasta este pe primul loc, fiecare școală având propria platformă de
învățare online.  Cele mai utilizate sunt Google Classroom și Microsoft Teams. Voi aborda
metodele și tehnicile de evaluare care se pot aplica în Google Classroom, aceasta fiind cea
mai utilizată aplicație, intuitivă și conectată cu alte aplicații utile ca Google Meet, documente
Google, formulare Google, Jamboard, precum și alte extensii ca Google Meet Attendance (ce
realizează  automat  prezența  la  clasă,  cu  detalii  ca  momentul  conectării/deconectării).
Platforma Google Classroom are o interfață prietenoasă și intuitivă, este accesibilă, sigură, se
configurează ușor de către administrator și poate fi utilizată cu succes de pe orice dispozitiv:
laptop, tabletă, smartphone. De asemenea, există multe tutoriale online care explică modul de
utilizare al platformei – nu trebuie neapărat ca proesorul să urmeze un curs specializat.

Fie  că  este  vorba  despre  învățământ  normal  sau  hibrid,  sincron  sau  asincron,  cu
Google  Classroom profesorii  își  eficientizează  timpul,  își  organizează  mai  bine  lecțiile  și
comunică în timp real cu elevii.  Aplicația permite crearea, colectarea și notarea temelor în
mediul online. Profesorii pot vedea cine și-a terminat tema și pot oferi feedback direct fiecărui
elev, pot posta anunțuri și întrebări. Astfel, comunicarea la clasă devine mai eficientă și, în
același timp, se extinde și în afara orelor. 

Pentru a realiza evaluarea în Google Classroom,
din  pagina  “Activitate  la  curs”,  se  va  selecta  una  din
opțiunile:  temă,  temă  cu  chestionar  sau  întrebare.  În
funcție de itemii pe care dorim să îi includem în evaluare,
vom face alegerea unei opțiuni:
 pentru  itemi  obiectivi  cu  alegere  multiplă,  de  tip
pereche sau cu alegere duală și pentru itemii semiobiectivi
cu răspuns scurt, cea mai potrivită alegere este „Tema cu
chestionar”;
 pentru itemii de tip întrebări structurate se poate utiliza
opțiunea “Întrebare”;  
 pentru itemii cu răspuns deschis, de tip rezolvare de
probleme  sau  eseu  structurat,  se  poate  folosi  opțiunea

“Temă”.
Dacă  alegem  ”Tema  cu

chestionar”,   se  deschide automat
un formular  gol  Blank Quizz.  Se
introduc în formular  întrebările  și
răspunsurile,  nu  uităm  să  dăm
cheia  de  răspuns  și  punctajul
pentru fiecare întrebare. 



Ca  avantaje  din  punct  de  vedere  al
profesorului avem pentru acest tip de evaluare:
corectarea automată și faptul că pot vizualizate
statisticile  pentru  fiecare  întrebare  a  testului,
media clasei, cele mai frecvente greșeli, etc. De
asemenea se poate descărca un fișier Excel cu
numele  și  rezultatele  tuturor  celor  care  au
completat  testul.  Iar  ca  dezavantaj  aș  alege
faptul că se poate trișa destul de ușor: un elev
bun poate  trimite  (print  screen  sau  via  email)
variantele corecte de răspuns la toată clasa! Eu
aș  recomanda  din  propria  mea  experiență  ca
aceste teste să fie făcute vizibile pentru o scurtă
perioadă de timp, maxim o oră, dacă dorim ca
rezultatele să reflecte cunoștințele elevului. 

Postarea  de  tip  ”Temă”  este  cea  mai  complexă  și  oferă  posibilitatea  să  atașăm
materiale de diverse tipuri, să programăm tema, să setăm o dată de predare, să verificăm tema
după ce o primim. 

În exemplul  din  imagine  am dat  ca  temă realizarea  unui  referat  pentru portofoliu,
despre  viața  și  opera  marelui  savant  Isaac
Newton.  Elevul  poate  încărca  referatul  și  să
marcheze ca terminată tema, iar profesorul o
va  putea  analiza  și  nota.  Este  un  control
automat  al  muncii  elevilor,  profesorul  având
posibilitatea de a verifica imediat care sunt cei
care nu au predat tema.

Postarea de tip “Întrebare” este și ea utilă,  mai ales în momentul în care dorim să
fixăm anumite noțiuni, principii. Ca exemplu am cerut elevilor să enunțe principiile mecanicii
newtoniene și să dea câte un exemplu din viața de zi cu zi pentru fiecare dintre ele. Avem
același  control  asupra elevilor,  știm în orice moment cine a răspuns și  cine nu.  Putem să
acordăm  punctaje  corespunzătoare  fiecărui  răspuns,  toate  rezultatele  contabilizându-se
automat în pagina “Note” din Google Classroom.

În concluzie, Google Classroom oferă înstrumente eficiente pentru realizarea evaluării
elevilor  în sistem online.  Toate cele trei  tipuri  de opțiuni  “Temă”,  “Temă cu chestionar”,
“Întrebare” pot fi utilizate cu succes în funcție de ceea ce ne-am propus să evaluăm. Notele
obținute la chestionare, teme, întrebări  apar automat în catalogul clasei, pe pagina „Note”,
fiind un real  sprijin  pentru profesor.  Google Classroom oferă și  părinților  posibilitatea  să
primească  rezumate  ale  activităților  copiilor  pentru a fi  informați  permanent  cu privire  la



evoluția și rezultatele lor la școală. Părinții pot fi invitați în Classroom prin opțiunea “Invitați
tutori”.



INSTRUMENTE PENTRU STIMULAREA PROGRESULUI ȘCOLAR ÎN SISTEM
ONLINE ÎN CADRUL ORELOR DE CHIMIE 

Prof. Valerica Ignătescu,
 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Motto: Ascult şi... uit / Văd... şi ţin minte /  Fac şi... înţeleg!
    Pentru ca lecțiile să fie cât mai atractive și cât mai accesibile, în această perioadă am folosit
instrumente precum  modelele moleculare, ustensilelele din trusele de chimie în efectuarea
unor  experimente  accesibile  la  domiciliu,  auxiliare  didactice,  prezentări  de  pe  anumite
platforme,tableta  grafică  și  flipchartul  pentru  o  bună  vizualizare  a  scrierii  formulelor,
reacțiilor chimice și a  efectuării de calcule.
    Lecţia de chimie reuşită reprezintă îmbinarea dintre teorie şi experiment. Chimia  fiind
ştiinţă experimentală are la bază experimentul atât ca metodă de investigaţie cât şi ca metodă
de  învăţare.Experimentul  urmează  treptele  ierarhice  ale  învăţării,  conducând  elevul  la
observarea  unor  fenomene  fizice  sau  chimice  pe  baza  demonstraţiei,  la  observarea
fenomenelor  prin  activitatea  proprie  (faza  formării  operaţiilor  concrete),   la  verificarea  în
practică a acestora (faza operaţiilor formale) şi,  în continuare, la interpretarea fenomenelor
observate care corespunde cu cea mai înaltă fază din treptele ierarhice ale dezvoltării (faza
operaţiilor sintetice).
    Experimente în perioada pandemiei cu activitate online?  Evoluția civilizației vine cu noi și
noi tehnologii   care asigură progresul continuu al omenirii.  Calculatorului îi  revine un rol
deosebit în modelarea, reproducerea și studierea fenomenelor prin realizarea experimentelor
virtuale.
   Experimentul virtual,  ca și cel  de laborator,  are același  scop de studiere a fenomenului
respectiv în condiții, evident, la fel artificiale, acestea fiind create și realizate la un alt nivel
calitativ, mai modern și pe un fundament științific riguros.
   În  predarea-învățarea  chimiei  experimentul  virtual  a  fost  absolut  necesar   în  această
perioadă. Un experiment virtual de calitate, bine gândit şi realizat pe baza modelului științific
al fenomenului considerat, constituie o reelaborare originală a conceptului științific și este
foarte aproape de experimentul de laborator.
   Fenomenele  chimice  modelate  pe calculator  au  un  caracter  intuitiv  și  practic  mult  mai
pronunţat decât cele reproduse în laborator. Procesele chimice modelate pe calculator sunt
mult mai clare şi dinamice, intervențiile și consecințele lor au loc în timp real. La schimbarea
controlată a valorilor anumitor parametri, schimbările respective se produc pe ecran, în faţa
elevului.Astfel, elevul dobândeşte singur cunoştinţe, găseşte şi înţelege mai bine, mai profund
şi într-un timp mult mai scurt fenomenele chimice studiate.
Am inclus în lecțiile mele atăt experimente virtuale dar și experimente realizate de către mine
și  filmate,  precum   și  experimente  realizate  online  în  direct  în  fața  elevilor.  Mi-am   ,,
transferat” acasă câteva ustensile de laborator absolut necesare și am realizat experimente în
cadrul unor teme precum:
 Dizolvarea.Solubilitatea. Factorii de care depinde solubilitatea. cl. a-IX-a 
 Proprietățile compușilor ionici.
 Proprietățile chimice ale acizilor organici – reacția acidului acetic cu carbonatul de
calciu -,,Oul scafandru” cl.a-XI-a
 Cristalohidrați- evidențierea apei în cristalohidrați cl. a-IX-a



    
     
     Elevii au fost încântați de obținerea  culorilor steagului în apropierea zilei de 1 Decembrie,
au  observat  procesul  de  electroliză  a  soluției  de  NaCl  realizat  în  fața  leptopului,  au
experimentat împreună cu mine reacția soluției de acid acetic(oțet) cu carbonatul de calciu din
coaja oului și au observat cum sulfatul de cupru anhidru presat pe o felie de cartof revine la
culoarea inițială a cristalohidratului adică albastră, datorită absorbției apei din cartof.
   Această perioadă ne-a pus la încercare măiestria de a realiza lecții cât mai atractive, astfel
încât să accesibilizăm cunoștințele cât mai mult.
   
Bibliografie
http://prointelect.com/content/laborator-virtual
lectiigimnaziubiologiechimie.com  
https://sites.google.com/site/chimiecdsmantastefania/experimente-virtuale

https://lectiigimnaziubiologiechimie.com/autor/
http://prointelect.com/content/laborator-virtual


EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ
 (EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE – INFORMATICĂ ȘI

TIC). PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂ

Prof. Dana Ancuța Ioachimescu, 
Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava

Colectarea,  indexarea,  căutarea  și  utilizarea  informațiilor  au  fost  întotdeauna  utile
pentru un domeniu interdisciplinar de cercetare cum este cel al tehnologiilor informatice și de
comunicație  în  sfera  tehnologiei,  deoarece  cuprinde  mai  multe  arii  de  studiu  cum  ar  fi
Educația tehnologică și aplicații practice, didactica tehnologică  și informatica. 

Scopul pentru această metodologie este de a facilita accesul la informații și de a le
prezenta într-o interfață prietenoasă pentru o mai bună înțelegere a importanței tehnologiei. 

Am folosit instrumente online pentru evaluarea la Educație tehnologică și aplicații
practice.  Am realizat  o  secvență  de   test  de evaluare  la  Educație  tehnologică  și  aplicații
practice  (  Manual,  Ed Aramis,  Autori:  Marinela  Mocanu,  Magda Dache,  Loredana-Irene
Săndulescu), folosind aplicația Scratch. 

Aș dori să împărtășesc colegilor din experiența mea. Predau Educație tehnologică și
aplicații practice dar și informatică și TIC la Școala Gimnazială nr. 8 Suceava. Am observat,
mai ales în perioada de predare online, că singura modalitate de atrage elevii spre o materie, a
fost interdisciplinaritatea: folosirea cunoștințelor învățate la Informatică și TIC (mai ales în
această perioadă) pentru a învăța și evalua cunoștințele la alte materii. 

Numeroase studii,  teorii,  modele, standarde și criterii  de evaluare se axează pe cel
puțin trei zone pedagogice: învățarea de calitate, predarea și proiectarea instruirii online. Ceea
ce  știm  din  aceste  studii  este  că  învățarea  online  eficientă  rezultă dintr-o  proiectare  și
planificare atentă a instruirii și evaluării.  Întrebarea este însă cum pot fi făcute în condiții
optime  aceste  cursuri,  fiind  evident  că  până  acum nici  profesorii,  nici  elevii  nu  au  fost
pregătiți pentru așa ceva? Deoarece, niște filme scurte pe YouTube și câteva informații de pe
diverse tutoriale și platforme  reprezintă prea puțin pentru majoritatea cadrelor didactice, încă
nefamiliarizate cu tehnologia de ultimă generație.

În perioada predării online:
Puncte tari:
 -În perioada în care am fost în stare de urgență, nevoiți să ne adaptăm tot de urgență la
modalități noi de predare, am învățat multe și nu prea am avut timp să opunem rezistență la
schimbare.
 -Părinții sunt multumiți de faptul că școala continuă și copiii lor au acces în continuare la
educație.

 -Elevii au acordat o mai mare atenție materiei Informatică și TIC, cunoștințele învățate
aici,  fiind  deseori  necesare  pentru  buna  desfășurare  online  a  orelor  la  toate  celelalte
discipline.

Puncte Slabe:
 -Părinții sunt îngrijorați de faptul că stau prea mult timp copiii lor în fața dispozitivelor
digitale.
 -Au fost elevi care au asociat această perioadă cu vacanța, sau din cauza izolării, au fost
deseori neatenți și n-au reușit întotdeauna să se concentreze la lecțiile online. 
 -Fără asistență față în față din partea profesorilor a fost dificil să rezolve anumite cerințe. 

Tehnologia este un instrument de a rezolva probleme din viața de zi cu zi, de la cele mai 
simple la cele mai complexe. Scratch este un limbaj de programare educaţional realizat de 
“Grupul Lifelong Kindergarten” de la  “Institutul de Tehnologie din Massachusetts”- MIT. 



Cercetători americani de la MIT au realizat un mediu ce permite crearea de aplicații 
grafice animate, jocuri video și aplicații interactive într-un mod simplu și intuitiv, fără a 
necesita cunoștințe de programare. 

„Copiii interacționează în ziua de azi cu tot felul de lucruri  dinamice pe ecrane, dar 
aceasta este unidirecțională-ei folosesc lucruri pe care alții le creează. Cu Scratch dorim să le 
permitem copiilor ca ei să fie creatorii.  Dorim ca ei să creeze lucruri dinamice, interesante, 
pe calculator.” - a afirmat Mitchel Resnick de la MIT Media Lab (autor proiect).

În Scratch, pentru a scrie un program, blocurile, care sunt colorate vor fi asamblate
precum  într-un  joc  de  puzzle.  Acest  fapt  previne  erori  de  sintaxă.

Este  un  instrument  vizual  pentru  programare,  ceea  ce  îi  apropie  pe  copii  de
calculatoare  și  le  dezvoltă  încrederea  că  pot  și  știu  cum  să  le  abordeze.

Dezvoltă gândirea critică și cea computațională, precum și abilitatea de rezolvare a
problemelor, atât de necesare în viață reală și pe piața muncii curente.

Prima parte a testului din Manualul mai sus menționat, pagina 28 (prelucrat), transpus
în Scratch:

            

                             



           





METODE DE EFICIENTIZARE A LECTIILOR DE SPECIALITATE SI INSTRUIRE
PRACTICA 

IN PREDAREA ONLINE, ÎN ÎNVATAMANTUL PROFESIONAL

Prof. Gabriela Juverdeanu
Prof. Luminița Erhan, 

Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc

În  timp  ce  pandemia  a  perturbat  semnificativ  predarea  şi  a  adâncit  inegalităţile,
aceasta a oferit, de asemenea, şi oportunităţi pentru transformarea pedagogiei şi transformarea
etosului şcolar, și anume, noi modalităţi de predare şi învăţare, noi moduri de comunicare cu
copiii şi familiile, noi roluri pentru creşterea nivelului general de bunăstare a elevilor.

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 e-learning. Deși trebuie spus că nu întotdeauna
viteza și cantitatea au asigurat un proces didactic de calitate, totuși putem vorbi aici, în primul
rând, ca despre un context prielnic pentru reflecție și adaptare permanentă.

Cu toate acestea putem afirma că nu am început cu toții chiar de la 0 (zero), deoarece
demersurile de realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu
constituie  o noutate,  pentru cei  mai  mulți  profesori,  datorită  faptului  că,  atât  MEC cât  și
instituțiile din subordine au promovat, în ultimele decenii,  câteva inițiative și programe cu
componentă digitală, începând cu programul AEL, apoi cu Sistem Educațional Informatizat
(SEI), urmate de acțiunea e-Twinning, 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.

Putem  susține,  totuși,  că  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  de  calitate,  corespunzător
secolului XXI. 

Astfel, trebuie să recunoaștem din capul locului că:
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sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte dintre 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
materiei 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, 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 fiasco sau chiar un haos
total față de școală și, implicit, față de învățarea formală. 

Astfel de situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca:
lipsa de echipamente, nivelul scăzut al competențelor digitale, cazuri sociale (mii de familii
care trăiesc de pe o zi pe alta și care nu au condiții de a le asigura copiilor cele necesare
participării la activitățile online), apoi avem situații la nivelul unităților de învățământ, cum ar
fi de tipul de încadrare, suplinirea pe post, zona în care este situată localitatea și infrastructura
acesteia, 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.

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 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 fiasco 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 perioada despre care vorbim (din martie și până prezent), majoritatea cadrelor
didactice au avut dificultăți reale în derularea activităților didactice în mediul online din
cauza absenței unor instrumente tehnice corespunzătoare multitudinii de activități pe care le
desfășoară în mod curent la clasă (integrate în platformele pe care le utilizează), destinate
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managementului  de ansamblu al  clasei,  obținerii  feedback-ului  și  realizării  activităților  de
evaluare.  Faptul  că,  în  marea  lor  majoritate,  nu  au  folosit  platforme  dedicate  activităților
didactice  online,  ci  mai  degrabă  unele  platforme  destinate  întâlnirilor  de  lucru  în  spațiul
virtual,  sub forma videoconferințelor (de genul WHATSAPP, Messenger, Zoom), a dus la
anumite dezechilibre în gestionarea în ansamblu a parcursurilor de învățare.

Dacă  am face  un pas  în  spate  pentru  a  avea  o  privire  de  ansamblu,  platformele
specializate  de  elearning  sunt  în  realitate  o  opțiune  mai  puțin  atractivă  pentru  cadrele
didactice,  din  cauza  unor  abilități  tehnice  mai  puțin  definite  la  nivelul  utilizatorilor,
infrastructură  informatică  cu  probleme,  costuri  de  utilizare,  lipsa  suportului  tehnic  sau
pedagogic.

La acestea se adaugă un element foarte important, care determină, în ultimă instanță,
calitatea situației  de învățare:  exercițiul  utilizării  mediului  tehnologic pentru proiectarea și
desfășurarea  unor  activități  didactice  complexe,  relevante,  semnificative,  integrate  în
parcursul de învățare de lungă durată.
Din toate aceste putem trage concluzia că există diverse instrumente online și offline care pot
fi utilizate pentru:

 a conecta educatorii și elevii atunci când aceștia se află în locuri diferite
 a accesa informații și platforme care nu sunt disponibile în mod obișnuit la domiciliu

sau în instituția de învățământ
 a sprijini dezvoltarea profesională continuă a educatorilor într-un mod flexibil.
Pentru a contribui la asigurarea continuității în activitățile de educație și formare, pot fi

accesate online diverse materiale didactice.
 (platforme online)
 Proiecte finanțate de UE

PLANIFICAREA ŞCOLARĂ ÎN 4 PAŞI LA NIVEL LOCAL ŞI NAŢIONAL
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Analizaţi situaţia din 
punct de vedere al 
accesului la educaţie, 
învăţării, bunăstării şi 
siguranţei pentru copii
(TOŢI copiii, indiferent 
de gen, etnie, venit, 
dizabilitate şi locaţie)

• Planificaţi dezvoltarea 
activităţilor, bazându-vă 
pe atuurile actuale, 
urmărind scăderea 
inegalităţilor din educaţie
şi pe prioritizarea 
familiilor şi a şcolilor cu 
cele mai mari nevoi

Monitorizaţi şi evaluaţi 
pentru a îmbunătăţi ceea 
ce nu funcţionează şi 
pentru a susţine ceea ce 
funcţionează

Implementaţi activităţile. 
Captaţi şi documentaţi 
procesele şi rezultatele

EVALUAȚI PLANIFICAȚI

VERIFICAȚI ACȚIONAȚI

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources/eu-funded-projects_ro
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources/online-platforms_ro


Referitor la orele de specialitate/  instruire practică,  pot afirma, din punctul meu de
vedere, că prima dată am intrat în panică, deoarece eu lucrez foarte mult în salonul de tehnici
de servire și folosesc mult tabla pentru elevii noștri și consider că trebuie să fiu mereu între ei
și să joc un rol care să-i țină mereu atenți și focusați pe ceea ce le explic. În același timp, pot
verifica ce scriu pe caiete, pot comunica mult mai bine cu ei, atât verbal, cât și nonverbal sau
paraverbal, urmărindu-le expresia feței pentru a încerca să-mi dau seama dacă sunt atenți sau
nu, dacă au înțeles sau sunt confuzi, astfel putând să-i determin mai ușor să fie activi. 

În Cabinetul de tehnici de servire și în celelalte cabinete și ateliere specifice din școală
avem toate condițiile pentru a-i putea învăța pe elevii noștri tainele fiecărei meserii studiate,
dar la trecerea în activitatea online totul a devenit mult mai greu, am intrat într-o zonă cenușie
și căutam portițe de ieșire.

Ne-au trebuit zile și nopți la rând să căutăm soluții ca orele online să devină la fel de
atractive și incitante, chiar să ne vină în ajutor pentru ca și cei mai reticenți elevi să devină
interesați de un alt mod de studiu și de avantajele pe care le poate prezenta în comparație cu
modul tradițional de predare.

Bineînțeles că atunci când cauți cu adevărat materiale oferite pe internet de colegi,
asociații sau site-uri specifice, sigur vei găsi și sigur că multe dintre acestea chiar de calitate
foarte bună și de mare ajutor.

În aceeași perioadă, au apărut rapid oferte de cursuri și webinarii care mai de care mai
interesante și ofertante, mai educative și tot ce am avut de făcut, mulți dintre noi, a fost să ne
implicăm și să începem să ne formăm o bază de date, de materiale, de link-uri, de abilități și
aptitudini, pe care le-am utilizat apoi în cadrul activităților online cu elevii.

Pentru început a trebuit să găsim o aplicație pentru a putea desfășura lecțiile într-un
cadru  cât  mai  organizat.  Astfel,  am  găsit  ZOOM,  o  aplicație  care  permite  realizarea
conferințelor video și care a căpătat o popularitate foarte mare după ce milioane de utilizatori
din întreaga lume au început să lucreze de acasă, încă din primele zile ale apariției pandemiei.
Folosirea acestei platforme este destul de ușoară și nu necesită multă pregătire. În versiunea
gratuită  a  aplicației,  conferințele  video  1:1  sunt  gratuite  indiferent  de  durata  acestora.  În
schimb, cele de grup sunt gratis doar pentru 40 de minute. În ultima perioadă această aplicație
a fost actualizată de mai multe ori și i s-au adus îmbunătățiri, pentru a veni în întâmpinarea
utilizatorilor. În acest context, vreau să amintesc introducerea unei table în ecranul SHARE,
fapt care pe noi, profesorii, ne ajută foarte mult, deoarece avem posibilitatea să facem scheme
ale lecțiilor, clasificări, fișe tehnologice, fișe de observație, etc.

O  altă  platformă  utilizată  pe  scară  largă  este  ADSERVIO,  cu  ajutorul  căreia  se
introduc elevii pe clase, profesorii pentru toate materiile, se permite inclusiv o monitorizare
din partea părinților în raport cu activitatea copiilor lor. Se pot realiza activități online, încărca
materiale, se pot trimite mesaje și atașamente și este ușor de instalat atât pe telefon, cât și pe
PC sau laptop.

În  ultima  perioadă  au  urcat  în  clasament  platforme  ca  GOOGLE CLASSROOM,
GOOGLE MEET, GSUITE – care pot fi folosite asemănător cu ZOOM.

O să menționez aici și faptul că în urma unui curs organizat de EDP București și a
unor webinarii și teste, am obținut o licență gratuită MOZAWEB / MOZABOOK în cadrul
căreia  pot  accesa  diferite  materiale,  instrumente,  filme  didactice  legate  de  majoritatea
disciplinelor studiate și aplicațiile acestora, unele dintre ele chiar foarte reușite și realizate în
3D.

Cu toate  acestea,  un  studiu  făcut  la  nivel  național  care  a  demonstrat  că  pentru a
susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace
specifice, dintre care cel mai frecvent:
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1.aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, 
Facebook messenger etc.: 91% - medie de 3,66 pe scala 1-4;
2.apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev: 83% – medie de 3,34; pe 
scala 1-4;
3.utilizarea  resurselor  educaționale  deschise și  conținutului  digital,  cum  ar  fi  situri  cu
informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee
virtuale, Digitaliada, LearningApps etc.: medie de 2,82 - pe scala 1-4;
4.platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass 
etc.: 2,60 - pe scala 1-4;
5.aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum
Zoom, Meet, Webex,Teams, Skype: 2,48 - pe scala 1-4;

Apoi, ne-am gândit că putem utiliza filmulețele / videoclipurile realizate de alți colegi
sau alte firme de formare în domeniul alimentației publice, care sunt realizate foarte bine și
care ne-au ajutat foarte mult în timpul predării online, dar pe care le-am mai utilizat și în alte
contexte de predare directă. 

Pornind de aici, împreună cu colegele mele de specialitate am găsit o soluție foarte
bună de lucru în această perioadă: am realizat materiale noi, adaptate condițiilor de lucru la
distanță, PPT-uri, fișe de lucru / activitate/ evaluare/ de observație sau filmulețe realizate de
către noi, cadrele didactice, în care efectuăm servicii de transport, servire sau debarasare, pe
care le punem copiilor pe ZOOM sau pe grupul de Messenger, astfel încât aceștia să le poată
vizualiza chiar și în afara orelor, pentru ca astfel să poată deprinde cât mai mult din ceea ce au
de însușit.

O surpriză deosebită ne-au făcut, însă, elevii noștri, care cu toate condițiile precare de
acasă, au realizat aceleași etape de servire și ne-au trimis videoclip-uri realizate cu ajutorul
fraților sau a părinților. Interesant a fost și eficient, în același timp, că unii dintre ei adăugau și
unele greșeli făcute intenționat și îi provocau pe colegii lor să le descopere și să le corecteze.

Vrem să precizăm că doar o parte dintre elevi și-au permis astfel de activități, restul
neavând condiții minime pentru a le putea face. 

Problema reală este că noi trebuie să fim conștienți că lucrăm cu elevi cu CES, care în
99% dintre situații reprezintă și cazuri sociale, sunt copii proveniți din familii fără venituri, cu
condiții precare de viață, unde de cele mai multe ori nu au 2 farfurii de același fel. Totuși nu
putem să  nu  specificăm dăruirea  acestora  și  dorința  de  a  învăța!  Cu fiecare  filmuleț  am
observat apariția unor noi obiecte de inventar, a unor improvizații care să-i ajute să-ți facă
treaba mai bine, au început să se ajute unii pe ceilalți, astfel încât toți să aibă un progres în
această perioadă atipică. 

Voi adăuga încă un rezultat al raportului de cercetare, pentru a putea conștientiza ce
anume și în ce procent sunt utilizate materiale și mijloace necesare desfășurării activităților
online, deci inclusiv orele de specialitate și instruire practică:

Modalități de susținere a activităților de învățare la distanță – diferențiere pe
mediul școlii

(Medii pe scala 1-4. N = 6436)
Rural Urban mic Urban mare

(N = 2001) (N = 1775) (N = 2660)

Platforme specializate de elearning 2.40 2.59 2.75
Instrumente și aplicații online pentru 
activități de învățare

1.84 1.94 1.90
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Resurse educaționale deschise și conținut 
digital

2.76 2.81 2.87

Aplicații pentru comunicare asincronă 
în grup 3.70 3.66 3.63

 Aplicații pentru comunicare
sincronă în grup 2.38 2.55 2.51

Apeluri telefonice/ SMS/ canal
   de comunicare cu fiecare elev 3.43 3.37 3.25

Un alt  rezultat  care îmi susține afirmațiile  și mai ales vom observa asemănarea cu
modul în care fiecare dintre noi a găsit soluția, care simte că i se potrivește cel mai bine,
pentru a-și desfășura activitatea în condițiile scenariului roșu.

Platforme și resurse utilizate pentru DPC (Medii pe scala 
1-4)

Media
Abaterea

  Platforme și resurse utilizate pentru DPC
standard

Suport colegial în grupuri de discuții și de schimb de practici 3.27 0.86
Diverse materiale găsite pe internet 2.89 0.94
Cursuri oferite de Comisia Europeană prin eTwinning și Teachers᾽ 
Academy 1.91 0.96
Cursuri online oferite de firme și ONG-uri 1.90 0.96
Cursurile online gratuite de pe platforma iTeach.ro 1.89 0.92
Platforme ce oferă cursuri online de tip MOOC (Coursera, edX etc.) 1.58 0.84
Webinare și evenimente realizate prin proiectul CRED 2.30 1.08
Alte webinare și evenimente sincron dedicate formării/ informării CD 2.35 1.03

Și voi încheia cu un aspect mai delicat, și afirm acest lucru deoarece am participat la
multe cursuri și evenimente online de perfecționare, în care mulți colegi doreau să găsească
metode potrivite și cât mai simple de evaluare a cunoștințelor dobândite de elevi în timpul
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predării  online.  Astfel,  pentru  etapa  de  evaluarea,  am folosit  aplicații  ca  Google  Forms,
KAHOOT, Wordwall, etc.

Pentru a face această componentă mai atractivă eu prefer testele/chestionarele realizate
pe KAHOOT, deoarece elevii sunt mai atrași de acest tip de evaluare, sunt mai relaxați în
momentul  susținerii  și,  automat,  rezultatele  sunt  mai  bune.  Însă  în  timpul  activității  de
predare, pentru a lucra mai eficient și pentru a verifica ce, cât și cum lucrează fiecare sarcină
primită,  le  permit  să dea share pe ecran,  sau să scrie pe tablă,  în timp ce unii  îmi trimit
fotografii cu tema rezolvată pe MESSENGER sau WHATSAPP-ul propriu.

CONCLUZII:
Profitând de oportunitatea de a reconstrui mai bine în timp ce pandemia a perturbat

semnificativ predarea şi a adâncit inegalităţile, aceasta a oferit, de asemenea, şi oportunităţi
pentru transformarea pedagogiei şi transformarea etosului şcolar: noi modalităţi de predare şi
învăţare, noi moduri de comunicare cu copiii şi familiile, noi roluri pentru creşterea nivelului
general de bunăstare al elevilor. 

În general, am putea susține că am avea cu toții multe de câştigat din răspunsurile
educaţionale creative la pandemie la nivel de şcoală, la nivel local şi naţional. 
   Vor exista experienţe valoroase, vor fi învăţate lecţii importante, care se pot încorpora în
procesele de planificare şi reformare a educaţiei pentru anii următori. 
 Aceasta  este  o  oportunitate  care  nu  trebuie  ratată,  care  necesită  un  proces  de

planificare  menit  să  evalueze  continuu  situaţia,  care  intenţionează  să  abordeze
inegalităţile, care încurajează înregistrarea şi documentarea proceselor de intervenţie şi a
rezultatelor  şi  care  monitorizează  şi  evaluează  practicile,  pentru  a  le  îmbunătăţi
eficacitatea şi a susţine acţiunile reuşite.

 Succesul învățământului la distanță este o rezultantă a unui efort colaborativ dintre cadru
didactic,  informatician,  inginer  de  sistem,  manager  școlar,  performanța  rețelei  de
comunicare etc. și nu doar un atribut exclusiv al profesorului;

 Nu  toate  dimensiunile  educației  pot  fi  acoperite  prin  noua  formulă:  au  de  suferit
aspectul  relațional,  dimensiunea  cooperativă,  realizarea  obiectivă  a  evaluării  și  a
feedback-ului,  monitorizarea  și  stimularea  performanțelor,  individualizarea  și
personalizarea învățării;

 Referitor  la  conținutul  educațional  predat,  fiind  la  începutul  utilizării  tehnologiei  în
educație, multe dintre cadrele didactice demonstrează că tehnologia este considerată mai
degrabă un intermediar,  și  nu un cadru de procesare  sau de prelucrare  a informației
didactice într-un nou format, operație ce presupune o serie de competențe suplimentare
de convertire și transcodate didactică;

 Prin educația  „la distanță”  mai  degrabă se poate  orienta  procesul  de auto-învățare la
elevi, se pot discuta consemne de lucru pentru acasă, se pot administra testări etc. decât
să se realizeze predarea, în adevăratul sens al cuvântului, a unor cunoștințe inedite, de
procesare sau aplicare a teoriei în raport cu practica etc.;

 Informatizarea  „generalistă”  a  educației,  prin  formarea  unor  competențe  digitale  de
primă instanță, nu este suficientă pentru instaurarea unei formări virtuale; sunt necesare
transformări la nivel de formare prin focalizări pentru contexte gândite explicit în acest
sens;

 Instrumentele  informatice  sau  de  tip  software,  utilizate  în  mod  curent  pentru
comunicarea sincronă/asincronă cu elevii, nu au fost proiectate direct în scopul realizării
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activităților  didactice;  unele  solicitări  din  partea  profesorilor  sugerează  nevoia  unor
calibrări,  încă  din  start,  ale  unor  echipamente  sau  programe,  în  perspectivă  explicit
didactică, educațională;

 Provocarea care îi aşteaptă pe profesori, directori de şcoli, responsabili din sistemul
de educaţie şi factori de decizie de la nivel local şi naţional este semnificativă.

 Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor,
familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul
vieții, atât din punct de vedere social, cât şi economic. De aceea, îmbunătățirea rezilienței
sistemului educaţie, prin planificarea unei educaţii incluzive de calitate pentru cei mai
marginalizaţi copii, ar trebui să fie o prioritate maximă pentru următoarele luni şi ani
şi ar trebui să fie principiul de bază al reconstruirii unui învăţământ mai bun şi al unor
şcoli mai bune.

LINK-uri utile:
https://www.youtube.com/watch?v=ykznD6sHESo 
https://www.youtube.com/watch?v=zS6eXmAft0c 
https://www.youtube.com/watch?v=6G-q8SRKaVc
https://www.youtube.com/watch?v=9Qmjo3gtwVc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=fXWPhZYuVOg&t=202s 
https://www.youtube.com/watch?v=K5T42WfUcnM 
https://www.youtube.com/watch?v=gPixpAY3Rac&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3grFZJ7qzjk 
www.youtube.com/watch?v=SpK1owmRemQ&t=11s 
https://create.kahoot.it/auth/login?next=%2Fcreator
https://create.kahoot.it/creator

BIBLIOGRAFIE
 ȘCOALA ONLINE, ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI - Raport de cercetare

evaluativă, București, Mai 2020, Editura Universității București
http://bdmasterchef.blogspot.com/
http://bdmasterchef.blogspot.com/2013/02/sistemul-de-servire-indirect-sau-francez.html
https://www.rasfoiesc.com/sanatate/alimentatie/REGULI-DE-ETICA-SI-TEHNICA-A-
S17.php
https://dokumen.tips/documents/servire-directa.html
https://dokumen.tips/search?q=Servirea+Sist+de+Servire-+Material+Complet
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POZIȚIA SUNETULUI [p] ÎN CUVINTE. LITERELE „p” și „P”

Prof. înv. primar Monica-Elena Leceanu
Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Fișa de lucru a fost concepută pentru clasa pregătitoare. Ea vine în ajutorul cadrelor didactice
atât în predarea sunetului, cât și în consolidarea acestuia. Este atractivă datorită imaginilor colorate care
vin în sprijinul elevilor și îi ajută în realizarea sarcinii de lucru.

Copiii învață să pronunțe clar sunetul, să-l deosebească de celelalte la auz, să recunoască locul
sunetului în cuvânt și apoi să coloreze cerculețul corespunzător sunetului nou învățat.  Astfel,  elevii
învață să despartă în silabe cuvintele, să identifice un sunet din cuvânt și chiar să diferențieze sunetele
asemănătoare (p-b). 

Acum este esențial pentru copii să-și formeze deprinderea de a se corecta singuri (autocontrol)
la pronunția sunetelor,  precum și la  sesizarea acestuia  în cadrul unui cuvânt,  iar  mai  târziu,  aceste
exerciții îi vor ajuta să citească mai ușor și să scrie corect după dictare/autodictare.  

Poziția sunetului [p] în cuvinte. Literele „p” și „P”
- fișă de lucru –

Colorați cu roșu cerculețul corespunzător sunetului [p].

                         
    _________                    _______________          ____________________       _____________
    _________                    _______      _____          ______    _____   _____        _____     _____
        a  t                       e          t e             i n        u      i n              a        a r  

                                               
________________________          ______________         ____________         ______________
______    _____   _____   ___          ____   ____   ___         ___   ___   ___         ______    ______

 t r o      i      t o a    r e           o     a    t ă         i    a  m a         a n      t o  



                     
   ______________           ____________           _______________           _____
   _______    ____             ______   ____            ___   ___  ___  __            _____
      a          t e                    i      n e               ă    ă    i    e               i 

                                                   
_____________        _______________        _______________             _______
___   ___   ____        ____   __   __   ___       ___  ___  ___  ___             _______   

 e     i    c a n         a n    e  l u    ă        a    r a    u   t ă                  i c 

Surse web:

https://images.app.goo.gl/x55kdz1qukms5DwP8
https://images.app.goo.gl/6ZuRdK7VH8ZBx5Xq8
https://images.app.goo.gl/aZoUUh78bhhLT6L46
https://images.app.goo.gl/DSbLnkFfNJde5BkH9
https://images.app.goo.gl/AuuZnRK3jA86amE46
https://images.app.goo.gl/2nHVRR84xaodRTtL9
https://images.app.goo.gl/Y1gpdozrUMjUSmEP6
https://images.app.goo.gl/EZtgf5BXKmNFCNB36
https://images.app.goo.gl/eKXbF2WU7iEb4N4u9
https://images.app.goo.gl/Bqv1UEN4Ve989zGH7
https://images.app.goo.gl/k4o5avrDWMFnwx5RA
https://images.app.goo.gl/4LxGcgKUvAyE37pQ9
https://images.app.goo.gl/cSLYdwukDRNbrz7c9
https://images.app.goo.gl/jagQZ7JURdNcECXw7
https://images.app.goo.gl/RboNPysk8AfoKNJs5
https://images.app.goo.gl/QTnnsgKHXrX5a6WD7

https://images.app.goo.gl/x55kdz1qukms5DwP8
https://images.app.goo.gl/QTnnsgKHXrX5a6WD7
https://images.app.goo.gl/RboNPysk8AfoKNJs5
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https://images.app.goo.gl/Bqv1UEN4Ve989zGH7
https://images.app.goo.gl/eKXbF2WU7iEb4N4u9
https://images.app.goo.gl/EZtgf5BXKmNFCNB36
https://images.app.goo.gl/Y1gpdozrUMjUSmEP6
https://images.app.goo.gl/2nHVRR84xaodRTtL9
https://images.app.goo.gl/AuuZnRK3jA86amE46
https://images.app.goo.gl/DSbLnkFfNJde5BkH9
https://images.app.goo.gl/aZoUUh78bhhLT6L46
https://images.app.goo.gl/6ZuRdK7VH8ZBx5Xq8


ACTIVITĂȚI PENTRU COPII PLICTISIȚI ȘI UN TIMP LIBER, ALTFEL

Prof. Leucă Brîndușa
GPN 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.

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;
 ”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

https://prof21.ro/assets/files/Publicatii/RAPORT%201.3_31aug14.pdf
https://mesagerulneamt.ro/2015/11/educatia-copiilor-pentru-timpul-liber/


CUNOAȘTEREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI- 
FACTOR AL PROGRESULUI ȘCOLAR

Prof. înv. primar Lucica Elena Lungu
Liceul Tehnologic “Nicanor Moroşan” – Pârteştii de Jos

Fiecare profesor sau învăţător trebuie să se orienteze în activitatea de cunoaştere a
elevilor săi după:
1. Cum poate dobândi cunoştinţele necesare şi relevante referitoare la capacităţile elevilor
săi?
2. Care sunt cunoştinţele de care are nevoie?
3. Dacă dispune de aceste cunoştinţe, ce fel de decizii poate lua în procesul de învăţământ?

A. Cum poate dobândi cadrul didactic cunoştinţele necesare şi relevante referitoare la
capacităţile elevilor săi?

Înainte de intrarea copilului în clasa pregătitoare, învăţătorul are un prim contact cu
acesta, fie că are loc în şcoală, atunci când preşcolarii vin în vizită împreună cu părinţii sau
educatoarea,  fie  în  grădiniţele  pe care  aceştia  le  frecventează.  Desigur  că  prima impresie
conduce la distorsiuni dar se stabileşte o bază pentru viitoarele interacţiuni. Pentru micuţii şi
părinţii  acestora,  de multe  ori  prima impresie  este hotărâtoare.  Ei vor îndrăgi sau nu,  vor
accepta mai uşor viitoarele provocări sau îşi vor înfrânge temerile datorită modului cum s-a
prezentat  “învăţătoarea”  la  acest  “examen”.  Pentru  omul  obişnuit  funcţionează  din  plin
psihologia simţului comun.

Cadrul didactic, ca şi profesionist, nu are voie însă să facă asemenea greşeli. Există o
multitudine  de  metode  de  cunoaştere  psihopedagogică  a  persoanei.  Ceea  ce  ni  se  cere
fiecăruia dintre noi este:

-  cunoaşterea  acestora,  a  modalităţilor  ştiinţifice  de  aplicare,  avantajele  şi  limitele
fiecăreia;

-  factori  ce  pot  distorsiona  rezultatele  obţinute  în  urma  aplicării  unei  metode  de
cunoaştere;

- limitarea dacă nu se poate anihilarea influenţei lor;
- verificarea fiecărei informaţii despre personalitatea elevilor prin mai multe metode

de cunoaştere;
- conştientizarea necesităţii practice, vitale pot spune, a cunoaşterii psihopedagogice a

copilului.
Metodele ce ne stau la dispoziţie sunt diverse:
- observaţia ce permite un contact direct, neimplicarea cadrului didactic, înregistrarea

faptică a unor comportamente, datele culese fiind calitative;
-  convorbirea, ancheta  prin  chestionar  sau  interviu sunt  metode  care  presupun

contactul direct, interogarea pe baza unui scenariu şi care conduc, de cele mai multe ori, la
obţinerea unor date cantitative;

-  anamneza sau  metoda  biografică,  oferă  datele  factuale,  concrete:  vârstă,  gen,
componenţa  familiei,  profesiunea  părinţilor,  condiţii  oferite  de  mediul  familial,  starea  de
sănătate, dezvoltare fizică, rezultate la învăţătură.

- prin analiza produselor elevilor realizăm de fapt o analiză de conţinut, descoperim
informaţii relevante referitoare la capacităţile elevilor, datele obţinute fiind tot calitative. 

Uneori realizăm unele experimente psihopedagogice, dar numai sub îndrumarea unui
specialist,  experimentele  realizate  de  cadrele  didactice  urmărind  în  cea  mai  mare  parte,



aspecte ale didacticii aplicate. Alte metode, cum ar fi cele psihometrice şi sociometrice, sunt
utilizate de specialişii în domeniu.

B. Care sunt cunoştinţele de care are nevoie cadrul didactic? Dacă dispune de aceste
cunoştinţe, ce fel de decizii poate lua în procesul de învăţământ?

Programa de specialitate prevede trei mari grupe de date, informaţii ce ne interesează.
Acestea sunt:

- date generale despre elev: biografice, mediu, starea sănătăţii, parametrii dezvoltării
fizice;

-  aspecte  privind  activitatea  şi  conduita  elevului:  nivelul  achiziţiilor  (informaţii,
capacităţi), stilul de muncă intelectuală, atitudinea faţă de învăţare, comportamente relaţionare
în colectiv;

- trăsături de personalitate: particularităţi ale proceselor cognitive, interese, aptitudini,
trăsături de temperament şi caracter.
Dacă analizăm cu atenţie clasificarea de mai sus observăm că de fapt urmărim identificarea
factorilor ce pot influenţa dezvoltarea multidimensională a copilului. Specialiştii nu au putut
stabili  cu  certitudine  care  dintre  aceşti  factori  (ereditate,  mediu,  educaţie)  are  o  pondere
semnificativ mai mare, cert este că niciunul nu trebuie neglijat.

Conform  teoriei  handicapului  sociocultural,  inegalităţile  ce ţin de tipul  de familie,
climatul  afectiv,  stilul  educaţional  şi  nivelul  cultural  familial,  situaţie  economică,  statutul
profesional al părinţilor reprezintă cauza majoră a diferenţierii traiectoriei şcolare. Învăţătorul
identifică foarte bine aceste aspecte şi se străduieşte să compenseze lipsurile în numele ideii
măreţe, aceea de egalitate a şanselor. De cele mai multe ori reuşeşte atrăgându-şi dragostea
necondiţionată a celui mic şi recunoştinţa ce-o va purta în suflet toată viaţa.

Copilul  nu  este  totuşi  o  mică  maşinărie,  introdusă  într-un  sistem  programat,  ce
acţionează impecabil sub bagheta unui dirijor. El este o personalitate în devenire, reprezintă
un material  maleabil  sub influenţa factorilor de mediu şi educaţionali  care,  ca orice fiinţă
umană, are nevoi şi trebuinţe de deficienţă şi de creştere sau dezvoltare. Modelul ierarhic al
trebuinţelor  umane  realizat  de  Maslow are  implicaţii  deosebite  pentru  actul  educaţional.
Educatorii trebuie să cunoască faptul că nu pot fi activate trebuinţele de ordin superior ale
elevilor, precum trebuinţa de a cunoaşte şi înţelege, trebuinţa de performanţă, realizare, dacă
nu sunt satisfăcute trebuinţele de deficienţă. Pentru a învăţa bine, elevii trebuie, mai înţâi, să
se  simtă  fizic  confortabil  (bine  alimentaţi  şi  odihniţi),  să  se  simtă  în  siguranţă,  relaxaţi,
îndrăgiţi, apreciaţi şi să aibă o stimă de sine ridicată. Trebuinţa de afiliere este mai pronunţată
în perioada micii şcolarităţi, când elevii se străduiesc să obţină rezultate bune la învăţătură
pentru a-şi  mulţumi părinţii  şi  educatorii  şi  pentru a nu pierde aprobarea lor.  În perioada
pubertăţii şi adolescenţei, această trebuinţă scade în intensitate, reorientându-se în acelaşi timp
de  la  părinţi  spre  colegii  de  aceeaşi  vârstă.  Trebuinţa  afirmării  puternice  a  eului  este
componenta dominantă a motivaţiei activităţii  şcolare în adolescenţă, menţinându-se pe tot
parcursul activităţii profesionale.

Comportamentele  copiilor  pot avea mai multe semnificaţii.  Unele pot fi  dezvoltate
pentru a semnala pur şi simplu prezenţa copilului. Este un strigăt de ajutor. Altele izvorăsc,
aşa cum am mai arătat, dintr-o trebuinţă, o deficienţă. Ele ne oferă un permanent feed-back
atât de vital pentru dirijarea şi evaluarea învăţării. 

Datele  pe  care  le  obţinem despre fiecare  elev  în  parte  reprezintă  adevărate  repere
privind conduita viitoare a cadrului didactic.  Acesta trebuie să fie însă extrem de atent ca
informaţiile să nu determine anumite expectanţe nedorite, dezvoltarea unor comportamente în
care să se regăsească clişee, tipare nedorite, stereotipuri. Ce poate fi mai rău, ignorarea sau
ironia,  sarcasmul,  indiferenţa  sau etichetarea  negativă?  Responsabilitatea  cadrului  didactic
este enormă.



În plin proces de formare a personalităţii,  de identificare a Sinelui,  de interiorizare
valorilor culturale elevul ar putea fi sedus de unele modele negative puse la dispoziţie de
societate, implicit de cadrul didactic. Personalitatea copilului se poate dezvolta dizarmonic, în
următoarele cazuri: în absenţa unei învăţări necesare sau în condiţiile insuficienţei  învăţări
(interiorizări) a normelor de conduită; în cazul unei învăţări ineficiente sau în condiţiile în
care învăţarea este inaccesibilă.

Delincventul nu reuşeşte să-şi ajusteze conduita în mod activ şi dinamic la cerinţele
relaţiilor  interpersonale  din  mediul  uman  respectiv,  datorită  unui  deficit  de  socializare,
determinat de perturbarea sau insuficienţa produselor de asimilare a cerinţelor şi normelor
mediului  socio-cultural  şi  a  produselor  de  acomodare  la  aceste  prin  acte  de  conduită
acceptabile din punct de vedere social-juridic. Delincvenţa apare ca o tulburare a structurării
raporturilor  sociale  ale  individului,  tocmai  datorită  insuficienţei  maturităţi  sociale.  La
majoritatea  delincvenţilor  se  manifestă  un  caracter  disonant  al  maturizării  sociale  şi  al
dezvoltării personalităţii.

Având în vedere ca maturizarea socială  a individului  suferă influenţa nemijlocită  a
relaţiilor interpersonale şi a climatului socio-afectiv existent în microgrupurile în care trăieşte
şi  se  dezvoltă,  cauzele  insuficienţei  maturizări  sociale  ale  unor  indivizi  trebuie  căutate  în
perturbarea acestor relaţii  în carenţele  educative di socio-afective din grupurile respective.
Teoria dissocialităţii elaborată de R. Munchielli (1965), care pune accent pe o serie de factori
psihosociali în explicarea delincvenţei juvenile şi se exprimă în:
*Neacceptarea colectivităţii, a societăţii;
*Falsă percepţie socială a celor din jur;
*Lipsa anticipării şi evaluării adecvate a consecinţelor actelor comise;
*Respingerea  rolului  social  ce  i  s-a  acordat  înainte  de  a  deveni  delincvent  şi  pe care  i-l
pretinde colectivitatea.

Majoritatea infracţiunilor au fost comise în grupuri cu un lider minor sau adult, adesea
acţiunile infracţionale fiind organizate de infractori recidivişti. S-a amplificat fenomenul de
recidivare a faptelor penale comise de minori, pe fondul accentuării gradului de pauperizare a
numeroaselor  familii  şi  a  ineficienţei  unor  măsuri  de  ocrotire.  Recrudescenţa  delincvenţei
juvenile se manifestă nu numai în mediu urban, ci şi în mediu rural.

Portretul  psihic,  comportamental  al  delincventului  înglobează  următoarele  trăsături:
existenţă marginală, inactivitate, parazitism, respingerea valorilor morale, disociere între eul
personal şi cel social, absenţa orizontului temporal existenţial şi resentimente contra societăţii.
Toate aceste trăsături sunt generatoare de comportamente indezirabile, antisociale.

 Factorii  şi  cauzele  delincvenţei  în  structura  personalităţii  sunt  mai  puţin  generali,
întotdeauna  concreţi  şi  legaţi  de  condiţiile  şi  evenimentele  existenţiale,  de  procesul
educaţional, de modul specific în care individul interacţionează cu colectivitatea.  Implicarea
directă a tuturor factorilor educaţionali,realizarea de activităţi variate,schimbarea modului de
a  privi  relaţia  profesor-elev,prezenţa  unor  consilieri  în  şcoli  vor  duce  la  o  îmbunătăţire
considerabilă a aspectelor prezentate.

Bibliografie:
Allport, G., Structura şi dezvoltarea personalităţii, E.D.P., Bucureşti, 1991;
Ausubel,  D.,  Robinson,  F.,  Învăţarea în  şcoală.  O întroducere  în  psihologia  pedagogică,
E.D.P., Bucureşti, 1981;
Muccielli,  A.,  Dicţionar al metodelor calitative în ştiinţele umane şi sociale, Ed. Polirom,
Iaşi, 2002
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi, 2004:



ÎNVĂȚARE, PREDARE, EVALUARE ÎN SECOLUL 21 ȘI COMUNICAREA CU
AJUTORUL DISPOZITIVELOR ELECTRONICE

Prof. Cerasela Iuliana Marleneanu, 
Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav” Liteanu 

Pentru mulți  oameni  viața  din secolul 21 a devenit  internațională,  astfel  încât  sunt
necesare noi abilități  multiculturale și interconectate pentru a avea succes în educație și la
locul  de  muncă.  În  zilele  noastre,  într-o  lume  în  schimbare  rapidă,  școlile  trebuie  să
pregătească elevii pentru slujbele viitoare și să fie gata să se confrunte cu probleme despre
care încă nu știm că vor apărea.

Competențele necesare pentru a concura în economia globală de astăzi sunt destul de
diferite de cele pe care s-au concentrat în mod tradițional sistemele de învățământ din secolele
XIX și XX. Ceea ce intenționăm să evaluăm este întotdeauna legat de ceea ce predăm, iar
evaluarea competenţelor din secolul 21 este o provocare pentru educatorii de astăzi.
Modalitățile de a dezvolta competenţele secolului 21 sunt diverse, de la lecții cross-curriculare
bazate  pe proiecte  până  la  activități  extracurriculare,  fiecare  prezentând  provocări  diferite
pentru cei care doresc să evalueze aceste competenţe ale secolului 21.

Modelul ‘Bridge21’ pentru predarea și învățarea in secolul XXI  este susținut de un
constructivist social (Vygotsky, 1978). Aceasta favorizează învățarea inductivă, prin care se
așteaptă  ca  elevii  să-și  construiască   cunoștințele  împreună,  descoperind  sau  deducând
principii  din  propria  lor  experiență  și  prin  experimente.  În  acest  scenariu,  profesorul
funcționează mai mult ca facilitator care antrenează, solicită și ajută studenții.

Abordarea  încurajează  furnizarea  conținutului  materiei  studiate   prin  intermediul
proiectelor conduse de studenți. Aceasta implică studenții într-un proces de cercetare, analiză
și sinteză. Ei sunt încurajați să-și asume responsabilitatea pentru descoperirea cunoștințelor de
care  au  nevoie  pentru  a  dezvolta  o  soluție  sau  un  artefact  adecvat,  într-un  mediu  bine
structurat.  Activitățile  Bridge21 au o natură cross-curriculară,  care încurajează dezvoltarea
înțelegerii conceptuale a subiectului cercetat prin plasarea acestuia într-un context care este
atractiv pentru participanți.

I. Modelul Bridge 21

Modelul  pedagogic  Bridge21 arată  destul  de diferit  de clasa  tradițională.  Aceasta  implică
următoarele elemente (bazate pe Byrne, Kearney & Sullivan, 2018).
Profesorul acționează ca facilitator sau mentor; ea/el



▪  acționează ca un susținător, partener în procesul de învățare sau "ghid " (King
1993)

▪ proiectează activitățile / sarcinile pe care elevii le vor finaliza
▪ stabilește spațiul de învățare pentru a facilita celelalte elemente ale modelului

(de exemplu, lucrul în echipă și învățarea bazată pe proiecte)
▪ gestionează timpul și ține echipele focalizate pe  sarcina de lucru
▪ sprijină echipele, intervenind acolo unde este necesar

Lucrul in echipa
▪ bazat pe o viziune de învățare social constructivistă ,Vygotskian  (1978), în care elevii

învață unul de celălalt
▪ echipe de 4-5 elevi care stau împreună pe durata proiectului lor  dezvoltandu-se că

echipe
▪ echipele au întotdeauna un lider; alte roluri opționale

Învățarea pe bază de proiect
▪  proiectele reprezinta o provocare dar sunt  și complexe, necesită colaborare

între membrii echipei, au limite de timp și au la baza scenarii autentice legate
de lumea reală (Savery & Duffy, 1995)

▪ proiectele necesită producerea și prezentarea unui produs final,artefact
▪ obiectivele  proiectului  sunt:  specifice,  măsurabile,  realizabile,  relevante,

constrânse de timp, captivante și înregistrabile (Lawlor et al., 2018).
Mediul de învățare  mediat de tehnologie
Tehnologia poate fi cea de baza /low-tech  ( tăblița albă, foițe pentru a fi lipite etc.) sau inalta
tehnologie /high-tech. Cu toate acestea, în toate cazurile:

▪  elevii învață cu ajutorul tehnologie mai degrabă decât despre aceasta
▪  tehnologia este utilizată în mod autentic - așa cum este folosită în lumea reală
▪ tehnologia este împărtășită pentru a încuraja colaborarea: echipele de 4-5 elevi

împărtășesc 2-3 dispozitive/ laptopuri  
Orientare spre dezvoltarea abilitatilor

▪ se  pune  în  valoare  dezvoltarea  abilitățile  indivizilor  și  efortul  implicat  în
învățare

▪ scopul este de a încuraja participanții să dea tot ce  pot  - mai degrabă decât să
stabilească cine din grup este cel mai bun

▪ nu sunt  acordate  premii   echipelor  -  nivelul  de reușită  si  succes  a fiecărei
echipe este diferit.

Mediul  de învățare socială
 într-un model de învățare constructiv social, oamenii colaborează pentru a învăța împreună
(colegi, mentori și facilitatori)

▪ scopul  este  crearea  unei  atmosfere  care  are  la  bază  încrederea,  respectul  și
responsabilitatea personală

▪ se  dorește  un  anumit  nivel  de  informalitate  socială,  comparativ  cu  o  clasă
formală, de ex. utilizarea prenumelor

 Spațiul de  învățare 
▪ este  flexibil:  este  configurat  pentru a  sprijini  învățarea  bazată  pe lucrul   în

echipă,  colaborarea,  precum  și  diferitele  sarcini  și  activități  implicate  în
finalizarea unui proiect.

▪ mobilierul  este  amenajat  pentru  învățare  colaborativă:  studenții  pot  lucra
împreună cu ușurință și confortabil, pot împărtăși resurse și pot interacționa

Reflecţie
▪ elevii pot să reflecteze atât în echipe, cât și în mod individual.
▪ reflecţia in echipă construiește și consolidează echipa (Hills, 2001).



▪ reflecția individuală ajută la dezvoltarea înțelegerii, ajuta meta-cunoașterea și
consolidează învățarea

▪ pot  fi  utilizate  chestionare  structurate  pentru  a  ghida  reflecțiile  echipei  /
individuale

▪ elevii  se pot  gândi  la  abilitățile    necesare  în  secolul  XXI,dezvoltarea  de
cunoștințe  despre conținut, și / sau progresul  ca și  echipă

Modelul Bridge21 pentru comunicare durabilă
Modelul  de  activitate  poate  fi  adaptat  pentru  a  ajuta  la  inițierea  și  implementarea  unei
activități  de  comunicare  online  (ACO)  în  rândul  elevilor  din  diferite  locații  geografice.
Următoarele câteva pagini demonstrează un exemplu despre modul în care acest lucru poate fi
utilizat în acest scop. 

Pasul 1 Conectați-vă cu un profesor vorbitor nativ al unei țări. Puteți folosi o
persoană deja  cunoscută sau vă puteți  contacta  la  nivel  european,
accesând platforma www.etwinning.net.

Pasul 2
 

Stabiliți de comun acord o dată și o oră pentru comunicarea on-line
(ACO),  între  elevi,  (o  clasă).  Fiecare  școală  va  avea  un  număr
similar de echipe de elevi care să se potrivească.

Lista de verificare a Organizării ✔

Clasă / spațiu cu acces la Internet sau PC-uri conectate.

Mese și scaune aranjate pentru echipe

Un  dispozitiv  (laptop,  tabletă,  calculator)  pentru  fiecare  echipă  cu
aplicații software instalate. De exemplu : Skype, Google Hangouts.

•  Dacă  folosiți  dispozitive  mobile,  elevii  se  pot  separa  în  echipe  care
ocupă spații individuale mai mici în cadrul școlilor cu acces la Internet. 

• Un telefon inteligent este un dispozitiv capabil, dar cu cât este mai mare
ecranul, cu atât este mai bună experiența participanților



Un cont de conectare la aplicațiile software pe echipă. 

 

Pasul 3 Se formează echipele. 

•  Elevii  rămân  în  echipele  lor  pe  întreaga
durată a activității.

•  Fiecare echipă este alocată  unei echipe la
distanță.

• Fiecare echipă își  alege un lider.

•  Membrii  echipei  pot  primi  roluri.Vezi
Anexa 1

Pasul 4 Echipele  completează  activitățile  de  team
building și de spargere a gheții (activități de
brainstorming).

Pasul 5 Elevilor li se atribuie o sarcină de lucru / o
problemă:  creați  un  videoclip  de  2  minute
despre  ceea  ce  ați  aflat  despre  țară,  despre
elevi,  etc.  (poate  fi  chiar  un  ghid  de
călătorie!)

Pasul 6 Fiecare echipă colaborează pentru a cerceta



țara  și  cultura  elevilor  cu  care  se  vor  fi
conectați.

Pasul 7 Echipele  fac  o  listă  cu  lucrurile  pe  care  le
consideră interesante și lucrurile despre care
ar dori să afle mai multe.

Pasul 8 Fiecare echipă creează  întrebări  de conținut
în  limba  maternă  și  în  limba  străin  pentru
ACO. (O oră de curs)

Pasul 9 Echipele discută și planifică: de ex. cine va
pune  intreăari,  va  înregistra  răspunsuri  /
video, etc. 

Pasul 10 Echipele  se  conectează  la  aplicațiile
software-ul  și  începe  comunicarea  între
echipe.

Pasul 11 Echipele  mențin  dialogul  activ  și
înregistrează  răspunsurile  la  întrebările
pregătite pentru utilizarea lor ulterioară ca și
conținut video.

Sesiunea de ACO se încheie

Pasul 12 Echipele  folosesc  conținutul  din  sesiunile
ACO pentru a-și crea videoclipurile.



Pasul 13 Elevii  prezintă  videoclipurile  pe  care  le-au
creat împreună cu colegii lor de clasă.

Pasul 14 Profesorii  schimbă  videoclipurile  și  le
împărtășesc cu clasele lor.

Pasul 15 Elevii reflectă în echipe și / sau individual la
experiența, proiectul și participarea lor.

Pasul 16 Profesorii pot stabili asupra unor întâlniri de
ACO  suplimentare  în  cursul  anului  școlar,
inclusiv posibile activități tematice.



II. Bridge21: Model de proiectare a activității
Modelul de proiectare a activității (MPA) este destinat să ajute profesorii să creeze și să

planifice lecțiile Bridge21
⮚ MPA a fost realizat în colaborare cu specialiști din domeniul educației, cercetători și

proiectanți.  Acesta  oferă o structură pentru dezvoltarea  experiențelor  de predare și
învățare ale secolului XXI.

⮚ ➢ Utilizarea MPA ar trebui să sprijine identificarea de către profesori a unui context
interesant în care să situeze activitatea lor, precum și a competențelor cheie specifice
și a obiectivelor de învățare ale lecției după modelul Bridge21 pe care îl planifică.





III. Tipuri de evaluare

Evaluarea sumativă
1.  Are loc după învăţare
2. Scopul principal este să stabilească ce au învăţat elevii
3. Este folosită, de obicei, pentru a oferi o notă
4. Numită şi “Evaluare a învăţării”

Evaluarea formativă
1. Are loc în timpul învăţării
2. Scopul principal este să identifice nivelul actual al elevilor
3. Poate fi notată şi fără notă
4. Numită şi “evaluare PENTRU învăţare”

Evaluarea competentelor 
Modelul Bridge 21 susține dezvoltarea competenţelor secolului 21: comunicare, colaborare,
gândire critică și creativitate. Profesorii se confruntă cu diferite provocări atunci când doresc
să evalueze competenţele dezvoltate în timpul planurilor de lecție Bridge 21, deoarece unele
competenţe pot fi prea subiective pentru a fi măsurate în mod obiectiv.
Competenţe  cheie  de evaluat  în timpul  unei  activități  Bridge21 și   unei  activitati  de
comunicare online:
Creativitatea se caracterizează prin capacitatea de a percepe lumea în moduri noi, de a găsi
modele ascunse,  de a  face conexiuni  între  fenomene aparent  fără  legătură  și  de a  genera
soluții. Când ne gândim la această competenţă, înțelegem că ceea ce este posibil să evaluăm
este calitatea produselor proceselor creative.
Gândirea critică  este  capacitatea  de a  interpreta,  analiza  și  evalua  ideile  și  argumentele.
Implică să știi cum să folosești informațiile pentru a rezolva probleme și pentru a deduce
consecințe din ceea ce se știe.
Colaborarea este procesul a două sau mai multe persoane care lucrează împreună pentru a
finaliza  o  sarcină  sau  pentru  a  atinge  un  obiectiv.  Dacă  vorbim despre  colaborare  drept
schimbul  de  informații  și  lucruri,  pentru  a  avansa  starea  unui  produs  colaborativ,
comunicarea implică schimbul de informații între un membru al echipei și alți membri.
Când ne implicăm studenții  în scenarii  de învățare colaborativă,  accentul  ar  trebui pus pe
evaluarea dezvoltării competenţelor de lucru în echipă și a rezultatelor obținute de grup, mult
mai mult decât evaluarea succeselor individuale.

Alte competenţe care pot fi observate şi evaluate:

Auto-orientarea  se  întâmplă  atunci  când  un  student  își  asumă  responsabilitatea  pentru
propria învățare, prin identificarea subiectelor de urmărit și a proceselor de învățare și atunci
când își  poate revedea propria  muncă și poate  răspunde la feedback.  Acest lucru poate fi
evaluat de un profesor observând cât de mult elevii au nevoie de asistență sau de sprijin și cât
de mult se pot baza pe ei înșiși și echipa lor pentru ajutor.
Utilizarea  tehnologiei  ca  instrument  pentru  învățare  se  referă  la  crearea  de  produse  și
gestionarea învățării folosind tehnologii digitale adecvate. Pot elevii să stăpânească utilizarea
diverselor tehnologii care îi ajută să învețe și să creeze?
Competențele globale sunt cele care permit elevilor să vadă dincolo de contextul lor local și
să înțeleagă problemele globale, inclusiv conștientizarea geografiei, culturii, limbii, istoriei și
literaturii din alte țări. Proiectul TfaST facilitează dezvoltarea acestor competenţe cu fiecare
conexiune a elevilor care are loc. Aceste competenţe pot fi evaluate prin observarea acțiunilor
elevilor și prin prezentarea lor a proiectelor care reies din ACO.



Pentru a realiza  evaluarea  acestor  competențe  și  nu acumularea  unor cunoștințe  teoretice,
profesorii trebuie să fie destul de creativi. Există o varietate de tehnici, cum ar fi: folosirea de
rubrici,  autoevaluarea  și  evaluarea  între  colegi.Acestea  pot  fi  folosite  pentru  o  evaluare
formativă a elevilor.

III. Evaluarea modelului Bridge21 și a activităților de comunicare online

Rubricile sunt considerate unelte foarte utile in evaluarea competentelor elevilor. Oferirea în 
prealabil  elevilor a criteriilor de evaluare îi ajută să știe la ce se așteaptă profesorul și 
aspectele cheie care trebuie urmate în timpul prezentării.
Criterii de evaluare date inainte de activitatea de comunicare online 

Pentru una dintre conexiunile intitulate „Visele și speranțele poporului german și român din 
secolele 19 şi 20”, le-am cerut elevilor noștri să analizeze criteriile de evaluare ale proiectului 
odată ce temele și sarcinile de lucru  au fost clar prezentate.
Model de rubrica de evaluare pentru elevi si profesori. 
Categorie Criterii de evaluare Total 

puncte
Puncte 
obtinute

Organizare Prezentarea este potrivită pentru temă și public. 5

Informațiile sunt prezentare într-o ordine care are
sens.

10 

Sunt menționate sursele de informare. 5

Conținut

Înțelegeți toate punctele prezentate în sarcină și 
oferiți răspunsuri clare la subiectele cerute pentru
a fi investigate, folosind idei simple în texte bine 
organizate și coerente.

10

Vino cu o "întrebare  principală", care va 
structura prezentarea dumneavoastră și care va  
primi răspuns la sfârșitul prezentării

10

Explicați contextul istoric  al perioadei de timp.

10 

Utilizați surse primare, citate de istorici, ...… 5

Utilizați și explicați termenii tehnici si folosește 
un limbaj formal.

10



Explicați vocabularul specific, pe care nu v-ați 
aștepta să-l cunoască publicul (în limba engleză).

5

Prezentarea

Timp alocat: aproximativ 5-10 minute/video nu 
ar trebui să fie mai mult de 3-5 minute 

5

Prezentarea captează atenția , sunt selectate  cele 
mai importante aspect și te face să înțelegi care 
este scopul final. 

10

Prezentați imagini eficiente (luminoase, clare și 
simple). Utilizați statistici, imagini.

10

Utilizați vocabular adecvat și interesant. 5

Punctaj final 100

Auto-evaluarea si evaluarea între colegi  vine cu mai multe beneficii, cum ar fi:
Auto-evaluarea Evaluarea între colegi 

● Încurajează cursanții să reflecteze 
critic asupra progresului și 
performanței învățării.

● Încurajează elevii să fie mai 
responsabili pentru propria lor 
învățare.

● Îi ajută pe elevi să-și dezvolte 
abilitățile de judecată.

● Nu există presiune atunci când elevii 
se autoevaluează.

● Îi ajută pe cursanți să fie mai 
conștienți de slăbiciunile și punctele 
lor forte.

● Încurajează elevii să reflecteze critic 
la munca celuilalt.

● Încurajează elevii să se implice în 
procesul de evaluare.

● Îi ajută pe elevi să-și dezvolte 
abilitățile de judecată atunci când 
evaluează activitatea altor membri ai 
grupului.

● Elevii pot genera mai multe feedback-
uri în comparație cu unul sau doi 
profesori.

● Menține corectitudinea evaluării, 
deoarece fiecare are șansa de a se 
evalua reciproc.

Chestionare de reflecție individuală (despre munca în echipă)
Chestionarul 1
La ce nivel te-a ajutat munca în echipă să îmbunătățești următoarele aspecte?



 Sunt de 
acord

Nu sunt 
de acord

Nu sunt 
sigur(ă)

 M-a ajutat să-mi cunosc mai bine colegii.

 Am vorbit cu niște colegi de clasă cu care în mod 
normal nu interacționez în timpul petrecut la școală.

Am înțeles că cele mai bune rezultate pot fi obținute 
prin comunicare și colaborare.

Activitatea mi-a îmbunătățit abilitățile de prezentare.

 Am învățat să aleg cele mai utile și relevante 
resurse.

Am învățat / practicat să accepte un punct de vedere 
diferit.

Imi cunosc mai bine punctele tari/ slabe

Am învățat să fac față conflictelor și să rezolv 
neînțelegerile.

 Chestionarul 2
     Trei lucruri pe care le-am învățat despre mine și cum învăț în timpul experienței:
1.

2.

3.

Chestionarul 3
 A avut experiența vreun impact asupra ta în ceea ce privește următoarele situații?

Niciodată Rar Uneori Aproape
întotdeauna

întotdeauna

În  timpul  proiectului  am
discutat  cu  colegii  mei
planul  de  prezentare,  am
ascultat  și  a  răspuns



politicos.

Am  colectat  informații  din
diferite  resurse,  le-am
comparat  și  împreună  cu
colegii  mei  le-am  ales  pe
cele mai bune.

Am  acceptat  contribuțiile
coechipierilor mei, am făcut
schimbări  în  prezentare
pentru a obține cel mai bun
rezultat.

Am  promovat  interacțiunea
cu colegii mei; I-am întrebat
ce soluții au considerat cele
mai potrivite.

Am  contribuit  cu  idei
originale, noi moduri, și am
generat  noi  soluții  pentru
prezentare.

Am vrut ca coechipierii mei
să  se  simtă  fericiți  și
confortabili  în  timp  ce
lucrau în timpul proiectului.

Nu  am  fost  concentrat  în
timpul  muncii  noastre
împreună, acordând  atenție
la diferite lucruri.



Chestionare de reflecție pentru echipă

Numele echipei: Data

Model chestionarul 1  
 

În general, cum ați evalua performața de astăzi a echipei?

 Excelentă      Bună       Medie    Acceptabilă     Slabă

De ce se simte echipa în acest fel? 

Ați lucrat bine împreună ca o echipă? De ce?/De ce nu? 

Care sunt cele  trei acțiuni exacte care ne-au ajutat să lucrăm bine?

1. ........

2. .......

3. .......

Model chestionarul 2
Cum a contribuit fiecare dintre noi la succesul echipei noastre?

Nume Acțiune folositoare Acțiune folositoare



Model chestionarul 3 

Menționează trei lucruri / competențe pe care echipa le-a învățat astăzi:

1.........................

2........................

3.........................

Care a fost cea mai bună realizare a echipei astăzi?

Te simți mai mult / mai puțin încrezător în _________________ De ce?

Care sunt anumite acțiuni specifice care ne-ar ajuta să facem și mai bine data viitoare?

1........................

2.......................

3…………………….
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Referințe și resurse suplimentare
● For Rubrics: www.rcampus.com

Critical Thinking Assessment Rubrics
● Classroom-Based Assessments in Maths Education webinar by Dr Aibhin Bray, 

TCD: https://www.youtube.com/watch?v=XjeQUXMZKtg
● Assessment of Learning vs Assessment for Learning (teachingandlearning.ie)
● How to Design a 21C Assessment (teachthought.com)
● Teaching for Tomorrow (Erasmus+ Project) Handbook on Assessing Teamwork
● Teaching for a Sustainable Tomorrow ( Erasmus+ Project) Approaches to 

Assesment 
Anexa 1

Roluri

                                                       Mediatorul  

Conduce discuțiile:se
asigură că toate opiniile

sunt ascultate
Menține grupul organizat 

Distribuie sarcinile in Se asigură că obiectivele

https://www.rcampus.com/rubricshellc.cfm?mode=gallery&sms=publicrub&glid=3&
http://tft-project.eu/index.php/assessment/
https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/how-to-design-a-21st-century-assessment/
https://www.teachingandlearning.ie/our-priorities/student-success/assessment-of-for-as-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=XjeQUXMZKtg
https://wabisabilearning.com/blogs/critical-thinking/critical-thinking-assessment-rubrics


                                         Prezentatorul

Scribul

Adaugă informații orale
posterului/slide-urilor  

Face publicul să

gândească
Menține contactul

vizual

Se asigură că publicul

reține cel putin 3 lucruri

Menține interesul

publicului 

Adună ideile intr-un
spațiu colaborativ

Scrie pe tablă 



                                                Cercetătorul

                                                       Tech-xpert  

Identifică punctele de

interes 

Identifică resursele de

încredere

Extrage informațiile

relevante din diverse surse

media

Sugerează arii de cercetare

Asigură calitatea produsului
final

Imbunătățește

aptitudinile celorlalți prin

colaborare  

Combină diferite



                      Custodele timpului                      

Stabilește termenele
limită

Se asigură că termenele

limită sunt respectate

Ține lucrurile în mișcare
Se asigură că sarcinile de

lucru sunt îndeplinite



RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE – DREPTURI DE AUTOR

Prof. Marinela Mocanu
Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu”-Salcea 

Dinamica schimbărilor ce au loc în lume, în contextul actual, constituie o provocare
atât pentru sistemul educaţional, cât şi pentru toți actorii săi. Mutarea pe termen mai lung sau
mai  scurt  a  activităților  didactice  din sala  de clasă în online,  solicită  o  redimensionare  a
procesului didactic şi a resurselor educaționale utilizate.

Alături de resursele tradiționale, resursele educaționale deschise  permit combinarea
învățării față în față cu învățarea online,  ele au potențialul de a reduce costurile materialelor
didactice  pentru  studenți  și  familiile  lor.  Profesorul  creează  resurse  necesare  procesului
didactic, instrumentele profesorului, instrumente pentru elevi care facilitează învățarea și prin
care se poate realiza evaluarea sau autoevaluarea. Acestea pot fi de tip: text, imagine, video,
audio, aplicații.

Declarația  UNESCO de la Paris  din 2012 definește Resursele  Educaționale Deschise
(RED) ca fiind materiale educaționale, de învățare și cercetare în orice media - digital sau
nu - care sunt în domeniul public și care poartă o licență deschisă, ce permite acces fără
costuri, utilizarea, adaptarea și redistribuirea făcută de alții cu restricții limitate sau fără
niciuna.

Tot ceea ce este accesibil în rețeaua World Wide Web folosind un link este considerat
a fi o resursă.  Fiind în mediul  digital  pot fi considerate  resurse digitale,   individuale sau
agregate (combinate: text și sunet) într-un context extins, constituind un întreg. 

Termenul  deschis în  această  abordare  este  sinonim cu  liber.  Actul  de  a  permite
utilizarea unei opere se numește licențiere. Toate resursele realizate sunt considerate operă
de autor care în cazul educației, dacă are atașată și o  licență deschisă (termenii legali sub
care este oferită opera), devine o resursă educațională deschisă.

O resursă care nu poartă o licență, chiar dacă poate fi descărcată de pe Internet, este
protejată prin efectul automat al drepturilor de autor. 

Termenul de domeniu public presupune absența drepturilor de autor și a restricțiilor
similare, fie implicit, fie prin intermediul unor dispense pentru toate aceste condiții.

În predarea disciplinelor din aria curriculară tehnologii, la gimnaziu dar și în cadrul
liceelor  tehnologice,  deseori  profesorii  sunt  nevoiți  să  elaboreze  propriile  resurse  care  să
suplinească  absența  elevilor  din  laboratoarele  de  specialitate,  în  special  în  perioadele  cu
învățământ online.  Aceste resurse trebuie să prezinte într-o manieră cât mai reală procese
tehnologice, demonstrații ale proprietăților materialelor, să faciliteze stabilirea unor legături
de cauzalitate, să prezinte elementele constructive și modul de funcționare ale unor mașini și
utilaje tehnologice, etc. 

Din acest punct de vedere, internetul este un mediu care abundă de imagini și filme de
toate felurile. Chiar dacă nu corespund în totalitate nevoilor educaționale, acestea pot fi o
sursă de inspirație. Se impune însă respectarea legislației cu privire la drepturile de autor. 

Profesorul  care  dorește  să  elaboreze  RED  trebuie  să  identifice  și  să  selecteze
resursele digitale  pe care le va utiliza pentru crearea de RED-uri care să susțină atingerea
obiectivelor  educaționale,  adaptate  la  diferite  grupuri  de  elevi  și  în  contexte  diferite  de



învățare. Să gestioneze ansamblul de resurse educaționale pentru a facilita accesul elevilor,
părinților, altor profesori, cu respectarea drepturilor de autor. 

Licențele Publice Creative Commons oferă un set standard de termeni și condiții pe
care creatorii și alți titulari de drepturi îl pot utiliza pentru a partaja opere originale de autor și
alte materiale care fac obiectul drepturilor de autor și al altor drepturi.  
 Licențele  CC  se  aplică  pentru  conținuturi  ce  pot  fi copiate,  distribuite,  editate,
remixate,  utilizate  pentru  a  se  construi  pe  baza  lor,  toate  acestea  în  limita  permisă  de
drepturile de autor.
În varianta lizibilă pentru oameni acestea se prezintă astfel:

   Sursa: https://creativecommons.org/licenses/?lang=ro

CC BY-Atribuire 

  Partajare -  copiați
și  redistribuiți  materialul
în orice mediu sau format.

 Adaptează -
remixează,  transformă  și
construiește pe material în
orice  scop,  chiar  și
comercial.

Trebuie  să  furnizați  un  link
către  licență și  să indicați  dacă
s-au făcut modificări.

Atribuire  -  Partiajare  în
condiții identice
CC BY-SA 
(SA=ShareAlike)

 Partajare -  copiați
și  redistribuiți  materialul
în orice mediu sau format.

 Adaptează -
remixează,  transformă  și
construiește pe material în
orice  scop,  chiar  și
comercial.

Trebuie  să  furnizați  un  link
către  licență  și  să indicați  dacă
s-au făcut modificări. 

 Dacă  remixați,
transformați  sau  construiți  pe
material,  trebuie  să  distribuiți
contribuțiile  personale
sub aceeași  licență ca  cea
originală.

Atribuire-FărăModificări
CC BY-ND

 Partajare -  copiați
și  redistribuiți  materialul
în orice mediu sau format
în  orice  scop,  chiar  și
comercial.

 Fără  modificări
sau derivate.

Trebuie  să  furnizați  un  link
către  licență și  să indicați  dacă
s-au făcut modificări.
Dacă remixați,  transformați  sau
construiți pe  material, nu puteți
distribui materialul modificat.

Atribuire-Necomercial
CC BY-NC 

 Partajare -  copiați
și  redistribuiți  materialul
în orice mediu sau format.
Adaptează -  remixează,
transformă  și  construiește
pe material.

  Trebuie  să  furnizați  un
link  către  licență  și  să indicați
dacă s-au făcut modificări. 
NonCommercial -  Nu  puteți
utiliza  materialul  în scopuri
comerciale.

Atribuire-Necomercial-
Partajare  în  Condiții
Identice
CC BY-NC-SA 

 Partajare -  copiați
și  redistribuiți  materialul
în orice mediu sau format.
Adaptează -  remixează,
transformă  și  construiește
pe material.

 Trebuie   să furnizați un
link  către  licență  și  să indicați
dacă s-au făcut modificări
 Nu  puteți  utiliza  materialul
în scopuri comerciale .
Dacă remixați,  transformați sau
construiți pe material, trebuie să
distribuiți  contribuțiile  dvs.
sub aceeași  licență ca  cea

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ro
https://creativecommons.org/videos/wanna-work-together
https://creativecommons.org/videos/wanna-work-together


originală.

Atribuire-Necomercial-
Fără Modificări
CC BY-NC-ND

Partajare -  copiați  și
redistribuiți  materialul  în
orice mediu sau format
 

Trebuie   să  furnizați  un  link
către  licență  și  să indicați  dacă
s-au făcut modificări
Nu  puteți  utiliza  materialul
în scopuri comerciale 
Dacă remixați,  transformați  sau
construiți  pe material,  nu puteți
distribui materialul modificat.

CC0 1.0 Universal Domeniu public 
Căutarea  resurselor  cu  conținut  deschis,  de  tip  imagine,  audio,  video  se  poate  face  cu
următoarele motoare de căutare:

 Google, cu setarea corectă a filtrelor pentru licențe CC.

    https://search.creativecommons.org/

Se poate rafina căutarea prin bifarea tipului de licență căutat.

https://search.creativecommons.org/


 https://unsplash.com/

 https://pixabay.com/ro/  

 https://www.flickr.com/creativecommons/

https://pixabay.com/ro/


 https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

 https://www.jamendo.com/   -în special pentru muzică.
 

În contextu legislative actual,   RED-urile sunt distribuite gratuit și permit:  
-deținerea controlului asupra creației proprii;
- reutilizarea creațiilor altora respectându-le drepturile;
- adaptarea, modificarea, traducerea resurselor existente;
-remixarea pentru o nouă creație;
-redistribuirea după adăugarea unui nou nivel valoric. 
  

https://www.jamendo.com/


Bibliografie:
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eLearning.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/
https://red.prodidactica.md/ghidul-red/
http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2017/12/Ghid_RED-1.pdf
https://data.gov.ro/blog/licentele-creative-commons-4-0-in-romana-sunt-acum-disponibile



ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI ONLINE ÎN SPRIJINUL DEZVOLTĂRII GÂNDIRII
LATERALE A COPIILOR PREȘCOLARI

Prof. înv. preșc. Luiza Elisabeta Olenici 
 G.P.N. Moara Nică, Școala Gimnazială Moara Nică, jud. Suceava

Gândirea laterală semnifică un mod de a gândi care urmăreşte schimbări în percepţii,
concepte şi idei prin utilizarea unor instrumente specifice. Gândirea creativă este o deprindere
mentală  pe care oricine poate să o achiziţioneze -  dacă îşi  doreşte.  Instrumentele  gândirii
laterale pot fi învăţate, exersate şi folosite într-o manieră deliberată.

Copilul preşcolar este prin natura sa creativ, datorită imensei sale curiozităţi, a dorinței
permanente de a cunoaşte lumea înconjurătoare. În perioada preşcolară, imaginaţia se exprimă
viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toate activităţile.

Stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor necesită utilizarea unor strategii care
implică preşcolarul în activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme, de investigare a
realităţii  şi  strategiile  creative  care  pun  accentul  pe  gândire  laterală,  spontaneitate,
originalitate.

Dintre metodele bazate pe creativitate, jocul ocupă un rol foarte important. Preşcolarii
creativi se diferenţiază de restul grupului prin diferite comportamente specifice. Aceștia sunt
curioşi,  vin cu soluţii neobişnuite,  cu idei originale,  au iniţiativă şi un spirit  de observaţie
foarte  dezvoltat,  pun  întrebări,  fac  conexiuni  între  elemente  aparent  fără  nici  o  legătură,
explorează noi posibilităţi, manipulează, controlează simultan mai multe idei, învaţă rapid şi
uşor, au o memorie bună, imaginaţie vie, vocabular vast.

Metodele  interactive  sunt  foarte  eficiente  în  dezvoltarea  creativităţii  şi  stimularea
învăţării  de lungă durată, dar şi a gândirii  laterale. Deși metodele interactive de grup sunt
pretabile lucrului față în față cu copiii preșcolari, unele dintre acestea pot fi adaptate în jocuri
interactive care pot fi jucate online, sau în activitățile din timpul întâlnirilor sincron.

Chiar și în context pandemic, în învățarea online, putem utiliza jocuri care să ajute la
dezvoltarea  gândirii  laterale.  Eu  am  descoperit  faptul  că,  prin  intermediul  jocurilor  de
tip ,,Învârte roata “ , putem adapta cel putin două din metodele interactive de grup, care ajută
la dezvoltarea gândirii laterale.

1.  ,,Roata  culorilor  înțelepte”  este  un  joc  on-line,  creat  în  vederea  dezvoltării  gândirii
laterale  a  copiilor  preșcolari.  Se  pretează  copiilor  de  grupă  mare  (5  -  6  ani)  și  poate  fi
desfășurat cu un număr minim de 6 copii. Vizează domeniul Limbă și comunicare.

Exemplu de aplicare a jocului:
Într-una  din  întâlnirile  sincron  cu  copiii  de  la  grupa  mea  (grupa  mare),  am  folosit

jocul  ,,Roata  culorilor  înțelepte“   la  o  activitate  de  educare  a  limbajului,  bazată  pe
povestea ,,Crăiasa Zăpezii”.   Am realizat anterior desfășurării  activității,  o roată aleatoare,
folosindu-mă de  instrumentele  oferite  de  platforma  Wordwall.  Roata  mea a  avut  culorile
specifice  metodei  celor  6  pălării  gânditoare:  alb,  albastru,  roșu,  galben,  verde,  negru.  Pe
fiecare dintre  culori,  am scris  cerințele  specifice  fiecăreia  dintre  culori,  conform aceleeași
metode, care a fost sursa mea de inspirație. 

Anterior întâlnirii sincron, am împărțit copiii în 6 grupuri, spunându-le că vor avea de
rezolvat sarcinile, pe grupuri.  Am învârtit roata jocului online, am enunțat cerința, iar copiii
au rezolvat sarcinile cerute de culoare, după cum urmează:
 Culoarea albă - Povesteşte pe scurt textul poveştii! (Grupul desemnat a povestit textul 

poveștii)
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 Culoarea albastră –  Spune cum sunt personajele principale din poveste! (Copiii au
fost de părere că Gerda era bună la suflet, iubitoare, o prietenă bună, Kay era nepăsător,
rece,  obraznic cât  timp s-a aflat  sub influența  Crăiesei,  Crăiasa Zăpezii  era  egoistă,
nemiloasă, etc)

 Culoarea  roșie –  Ce  simți  față  față  de  personajele  din  poveste? (Copiii  au  fost
impresionați  în  special  de  greutățile  prin  care  a  trecut  Gerda,  exprimându-și
compasiunea față de aceasta, dar și aversiunea față de Crăiasa Zăpezii, care i-a despărțit
pe cei doi prieteni)

 Culoarea neagră – Cine a greșit în poveste și de ce? (Aici, părerile au fost împărțite.
Unii copii au fost de părere că a greșit Kay, privind pe fereastră la Crăiasa Zăpezii, sau
atunci când își bătea joc de bunica lui Crăiasa Zăpezii a greșit despărțind copiii, etc.  )

 Culoarea verde –  Oferă și alte variante pentru personajele din poveste! (Copiii  au
emis variante din cele mai diverse: Gerda nu a plecat deloc după Kay, sau Gerda rămâne
în grădina bătrânei sau Kay luptă cu vraja Crăiesei sau rândunelele își întreabă suratele
păsări dacă nu l-au văzut pe Kay și astfel, Gerda știe exact unde e Kay, etc)

 Culoarea galbenă -  Găsește alt final poveștii! (Copiii și-au imaginat că , la întâlnirea
copiilor, vraja s-a rupt, Crăiasa Zăpezii s-a transformat în Zâna Vară, iar spiridușul cel
rău a crăpat de necaz. Toate evenimentele au fost aduse înapoi la momentul de dinainte
ca fragmentele de oglindă să intre în Kay. Viața celor doi copii a fost fericită, iar când
au crescut, s-au căsătorit.)

Ori de câte ori a fost nevoie, am intervenit cu explicații suplimentare sau cu exemple.
A fost  o  variantă  de  activitate  care  a  ajutat  copiii  să  își  dezvolte  creativitatea,  să  ,,vadă
povestea“  din  mai  multe  puncte  de vedere,  dar  și  o  activitate  pe care  ei  au considerat-o
distractivă.

O altă  metodă  utilizată  în  mod tradițional  pentru  dezvoltarea  gândirii  laterale  este
Cubul. Această metodă este o strategie de predare – învăţare ce urmăreşte un algoritm ce
vizează descrierea, comparaţia, asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se
doreşte explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe
sau a unei situaţii privite din mai multe perspective.

2. Am adaptat această metodă la activitatea mea online, tot prin intermediul unui joc on-line
creat de mine,  numit ,,Roata buclucașă “. Acesta este un alt joc, creat în vederea dezvoltării
gândirii laterale a copiilor preșcolari, care poate fi folosit atât la copiii de grupă mijlocie, cât
și la copiii de grupă mare.  Se desfășoară cu un număr de minim 6 copii și vizează în special
domeniul Științe.

Exemplu de aplicare a jocului:
Am folosit acest joc la tema ,,Datini și obiceiuri de iarnă la români “.  Am realizat o

roată aleatoare pe ale cărei feţe am scris cifrele de la 1 la 6, împreună cu cerințele specifice
fiecărui număr în parte. Am împărțit efectivul de copii (anterior întâlnirii noastre sincron) în 6
subgrupuri, fiecare subgrup urmând să analizeze tema „Datini și obiceiuri de iarnă la români”,
din perspectiva unei cerinţe de pe roată, după cum urmează:

1) Descrie obiceiul despre care este vorba în imagine! ( mersul cu colindatul) 
2) Compară cele 2 obiceiuri din imagini, precizând asemănările şi deosebirile dintre cele
două! (Imaginile reprezintă obiceiul de a merge cu uratul și cel de a merge cu Sorcova )
 3) Asociază  fiecărui obicei obiectul de colindat potrivit! (Imaginile propuse reprezintă
colindatul, clopoțelul, urători, bici, stea, sorcovă, copii cu sorcova).
4)  Analizează  comportamentul  copiilor  care  merg  cu  colindul,  din  imagine!  (Copiii
prezintă  comportamentele  exprimate  de  imagine,  dar  discută  și  despre  anumite
comportamente indezirabile întâlnite de multe ori, în această perioadă).

2/4



5) Cântă un colind sau spune o urătură pentru o altă echipă!  (aplică). Fiecare echipă a
cântat un colind sau a spus o urătură uneia dintre celeilate echipe, la alegere. 
6) Spune de ce sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie? (argumentează)

 Răspunsurile copiilor au fost dintre cele mai diverse: 
- pentru că vine Moş Crăciun;
- pentru că împodobim bradul;
- pentru că ne strângem toată familia împreună;
- pentru că se întoarce tata acasă, din străinătate; 
- pentru că mergem la colindat/ la urat/ cu sorcova;
- pentru că primim multe daruri;
- pentru că primim bani cu care ne putem cumpăra apoi diverse lucruri;
- pentru că mâncăm mai multe dulciuri decât de obicei;
- pentru că ne întâlnim cu toată familia, etc..

Am învârtit roata, grupul respectiv a realizat sarcina corespunzătoare cerinței de pe
roată și tot așa până ce toate sarcinile au fost rezolvate.  La final, s-au enunțat concluziile
legate de obiceiurile de iarnă, apoi fiecare copil a modelat câte o sorcovă sau câte un clopoțel
(la alegere).

3.  Un alt  joc  on-line  pe  care  l-am adaptat  este  ,,Steluțe  istețe“,  având  ca  bază  metoda
interactivă Explozia stelară. Este un joc pentru stimularea creativităţii, pentru rezolvarea de
noi probleme şi noi descoperiri. Jocul se adresează copiilor de la grupa mare sau chiar și celor
de  grupă  mijlocie.  Poate  fi  jucat  cu  minim  5  participanți  și  vizează  domeniul  Limbă  și
comunicare.

 Exemplu de aplicare a jocului:
Am folosit acest joc la tema ,,Iată, vine Moș Crăciun! “. Folosind platforma Wordwall,

am realizat  o  roată  aleatoare  pe  ale  cărei  feţe  am atașat  o  imagine  sugestivă,  precum și
întrebările  specifice  metodei.  Imaginea  este  aceeași  pentru  fiecare  întrebare  în  parte.  Am
împărțit efectivul de copii în 5 subgrupuri, fiecare subgrup urmând să formuleze întrebări cu
una din întrebările specifice: 

- Ce? (Ce face Moș Crăciun? Ce are Moș Crăciun în sac?, etc)
- Cine? (Cine aduce cadouri? Cine trage sania?, etc)
- Unde? (Unde se află cadourile? Unde trăiește Moș Crăciun?, etc)
- De ce? (De ce cadourile sunt împachetate? De ce nimenu nu îl vede pe Moș Crăciun?,

etc)
- Când? (Când vine Moș Crăciun? Când ninge afară?, etc )

Avantajele acestor jocuri, în format on-line, sunt:
 pot fi modificate oricând și adaptate pentru orice temă;
 sunt ușor de folosit de oricine, întrucât nu necesită alte materiale decât un dispozitiv

conectat la internet;
 pot fi utilizate atât pentru predarea on-line, dar și față în față, ca și instrument digital

interactiv.
Concluzionând, putem afirma că dezvoltarea gândirii laterale la preșcolari nu ține cont

de  condițiile  pandemice  și  că  limita  este...creativitatea  cadrului  didactic.  Urmărind
dezvoltarea gândirii laterale la preșcolarii grupei, de fapt, ne facem și nouă înșine, cadrelor
didactice un serviciu - acela de a rămâne copii în suflet, indiferent de vârstă!

BIBLIOGRAFIE: 
BREBEN, Silvia, GONGEA, Elena, RUIU, Georgeta, FULGA, Mihaela, Metode interactive
de grup, Ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2007
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE ÎN PROCESUL DIDACTIC

Prof. Teodora Palaghia,
Liceul cu Program Sportiv Bacău și Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Bacău

Profesorii trebuie să știe cât de bine asimilează elevii lecțiile predate pentru a nu lăsa
pe nimeni în urmă. De asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și
acordată o notă finală care să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort.

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la
distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile
pentru a viza respectivele lacune.Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi
de natură formativă sau sumativă.

KAHOOT

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.  Aplicaţia  este  folosită,  acum,  de  peste  50  de  milioane  de
utilizatori. Avantajul aplicației Kahoot! este că este antrenează elevii în activități rapide de
evaluare de cunoștințe: test, quiz, trivia. Este simplu de utilizat. Profesorul își face un cont pe
https://kahoot.com/schools/, unde creează testul. În clasă, se autentifică pe propriul cont și
lansează testul – un cod PIN apare pe ecranul videoproiectat.  Elevii  intră, de pe telefonul
mobil/ tabletă/ computer, în orice browser de Internet, pe adresa kahoot.it, unde înscriu PIN-
ul, apoi un nume de participant la „joc”.

QUIZIZZ

Quizizz – instrument de evaluare ce implică avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-
uri (o idee materializată într-o imagine, într-un clip sau într-un text care se răspândește prin
intermediul internetului);
- ne oferă accesul la teste create de alți colegi și poate fi accesat de pe telefon, laptop, tabletă,
computer etc. După accesarea https://quizizz.com/ se va ajunge la această interfață; în partea
stângă este meniul aplicației care:

 permite crearea unui test;
 permite căutarea unor instrumente;
 permite vizualizarea rapoartelor;


WORDWALL

Wordwall este un site unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc.. Pe acest site se 
găsesc și activități gata create de alți utilizatori. Este ușor de înregistrat, prin contul Google 
sau chiar Facebook.
Folosind instrumentul Wordwall putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le 
folosim în cazul predării sincrone. Aceată activitate o putem folosi ca warm up (încălzire) sau 
la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii sunt implicați într-o mod interactiv,
comunică, își exprimă opinia. Se observă că aveți mai multe posibilități de a crea un 
instrument, putând fi: O activitate interactivă; Un multiplayer; O activitate imprimabilă (fișă 
de lucru).

https://kahoot.com/schools/
https://quizizz.com/


QUIZLET

Quizlet – se accesează adresa următoare  https://quizlet.com/ și se pot crea gratuit 8
teste. După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta
butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței,
apoi în partea de jos introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie
cu diacritice.

PROPROFS

ProProfs (www.proprofs.com) – este o aplicație prin intermediul căreia putem crea
teste  și  chestionare,  la  final  oferă  elevilor  care  parcurg  și  rezolvă  testele/chestionarele  un
certificat digital la final. Deși conține 12 tipuri de instrumente, doar două sunt gratuite: Brain
Games și Quiz care ne permite să creăm teste sau chestionare. Pentru a crea un test, vom
selecta butonul „Quiz Maker”, apoi vom selecta butonul „Create a Quiz”. După accesarea
butonului „Create a Quiz”, vom selecta „Create scored Quiz”, a poi, vom selecta „Create from
Scratch” (Creați de la zero).

LearningApps

LearningApps –  este  o  platformă  cu  ajutorul  căreia  se  pot  crea  fișe  de  lucru,  activități
interactive,  teste  etc.  Se accesează  https://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

- conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi;
- conține clase create sau importate de pe Classroom;
- conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la

mai multe clase).
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PROVOCĂRILE ȘCOLII ON-LINE PENTRU CADRELE DIDACTICE
ȘI ELEVII DIN ALTERNATIVA STEP BY STEP

prof. înv. primar Loredana-Maria Pascal
Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta,, Rădăuți

Școala on-line a fost o provocare pentru toți: elevi, cadre didactice, părinți. Fiecare a
resimțit presiunea, nesiguranța, stresul. Prima încercare a constituit-o folosirea internetului și
a  platformei  Google  Classroom.  Și  de  această  dată  cei  mici  au  dovedit  o  capacitate  de
adaptare superioară adulților!

Pentru mine, învățătoare în alternativa Step by Step deja de 14 ani, distanțarea fizică,
lipsa socializării au fost cel mai greu de suportat. De ce? Pentru că , pentru mine și elevii mei,
școala era veselie, apropiere, comunicare, empatie, joc, colaborare!

Clasele Step by Step sunt diferite de cele din învățământul tradițional din multe puncte
de vedere. Chiar de la intrare, se observă cum clasa Step by Step este un mediu prietenos, care
oferă elevilor o stare de bine și de confort , care creează o atmosferă de învățare plăcută,
protectoare, care elimină competiția, dar și barierele de ordin psihologic, social sau emoțional.
În clasa noastră se aude ,,zumzetul creativ al Stepului,,- copiii discută, colaborează, se ajută.

Într-o clasă tradițională,  profesorul vorbește,  iar  elevii  ascultă.  Într-o clasă Step by
Step elevii sunt implicați direct în procesul de educație, li se permite să interacționeze între ei,
pot comunica colegilor și profesorului opiniile personale, își pot susține punctul de vedere, pot
argumenta. Profesorul ascultă, intervine și facilitează conversația, încurajează și mulțumește
pentru implicare. Această libertate de exprimare este dată și de faptul că elevii petrec 8 ore /zi
la școală, astfel încât profesorii au timp să asculte părerea fiecăruia.

Tocmai această libertate de exprimare a trebuit să o limităm în on-line, dat fiind faptul
că școlarii mici nu puteau petrece timp îndelungat în fața ecranelor!

Unul dintre obiectivele fundamentale ale alternativei Step by Step, așa cum arată și
K.Burke-Walsh,  este  crearea  unei  comunități  care  să-i  ajute  pe  copii  să  își  însușească
deprinderile sociale de care au nevoie. Fiecare copil învață ce însemnă stima de sine, cum să
aibă grijă de el, dar și de cei din jur; să accepte să ajute ,dar să accepte și să fie ajutat. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, se pune accent pe activitatea în grup (întâlnirea de
dimineață,  activitate  pe  centre)  sau  pe  învățarea  prin  proiecte  (studii  tematice,  proiecte
propuse de copii, etc.). Acestea presupun asumarea unui scop comun, cooperarea și respectul
reciproc.

Pandemia  a  schimbat  regulile  comunicării  și  relaționării,  iar  noi  a  trebuit  să  ne
adaptăm. Am încercat să păstrăm elemente ale întâlnirii de dimineață ( deși nu are același
farmec dacă nu suntem cu toții în semicerc pe covor și lipsiți de atmosfera caldă, prietenoasă,
favorabilă exteriorizării sentimentelor)! 

Am  făcut  evaluarea  și  autoevaluarea  activităților  și  participării  la  ore  ,  adaptând
activitatea specifică alternativei - Scaunul autorului, transformat în Microfonul călător. Astfel
am dat copiilor ocazia să exerseze exprimarea liberă și captarea atenției celorlalți.

Poate  mai  mult  decât  în  învățământul  tradițional,  alternativa  Step  by  Step  susține
valențele  formative  ale  jocului  pentru  elevii  de  vârstă  școlară  mică,  evidențiind  faptul  că
învățarea se produce prin implicarea directă, activă, în experiențele de joc liber. Elevii noștri
manifestă un spirit ludic sporit. Băieții sunt atrași de centrul de construcții, de materialele de
la centrul de științe sau matematică. Fetele preferă materialele specifice abilităților practice,
jocurile de rol, puzzle, dansul. In clasa Step a predominant întotdeauna starea de bine, tocmai
datorită activităților ludice inserate cu măiestrie de cadrul didactic în toate momentele zilei
(întâlnirea de dimineața, centrele de activitate, rotirea la centre, activități recreative).



Din discuțiile cu elevii noștri, nu au dus lipsă de joacă în această perioadă, dar , în
marea lor majoritate, s-au jucat singuri! Iar noi, insistam mereu la școală pe integrarea tuturor
în joc, pe colaborare, pe fair-play!

Copiii educați în spiritul Step by Step , așa cum afirmă I. Herseni, „sunt încurajați să
facă  alegeri,  să  își  asume responsabilitatea  pentru  deciziile  lor,  să  se  ajute  reciproc,… să
definească și să rezolve singuri problemele cu care se confruntă, să înțeleagă și să negocieze.”

Elevilor le-a lipsit însă colaborarea directă, dar au rămas aceeași copii buni, dornici să
ajute cu un sfat un coleg care avea dificultăți tehnice, îngăduitori cu cei mai puțin familiarizați
cu platforma.

În  calitate  de  profesor  la  o  clasă  Step  by  Step,  am  încurajat  și  acceptat  mereu
autonomia și inițiativa elevilor, încrederea în forțele proprii. Din spatele unui ecran rece și
asistată zilnic de părinți sau bunici, mi-a fost destul de greu să le ofer tuturor copiilor atenția
de care aveau nevoie! 

Școala de acasă a avut și unele beneficii. Din observațiile mele, unora dintre elevi li se
potrivește homeschooling-ul ( sunt copiii care lucrau mereu în ritm propriu, care oboseau mai
repede și aveau nevoie de pauze, sau sunt copiii mai sensibili, mai emotivi, care s-au simțit
mai confortabil , și au fost mai în largul lor în fața computerului). De asemenea, părinții au
fost mult  mai implicați  în educația propriilor copii,  au făcut eforturi  deosebite pentru a le
asigura condițiile învățării de acasă! Pe lângă partea materială (deloc de neglijat!),  este de
apreciat sprijinul pe care l-au oferit copiilor la teme, proiecte , la învățarea în timp record a
tablei înmulțirii și la creșterea interesului pentru lectură. Nu în ultimul rând, elevi, profesori și
părinți ne-am îmbunătățit competențele digitale și am descoperit platforme și instrumente de
învățare on-line.

Copiii  de  vârstă  școlară  mică  sunt  recunoscuți  pentru  sinceritatea  și  inocența  lor!
Elevii noștri ne-au mărturisit că le e dor de școală, de colegi, de doamnele învățătoare! Le e
dor de școală, așa cum o știau ei!

Și noi așteptăm revenirea la școală, încredințați că o clasă Step by Step este una care
are  șanse  într-o  măsură  mai  mare  decât  celelalte  clase  de  a  le  forma elevilor  inteligența
practică, adică un set de ,,abilități mentale de a face față provocărilor și oportunităților vieții”
( K. Albrecht).
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Burke-Walsh K.- Predarea orientată după necesitățile copilului - Ed.Cermi, Iași, 1999
Burke-Walsh K.- Crearea claselor orientate după necesitățile copiilor de 8,9,10 ani - 
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PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Suceava
Clasa:  a II- a 
Profesor: Plăcinta Mihaela Carmen
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
 Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Tema lecției: ,,Ordinea efectuării operațiilor”
Tipul lecției: interdisciplinar
Scopul lecției: formarea deprinderii de a respecta ordinea efectuării operațiilor
Competenţe specifice: 
1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar;
1.5 Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate;
1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui
produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, , =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme.
Obiective operaționale: 
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1- să utilizeze corect noţiunile matematice – sumă, termen, diferenţă, scăzător, descăzut, factor, produs; 
O2- să rezolve corect exerciţii şi probleme respectând ordinea operaţiilor; 
O3- să compare corect exerciţiile rezolvate utilizând semnele potrivite; 
O4- să participe la dialoguri utilizând limbaj specific;
O5- să rezolve probleme – joc; 
O6- să mânuiască mijloace moderne;
O7- să colaboreze în rezolvarea sarcinilor; 
O8- să respecte normele de comportament în cadrul grupului.
Strategii didactice:
 Metode și procedee: exerciţiul, brainstorming, conversaţia euristică,  explicaţia, demonstrația, joc didactic;  
 Mijloace de învățământ: fișe de lucru, soft educațional, videoproiector, flipchart, calculator, CD educațional, markere, jetoane;
 Moduri de organizare: frontal, individual.



Bibliografie: 

Adina Micu, Simona Brie, ,,Matematica clasa a II-a - culegere de exercitii aplicative si probleme” , Editura Sinapsis, Cluj, 2017;
Anastasia Popa, ,,Matematică și explorarea mediului- culegere pentru clasa a II a”, Editura Carminis, Pitești, 2017;
,,Matematică clasa a II a- Secretul numerelor și al formelor”- soft educațional, Editura Edu, Târgu Mureș” 2017;
,,Tweety vă invită să vă jucați împreună, repetând împărțirea pps ”- soft educațional, Ungureanu Florina, Școala cu clasele I- VIII, Plosca, jud.
Teleorman;
Constantin Cucoș ,,Psihopedagogie”, Editura Polirom, 2005.
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1. Moment 

organizatoric
Pregătesc materialele necesare pentru lecţie, ordinea
şi disciplina. 
Elevii repetă „comorile” alese în orele anterioare 
pentru parcursul demersului didactic
(anexa 1)

instructajul 
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explicația 
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2. Verificarea 
conținuturilor
însușite

Verific cunoștințele însușite în lecția anterioară din 
temele acasă și exerciții independente. O4

conversația
explicația

Fișe de 
lucru

Individual
frontal

capacitatea 
de a 
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rezultatele

3. Pregătirea 
elevilor 
pentru 
receptarea 
noilor 
cunoștințe

Captarea  atenţiei  se  realizează  cu  ajutorul  unei
„ghicitori-problemă”:
,,Primăvara a cerut
Pentru noi la început,
Să ne- aducă flori doar două,
Apoi zece și încă nouă.

Toate- au fost puse-n cutii
Trei la număr ca să știi!
Câte flori oare, cine știe,
Au fost în fiece cutie?”

O5 exercițiul

conversația

problematiza-
rea

poezie- 
ghicitoare individual

frontal

capacitatea 
de a calcula

capacitatea 
de a explica



4. Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

Comunic în limbaj accesibil elevilor titlul lecției: 
„Ordinea efectuării operațiilor - exerciții și 
probleme”  şi obiectivele operaționale.
Titlul se găsește scris pe tablă.

 Se enunţă obiectivele:
-efectuarea unor calcule mintale;
-rezolvarea unor exerciţii şi probleme în care sunt
toate operaţiile învăţate;
-completarea fişelor de muncă independentă;
-organizarea unor concursuri

explicaţia 

observaţia

cretă albă, 
colorată, 
tablă, 
markere

frontal
capacitatea 
de a asculta 
cu atenție 
explicațiile

5. Comunicarea/

însușirea 

noilor 

cunoștințe

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII
Se efectuează exerciţii de calcul mintal ,,Labirint”,
dar se şi completează pe tablă spaţiile punctate cu
rezultatele corespunzătoare.
24:8  ..... x6  ..... :2  x7  .....
9x4  .....:6  .....x8  .....-18 .....

   Se vor efectua exerciţii de calcul oral  scrise pe 
tablă:  
- cu 7 mai mare decât 3 şi înmulţit cu 3; 
- de 9 ori mai mare decât 8;             
- cu 4 mai mic decât 63. 

Află - triplul numărului 12; 
-suma nr 90 şi 30; 
-a zecea parte din 50;
-o  șeptime din 35;
-o pătrime din 32.

Calcul scris:

O4

O4

O3

Exerciţiul

conversația

exerciţiul

explicația

observația

exercițiul

conversația

brainstor-

ming

cretă

tablă

markere

cretă, 

markere

caiete

frontal

individual

frontal

capacitatea 
de a urmări 
cu atenție 
șirul 
operațiilor

capacitatea 
de a calcula 
oral

capacitatea 
de a 
completa 
corect 
rezultatele

capacitatea 
de a 
recunoaște  
și asocia 



52 + 7 x  3=
16-   8 x  2=   
27:   3+ 34=  

corect 
operațiile

Se  împarte  clasa  în  6  echipe.  Reprezentanții
echipelor aleg câte un plic. În interiorul fiecărui plic
este  câte  o  sarcină  diferită,  corespunzătoare  unei
feţe a cubului.

1. DESCRIE               3. ASOCIAZĂ
2. COMPARĂ            4. APLICĂ
3. ANALIZEAZĂ      5. ARGUMENTEAZĂ

1.DESCRIE noţiunile  matematice  referitoare  la
înmulţire  şi  împărţire,  completând  corect
propoziţiile lacunare.
Numerele care se înmulţesc se numesc ..................
(factori)
Câtul  este  rezultatul  operaţiei  de  ...................
(împărţire)
Într-un  exerciţiu  care  cuprinde  toate  operaţiile
învăţate,  rezolvăm  mai  întăi  ..................
şi  ..................  în  ordinea  în  care  sunt  scrise,
apoi  ..................  şi  .........................  în  ordinea  în
care sunt scrise.
2.COMPARĂ rezultatele  obţinute,  completând
casetele cu semnul de relaţie corespunzător (<, >,
=):
27:3□35:7           21:7□48:6
9>   5                      3<8
81:9□36:4          
9=9                
3.ANALIZEAZĂ și  calculează  numărul

O1

O7

O3

O8

O4

metoda
cubului

explicaţia 

exerciţiul 

cub

plicuri

fișe  cu
exerciţii

fișe  cu
exerciţii

fișe  cu
exerciţii

frontal

individual

frontal

pe grupe

capacitatea 
de a 
completa 
enunțurile   
lacunare

capacitatea 
de a 
compara 
rezultate

capacitatea 
de analiza



necunoscut:
  9x m= 72               42: a=  6
       m=   ?                      a=  ?
m=                           a=
m=                           a=
                   e: 9= 6
                       e=  ?
                   e=
                   e=
4.ASOCIAZĂ exerciţiile  din  partea  stângă  cu
rezultatele  corecte  din  partea  dreaptă,  realizând  o
corespondenţă:
24:   3=                                          30
14+16=                                            8
  7x  2=                                          36
68-32=                                           14
5.APLICĂ cunoştinţele matematice şi calculează:
(8x  9- 4:  2)-( 91-  9x  9)=
4x  3+ 15-  7x  2+ 37-  8x  6=
6.ARGUMENTEAZĂ rezultatul  obţinut  la
împărţirea 27: 9, folosind proba:
27:  9=                     8x  6=
  Exerciţiile vor fi verificate la tablă.

Moment recreativ:cântecul Matematica(anexa 4)

Exerciții:
1.Află numărul de 6 ori mai mare decât jumătatea
numărului 20. 
2.Primul factor  este 4, iar al doilea factor este cu 3

O7

O4

O3

O4

O2

O8

O6

O2

exerciţiul 

exerciţiul 

problematizar
ea

exercițiul

demonstraţia

expunerea

explicaţia

exercițiul 

explicația

fișe  cu
exerciţii

fișe  cu
exerciţii

fișe  cu
exerciţii

cântecul ,,M
atema-tica”

soft
educațional

pe grupe

pe grupe

pe grupe

pe grupe

Frontal

și de a găsi 
numărul 
necunoscut

capacitatea 
de a 
identifica 
rezultatul 
corect

capacitatea 
de respecta 
ordinea 
operațiilor

capacitata 
de a 
argumenta 
utilizând 
proba 
operațiilor

capacitatea 
de a utiliza 
mijloace 
moderne

capacitatea 
de a explica



mai mare ca primul. Produsul  este:
a) 27;     b)29;     c)28     d)7
3.Calculează,  respectând  ordinea  efectuării
operaţiilor:
10x10-(7x7+6x6)=
90-20:4+6x9=

Muncă independentă:
8x9-36:6

O2 munca
independentă

caiete

exerciții
scrise  pe
tablă

individual

tehnica de 
lucru

Se distribuie fişele pe care se explică sarcinile  de
lucru. (anexa 2)
 Se analizează problema.  
        „La un concurs au participat 9 fete şi de 3 ori 
mai mulți băieți. 
        Câți elevi au participat la concurs în total?”

O5

metoda „Ştiu,
vreau să ştiu, 
am aflat!”

fişe de lucru

foi flip chart
frontal

capacitatea 
de a rezolva
probleme

6. Fixarea și 
consolidarea 
conținuturilor
predate 

Joc didactic– „Cuvântul magic” (anexa 3)
Elevii notează în căsuțele libere litera 
corespunzătoare pentru fiecare răspuns parțial și 
pentru cel final al problemei, conform grilei date.  
Solicită citirea cuvântului obţinut

Evaluare(asigurarea retenției, transferului și a 
feedback-ului) 
Evaluez oral fișele și le expun.

O5

O8

O6

 

jocul didactic
exerciţiul 
explicaţia  
conversaţia
 

markere
desenul 
CD 
educațional

calculator
videopro-
iector

individual

frontal

capacitatea 
de a utiliza 
mijloace 
moderne

capacitatea 
de a 
reconstitui 
cuvântul

7. Încheierea 
lecției

Fac  aprecieri  asupra  participării  elevilor  la
desfășurarea lecției.
Tema pentru acasă.
Fiecare elev va posta pe panou post-ituri cu chipuri-
vesele sau triste- despre modul în care s-a descurcat
la oră. 

explicația
manualul 
panou
 postituri frontal

capacitatea 
de a 
înțelege 
cum trebuie 
să continue 
învățarea 
acasă



Anexa 1
Lista comorilor

Cadrul didactic are la dispoziţie o listă de cuvinte din care elevii vor putea alege numai acele „comori”( abilități ) de care au nevoi pe tot 
parcursul demersului didactic.  
Fiecare abilitate va fi pusă în lumină prin bifarea sau sublinierea cuvântului respectiv folosind marker ( dacă lista e notată pe o planșă)  

Anexa 2

ŞTIU, VREAU SĂ ŞTIU, AM AFLAT!

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU  AM AFLAT

- - a)



-
b)

Anexa 3

Joc didactic – „Cuvântul magic”

Care este numele fetiței? (Dacă rezolvi corect exercițiile, în ordinea dată, vei afla numele fetiței)

     1) 5x  6-  7=_______        2) 2x  7=_______       3) 5x  5+  1=_______

           4)   3x  6=__________       5) 42:  7+ 24=____     6) 36:  4=__________

           7) 7x  4=_________         8) 90:  9+  8=______



L A M E I R B
28 18 23 9 14 26 30

Anexa  4
Matematica- cântec

Am crezut că matematica e grea,
Dar la şcoală am aflat că nu-i aşa,
Ne jucăm şi desenăm,
Ne gândim şi calculăm,
Taina matematicii o dezlegăm.

Matematica-i frumoasă şi-o îndrăgeşti,
Când aduni, când faci probleme, socoteşti.
Am văzut că-i mai uşor şi în calcule ai spor,
Când înveţi cu mult temei,
Dragii mei!

Iar la urmă, se-nţelege,
Uite-aşa!
Roadele le vom culege,
Chiar aşa!
Le dorim cât mai bogate,
După muncă şi răsplată / bis



Chiar aşa!



RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE-FIȘELE INTERACTIVE

Prof. înv. primar Rodica Rîpan
Școala Gimnazială ,,Iraclie Porumbescu” Frătăuții-Noi

În aceste vremuri, tehnologia a devenit o necesitate pentru toți, făcând parte din viața
noastră.  În  mod  special,  copiii  sunt  atrași  de  acest  mediu  online  ce  oferă  interactivitate,
dinamică,  resurse  educaționale  diverse,  punând  accent  pe  jocuri  interactive  prin  care  își
consolidează cunoștințele predate anterior, exersând, învățând și distrându-se în același timp,
când și unde doresc.

Pentru  a  se  adapta  la  meseriile  viitorului  școala  are  nevoie  de  schimbare,  de
mentalitate deschisă.

De un real ajutor în învățarea online este și platforma Liveworksheets.com, unde se
pot elabora fișe sau teste  de lucru interactive.  Oferă posibilitatea de a integra cu ușurință
auxiliarele în învățarea online. Se crează un cont gratuit de profesor pe platformă. Platforma
are mai multe pagini de lucru precum: Acasă, Despre acest site, Accesul studenților, Fișe de
lucru interactive(ce reprezintă o bibliotecă a fișelor realizate de profesori din întreaga lume la
diferite  obiecte),  Realizați  foi  de  lucru  interactive,  Realizați  cărți  de  lucru  interactive,
Comunitate, Ajutor.

Această platformă permite transformarea fișelor de lucru tradiționale (pdf, jpg, png) în
fișe de lucru interactive, cu autocorecție (platforma verifică automat fișa și atribuie o notă).
Putem să descărcăm de pe didactic o fișă pe care să o prelucrăm pe platformă sau să creăm
noi înșine una. De precizat este că dacă fișa nu ne aparține (o descărcăm de exemplu de pe
didactic) trebuie să o salvăm ca privată, nu putem să o facem publică pe aplicație, o putem
folosi  doar  în  învățarea  cu  elevii.  Se  încarcă  documentul  și  acesta  va  fi  convertit  într-o
imagine. Nu trebuie să depășească limita de 5 MB. Când vom accesa fișa primul buton este
cel  de editare,  urmează  apoi  de  previzualizare  (pentru  a  verifica  foaia  de  lucru),  salvare,
eliminare. Aceste butoane le accesăm în momentul când avem nevoie. Apoi trebuie doar să
desenați casete pe foaia de lucru și să introduceți răspunsurile corecte. Pentru e desena casete
text se dă clic în locul dorit, se ține apăsat și se trage.

Ele  pot  include  sunete,  fișiere  mp3,  videoclipuri  sau  fișiere  PowerPoint,  linkuri,
exerciții  de  drag  and  drop,  exerciții  de  vorbire  pe  care  elevii  să  le  realizeze  cu  ajutorul
microfonului(bune pentru clasa pregătitoare și clasa I, dar și pentru verificarea pronunției la
engleză sau alte limbi), exerciții de ascultare, de alegere multiplă, de alăturare cu săgeți, de
selectare verticală, de bifare, puzzle-uri de căutare de cuvinte sau pur și simplu introducerea
unui răspuns.

Pentru  a  exemplifica  am folosit  câteva  tipuri  de  exerciții(accesarea  fișei  se  poate
realiza de aici: https://www.liveworksheets.com/1-lj1640151qh):

1.Bifați  casetele-  se  bifează  numărul  potrivit  corespunzător  fiecărei  mulțimi.  Se
desenează casete înainte de răspunsuri, se introduce ,,tick:yes” înainte de răspunsurile corecte
și  ,,tick:no”  înainte  de  răspunsurile  greșite.  De  exemplu  sub  mulțimea  mănușilor,
scriem ,,tick:yes” în caseta din fața numărului 6 și ,,tick:no” în casetele din fața numerelor 8 și
7.

https://www.liveworksheets.com/1-lj1640151qh


2.Glisați și fixați- scrie numerele în ordine descrescătoare glisându-le la locul potrivit.
Se introduce ,,drag:” urmat de un număr pe elementul care trebuie glisat și ,,drop:” urmat de
același număr pe locul unde ar trebui să meargă. Numerele nu trebuie repetate. De exemplu
pentru  a  le  ordona  descrescător  voi  scrie  ,,drag:1”  pe  numărul  10  și  ,,drop:1”  pe  prima
linie, ,,drag:2” pe numărul 9 și ,,drop:2” pe a doua linie, până voi termina de ordonat.

3.Introduceți răspunsurile corecte- se compară numerele punând semnul <, >, = în
casetă.  Se  scriu  răspunsurile  corecte  în  casetele  text.  În  cazul  în  care  există  mai  multe
răspunsuri posibile se introduc separându-le cu bare. De exemplu între numerele 10 și 7 se
introduce în casetă semnul >.

4. Caseta de selectare verticală- se descompun numerele selectând din listă numărul
potrivit.  Se  poate  oferi  o  listă  de  opțiuni  din  care  elevii  pot  alege.  Se  introduce  în
casetă  ,,choose:”  urmat  de  opțiunile  separate  cu  bare,  iar  înainte  de  răspunsul  corect  se
introduce un asterix. De exemplu sub mulțimea globurilor vom introduce în casete ,,choose:2/
*3/4” punând asterixul înainte de 3, deoarece sunt 3 globuri într-o parte și ,,choose:*2/3/4”
punând asterixul înainte de 2 deoarece sunt 2 globuri. În felul acesta am descompus numărul
5. 



5.Alăturați-vă  cu  săgeți-  uniți  picătura  de  ploaie  cu  norul  potrivit.  Se
introduce ,,join:” urmat de același număr pe răspunsurile care ar trebui să fie alăturate cu o
săgeată. Numerele nu se repetă. De exemplu pe norul cu 4+1 scriem ,,join:1” iar pe picătura
ce are răspunsul cu numărul 5  tot ,,join:1”, pe norul cu 10-2 scriem ,,join:2” iar pe picătura cu
numărul 8 vom scrie la fel ,,join:2”.

6.Puzzle-uri  de  căutare  de  cuvinte-  se  desenează  o  casetă  text,  se
scrie  ,,wordsearch”,  se  introduce  numărul  de  rânduri  și  coloane  și  va  apărea  căutarea  de
cuvinte  pe care se dă clic.  Un exemplu ilustrativ  fiind și  ultimul exercițiu  din acest  link:
https://www.liveworksheets.com/ae1441356uf

7.Exerciții  de vorbire- se introduce în caseta desenată ,,speak:” urmat de răspuns,
apoi  se  selectează  limba.  Exercițiile  de  vorbire  funcționează  deocamdată  doar  în  Google
Chrome.Un  exemplu  de  acest  tip  se  află  și  în  următorul  link:
https://www.liveworksheets.com/ox1416746ih

Elevii le pot rezolva online trimițând răspunsurile profesorului. Există două modalități
prin care putem obține răspunsurile elevilor și anume:

-elevii vor deschide foaia de lucru, fac exercițiile și dau clic pe finalizare, apoi trimit
răspunsurile  profesorului,  introducându-i  adresa  de  email.  Profesorii  vor  găsi  răspunsurile
elevilor în căsuța de email de pe platforma liveworksheets.com.

-profesorii pot crea cărți de lucru interactive în care adaugă fișele de lucru preferate
(propriile dumneavoastră creații sau partajate de la alți profesori), apoi trebuie să înregistreze
elevii și să le atribuie cărțile de lucru. Elevii le vor putea deschide cu numele de utilizator și
parola rezolvând apoi exercițiile propuse.

Se poate verifica oricând munca elevilor, se pot atribui teme, adăuga comentarii sau
note. Notarea se face prin sistem zecimal,  calificative sau emoticoane.  Se pot elimina sau
adăuga fișe de lucru din carte în orice moment.

Dacă se vor partaja foile de lucru cu restul profesorilor se pot realiza câte se doresc. În
schimb dacă se dorește să fie păstrate private există o limită de 30 de fișe. Se pot crea 10 cărți
de lucru interactive cu câte 120 de pagini fiecare,  iar elevii  se pot înregistra până la 100.
Aceste fișe pot fi și descărcate în format pdf în număr de 10/zi.

Ca și avantaje putem preciza că sunt motivante, economisesc timp, hârtie, atractive,
ușor de folosit.

Alte resurse educaționale  pot fi  folosite  sau concepute prin următoarele  aplicații  și
platforme: interactive (Learning apps, Padlet, Flipgrid, Nearpod, Wordwall, Mindmaps, Book
Creator, Story Jumper), video (ChatterPix Kids, Quik GoPro, Stop Motion, Loom), grafice
(WordArt,  Canva),  explorare  în  web (explore.org,  Youtube,  Google  Earth,  Google  Maps,
Google Arts and Culture, Stellarium), Scratch.mit.edu. .

https://www.liveworksheets.com/ox1416746ih
https://www.liveworksheets.com/ae1441356uf
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INSTRUMENTE DIGITALE UTILIZATE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBII FRANCEZE
(… ȘI NU NUMAI)

Prof. Iulia Samson
Școala Gimnazială Oniceni, Suceava

Luna martie  a  anului  2020 ne-a  oferit  posibilitatea  de  a  schimba  oarecum radical
postura pedagogică în ceea ce privește sistemul de învățământ românesc. Este vorba despre
înlocuirea  clasei  fizice  cu  o  clasă  virtuală  și  îmbunătățirea  predării,  adăugând  elemente
inovatoare practicii mai mult sau mai puțin tradiționale. Predarea digitală înseamnă predarea
într-un  mod diferit,  cu  instrumente  noi  și  practici  actualizate.  În  era  platformelor  online,
întrebarea este cum să conducem o clasă virtuală, care sunt activitățile pe care le putem folosi
pentru a ne atinge obiectivul, pentru a face activitățile atractive și ușor de urmărit, pentru a nu
stresa și obosi elevii. 

Omniprezența internetului în viața noastră și dezvoltarea aplicațiilor on - line pentru
telefoanele noastre inteligente, laptop sau tabletă,  au creat noi modalități de învățare a unei
limbi străine. Astfel, este foarte ușor să înveți limba franceză folosind orice aplicație oferită
de platformele on-line, site-urile specializate sau instrumentele digitale dezvoltate  cu scopul
de a ușura învățarea.

Înainte de Paște,  am lucrat  cu toții  haotic,  fiecare în ritmul propriu și  cu propriile
noastre mijloace, „abuzând” de rețelele sociale existente, răspunzând oricui și la orice oră în
încercarea noastră de a-i ajuta pe elevi să depășească perioada de izolare acasă, perioada de
singurătate.  Odată  cu  reluarea  studiilor  după  vacanță,  fiecare  școală  a  încercat  să  își
organizeze  activitățile  educaționale  cât  mai  eficient  posibil.  Ideea  utilizării  platformelor
digitale pentru a asigura realizarea orelor virtuale a fost una dintre preocupările sistemului
educațional, astfel încât fiecare școală a avut posibilitatea de a alege dintr-o multitudine de
oferte.  Astfel,  școala  la  care  funcționez  a  ales  platforma  digitală  oferită  de  Microsoft,
respectiv Microsoft Teams, care este o platformă de colaborare sigură ce facilitează munca în
echipă, telemunca (termenul atât de la moda în acest ultim an), videoconferința, mesageria
instantanee. Am învățat din mers, și noi profesorii și elevii noștri, am trecut de la agonie la
extaz cu fiecare ora sau activitate desfășurată pe platformă, am gestionat cu brio „toanele”
platformei.  Elevii au întâmpinat greutăți legate de lipsa dispozitivelor, imposibilitatea de a
accesa platforma de pe dispozitive mai  puțin performante,  dar s-au găsit  soluții  pentru ca
fiecare  elev  al  școlii  să  beneficieze,  sub  o  formă  sau  alta,  de  lecții,  teme,  activități  sau
informații. În cadrul orelor on-line și al interacțiunilor noastre (discuții, comentarii, anunțuri,
sarcini  etc.)  pe  platforma  Microsoft  Teams,  am avut   posibilitatea  de  a  integra  imagini,
videoclipuri, podcast-uri, documente și exerciții interactive, fie create de către noi, fie de pe
alte rețele și site-uri web. 

Anul  școlar  2020-2021  a  venit  cu  o  nouă  provocare  și  anume  lucrul  pe  o  altă
platformă,  oferită  de Google,  respectiv  Classrroom,  mult  mai  ușor de accesat  și  care  nu
necesită dispozitive performante. Cu un calculator, un set de boxe, un microfon și o conexiune
bună la Internet reușești să rămâi conectat la ore, sincron sau asincron, fără a pierde contactul
cu învățarea. Platforma permite integrarea a peste 200 de site-uri web compatibile pentru a
îmbogăți cursurile online. Este adevărat că trebuie să știi cum să lucrezi pe aceste site-uri web
pentru a avea documente de calitate care să înlocuiască manualele și foile de lucru. 

Este atât de ușor de integrat Prezi (software de creare a prezentărilor online) pentru a
revizui gramatica, dar și Padlet (aplicație online de colaborare ce permite  crearea și partajarea
unor informații, exerciții, activități de învățare pe un „perete” virtual), sau documente  audio-
video  preluate de pe YouTube ce pot fi partajate atât pe clasele create pe Classroom, cât și în



timpul întâlnirilor de pe Meet.  În mod similar, putem partaja documente de pe computerele
noastre,  link-uri  către  muzee virtuale,  putem invita  elevii  să-și împărtășească documentele
(teme, manual digital etc.) sau putem partaja linkuri către alte aplicații pentru a lucra teste,
exerciții online etc.

În continuare vă invit să descoperiți câteva aplicații pe care le putem folosi pentru a ne
ajuta elevii  să învețe mai bine limba franceză (… și nu numai),  aplicații  care ne ajută  să
facem lecțiile mai atractive, care implică elevii în realizarea produselor finale. 

TheLearnia  (http://thelearnia.com/?reqp=1&reqr=nzcdYaAhpUWiLzW4YaOvrt==)
este o aplicație utilă pentru crearea unei lecții video dintr-o prezentare PowerPoint. Trebuie să
ne înregistrăm ecranul, să vorbim la microfon, să folosim cursorul, să scriem pe diapozitive și
totul va fi înregistrat. Sau putem crea un videoclip de la zero.

Learning  Apps  (https://learningapps.org/)  este  un  site  web  gratuit  care  oferă
posibilitatea de a crea propriile activități interactive online ce pot fi utilizate oricând în clasă
virtuală. Site-ul oferă posibilitatea de a accesa și materialele realizate de către alți utilizatori. 

EdPuzzle (https://edpuzzle.com/ ) este o platformă educațională care permite crearea
sau reutilizarea de conținut video. Pe parcursul unei secvențe video aleasă de profesor, pot fi
inserate  întrebări  și  sarcini  de  lucru.  Platforma  permite  accesul  cu  un  cont  Google  (de
exemplu, contul gmail sau chiar contul educred ). 

MindMup  (https://www.mindmup.com/)  este  o  aplicație  online  care  permite
realizarea de hărți mentale colaborative.

POPPLET  (  https://popplet.com/)   -  aplicație  care  permite  realizarea  de  scheme,
diagrame și hărți mentale, sau  pentru a crea legături între obiecte. 

Coggle (https://coggle.it/)  -  aplicație  online pentru realizarea hărților mentale.
VIZIA (https://vizia.co/), o aplicație gratuită care permite realizarea de videoclipuri

interactive la care pot fi adăugate  teste, întrebări și sondaje pornind de la adresa de URL a
acestuia.

ANSWER  GARDEN  (https://answergarden.ch/),  o  aplicație  care  ne  oferă
posibilitatea de a pune elevilor noștri o întrebare și de a crea un nor de cuvinte utilizând
răspunsurile  obținute  (Plant  a  Question,  Grow Answers.).  Ideală  pentru  organizarea  unei
dezbateri  pe o anumită  temă,  ca instrument  de sprijin  pentru  metoda brainstorming  sau
pentru revigorarea unei activități care riscă să devină monotonă.

FOTOBABBLE (http://www.fotobabble.com/)  - aplicație online gratuită care te ajută
să creezi o fotografie „vorbitoare” în doar 3 pași: încarci o fotografie, înregistrezi un mesaj
vocal, apoi o partajezi. Pot fi adăugate diverse descrieri sau etichete. Imagini acceptate: JPG,
PNG, GIF sau URL.

Cu  aplicația  STREAMPOCKET (http://streampocket.net/) se poate descărca orice
videoclip în format mp4 și cu ajutorul aplicației  VIBBY (https://www.vibby.com/create/1)
puteți  selecta  pasaje  dintr-un videoclip,  astfel  încât  acestea  să poată  fi  partajate  și  lucrate
online cu elevii.

VOKI (https://www.voki.com/)  -  un  site  web care  vă permite  să  creați  personaje,
avatare care vorbesc în limba dorită. Este un instrument ideal pentru integrarea în activitate a
elevilor mai timizi. De asemenea, poate fi utilizat cu succes în cadrul proiectelor eTwinning.

WORDART (https://wordart.com/) -  este o aplicație care realizează ușor un „nor de
cuvinte” – un mod de reprezentare vizuală 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 sau pentru crearea unui suport
pentru prezentare de conținut, în formă grafică – statică sau interactivă. Avantajul aplicației
WordArt (față de Wordle, de exemplu) este că se pot realiza mai multe forme de nori de
cuvinte având la dispoziție o varietate de forme clasice de prezentare - obiecte, animale etc..

http://thelearnia.com/?reqp=1&reqr=nzcdYaAhpUWiLzW4YaOvrt==
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https://www.vibby.com/create/1
http://streampocket.net/
http://www.fotobabble.com/
https://answergarden.ch/
https://vizia.co/
https://coggle.it/
https://popplet.com/
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https://edpuzzle.com/
https://learningapps.org/


Oricare  ar  fi  metodele  utilizate,  metodele  de  lucru  (online  sau  față  în  față),  rolul
profesorului rămâne același. Profesorul este cel care îndrumă elevii, trasează  principalele linii
în călătoria lor ce presupune dobândirea de  cunoștințe și abilități. Și până la urmă, chiar și
atunci când îi îndrumăm pe elevi să învețe limba franceză cu ajutorul acestor aplicații Web
2.0, îi ajutăm de fapt să dobândească cele 8 abilități cheie atât de necesare pentru formarea
lor.



INSTRUMENTE PENTRU STIMULAREA PROGRESULUI ȘCOLAR ȘI
PENTRU EVALUAREA FORMATIVĂ ÎN SISTEM CLASIC/ON-LINE

Prof.înv.primar, Maria Sandu,
Școala Gimnazială”Aurelian Stanciu”Salcea

Pentru stimularea progresului școlar și pentru evaluarea formativă în sistem clasic/on-
line  este  necesară  o anumită  experiență  de  învățare  constând în  formarea   și  dezvoltarea
profesională continuă ,Instruire Asistată de Calculator și Platforme Educaționale On-Line.

Pe  fondul  schimbărilor  rapide  şi  progresului  tehnologic  înregistrat,  precum  şi  pe
fondul  tendinţei  de  globalizare  a  educaţiei  universitare  şi  eliminare  a  graniţelor  dintre
învățarea  în  stil  clasic/online  respectiv  studenţi  în  stil  clasic  /  online,  s-au  deschis  noi
perspective  pentru  practica  educaţională,  aceasta  fiind  completată  cu  metode  moderne  de
predare-învăţare  şi  evaluare,  metode  specifice  societăţii  informaţionale.  Una  dintre  aceste
metode presupune utilizarea unei abordări orientate mai mult pe instruire online în ceea ce
priveşte procesul educaţional.  Utilizat  iniţial  doar ca un termen generic care se refereră la
dezvoltarea unui mediu electronic pentru furnizarea mai flexibilă a educaţiei această instruire
a  devenit  mai  mult  decât  un  simplu  experiment.  S-a  dovedit  una  esențială  ,de  viitor  ,de
continuitate a educației prezentă în mileniul III ,secolul XXI.

Privită ca metodă modernă de învățare , învățarea  online oferă generațiilor actuale de
studenți  o  nouă  latură  a  progresului  școlar.  Unul  dintre  instrumentele  de  bază  pentru
stimularea  progresului  școlar  în  scopul  evaluării  formative  este  Platforma
Classroom.Analizând-o ca și conținut este una dintre INSTRUMENTELE DE BAZĂ care
asigură competențe educaționale complete bazându-se pe considerente de bază : util ,practic și
necesar .
I. Instrumente de bază:

Instrumente digitale necesare in program:
a)Aplicatia  Meet  -  Cum  facem  o  lecție  video  live  cu  Meet  și  profităm  la  maxim  de
extensiile Chrome pentru Meet?
b)Platforma  Classroom  –  Noțiuni  de  bază  pentru  a  ințelege  experiența  elevului  cu
platforma și pentru folosire rapidă de bază, din rolul de professor .
c) Flipped Classroom și Learning Designer - Cea mai renumită metodă de predare in online
(Clasa inversată) și Learning Designer - un instrument de design, planificare si analiză a
unei lecții online. Perechea potrivită pentru a crea o experiență de invățare de excepție.
d) Google Workspace - Studiem spațiul de lucru online de la Google și aplicațiile cele mai
folosite: Drive, Documente, Prezentări. Instrumente la indemână și ușor de utilizat pentru a
crea materiale didactice atrăgătoare. 
e)  Instrumente grafice -  Testăm Jamboard și WebPaint:  o tablă  electronică virtuală  și  o
extensie Chrome utilă pentru adnotări și corectare digitală "de mână". 
f)Platforma Classroom – Noțiuni avansate pentru a ințelege cum creăm teme, teste grilă și
cum oferim feedback și note in Classroom. 
g)Alte Instrumente Extra :
* Google Search, Zoom, Mentimeter, Kahoot, extensii Chrome utile profesorilor ;
* prezentări ale unor metode si tehnici de pedagogie online ce pot imbogăți experiența de
invățare: Microlearning, HyFlex, Modelul ADDIE;
* cum să faci inregistrări video de calitate cu ce ai la indemână. 
Primii pași în online sunt reprezentați de următoarele instrumente digitale: Gmail, Google
Meet și Google Classroom.
Tehnici de bază necesare Gmail:



Cum să creez o adresă de email pe Gmail.com ? https://youtu.be/v8WUpVHito4   - în cazul
în care doriți  să aveți  propria/o adresă personală de gmail  pentru a putea folosi  Google
Meet  .Se  folosește  adresă  de  Gmail (  …@online.ro)  pentru  a  avea  acces  la  produse
profesionale Google.
Instrumente de bază pentru ore digitale:   https://youtu.be/c2u8Szaki18   . 
EXEMPLIFICARE:

o Aveți deja o adresă de email. 
o Este preferabil  Gmail  pentru a folosi Google Apps (Drive, Slides, Docs) în afara

cursului.
o Google Classroom - clasa virtuală pentru materiale, teme și testări, inclusiv notare. 
o Google Hangouts/Meet - pentru video conferință în direct de pe contul personal de

gmail.com. ( se folosește Meet) din adresa de( …@online.ro) . 
o O  platformă  de  suport:  https://  …@online.ro)  ,este  locul  unde  se  adresează

întrebări, se cere ajutorul, se împărtășește feedback etc. 
Definiție: Instrument digital   = orice adresă online ce deschide un program ce poate
fi accesat cu o adresă de email și ne ajută să ne facem treaba ca profesori în online. 

!!!Recomandare:  Pentru  școli,  Google  a  pus  la  dispoziție  toate  produsele
profesionale în forma ”GSuite for Education” gratuit. 

 II.Utilizarea Google Meet 
Google  Meet   -  este  o  aplicație  din  Google  Suite  ce  permite  desfășurarea  unei

întâlniri online, în direct, cu până la 250 de participanți. Participanții (elevii) nu au nevoie
de adresă de gmail.com - se pot conecta online doar accesând un link pe care îl puneți la
dispoziție dvs. ca profesori online.

Dacă au o adresă de gmail sau o adresă ( …@online.ro) pe domeniul școlii dvs. îi
puteți monitoriza și puteți accesa Classroom. (fără gmail   nu se poate accessa Classroom).
Inițiatorul întâlnirii online pe Google Meet are nevoie de adresă de gmail.com profesională
-  adică  adresa  de  GSuite  pe  domeniul  școlii  -  în  cadrul  clasei/școlii  ,  adresa
”profesorinonline.ro”. 

Se pot folosi doar audio sau transmite și video. Se poate înregistra lecția, și multe
alte lucruri. Pe scurt: pentru a accesa cu ușurință Meet, instalați/folosiți Browser-ul Google
Chrome sau se poate instala cu :  https://www.google.com/chrome/   - din adresa de email
@profesorinonline.ro puteți accesa calendarul dvs. unde puteți seta întâlniri pe zile și ore
pentru fiecare clasă pe care o aveți - puteți folosi aceste întâlniri pe post de orar școlar de
exemplu, setându-le asemenea orarului. Ex: 12.00-12.50, Joi, Clasa a 9-a B; 13.00-13.50,
Joi Clasa. a 9-a C etc. - pentru fiecare întâlnire introdusă în calendar se crează automat un
link de acces la Meet care se poate partaja oriunde pentru ca participanții să îl acceseze la
momentul dorit – se poate folosi Meet pentru a preda: video, audio, sau chat/mesaje, cu
link-uri  la  Classroom,  postând  înregistrări  cu  materiale  scrise  de  mână,  sau  fotografii
scanate  .  Pentru  mai  multe  detalii  urmăriți  videoclipul  educativ:
https://youtu.be/KFBCP12yyYI   Pentru a viziona videoclipul la calitatea cea mai bună se
deschide direct în YouTube și se selectează de la rotită ”HD”. 
!!!  Recomandare:  Toate aceste  instrumente sunt disponibile  și  pe mobil.  Pot fi  instalate
gratuit  din  Magazin  Play  (Android)  și  iStore  (iphone).  Dacă  nu  aveți  un  laptop/PC
disponibil, puteți folosi Meet de pe telefon dacă acesta are o configurație adecvată. 

Extensii Chrome pentru Meet, cu utilitate ridicată în învățământ :
1. Gridview - pentru a vedea toți participanții dintr-o întâlnire Meet
2. Nod - pentru reacții ale participanților dintr-o întâlnire Meet 
3. Dualless - împărțirea ecranului 

https://youtu.be/v8WUpVHito4
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4. Push to talk - apăsarea ”space” pentru mute/unmute 
5. Meet Attendance - pentru prezență automată a celor ce participă la o întâlnire Meet, într-
o  foaie  de  calcul  Google  (spreadsheet)  .Se  pot  folosi  "Breakout  Rooms"  ,
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-breakout-room/
kogfdlbehkaeoafmgaecphlnhohpabig   - 

III. Platforma Classroom
Classroom -  prezentare  generală  -  Aplicația  Classroom din  Google  Suite  for  Education
permite gestionarea unei clase cu până la 20 de profesori și 1000 de elevi. 
Avantajul major   al aplicației este că :
- Se pot adăuga toți elevii unei clase sau ai mai multor clase într-un spațiu în care se pot

posta materiale, teme la care se pot oferi apoi feedback în scris, teste tip chestionar și
se pot  da note.

-  Dacă se dorește se , poate trimite automat rezumatul activității unui elev anume către
părinții săi (folosind contul de ”Guardian” ).
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=en

- De asemenea, fiind contul școlii, toate legile de GDPR sunt respectate și accesul este
limitat la domeniul școlii de un admin IT. 

Funcționalitățile principale ale Classroom:
-  Crearea unei clase din rolul de profesor și crearea unei clone/copii a acesteia (funcția

este  utilă  în  cazul  în  care  de  exemplu  predați  matematică  la  9A si  9E  și  doriți  să
refolosiți o parte din materiale).

-  Secțiunea ”Flux” -  unde elevi  și  dvs. puteți  posta comentarii,  întrebări,  răspunsuri.
Aici puteți încuraja elevii să se ajute și să comunice active.

-  Secțiunea ”Activitate la curs” ce cuprinde lecția pe care alegeți să o creați, în care veți
crea ”Subiecte” (titlurile principale) și elemente diverse în cadrul fiecărui Subiect.

-  Elementele  pot  fi  de  mai  multe  tipuri:  temă,  chestionar,  întrebare  sau  material  de
studiu. În acest video se prezintă în detaliu adăugarea de materiale și multitudinea de
formate disponibile pentru acestea. 

- Pentru teme, formulare/chestionare/teste și notare, de creat un subiect separat .
- Secțiunea ”Persoane” - se pot adăuga elevi (cu adresa lor de gmail.com sau trimițându-

le un cod .
- Din această secțiune se pot: șterge persoane și trimite email-uri tuturor persoanelor sau

anumitor elevi/profesori, după nevoie.
- Secțiunea ”Note” – se pot crea clase: o clasă creată fără materiale și clasă care este

deja populată cu materiale și teme.
-  Pentru a viziona videoclipul la calitatea cea mai bună se deschide direct în YouTube

se selectează rotiță ”HD”. În materialul atașat se găsesc informații suplimentare și alte
sfaturi / tips and tricks legate de utilizarea Classroom.

-  Pentru întrebări mai avansate se poate accesa comunitatea:  https://support.google.com/
edu/classroom/community

IV. FLIP & LD – Clasa inversată și Learning Designer
Flipped  Classroom(clasa  inversată)   este  un  model  de  educație  online  folosit

îndeosebi în școli (nu în mediul corporatist sau educația pentru adulți).  Deși în România
poate părea ceva nou și inovator, este destul de vechi și nu este optim, ci doar mai eficient
decât  varianta  clasică  de  a  ”transpune  o  lecție  față-în-față  într-o  lecție  online”  fără
modificări.  Așadar, în loc de a copia stilul de la clasă în online, este mai potrivit Flipped
Classroom sau în română, clasa inversată. 

https://support.google.com/edu/classroom/community
https://support.google.com/edu/classroom/community
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În  ”clasa  inversată”  se  recomandă  transmiterea  teoriei/informațiilor  în  avans  în
format text/audio/video . 

Learning Designer - Plan de lectie UCL
Planul  de lecție  UCL este modelul  de lecție  creat  de University College London

prin  instrumentul  lor  online  ”Learning  Designer”.  Dacă  doriți  să  accesați  și  să  testați
aplicația  originală  în  engleză,  o  găsiți  :
https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/designer.php   

De recomandat este să se parcurgă mai întâi prezentarea atașată și apoi să fie testată
versiunea online la linkul de mai sus, fie versiunea din prezentare care se poate tipări și
completa analog sau sau se poate crea propriul instrument în română într-un Google Docs
sau Slides pentru utilizare repetată. 

Tot în acestă prezentare este menționat și modelul ADDIE - cel mai renumit în ceea
ce  privește  crearea  unei  experiențe  de învățare  de  excepție,  în  online  (elearning  design
experience sau XP cum prescurtează cei din industria elearning).

O  prezentare  în  română  a  acestuia,se  poate  găsi  ,
https://www.elearningsoftware.ro/ro/modelul-addie-pentru-design-ul-instruirii/
Link direct la Learning Designer ,
https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/index.php
V. GOOGLE Workspace - Drive, Doc, Slides

Digitalizarea materialelor, Drive, Docs, Slides
Transpunerea  materialelor  din  manuale,  culegeri,  de pe  foi,  în  format  electronic,

reprezintă o mare provocare. În această secțiune se găsesc câteva sugestii și instrumente
care ar putea fi folosite pentru digitalizarea materialelor folosite în mod normal la clasă, cu
ușurință cum ar fi:

*Google  Drive -  sistemul  de organizare  și  stocare  de fișiere  online (în  cloud)  și
aplicațiile online:

*DOCUMENTE (Docs)- Pentru a preda ceva în scris se poate folosi un document
care se partajează cu elevii în Meet, pe email sau Whatsapp, ei putând să îl acceseze de pe
laptop sau telefon, printr-un simplu link. Astfel  orice informații pot fi puse în format text
(eventual incluzând câteva poze, grafice, formule etc.).

*O  funcționalitate  foarte  utilă  a  acestei  aplicații  este  TASTAREA  VOCALĂ.
Folosind-o,  puteți  vorbi  în  microfon  și  ceea  ce spuneți  va  fi  transcris  în  timp  real  în
document. Documentul poate fi salvat și offline / pe propriul calculator ca fișier Word sau
PDF, putând fi și tipărit etc.

*PREZENTĂRI (Slides) - pentru a preda ceva într-un format mai atractiv din punct
de vedere vizual. În această aplicație se pot crea prezentări de tip Power Point. Se folosesc
tipare predefinite dacă nu aveți inspirație, importând fotografii (poate o poză cu exerciții
dintr-o culegere, o imagine de pe internet cu harta Europei, etc.) cât și link-uri la filme cu
experimente sau alt conținut de pe YouTube sau Ted.com de exemplu. Prezentările pot fi și
ele salvate în format offline, ca Power Point, PDF și altele.

*Fișierele ”Documente” și ”Prezentări” se salvează automat în ”Drive” online, unde
se  pot  încărca  și  alte  fișiere,  de  exemplu  cele  scanate.  Puteți  da  acces  elevilor  pentru
”vizualizare” sau chiar  și  pentru ”editare” în cazul  în care doriți  să noteze de exemplu,
direct în acel fișier, răspunsul la o întrebare/exercițiu.
Pentru  folosirea  manualelor  ca referință,  https://manuale.edu.ro/   ca  să  nu fie  necesar  să
faceți poze/scanați pagini din manuale ce există deja în format electronic. Pentru fotografii
de  impact  ce  pot  înfrumuseța  o  prezentare,  vă  recomandăm  site-urile  gratuite:
https://unsplash.com/   și https://pixabay.com/

*Pentru  a  scrie  ca  pe  tablă,  puteți  folosi  o  aplicatie  de  tipul  ”Whiteboard
electronic” /tablă inteligentă,   însă este necesar să aveți o tabletă / stilou electronic pentru a
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putea scrie de mână cu o viteză decentă pentru a nu plictisi publicul online. De aceea, noi
nu recomandăm scrisul de mână, ”în direct” în online.
VI. INSTRUMENTE GRAFICE - Jamboard si WebPaint

*Jamboard - tabla electronica virtuala
*WebPaint -  este  o  extensie  utilă  pentru  corectarea  electronică  "de  mână"  a

lucrărilor de control, pentru conspecte, notițe, adnotări, sublinieri etc. 
*WebPaint si alte extensii Chrome utile: Tab Scissors, Tab Glue, Share/Add to 

Classroom si Save to Drive - extensii Chrome ce te pot ajuta să economisești timp atunci 
când predai online sau pregătești o lecție. Alte extensii pe care le-ai putea găsi interesante  : 
OneClick Full Screenshot, Google Translate, Google Calendar, SmallPDF, Bitmoji, 
Ghiphy. Toate acestea și multe altele se găsesc in magazinul web al Chrome: 
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=en   
VII. CLASSROOM – Noțiuni avansate

Ce este un test în Classroom?
 - Un formular cu puncte alocate fiecărui exercițiu. Totalul punctelor reprezintă o notă
ce poate fi afișată/importată automat în catalogul electronic (secțiunea ”Note”). 
- Pentru a crea un test alegeți ”Temă cu chestionar” pe pagina ”Activitate la curs”. Dacă
alegeți  ”Temă”  nu  veți  putea  crea  un  chestionar/test/formular  cu  punctaj,  ci  doar  un
formular simplu sau alte tipuri de fișiere. Un formular simplu este la fel ca acelea atașate
exercițiilor din zilele precedente. 
 ”Tema/cu chestionar”
-Formularul se crează de la butonul ”Creați” și se deschide automat un formular gol. Se
introduc  întrebările  și  răspunsurile  apoi  alocați  puncte  marcând  doar  răspunsurile
corecte. 
-Testele  grilă  se  corectează  automat  dacă  ați  bifat  răspunsul  corect  atunci  când  l-ați
creat. 
-Pot fi valabile și mai multe răspunsuri. 
-Acest  punctaj  va  fi  vizibil  pentru  fiecare  elev  după  finalizarea  testului  dacă  bifați
această opțiune, sau nu. 
Un test  în Classroom este practic  creat  folosind un formular  Google (gForms),  așadar
este important să înțelegem cum se crează și se folosește un astfel de formular. 
Google Forms.pptx
PowerPoint
Postarea de tip "Tema/cu chestionar"
În cadrul unui ”Subiect” se pot insera teme, materiale, teme cu chestionare sau întrebări.
Postarea de tip ”Temă” mai complexă oferă posibilitatea de a atașa materiale de diverse
tipuri, a programa tema, a seta o dată de predare, a verifica tema după primire. 
VII:EXTRA - Alte unelte și metode
1. Unelte - ZOOM, Mentimeter, Kahoot, Miro
2. Metode: Microlearning, HyFlex, Invatarea modernă .
1)  Hyflex  -  prezentarea  este  utilă  pentru  a  înțelege  beneficiile  și  limitările  modelului
hibrid flexibil ca să puteți activa mai ușor în cadrul său .
2) Microlearning -  prezentarea  este  utilă  pentru a lărgi  orizonturile  actuale  în ceea ce
privește  tipurile  de învățare  online  ,să  nu ținem elevii  în  fața  ecranelor  prea mult,  să
sintetizăm informațiile cât mai succint etc.
3)Învățarea modernă online ”extra”la clasă cuprinde 12 principii 

Bibliografie:Cursul online ”comunitate.profesori.ro, Webinariile 1,2,3,4,5,6 .
help@profesorinonline.ro
Profesori curs :Armina Sîrbu, Alexandra Enache, Andra Volocariu

mailto:help@profesorinonline.ro
https://drive.google.com/open?id=1fAsPl5BuAPNTHiVtuTDkuaagWYWFt9DN&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1fAsPl5BuAPNTHiVtuTDkuaagWYWFt9DN&authuser=1
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=en


EXEMPLE DE BUNE PRACTICI  ÎN CADRUL ORELOR DE EDUCAȚIE
TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE, DEFĂȘURATE ÎN MEDIUL ON-LINE

PARTICIPAREA ELEVILOR DE GIMNAZIU LA CONCURSUL EUROPE GOES
GREEN „PACTUL MEU ECOLOGIC” CONCURS DE VIDEOCLIPURI

Prof. Loredana-Irena Săndulescu,
Școala Gimnazială ”Nicu Albu”/ Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț

Centrul  EUROPE DIRECT Nord-Est  împreună cu  structura  gazdă,  Agenția  pentru
Dezvoltare  Regională  Nord-Est,  a  organizat  în  luna  noiembrie  2020,  concursul  online  de
videoclipuri  denumit  Europe  Goes  Green  „Pactul  meu  ecologic”,  o  inițiativă  dedicată
elevilor de gimnaziu și liceu, din județul Neamț.

Evenimentul  are  ca  obiectiv  educația  ecologică  și  stimularea  tinerilor  în  vederea
adoptării unor practici ecologice, în viața de zi cu zi, pornind de la prioritatea nr. 1 a Comisiei
Europene pentru perioada 2019 – 2024, și anume „Un Pact ecologic european”, transpusă în
măsuri  menite  să  contribuie  la  un  viitor  sustenabil  și  la  transformarea  Europei  în  primul
continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

Astfel, a fost lansată  provocarea către elevii din ciclul gimnazial și liceal din județul
Neamț, coordonați de către cadre didactice, să realizeze un videoclip în care prezintă o serie
de obiceiuri ecologice pe care le practică sau se angajează să le practice în viitor, pentru a
demonstra  preocuparea pentru protecția  mediului  și  a-i  inspira  și  pe cei  din jur  -  familie,
prieteni, comunitate - să protejeze natura. 

 

Aceste obiceiuri  pot fi  legate,  spre exemplu,  de:  reciclarea  deșeurilor  și  colectarea
selectivă; utilizarea unor produse alimentare/de menaj/cosmetice ecologice,  biodegradabile;
metode de economisire a resurselor: energie electrică, termică, apă; mijloace alternative de
transport; obiceiuri  ecologice precum cumpărături  cu sacoșe și alte recipiente reutilizabile;
voluntariat: plantare de copaci sau igienizări ale unor spații verzi; implicare în campanii de
conștientizare a importanței protejării mediului.

 



Spre surprinderea plăcută la  concurs au participat  foarte mulți  elevi,  dornici  să își
împărtășească din obiceiurile lor zilnice , despre modul în care protejează natura, astfel s-au
filmat, au postat pe pagina de concurs videoclipurile , care au fost vizionate de mulți colegi de
ai lor, fiind astfel și un exemplu de învățare.

Imaginile sunt pe pagina de fb  Facebook Europe Direct Nord-Est

Premiile au constat în materiale promoționale inscripționate cu logo-ul Europe Direct
Nord-Est,  toți  participanții,  elevi  și  profesori,  au  primit  diplome de  participare  în  format
electronic, prin email. Premiile s-au  acorda în baza jurizării videoclipurilor, de către un juriu
de specialitate și pe baza popularității obținute pe pagina de Facebook.

https://www.facebook.com/CentrulEuropeDirectNordEst
https://www.facebook.com/CentrulEuropeDirectNordEst


EVALUAREA ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN

Prof. Gabriela Stafie, 
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Suceava

MOTTO: 
” Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.”

(Burrhus Frederic Skinner)

Educația  a  fost  și  va  fi  întotdeauna  o  parte  importantă  a  societății.  În  România,
educația se dorește a se adapta mereu la schimbări, în concordanță cu necesitățile și dorințele
lumii actuale. Prin structură, conținut și obiective, educația trebuie să răspundă exigențelor
cerute de evoluție națională și internațională. Ioan Jinga (1993) defineşte  evaluarea  ca
pe  un  proces  complex  de  comparare  a  rezultatelor  activităţii  instructiv-educative  cu
obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu
rezultatele anterioare (evaluarea progresului).

Evaluarea tradițională folosește o serie de expresii, cum ar fi examinare, verificare,
ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfașoară  într-un context cotidian, și nu la
finalul unui program de instruire.  

Evaluarea modernă este asociată grijii față de masurarea și aprecierea rezultatelor și
promovează  tranziţia  de  la  noţiunea  de  control  al  însuşirii  cunoştinţelor  la  conceptul  de
evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor
şi a ştiinţei de a deveni.

Educaţia asistată de calculator, cunoscută de mulţi sub numele de e-learning este mai
mult decât un proces cu o continuă evoluţie; nu poţi spune niciodată că ai reuşit să îi pătrunzi
toate tainele.  Având în vedere că școlile  s-au oprit  brusc din cauza Covid 19  și am fost
nevoiți  să  lucrăm  în  online  cu  elevii,  profesorii  au  fost  puși  în  fața  unei  mari
provocări....învatământul online. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de
evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

Pentru elaborarea testelor pot recomanda Google Forms, în care evaluarea este făcută
instantaneu și  evaluatul  primește  un punctaj  pe loc.  Este  o evaluare  cu un feedback bun,
deoarece pe lângă comunicarea notei oferă și indicii cu privire la răspunsurile date și astfel
evaluații pot vedea acolo unde au greșit.

Pentru  a  crește  gradul  de  corectitudine  a  unui  examen  on-line,  în  formatul  grilă,
Google Forms pune la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale:
 Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;
 Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;
 Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;
 Definirea diferitelor tipuri de întrebări  în categorii:  cu un singur răspuns, cu răspunsuri
multiple, răspunsuri scurte și multe alte variante;
 Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul
de dificultate, validat în prealabil;
 Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;
 Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;
 Limitarea conectării doar de către utilizatori cu credențiale instituționale.

Deasemea, țin să precizez platforma BlackBoard care este mult mai robustă venind cu
modele de implementare atât on-premises cât și on-line. 

https://www.blackboard.com/en-eu


Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu
la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să
poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată, deși nu ai garanția că elevul nu
folosește materiale ajutătoare.

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.



EDPUZZLE
INSTRUMENT PENTRU STIMULAREA PROGRESULUI

ȘCOLAR ȘI PENTRU EVALUAREA FORMATIVĂ ÎN SISTEM
ONLINE

Prof. înv. primar Camelia – Elena Șerban
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți

Edpuzzle este un instrument  online care permite  accesarea unui videoclip din mai
multe surse (cum ar fi YouTube, National Geographic sau Academia Khan) și transformarea
acestuia într-o lecție interactivă. Imaginați-vă că aveți un videoclip pe YouTube și, pentru a le
putea explica lecția elevilor, ați avea nevoie de un fragment de doar câteva minute din el. Cu
Edpuzzle, puteți să decupați minutele dorite din videoclip, să creați note audio (sau chiar să
înlocuiți piesa audio în întregime) și să introduceți chestionare evaluabile, plasate în anumite
momente ale videoclipului. Edpuzzle permite unui profesor să creeze gratuit până la 10 lecții. 

În stânga, sunt sursele pentru videoclipuri, iar  în partea de sus, secțiunile diferite
pentru căutarea de videoclipuri, pentru gestionarea lecțiilor și a claselor.

Pentru  a
crea  o
lecție,  este
necesar  să
accesați
fila
Căutare  și
să
selectați  o
sursă  în
bara
laterală
din
stânga,
cum ar fi, spre exemplu, YouTube. Puneți cuvintele cheie în bara de căutare și alegeți  un
videoclip, deplasând  mouse-ul  peste  el  și  făcând  clic  pe  Utilizare.
Există  trei instrumente care  se pot folosi în timpul editării  lecției  interactive și care pot fi
selectate  din  bara  de  deasupra  videoclipului:  CUT,  VOICEOVER,  QUESTIONS.  



Primul dintre ele – CUT, ne permite să decupăm videoclipul, în cazul în care nu vrem
să îl utilizăm în întregime. 

Al doilea instrument – VOICEOVER, ne permite să scoatem piesa audio originală și
să o înlocuim cu înregistrarea noastră proprie.  Se poate  introduce și  o notă audio, pe care o
vom înregistra într-un anumit punct al videoclipului (în mod implicit unde este cursorul). 

Al treilea instrument  –  QUESTIONS,  ne permite  să creăm un test  într-un anumit
moment stabilit de noi, cu alegere multiplă, cu o întrebare deschisă sau doar sub forma unui
comentariu. Ulterior, vom putea verifica și nota răspunsurile elevilor noștri.

Putem salva periodic lecția, făcând clic pe Salvați, în partea de sus, și  apoi  apăsând
Finish (Terminare), odată ce lecția este pregătită.

După finalizarea lecției interactive, în dreapta, jos, avem 4 opțiuni:  ATRIBUIRE,  
 EDITARE,  COPIERE,  ȘTERGERE, care  permit  gestionarea  lecției  interactive  pe
platformă.

Un alt  plus al  platformei  este acela  că se pot accesa și edita  conținuturi  create  pe
platformă și de alți colegi.

Pe  lângă  numeroasele  avantaje,  ca  orice  istrument  digital,  și  Edpuzzle  are  câteva
limite, cum ar fi numărul relativ redus de materiale interactive pe care le putem crea, precum
și  imposibilitatea  descărcării  resurselor  interactive  de  pe  platforma  Edpuzzle  pe  alte
platforme.

Bibliografie
https://edpuzzle.com 
https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/edu/tehnologie/predare-in-clasa
https://digital.educred.ro

https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/edu/tehnologie/predare-in-clasa


EVALUĂRILE INIȚIALĂ/FORMATIVĂ/SUMATIVĂ – 
FACTOR DE PROGRES ȘCOLAR

profesor Gabriela Şlincu
Şcoala Gimnazială Nr.8 Suceava

În  sens  larg,  prin  strategie  se  înţelege  ansamblul  de  acţiuni  întreprinse  într-o
organizaţie (militară, economică, educaţională etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe
termen lung sau mediu.

Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de
planificare şi organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii
etc.,  potrivit  funcţiilor  managementului  modern,  toate  acestea  având  însă  un  caracter
anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat spirit de previziune.

Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general
şi cu cea de evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul)
instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi,  cunoscute sub
denumirea de obiective pedagogice sau didactice.

Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei,
intră în joc resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace
tehnice etc.)  dar şi  cele  umane (profesori,  elevi,  personal auxiliar  etc.),  au loc procese de
planificare,  organizare  şi  dirijare,  de  control  şi  evaluare,  toate  acestea,  împreună,  vizând
atingerea obiectivelor pedagogice stabilite.

De  priceperea  utilizării  resurselor  şi  de  capacitatea  de  conducere  a  procesului  de
învăţământ  (deci,  de  strategia  didactică)  depind,  în  ultimă  instanţă,  performanţele  şcolare
obţinute de elevi.

Problema  se  pune  asemănător  şi  în  cazul  evaluării,  o  componentă  principală  a
procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, deoarece atât profesorul, la nivelul
clasei, cât şi directorul, la nivelul şcolii, sunt datori să-şi stabilească din timp când şi cum vor
verifica dacă se află pe drumul cel bun, la capătul căruia obiectivele stabilite vor fi atinse şi
aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, de timp şi umane cât mai reduse.

Aşadar,  a  stabili  o  strategie  de evaluare  în  învăţământ  echivalează  cu a  fixa  când
evaluezi,  sub ce formă, cu ce metode şi mijloace,  cum valorifici  informaţiile obţinute etc.
Desigur,  în  final,  în  funcţie  de  concluziile  desprinse,  elevul  îşi  va  modifica  strategia  de
învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia managerială.

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin
operaţiile  de măsurare-apreciere-decizie)  în structura  de funcţionare a  activităţii  didactice/
educative.  Conceptul  de  strategie  de  evaluare  reflectă  tendinţa  de  extindere  a  acţiunilor
evaluative: de la verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a
activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare.

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai
multe strategii/tipuri de evaluare:

1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii:
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor;
♦ evaluare specifică,  realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea
unor  probe,  partenerii  angajaţi  în  proces  fiind  conştienţi  de  importanţa  demersurilor  de
verificare şi apreciere întreprinse;

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii:
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor
şi erorilor în cunoştinţe şi abilităţi  dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care
relevă cauzele care au generat neajunsurile constatate);
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♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să
răspundă pe viitor unui program de instruire;

3. După  modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem
identifica trei strategii:
♦  evaluare iniţială,  realizată la începutul demersurilor instructiv-educative,  pentru a stabili
nivelul la care se situează elevii;
♦  evaluare  formativă,  care  însoţeşte  întregul  parcurs  didactic,  organizând  verificări
sistematice în rândul tuturor elevilor din toată materia;
♦  evaluarea sumativă,  care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de
instruire.

Prezentăm  în  continuare  a  analiză  comparativă  a  celor  trei  strategii  de  evaluare,
urmărind  criteriile:  scopul,  principiul  temporalităţii,  obiectul,  funcţiile,  modalităţile  de
realizare, avantajele, dezavantajele şi notarea:

 SCOPUL URMARIT
 Evaluarea iniţială:
o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi
abilităţi,  în scopul asigurării  premiselor atingerii  obiectivelor propuse pentru etapa imediat
următoare;
o “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002).
 Evaluarea formativă:
o urmăreşte  dacă  obiectivele  concrete  propuse  au  fost  atinse  şi  permite  continuarea
demersului pedagogic spre obiective mai complexe; “Unicul scop al evaluării formative este
să  identifice  situaţiile  în  care  întâmpină  elevul  o  dificultate,  în  ce  constă  aceasta  şi  să-l
informeze” (De Landsheere, 1975), atât pe el cât şi pe profesor.
 Evaluarea sumativă:
o stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse (fie dobândirea unei
atitudini sau a unei capacităţi),  comparându-i pe elevi între ei (interpretare normativă), ori
comparând  performanţele  manifestate  de  fiecare  cu  performanţele  aşteptate  (interpretarea
criterială).

 PRINCIPIUL TEMPORALITATII
 Evaluarea iniţială:
o se  efectuează  la  începutul  unui  program de  instruire  (ciclu  de  învăţământ,  an  şcolar,
semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii).
 Evaluarea formativă:
o axată pe proces şi internă, se face pe parcursul învăţării;
o frecventă, la sfârşitul fiecărei unităţi de studiu.
 Evaluarea sumativă:
o este finală şi de regulă externă, având loc după învăţare;
o regrupează mai multe unităţi de studiu, face bilanţul.

 OBIECTUL EVALUARII
 Evaluarea iniţială:
o este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea
noilor  conţinuturi  şi  formarea  altor  competenţe”  (I.  T.  Radu),  premise  “cognitive  şi
atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare.
 Evaluarea formativă:
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o vizează cunoştinţele, competenţele şi metodologiile în raport cu o normă prestabilită, dar
şi cu o sarcină mai complexă de învăţări ulterioare despre care elevul îşi face o reprezentare”
(I. T. Radu);
o se extinde şi asupra procesului realizat.
 Evaluarea sumativă:
o “se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe
de bază,  ale  demonstrării  unor  abilităţi  importante  dobândite  de elevi  într-o perioadă mai
lungă de instruire” (S.N.E.E.)

 FUNCTII INDEPLINITE
 Evaluarea iniţială:
o funcţie diagnostică;
o funcţie prognostică.
 Evaluarea formativă:
o “funcţie de constatare a rezultatelor şi de sprijinire continuă a elevilor” (I.T.Radu);
o funcţie de feed-back;
o funcţie de corectare a greşelilor şi ameliorare şi reglare a procesului;
o funcţie motivaţională.
 Evaluarea sumativă:
o funcţie de constatare şi verificare a rezultatelor;
o funcţie de clasificare;
o funcţia de comunicare a rezultatelor;
o funcţie de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi;
o funcţie de selecţie;
o funcţie de orientare şcolară şi profesională.

 MODALITATI DE REALIZARE
 Evaluarea iniţială:
o harta conceptuală;
o investigaţia;
o chestionarul;
o testele.
 Evaluarea formativă:
o observare curentă a comportamentului şcolar al elevului;
o fişe de lucru;
o examinări orale;
o tehnica 3-2-1;
o metode R.A.I.;
o probe de autoevaluare.
 Evaluarea sumativă:
o examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice);
o portofoliul;
o proiectul.
o
 AVANTAJELE
 Evaluarea iniţială:
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o oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi
remediate) şi a formula cerinele următoare;
o pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi
eventual a unor programe de recuperare.
 Evaluarea formativă:
o permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia ei şi înainte de
declanşarea unui proces cumulativ;
o oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul;
o este orientată spre ajutorul pedagogic imediat;
o oferă posibilitatea tratării diferenţiate (I. Cerghit);
o dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi;
o reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat învăţării;
o sesizează punctele critice în învăţare.
 Evaluarea sumativă:
o rezultatele  constatate  pot  fi  folosite  pentru  preîntâmpinarea  greşelilor  la  alte  serii  de
cursanţi;
o permite aprecieri cu privire la prestaţia profesorilor, a calităţii proceselor de instruire, a
proramelor de studii;
o oferă o recunoaştere socială a meritelor.

 DEZAVANTAJELE
 Evaluarea iniţială:
o nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii;
o nu-şi  propune  şi  nici  nu  poate  să  determine  cauzele  existenţei  lacunelor  în  sistemul
cognitiv al elevului.
 Evaluarea formativă:
o “aplicarea  acestei  strategii  de  evaluare,  foarte  pretenţioasă,  necesită  o  organizare
riguroasă a predării, competenţă în precizarea obiectivelor, în stabilirea sarcinilor, în alegera
tehnicilor de evaluare” (Ioan. Cerghit);
o “recursul  la  evaluarea  formativă  este  testul  unei  pedagogii  a  rigorii,  a  lucidităţii  şi  a
eficienţei” (I. Cerghit).
 Evaluarea sumativă:
o nu oferă suficiente informaţii sistematice şi complete despre măsura în care elevii şi-au
însuşit conţinutul predat şi nici dacă un elev stăpâneşte toate conţinuturile esenţiale predate;
o are  efecte  reduse  pentru  ameliorarea/reglerea  şi  remedierea  lacunelor,  efectele
resimţindu-se după o perioadă mai îndelungată, de regulă, pentru seriile viitoare;
o deplasează  motivaţia  elevilor  către  obţinerea  unui  rang mai  înalt  în  ierarhia  grupului,
punând accent pe competiţie;
o nu favorizează dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi;
o nu oferă o radiografie a dificultăţilor în învăţare;
o generează stres, teamă, anxietate.

 DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII
 Evaluarea iniţială:
o nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor.
 Evaluarea formativă:
o “Acest tip de evaluare nu se exprimă în note şi cu atât mai puţin în scoruri.” (I. T. Radu)
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o nu realizeară ierarhii şi clasificări între elevi;
o oferă premise pentru notare.
 Evaluarea sumativă:
o Evaluarea sumativă se traduce printr-un scor… Prin scor desemnăm rezultatele obiective
obţinute în urma unui test sau a oricărei alte forme de evaluare prin adunare sau scădere de
puncte după reguli fixe.
o constată performanţele şi clasifică (ierarhizează) elevii în funcţie de acestea.

Faptul,  că  frecventarea  cotidiană  a  şcolii  de  către  elevi  nu  este  obligatorie,  iar
exigenţele cadrelor didactice sunt mai mici decât în alte ţări, se reflectă în scăderea nivelului
rezultatelor la examene, mai ales ale celor ilustrând capacităţile de gândire ale elevilor.

„Malnutriţia intelectuală”, cauzată şi de conţinutul programelor şcolare, este ilustrată
în special  de rezultatele  şcolare nesatisfăcătoare  obţinute  la  disciplinele  fundamentale.  De
exemplu, este de-a dreptul alarmant gradul de însuşire de către elevi a limbii naţionale (atât în
privinţa modului de exprimare, cât şi a capacităţii de înţelegere).

În continuare sunt abordate patru aspecte ale noţiunii de reuşită şcolară, implicit ale
sistemului de evaluare:

În prezent, această reuşită depinde, în primul rând, de aptitudinile elevului de a se
exprima  operativ  în  scris,  care,  la  rândul  ei,  este  în  funcţie  de  capacitatea  fiecăruia  de
memorizare a datelor. Examenul privilegiază, deci, această capacitate, punând accentul mai
mult pe cunoştinţe decât pe deprinderi, mai curând pe memorizare decât pe priceperea de a
sesiza esenţa unei probleme, în sfârşit, mai mult pe exprimarea scrisă decât pe alte forme de
comunicare.

Un alt aspect al reuşitei şcolare care trebuie avut în vedere şi care este mai dificil
de evaluat, fiind deci mai slab înregistrat la examene, îl constituie capacitatea elevului de a
utiliza cunoştinţele, de preferat aceleia de a le însuşi, aptitudinea lui de a le folosi mai degrabă
pe plan practic decât pe plan teoretic.

O a treia problemă este aceea a aptitudinilor  personale şi  sociale:  predispoziţia
elevului de a comunica cu alţii, înclinaţia spre cooperare (în interesul
colectivului şi al său), spiritul de iniţiativă, încrederea în sine, capacitatea de a lucra singur,
fără supraveghere. Practic, asemenea calităţi nu intră în preocupările comisiilor de examen.

Un al  patrulea aspect  priveşte  motivaţia  elevului  şi autoangajarea,  puterea de a
accepta eşecul fără a-i dramatiza urmările, perseverenţa, convingerea că trebuie să înveţe fără
a se lăsa descurajat de dificultăţile întâmpinate. Multor elevi intraţi în şcoală fără motivaţie,
profesorii au reuşit să le cultive interesul pentru învăţătură, ca o precondiţie a reuşitei şcolare.
În cazurile în care şcoala n-a acordat cuvenita importanţă acestui aspect, celelalte trei au fost,
în mod automat, neglijate.
Având  în  vedere  că  tinerii  care  sosesc  pe  piaţa  muncii  trebuie  ca,  pe  lângă  un  nivel
corespunzător de instruire şcolară, să aibă o serie de calităţi în ceea ce priveşte comunicarea,
creativitatea, autonomia şi luarea deciziilor, autorii propun, printre altele, o reconsiderare a
sistemului  de  evaluare  în  cadrul  examenelor,  în  contextul  unei  reforme  mai  ample  a
învăţământului.

Bibliografie
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf
www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/  Evaluare  /  Evaluare  a%20performantelor  
%20scolare/Cabac.doc
http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap26
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MIJLOACE MODERNE DE ORGANIZARE A EVALUĂRII FORMATIVE
ÎN MEDIUL ONLINE ÎN CADRUL ORELOR 

DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Prof. Nicolae Tihoniuc
Şcoala Gimnazială Măriţei

Începând cu 11 martie 2020, datorită  Pandemiei, apariţiei COVID-19, ca măsură
de prevenire a răspândirii acestui virus, elevii din toată ţara au trecut la educaţia online şi
s-a instituit  Starea de Urgenţă prin Decret  Prezidenţial.  În perioada 2- 12 iunie,  doar
elevii de clasa a VIII-a în grupe de până la 10 elevi au revenit la şcoală pentru pregătire la
Evaluarea Naţională. Din 9 noiembrie 2020, s-a trecut la educaţia online.

Platforma  Classroom oferă  un  grup  de  aplicaţii  prin  care  elevii  reuşesc  să-şi
folosească abilităţile de comunicare şi de creativitate într-o varietate de domenii. 

Evaluarea  formativă  on-line  a  elevilor  o  realizez  permanent,  începând  cu
proiectarea  activităţii  didactice.  Crearea  lecţiei  pe  platforma  Classsroom  presupune
cunoaşterea interfeţei Flux, Activitate la curs, Persoane şi Note. Din interfaţa Classroom
pentru contul de elev, lipseşte rubrica Note.

Prin  distribuirea  accesului  la  Jamboard,  elevii  au  posibilitatea  de  a  completa
tabele, de a desena anumite scheme necesare pentru caracterizarea personajelor. Elevii
pot schimba fundalul tablei Jamboard. Ei pot încerca instrumentele: pix, nota adezivă,
radieră, adăugare text şi inserare de imagine. De asemeni, elevii pot partaja tabla unui
coleg. Pot lucra pe grupe pe mai multe table. Activitatea de pe tablă poate fi salvată ca
document pdf şi ca imagine pe propriul computer.

Cu elevii de clasa a V-a la lecţia „O poveste cu nouă poveşti“ de Silvia Kerim am
folosit programul KAHOOT. Elevii, după ce şi-au făcut un cont, au reuşit să creeze un
quiz. Aceştia au adăugat un titlu, o descriere, imagini pentru identificarea personajelor
din text. Fiecare şi-a prezentat quiz-ul. După ce l-au postat Chat-ul din Meet, colegii l-au
testat  şi  au oferit  punctaj  de la  1 la  5  pe baza  unor  criterii:  respectarea  conţinutului,
numărul  de  întrebări,  numărul  de  utilizatori,  numărul  de  feedback-uri,  originalitate.
Folosind extensia SMALL PDF elevii  au fost solicitaţi  să transforme un fişier pdf. În
format jpg.

Textele  narative  din  clasele  a  VII-a:  „Elevul  Dima  dintr-a  şaptea“  de  Mihail
Drumeş,  „Tilly  şi  maşina  timpului“  de  Adrian  Edmomdson,  „Elev“  de  Mircea
Sântimbreanu  le-am  prezentat  cu  ajutorul  programului  StoryJumper.  După  etapa  de
prezentare a conţinutului elevii au avut de răspuns la un chestionar realizat în domeniul
Google Suite for Education. 

Pentru  atragerea  elevilor  în  activităţi  educative  din  mediul  online  am  folosit
metoda Flipped Classrom. Această metodă se numeşte „clasa inversată“. În cadrul acestei
metode,  se  recomandă  transmiterea  informaţiilor  în  avans.  Personal  la  poezia  „Când
amintirile...“ de Mihai Eminescu, am oferit elevilor o înregistrare audio a textului şi apoi
am solicitat  ca elevii  să înregistreze intrepretări  ale  unor poezii.  Am creat  o arhivă a
lecţiei şi elevii la oră au venit cu opinii privind acurateţea înregistrării, opinii despre text,
repere  originale  pentru  descifrarea  textului.  În  activităţile  de  pe  platforma  Google
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Classroom,  am urmărit  să  ofer  posibilităţi  de  formare  de  competenţe  în  ritm propriu
fiecărui elev. Spaţiul individual de învăţare este important în educaţia on-line. Elevul îşi
dinamizează  resursele  în  ritm  propriu.  Astfel  mediul  on-line  devine  unul  dinamic,
interactiv, în care profesorul de limba română îndrumă elevii pe măsură ce aplică o serie
de concepte şi le aplică în diferite situaţii concrete din realitatea imediată.

Această  realitate  mediată  urmăreşte  formarea  profilului  viitorului  absolvent  de
gimnaziu, sau de liceu, în funcţie de anumite standarde de performanţă. 

Mediul on-line de evaluare al elevului trebuie să fie unul flexibil, care să permită
interacţiuni,  reflecţii  pornind  de  la  situaţii  concrete  şi  aplicând  inductiv  şi  deductiv
anumite reguli învăţate prin experienţe. De exemplu, pentru receptarea textului „Meşterul
Manole“  de  Lucian  Blaga,  am pornit  de  la  un  documentar  despre  Meşterul  Manole.
Folosind programul VideoAnt, am antrenat elevii să răspundă la întrebări pornind de la
vizionarea filmului. 

Evaluarea formativă on-line a elevilor presupune identificarea de resurse de către
fiecare elev şi formarea de activităţi unde elevul este sursa de informaţii. Aprofundarea
subiectului mitologic, i-a fascinat pe elevi şi i-a motivat să formuleze opinii inedite. 

Crearea de oportunităţi de învăţare în cadrul unor confruntări de idei presupune
atragerea de idei, susţinerea lor de căre elevi. Personajele din textul „Meşterul Manole“
au nume simbolice.  Elevii colaborează, competiţia este înlocuită de cooperare. Ora de
limba română devine un atelier de idei, unde se testează şi se confruntă viitorii lingvişti.
Taxonomia lui Bloom este astfel inversată. Pornind de la un nivel de cunoştinţe oferit de
profesor,  elevii  aplică  informaţiile  în  noi  situaţii  de  evaluare  şi  învăţare,  fac  analize,
asociaţii şi comparaţii.

Astfel  elevilor  de clasa  a  VIII-a,  după ce  le-am oferit  repere  despre Meşterul
Manole, le-am cerut să realizeze un videoclip. Unii dintre ei au folosit programul Pixton
pentru a ilustra textul prin benzi desenate. 

Le-am arătat elevilor că textul mutimodal oferă o serie de avantaje. Creativitatea
elevilor şi modul de interevaluare m-a motivat să le arăt cum ei pot schimba panourile de
benzi  desenate,  fundalurile,  efectele  de fundal,  filtrele,  obiectele,  personajele,  ţinutele,
siluetele reprezentând acţiuni, feţele. Elevii au fost impresionaţi când au observat că-şi
pot salva benzile desenate sub formă de link şi apoi îl pot posta chiar în Classroom sau pe
internet.  De asemeni,  ei  pot limita  accesul la acel  link pentru o anumită categorie  de
colaboratori. 

Obişnuiesc să le anunţ elevilor titlul lecţiei următoare. Aceştia pe rând pregătesc,
pornind de la câteva indicaţii, câteva resurse prin care demonstra că au înţeles tematic.
Activitatea didactică devine interactivă. Evaluările formative devin obişnuite, iar elevii se
sprijină reciproc, învăţând şi aplicând noţiunile în mod individual. Se formează spirtul de
echipă de tip corporatist, atât  de prezent în sistemul educaţional occidental. Activitatea
didactică  de  evaluare  a  elevilor  este  orientată  spre  demonstraţie.  La  orele  de  limba
română, pornind de la un text, elevul creează situaţii concrete de aplicare a noutăţilor, le
introduce în situaţii noi pe baza unor asemănări şi deosebiri. Acesta creează integrame pe
care le rezolvă împreună cu elevii din clasa lui. Se observă puterea exemplului şi dorinţa
de a se implica mai mult în sprijinirea activităţii lecţiei. 

Prin programul Wordwall împreună cu elevii am realizat teste, jocuri de cuvinte,
activităţi de motricitate, ghicitori.  Am observat din partea elevilor o predilecţie pentru
cuvintele  încrucişate.  Implicarea  acestora  în  folosirea  de  aplicaţii  pentru  a  îmbogăţi
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activitatea de prezentare şi evaluare a conţinuturilor m-a motivat să îi ajut să găsească cât
mai multe aplicaţii şi să le demonstrez necesitatea de a persevera formarea de competenţe
utilizând resurse online.

Activităţile de evaluare formativă on-line trebuie să reflecte  progresul elevilor,
perioada cea mai prolifică, cu reuşitele din proiecte, chestionare, teste şi materiale suport
realizate individual sau în echipă.

Bibliografie:
Norel, Mariana; Rusu, Mina Maria- Ghidul profesorului de limba şi literatura română
pentru aplicarea noilor programe şcolare, Editura Nomina, Piteşti, 2019
Sâmihăian, Florentina- O didactică a limbii şi literaturii române. Provocări actuale 
pentru profesor şi elev, Editura Art Educaţional,Bucureşti, 2020
Walker, Timothy D.- Să predăm ca în Finlanda.33 de strategii simple pentru lecţii 
pline de bună- dispoziţie, Editura Trei, Bucureşti, 2018
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EVALUAREA FORMATIVĂ ȘI SUMATIVĂ ÎN PREDAREA SUBSTANȚELOR
CHIMICE

profesor Sanda -Mariana Turturean,
director Şcoala Gimnazială Vereşti
Motto:

,, Când bucătarul gustă supa, e formativ; când clientul gustă supa, e sumativ”.
Robert Stake

Când vine vorba de învățare, elevii sunt evaluați de către instituția de învățământ, pentru
a analiza gradul lor de învățare, nivelul de înțelegere și progresul acestora. 

Evaluarea  presupune  obţinerea  de  informaţii  privind  prestaţia  elevilor  –  abilităţi
intelectuale,  practice  şi  comportamentale,  în  comparaţie  cu  prestaţia  anticipată  prin
obiectivele operaţionale, dar şi despre activitatea didactică a profesorului şi despre impactul şi
eficienţa  curiccumului.  Aceste  informaţii  vor  fi  valorificate  de  cadrul  didactic  în  vederea
formulării unor aprecieri, evaluări şi notări obiective.

Evaluarea poate fi : inițială ( predictivă), continuă (formativă) și cumulativă (sumativă). 
Evaluarea  formativă,  se  referă  la  o  varietate  de  proceduri  de  evaluare,  care  oferă

informațiile necesare pentru ajustarea predării, în timpul procesului de învățare, având drept
scop îmbunătățirea procesului de învățare.

Este o parte a procesului de instruire, care este întreprins de profesor, cu scopul de a
îmbunătăți  înțelegerea  și  competența  elevului,  prin  modificarea  metodelor  de  predare  și
învățare.

Evaluarea formativă este un instrument de evaluare, este „ca un termometru. Este ca
atunci când faci supă și din când în când o guști, să vezi dacă mai adaugi sare sau dacă sunt
fierte legumele”.

Evaluarea sumativă este definită ca un standard pentru evaluarea învățării elevilor și
are  ca  scop  măsurarea  competenței  elevului,  realizându-se  numai  la  sfârșitul  unității  de
învățare. Ea este o parte a procesului de clasificare care se acordă periodic participanților la
educație, având rol de clasificare, ierarhizare și ,,accentuând inegalitatea dintre parteneri”.

 ,,Aceasta, îi permite unui profesor, să certifice, în fața părinților, a societății, că un elev,
a reușit, a dezvoltat, competențele necesare, a atins obiectivele cerute’’.

Evaluarea sumativă este ,, un termometru mai mare. Supa va fi gustată de client. Adică
tot ce ai pus tu, profesorul, în oală, este gustat de elev”.

Diferența dintre evaluarea formativă și cea sumativă poate fi sintetizată astfel:
Evaluarea  formativă  se  referă  la  o  varietate  de  proceduri  de  evaluare  care  oferă

informațiile  necesare,  pentru  rglarea  predării,  eventual  modificarea  metodelor  și
instrumentelor de predare. 

Evaluarea sumativă este definită ca un standard pentru evaluarea învățării elevilor.
Evaluarea formativă este de natură diagnostică,  în timp ce evaluarea sumativă este

evaluativă.
Evaluarea  formativă  are  loc  în  mod  continuu,  saptămânal,  lunar;  cea  sumativă  la

intervale specifice, care corespund de regulă, cu sfârșitul unei unități de învățare.
Evaluarea  formativă  este  realizată  pentru  a  spori  învățarea  elevilor,  în  timp  ce,

evaluarea sumativă, este efectuată pentru a evalua performanța elevului.
Evaluarea  formativă  este  efectuată  pentru  a  monitoriza  învățarea  elevilor,  cea

sumativă, urmărește evaluarea învățării elevilor.



Atât  în  perioada  învățării  fizice  cât  și  a  învățării  online am aplicat  la  clasă metode
variate de evaluare: orală, teste, portofolii, proiecte, rezolvări de exerciții și probleme, unele
dintre ele regăsindu-se pe platformele de învățare online. 

Am prezentat mai jos un test de evaluare sumativă la clasa a VII a, pentru unitatea de
învățare -Substanțe din natură, test adaptat predării și evaluării online, care se regăsește pe
platforma classroom a Școlii Gimnaziale Verești, fiind încărcat de fiecare elev și evaluat de
către mine.

Numele şi prenume ………..................................    
Data.............

Test de evaluare clasa a VII a
UNITATEA DE ÎNVAȚARE -SUBSTANȚE ÎN NATURĂ

Timp de lucru: 30 min pentru rezolvare;  10 minute pentru incărcarea testului rezolvat,  pe
platformă.

1. Completaţi tabelul de mai jos:     
(1,5p)

Nr.
crt.

Corpuri Substanţe Materiale

1
2
3

2. Încercuiți A dacă este adevărat, F dacă este fals.
Sunt fenomene chimice:               (2p)
                
Acrirea laptelui                      A   F Topirea gheții                      A   F
Filtrarea                           A   F Coclirea cuprului                   A   F
Arderea cărbunilor                  A   F Magnetizarea oțelului                A   F
Ruperea lemnului                    A   F Oțetirea vinului                     A   F
Dilatarea firelor de telegraf            A   F Râncezirea grasimilor                A   F

3. Indicați 3 proprietăţi fizice şi o proprietate chimică a fierului
(2p)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................

4. Realizați corespondența cu tipul amestecului :      
(1p)

petrol + apă
mortar      amestec omogen
oțet
rocile      amestec eterogen
alcool + zahăr



5. Definiți substanța pură și prezîntați 2 exemple de substanțe pure. (1p)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................... ...........................................................
..............................................................

6. Propuneţi schema de separare a substanţelor din următoarele amestecuri:          (1p)

a) Apă + praf de cretă + alcool....................................................................
b) Saramură + nisip......................................................................................        

Se acordă 1p din oficiu

La sfârșitul activității de evaluare, ,,gustând din supă’’, atât elevul, cât și eu, profesorul,
am ajuns la aceeași concluzie: ,, supa este delicioasă”! 
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INSTRUMENTE PENTRU STIMULAREA PROGRESULUI ȘCOLAR ȘI PENTRU
EVALUAREA FORMATIVĂ LA DISCIPLINA INFORMATICĂ

Prof. Georgeta Ungureanu
 Liceul Tehnologic "Carol I"  Galați

Evoluția  spațiului  virtual  face  procesul  de predare  mai  atractiv,  creează  un impact
imens  asupra  procesului  de  învățare.  Cu ajutorul  tehnologiilor  educaționale  moderne  și  a
instrumentelor TIC, elevul și profesorul, vor urmări achiziționarea unor deprinderi care să îi
permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o permanentă evoluție. 

Prin integrarea tehnologiei,  elevii  sunt implicați  în rezolvarea problemelor  propuse.
Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare reprezintă mijloacele
didactice care pot potența trecerea de la mediile de învățare centrate  pe profesor și conținut,
la cele colaborare, centrate pe elev și pe procesul de învățare.

În majoritatea aplicațiilor didactice vom identifica următoarele etape:
 analizarea problemei de învățare
 transformarea teoriilor în modalități concrete de soluționare a problemei
 modelarea virtuală a soluției.

În cazul în care metodele moderne se completează cu metode tradiționale se constată o
creștere a calității instruirii și  a motivației pentru învățare. 

Aplicațiile  de  simulare sunt instrumente  software  care  modelează  fenomene  şi
evenimente  reale.  Caracteristica  dominantă  a  aplicațiilor  este  capacitatea  utilizatorului  să
observe  sau  să  modeleze  un  fenomen  sau  acțiune  fără  o  implicare  reală  în  acestea.  

Aplicația Packet Tracer este un instrument de lucru foarte util care permite elevilor să
creeze propria rețea pe care o pot explora. 

Unul dintre cele mai importante avantaje ale  aplicației  Packet  Tracer este acela că
ușurează procesul de învățare,  oferind simularea unui mediu real de construire a rețelelor.
Acest soft este folosit în explicarea modului de conectare a două calculatoare, a configurării
rețelei.

Utilizarea 
instrumentelor 

TIC

Crearea de 
contexte 

favorabile 
învățării

Constituirea 
unor de 

atitudini care 
să stimuleze 
curiozitatea

Modalitate 
eficientă de 
utilizare a 
aplicațiilor

Învățare 
centrată pe 

elev



Exemplu de activitate de învățare  – Utilizarea aplicației Packet Tracer
1. Creați o rețea simplă cu ajutorul a două gazde. 
a. Trageți și plasați două calculatoare generice (PC-PT) pe Spațiul de Lucru Logic
b. Conectați cele două calculatoare

o Selectați Conexiuni din colțul stânga jos. 
o Alegeți un tip de cablu de cupru de tip Cross-Over
o Faceți clic pe prima gazdă, PC0 și alocați cablul de la conectorul FastEthernet
o Faceți clic pe a doua gazdă, PC1 și alocați cablul la conectorul FastEthernet

c. Configurați adresele IP ale calculatoarelor.

   
Punctele verzi de la ambele capete ale cablului indică faptul că tipul de cablu este

corect. 
Tehnologiile  educaţionale  moderne  urmăresc  facilitarea  procesului  didactic  prin

crearea de contexte favorabile învăţării și formării deprinderilor. 
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FACT VS FICTION- VERSIONS OF TRUTH BEHIND ONES OF THE MOST
POPULAR ENGLISH. NURSERY RHYMES

Prof. Alina Bardan
Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos

Teaching English to young native speakers or as a foreign language relies heavily on
using songs, chants and rhymes, that make the whole learning experience more pleasurable
and effective.It  has  been argued that  nursery rhymes  set  to  music  contribute  to  a  child's
development. Research also supports the assertion that music and rhyme increase a child's
ability in spatial reasoning, which aid mathematics skills.

On the other hand,  many English nursery rhymes have been argued to have hidden
meanings  and  origins.  Most  of  the  ideas  about  the  links  between  rhymes  and  historical
persons, or events, can be traced back to Katherine Elwes's book  The Real Personages of
Mother Goose (1930), in which she linked famous nursery-rhyme characters with real people,
on  little  or  no  evidence.  She  stated  that  children's  songs  were  a  peculiar  form of  coded
historical narrative, propaganda or covert protest, and did not believe that they were written
simply for entertainment.

Some of the most popular English nursery rhymes include the following three that I
have sellected because of the captivating and controversial history behind their lyrics.

 
Mary had a little lamb

, Illustration by William Wallace Denslaw(1902)
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow,  
And every where that Mary went
The lamb was sure to go ;
He followed her to school one day—
That was against the rule,
It made the children laugh and play,
To see a lamb at school.

This nursery rhyme was first published by the Boston publishing firm Marsh, Capen &
Lyon, as a poem by Sarah Josepha Hale on May 24, 1830, and was possibly inspired by an 
actual incident.



In 1876, at the age of 70 years, Mary Tyler emerged to claim that she was the "Mary"
from the poem. As a young girl, Mary kept a pet lamb that she took to school one day, at the
suggestion of her brother. A commotion naturally ensued. Mary recalled, "visiting school that
morning was  a  young man,  by  the  name of  John Roulstone-  a  nephew of  the  Reverend
Lemuel  Capen,  who was then settled in  Sterling.  It  was  the custom then,  for students  to
prepare for college, with ministers and, for this purpose, Roulstone was studying with his
uncle. The young man was very much pleased with the incident of the lamb and, the next day,
he rode across the fields on horseback, to the little old schoolhouse and handed me a slip of
paper, which had written upon it the three original stanzas of the poem”.

This  account  is  not  supported  by  evidence   beyond Mary's  memory.  The "slip  of
paper" has never been produced as evidence. The earliest existing evidence of the poem's
publication  is  Sarah  Josepha  Hale's  1830  collection  of  poems,  supporting  her  complete
authorship of the poem.

Even though this claim lives on unsupported by evidence, multiple sites in the town of
Sterling, Massachusetts perpetuate the claim. A two foot tall (61 cm) statue and historical
marker, representing Mary's Little Lamb, stands in the town center.

Mary had a little lamb was the first audio recorded by Thomas Edison on his newly
invented  phonograph in 1877. It was the first instance of recorded English verse, following
the  recording  of  the  French  folk  song  "Au  clair  de  la  lune"  by  Édouard-Léon  Scott  de
Martinville in 1860. In 1927, Edison reenacted the recording, which still survives.

The Redstone School (1798), now in Sudbury, Massachusetts, is  the schoolhouse Mary Tyler 
attended.

Ring a Ring o’ Roses
It is unknown what the earliest version of this rhyme was or when it began. Many

incarnations of the game have a group of children form a ring,  dance in a circle around a
person, and stoop or curtsy with the final line. The slowest child to do so is faced with a
penalty or becomes the "rosie" (literally:  rose tree, from the French  rosier) and takes their
place in the center of the ring.



Kate Greenaway’s Mother Goose or the Old Nursery Rhymes (1881) was the first publication
of “Ring Around the Rosie” in English. Her illustration dates back to the same year.

Common British versions include:
Ring-a-ring o' roses,
A pocket full of posies,
A-tishoo! A-tishoo!
We all fall down.
Common American versions include:
Ring-a-round the rosie,
A pocket full of posies,
Ashes! Ashes!
We all fall down.

Since after the Second World War the rhyme has often been associated with the Great
Plague which happened in England in 1665, or with earlier outbreaks of the Black Death  in
England. Interpreters of the rhyme before World War II make no mention of this; by 1951,
however,  it  seems to have become well established as an explanation for the form of the
rhyme that had become standard in the United Kingdom. Peter and Iona Opie, the leading
authorities  on  nursery  rhymes,  remarked:”The  invariable  sneezing  and  falling  down  in
modern English versions have given would-be origin finders the opportunity to say that the
rhyme dates back to the Great Plague. A rosy rash, they allege, was a symptom of the plague,
and posies  of herbs were carried as protection and to ward off the smell of the disease.
Sneezing  or  coughing  was  a  final  fatal  symptom,  and  "all  fall  down"  was  exactly  what
happened.”

In March 2020, during the early stages of the COVID-19 pandemic in the United Kingdom,
the traditional rhyme was jokingly proposed as the "ideal choice" of song to accompany hand-
washing in order to ward off infection.

Baa, baa, Black Sheep
Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full;
One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy



That lived down the lane.

.  
"Baa, Baa, Black Sheep", from a 1901 illustration by William Wallace Denslow

"Baa, Baa, Black Sheep" is an English nursery rhyme, the earliest printed version of
which dates from around 1744. The words have not changed very much in two-and-a-half
centuries. It is sung to a variant of the 1761 French melody Ah! vous dirai-je, maman.As with
many nursery rhymes, attempts have been made to find origins and meanings for it, most of
which have no corroborating evidence.

Katherine Elwes Thomas in The Real Personages of Mother Goose (1930) suggested
the rhyme referred to resentment at the heavy taxation on wool- the medieval English "Great"
or "Old Custom" wool tax of 1275, which survived until the fifteenth century.
 More recently the rhyme has been connected to the slave trade, particularly in the southern
United States.This explanation was advanced during debates over political correctness and the
use and reform of nursery rhymes in the 1980s, but has no supporting historical evidence.
Rather than being negative, the wool of black sheep may have been prized as it could be made
into dark cloth without dyeing.

The rhyme was first printed in Tommy Thumb's Pretty Song Book- the oldest surviving
collection of English language nursery rhymes, published c. 1744 with the lyrics very similar
to those still used today:
Bah, Bah, a black Sheep,
Have you any wool?
Yes old mate i have
Three bags full,
Two for my master,
One for my dame,
None for the little boy
That cries in the lane.

In  the  next  surviving  printing,  in  Mother  Goose's  Melody (c.  1765),  the  rhyme
remained the same, except the last lines, which were given as, "But none for the little boy who
cries in the lane".
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ

Prof. Constantin Agafiței
Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Flămânzi

„ Școala n-ar trebui să fie o magazie de cunoștințe străine”, ci ar trebui „să fie orientată
spre  dezvoltarea  calităților  personalității,  adică  spre  un  învățământ  educativ”  (Mihai
Eminescu- ,,Timpul”, 12 iulie 1880).

Educaţia nonformală alături  de  educaţia formală şi  educația informală reprezintă
ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice desfăşurate, succesiv sau simultan, în cadrul
activităţii  de  formare-dezvoltare  a  personalităţii  umane.  Pentru  a  deveni  o  dimensiune
permanentă  a  existenţei  umane,  educaţia  trebuie  să  aibă  un  caracter  global,  conjugând
armonios şi eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală1.

Clasificarea formelor educaţiei poate urma o traiectorie socială polară, care reflectă 
gradul de organizare şi eficacitate pedagogică angajat, prin modalităţi variate: 
a) la nivel instituţional:
- educaţia formală;
- educaţia nonformală.
b) la nivel noninstituţional: 
- educaţia informală.
Criterii de comparaţie
a) Cine face educaţie:
- şcoala în cazul educaţiei formale;
- muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor, organizaţiile nonguvernamentale în cazul educaţiei
nonformale;
- familia, grupul de prieteni, mass media în cazul educaţiei informale.
 (Pasi Sahlberg, “Building Bridges for Learning – Recunoaşterea şi valorificarea educaţiei 
nonformale în activităţile cu tinerii”).
b) Subiectul educaţiei (actorii care desfăşoară acţiuni de educaţie)
- instituţii de educaţie (şcoli, grădiniţe, licee, universităţi- instituţii a căror principală misiune
este educaţia) în cazul educaţiei formale
- instituţii culturale (teatre, muzee, biblioteci, case de cultură etc.), organizaţii 
nonguvernamentale, alte instituţii care au ca misiune conexă educaţia şi cultura în cazul 
educaţiei nonformale
- familia, media, grupul de prieteni, oricine exercită o influenţă educaţională neintenţionată 
sau neorganizată în cazul educaţiei informale
c) Gradul de pregătire al "educatorului"
- personal didactic calificat în cazul educaţiei formale
- personal calificat în diferite domenii de activitate, uneori având şi pregătire didactică în 
cazul educaţiei nonformale
- pregătire didactică absentă sau sporadică, pregătirea nu este o condiţie a influenţei 
educaţionale în cazul educaţiei informale
d) Finalităţi ale educaţiei
- clar stabilite şi gradatee etape de studiu, pe discipline etc. în cazul educaţiei formale
- stabilite pentru fiecare activitate, fără o organizare pe termen lung în cazul educaţiei 
nonformale
- nestabilite în cazul educaţiei informale

1 https://www.slideshare.net/ofelia2009/calitatea-educatiei-formalenon-si-informale
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e) Conţinutul educaţiei
- organizat pe ani de şcolaritate (etape de vârstă), pe profiluri / filiere profesionale în cazul 
educaţiei formale
- relativ organizat pe arii de interes în cazul educaţiei nonformale
- neorganizat, contextual în cazul educaţiei informale

f) Modalităţi de certificare
- certificate recunoscute la nivel naţional/ internaţional în cazul educaţiei formale
- certificate  de  participare,  certificate  de  absolvire  a  unor  stagii  în  cazul  educaţiei
nonformale
- fără certificare în cazul educaţiei informale

Educaţia nonformală este definită astfel:
 educaţia  primită  în  afara  şcolii  sau  în  afara  anilor  afectaţi  prin  statutul  şcolarităţii
(„Dicţionarul internaţional al educaţiei”)
 educaţia  care  are  loc în  afara şcolii-  de  exemplu,  prin influenţa  mediului  familial,  al
grupurilor de prieteni şi al mediului de viaţă ( Terry G. Page et al., 1977)
 educaţia  urmărită  în  afara  sistemului  şcolar,  într-o  manieră  regulată  sau  intermitentă;
educaţia  nonformală  poate  fi  considerată  ca  un  ansamblu  de  mijloace  extraşcolare  de  a
dobândi  cunoştinţele  generale  sau  calificări  profesionale  („Terminologia  învăţământului
tehnic şi profesional, 1978);
 orice  activitate  educativă  structurată  într-un  cadru  nonşcolar  (diferite  organizaţii  ale
tinerilor, cluburi, asociaţii dicerse, ONG-uri etc.) ( „Vocabularul educaţiei”, 1979);
 orice activitate  organizată  în mod sistematic,  creată  în afara sistemului  formal şi care
oferă tipuri selectate de învăţare a subgrupelor specifice populaţiei- atât copii, cât şi adulţi
(Coombs şi Ahmed, 1974);
 realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte
formative ) C. Moise, T. Cozma)
 reprezintă  ansamblul  acţiunilor  pedagogice  proiectate  şi  realizate  într-un  cadru
instituţionalizat  extradidactic  constituit  ca  "o punte  între  cunoştinţele  asimilate  la  lecţii  şi
informaţiile acumulate nonformal( Văideanu, George).

Educaţia  nonformală,  îşi  are  începuturile  încă  din  timpul  fondării  educaţiei.  O
caracteristică nou apărută la acest tip de educaţie, este rolul de mijlocitor pentru cei care nu au
acces la educaţia formală. Acest tip de educaţie conţine majoritatea influenţelor educative,
care au loc în afara clasei. Acestea sunt activităţi extradidactice sau activităţi opţionale sau
facultative. 

Educaţia nonformală are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ.
Acţiunile educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile, şi vin în
întîmpinarea diferitelor grupuri sociale, particular pentru fiecare persoană.

Educaţia nonformală este caracterizată prin:
- răspunderea concretă la cerinţele fixate;
- permite momente de abstractizare, prin extragerea de cunoştinţe din viaţa practică;
- scoate din educaţie, funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare;
- elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi;
-are caracter facultativ sau opţional;
- nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă;
- permite punerea în valoare a aptitudinilor şi intereselor copiilor şi tinerilor;
- permite o mare varietate de forme, flexibilitate sporită a formelor, cunoaşte modalităţi 
diferite de finanţare;
- facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri sau interdisciplinar; 
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-accentuează obiective de tip formativ-educativ.
Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare

copil, tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin: 
• valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional; 
• oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, 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 elevilor - gama largă de activităţi pe care le
propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe; 
• dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi;
pe  lângă  informaţiile  şi  competenţele  specifice  anumitor  domenii  de  activitate  în  care  se
încadrează  proiectele  sau  activităţile  nonformale,  elevii  îşi  dezvoltă  şi  capacităţi
organizatorice, capacităţi de autogospodărire, de management al timpului, 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, IT etc. 

Obiectivele  pedagogice  specifice educaţiei  nonformale  completează  resursele
educaţiei  formale  la  nivelul  unor  coordonate  "de  vocaţie"  aşa  cum  precizează  Viviane
Landsheere:
- sprijinirea elevilor, studenţilor, adulţilor etc. cu şanse speciale-minime-maxime, de reuşită
şcolară, profesională etc; 
- stimularea  dezvoltării  personalităţii  elevilor,  studenţilor  etc.  şi  a  comunităţii  educative
locale, la niveluri de performanţă şi de competenţă superioare, relevante în plan intelectual,
moral, tehnologic, estetic, fizic;
- valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare-realizare a acţiunilor (de formare si de
perfecţionare profesională; 
- de organizare a timpului liber; de alfabetizare funcţională a grupurilor sociale defavorizate.

Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de
învăţământ prin două circuite pedagogice principale:
a) un circuit pedagogic situat în afara clasei: 
-  cercuri  pe  discipline  de  învăţământ,  cercuri  interdisciplinare,  cercuri  tematice  /
transdisciplinare;
- ansambluri sportive, artistice, culturale etc; 
- întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare.
b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii: 
- activităţi perişcolare- organizate special pentru valorificarea educativă a timpului liber:
- cu resurse tradiţionale: excursii, vizite, tabere, cluburi, universităţi  populare, vizionări de
spectacole (teatru, cinema etc.) şi de expoziţii etc;
- cu resurse moderne:  videotecă,  mediatecă,  discotecă;  radio- televiziune şcolară;  instruire
asistată pe calculator, cu reţele de programe nonformale etc; 
-  activităţi  paraşcolare-  organizate  în  mediul  socio-profesional,  ca  "soluţii  alternative"  de
perfecţionare,  reciclare,  instruire  permanentă,  instituţionalizate  special  la  nivel  de  presă
pedagogică, radio-televiziune şcolară; cursuri, conferinţe tematice - cu programe speciale de
educaţie permanentă etc.

Teoria  "deşcolarizării  societăţii" a  lui  Ivan  Iuich  propune  "patru  reţele  ale
cunoaşterii" caracteristice pentru "noile instituţii educative" de tip nonformal: 
a)  o reţea de "servicii  utilizată în activitatea zilnică " care pun la dispoziţia publicului
diferite  "obiecte  educative":  instrumente,  biblioteci,  laboratoare,  săli  de  expoziţii,  săli  de
spectacol, muzee etc;

3



 b) o reţea de "schimburi de cunoştinţe" actualizate, bazată pe "o listă de persoane" dispuse
şi capabile de asemenea activităţi; 
c)  o reţea de comunicare susţinută printr-un organism care "facilitează întrunirile între
"semeni" şi înregistrarea dorinţelor în materie de educaţie;
d)  o reţea  de adrese  ale  persoanelor  profesioniste  sau amatoare,  capabile  de  "servicii
educative" oferite chiar la nivelul unui "anuar".

Conţinuturile educaţiei nonformale urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter
formativ,  prin  excelenţă,  dirijate  de  personalul  specializat  în  strânsă  legătură  cu  părinţii,
elevii, organizaţiile nonguvernamentale social-culturale.

 Conţinutul şi metodologia educaţiei nonformale evidenţiază următoarele note specifice
care apar la nivel funcţional-structural pe fondul unui plus de flexibilitate realizat în raport cu
educaţia formală şi de deschidere în raport cu educatia informală: 
a) proiectarea pedagogica neformalizată, cu programe deschise spre interdisciplinaritate şi
educaţie permanentă - la nivel general-uman, profesional, sportiv, estetic etc; 
b)  organizaţia  facultativă,  neformalizată  (ONG), cu  profilare  dependentă  de  opţiunile
elevilor  şi  ale  comunităţilor  şcolare  şi  locale,  cu  deschideri  speciale  spre  experiment  şi
inovaţie; 
c) evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără 
note sau calificative oficiale.

Aceste  note  specifice  explică  avantajele  dar  şi  limitele  educaţiei  nonformale
dependente de incapacitatea momentană a acesteia de validare socială a rezultatelor care "nu
conduc decât rareori la o calificare oficială a competenţelor" după Viviane De Landsheere.

Exemple de programe sau de activităţi de educaţie nonformală 

1. Activităţi directe în sprijinul instruirii elevilor
- activităţi individuale
- consultaţia
- antrenamentul
- activităţi de grup
- meditaţia
- cercul pe materii
- vizita de lucru 
2. Activităţi directe în sprijinul educării elevilor
- formarea competenţelor de organizare-autoorganizare
- atribuirea de sarcini
- organizarea clasei de elevi
- acţiuni unidisciplinare
- excursia de studiu
- concursul şcolar, olimpiade
- sesiuni de comunicări ştiinţifice
- activităţi pluri şi interdisciplinare
- cercurile extracurriculare ( tehnologic, cultural, ecologic, sportiv, umanitar)
- serbările şcolare
- competiţii culturale
- competiţii sportive
- expoziţii şcolare
- vizite de studiu în ţară sau în alte ţări
- ateliere teoretice şi practice (pictură, muzică, fotografie, graffitti, teatru, IT)
- activităţi culturale -vizite la muzee, centre culturale
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- mese rotunde
- tabere şcolare
- cluburi şcolare
- jocuri interculturale (“Derdienii”, “Trenul European”), jocuri de cooperare
- discuţii  în grupuri  mici sau în plen despre probleme care îi  preocupă pe tineri  la ora
actuală
- acţiunile  organizaţiilor  nonguvernamentale  (  Crucea Roşie,  Salvaţi  copiii,  Organizaţia
Naţională „Cercetaşii României”) prin promovarea de proiecte pe cele cinci piste educaţionale
(dezvoltarea  fizică,  dezvoltarea  intelectuală,  dezvoltarea  afectivă,  dezvoltarea  socială,
dezvoltarea spirituală).
3. Activităţi indirecte în spijinul educării
-comemorări sau festivităţi
- şcoala părinţilor
- şedinţa cu părinţii
- consultaţii pentru părinţi
- invitaţi- personalităţi, reprezentanţi ai unor instituţii culturale, sportive, medicale, organizaţii
socio-profesionale
4. Activităţi indirecte în spijinul instruirii
-  amenajarea  unor  spaţii  destinate  unei  discipline:  punctul,  colţul,  centrul,  atelierul...
disciplinei
- traducerea unor mijloace informatice de predare

În ceea ce priveşte desfăşurarea educaţiei nonformale, L. Srinivasan (1985) distingea
patru mari opţiuni metodologice generale: 
- centrată pe conţinuturi (sănătate, planing familial, formare agricolă);
- centrată pe probleme ale vieţii cotidiene;
- centrată  pe conştientizare  (în vederea cunoaşterii  şi  respectării  drepturilor  şi  libertăţilor
individuale);
- educaţie umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, a încrederii în capacităţile
de iniţiativă, de creaţie, de decizie.

Limitele educaţiei nonformale reflectă fluiditatea structurilor organizatorice focalizate
în prea mare măsură asupra obiectivelor pe termen scurt şi asupra "libertăţii" metodologice a
educatorilor. Ele comportă, astfel, trei riscuri pedagogice majore:
- promovarea  unui  activism  de  suprafaţă  dependent  doar  de  îndeplinirea  obiectivelor
concrete;
-  avansarea  unui  proiect  dependent  doar  de  mijloacele  tehnice  disponibile,  care  pot
dezechilibra corelaţia funcţională dintre subiectul şi obiectul educaţiei; 
- eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor în raport cu "diplomele şi
certificatele" obţinute la nivelul educaţiei formale.
- neimplicare totală ci doar de suprafaţă a celor care îndrumă aceste activităţi

Educaţia nonformală oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai deschis procesului de
formare-dezvoltare a personalităţii elevului, având o capacitate rapidă de receptare a tuturor
influenţelor  pedagogice  informale,  aflate,  altfel,  într-o  expansiune  cantitativă  greu
controlabilă.

Dezvoltarea  educației  nonformale  oferă  sugestii  şi  chiar  soluţii  pentru  depăşirea
prelungitei "crize a şcolii".
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PARTICIPAREA LA A XVIII-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE PENTRU
TINERETUL DIN DIASPORA LA ŁOMŻA-POLONIA

Prof. Strugariu Niculai Liceul Tehnologic Nicanor Moroșan Pârteștii de Jos
Prof. Ciornei Gheorghe  Școala Gimnazială Ioan Vicoveanu Vicovu de Jos

   

Polonijna młodzież polubiła Łomżę

 2 dni temu, 15:52 (aktualizacja 28.06.2018 15:57)
 Narew Info|www.narew.info|Polub dziś nasz Facebook

Z odcieniem żalu,  że ta przygoda już
się  skończyła  w  Hali  Sportowej  II
Liceum  Ogólnokształcącego  odbyło
się  podsumowanie  XVIII  Igrzysk
Polonijnych  Młodzieży  Szkolnej  im.
Jana Stypuły.
Przez  kilka  dni  na  wielu  obiektach
sportowych  Łomży  trwały  zmagania,
w  których  brali  udział  młodzi
sportowcy z 7 krajów: Łotwy, Litwy,

Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Irlandii oraz Polski.
Worganizację Igrzyska włączyły się łomżyńskie placówki oświaty, Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych, kluby sportowe oraz
bursy. W tym roku na pamiątkę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 600-
lecia nadania praw miejskich Łomży został zorganizowany bieg o dystansie 1918 m na bieżni
przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.

Au participat tineri  sportivi din 7 țări: Letonia, Lituania, Ucraina, Belarus, România,
Irlanda și Polonia participă la Jocurile Olimpice Internaționale de Sport. Aceasta este o mare
provocare logistică,  din fericire nu acționăm singuri - spune  Sebastian Jaworowski de la
Asociația "Wspólnota Polska", care este unul dintre principalii organizatori ai evenimentului.
Sprijinul sub forma, printre altele, a facilităților de cazare, a facilităților sportive și a asistenței
tehnice  a  fost  oferit  de  instituțiile  de  învățământ  Łomża,  Centrul  Municipal  de  Sport  și
Recreere, Centrul Cultural Municipal al BTS, precum și cluburi sportive și pensiuni.

În acest an, pentru a comemora 100 de ani de la recâștigarea independenței și a 600 de
ani de la acordarea drepturilor de oraș la Łomża, a fost organizată o alergare de 1918 m, care
va avea loc miercuri, 27 iunie, pe traseul Școlii de educație veterinară și generală din Łomża
și va fi un eveniment deschis tuturor . În plus față de cursele din programul celor 18 olimpice
de  la  Polonia,  există  și  competiții  atletice,  înot,  șah,  fotografiere,  fotbal.  Rezultatele,
comentariile curente și informațiile suplimentare pot fi urmărite la funpage-ul celor 18 Jocuri
Olimpice de Tineret din Polonia. Jan Stypuła, care intră în motorul de căutare numele complet
al evenimentului. Jocurile vor dura până joi, vor fi încorporate de o gală de ceremonii în sala
de sport a celei de-a doua licee, în timpul căreia vor fi decernate cupe, medalii și premii.



În total, aproape 1000 de concurenți reprezentând 7 țări au luat parte la Jocurile Olimpice
 Narew Info|www.narew.info|Polub dziś nasz Facebook

Rzut piłką palantową (aruncarea  mingii  de oină)  Chłopcy (băieți)  1.  PODMASKA
Dominikas Soleczniki KS Fanat-Volley ( I ) - LITWA 2. SUSINSKIS Raimondas Soleczniki
KS Fanat-Volley ( I ) - LITWA 3. PILECKAS Mantos Soleczniki KS Fanat-Volley ( I ) -
LITWA 4. SKOWRIGA Andrzej Soleczniki KS Fanat-Volley ( II ) - LITWA 5. HAPUEELE
George Partestii de Jos Liceum - RUMUNIA 6.  STRUGARIU Gabriel Partestii de Jos
Liceum - RUMUNIA

Wyniki w pierwszej turze rozgrywek piłkarskich (fotbal) : Białoruś - Polska 1:1 Litwa
- Irlandia 0:1 Ukraina - Białoruś 0:0 Rumunia - Litwa 4:0 Ukraina - Polska 2:0 Rumunia -
Irlandia 3:0 Litwa- Polska 0:2 Ukraina-Rumunia 0:1 Irlandia-Białoruś 1:1 Litwa - Ukraina
0:0 Polska- Rumunia 0:2 Białoruś - Litwa 0:0 Polska - Irlandia 2:0 Białoru - Rumunia 0:2
Irlandia - Ukraina 1:1

Tabela  1.  Rumunia 15 pkt 2.  Polska 7 pkt  3.  Ukraina 6 pkt 4.  Irlandia  5 pkt  5.
Białoruś 4 pkt 6. Litwa 2 pkt

Strzelcy  (golgeteri)   Hopullele  George  (Rumunia)  8  goli  Baltariu  Claudiu
(Rumunia) 3 gole Mateusz Zalewski (Polska), Folvart Volodumyr (Ukraina) 2 gole Oliwier
Świderski  (Polska),  Mateusz  Owsianka  (Irlandia),  Pasha  The  Conquer  (Białoruś),
Scurcovskiy  Oleg  (Ukraina),  Przemysław  Żebrowski  (Polska),  Mateusz  Panfil  (Irlandia),
Eduard  Negrea  (Rumunia),  Wiktor  Szall  (Irlandia)  1  gol  Wszystkim  serdecznie
gratulujemy!!!!

Juniorul Suceava a triumfat în Polonia

Autor: GazetaSV 3 iulie 2018

ACS Juniorul Suceava a reprezentat România la cea de-a XVIII-a a Jocurilor Olimpice
ale Tineretului din Diaspora, eveniment ce avut loc zilele trecute în Polonia. Condusă de pe
margine  de  antrenorul  Iulian  Ignătescu,  selectionata  României,  formată  în  baza  unei
colaborări între ACS Juniorul Suceava și Școlile din Cacica, Solonețul Nou și Partestii de Jos,
a câștigat întrecerea de fotbal cu cinci victorii din cinci posibile și fără să primească gol:  4-0
cu Lituania, 3-0 cu Irlanda, 1-0 cu Ucraina, 2-0 cu gazdele din Polonia si 2-0 cu reprezentanta
Belarusului.  Românii  au  punctat  și  la  capitolul  premii  individuale,  suceveanul  George
Hopulele reușind să câștige titlul de golgheter.

http://www.gazetasv.ro/author/gazetasv/
https://dia-film.ro/


Selectionata  din  judetul  Suceava  a  fost  alcatuită  din  următorii  jucatori:  George
Hopulele,  Eduard  Negrea,  Florentin  Dan,  Ionut  Grigoras,  Ruben  Matei,  Razvan  Maftei,
Razvan Calin, Claudiu Baltariu, Alex Cintiuc, Andrei Bosanceanu, Ilie Lazarean și Gabriel
Strugariu.

Pe lângă antrenorul Iulian Ignătescu, din delegație au mai facut parte Niculai Strugariu
si  Rewai  Tadeusz,  care  au  ținut  să-i  mulțumească  presșdintelui  Uniunii  Polonezilor  din
România,  Ghervazen Longher, pentru aceasta deplasare.  La ediția din acest  an a Jocurilor
Olimpice a Tineretului din Diaspora au luat parte aproximativ 1.000 de concurenți din șapte
țări: Letonia, Lituania, Ucraina, Belarus, România, Irlanda și Polonia.

O parte din delegaţia prezentă în Polonia

Etnicii polonezi din Bucovina, la prima participare la Jocurile Olimpice ale Tineretului
din Diasporă de Gabriel TODERAŞCU

Oraşul polonez Lomza a găzduit recent cea de-a XVIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice
ale Tineretului din Diasporă. La întrecere au participat aproape 1.000 de concurenţi din şapte
ţări, este vorba de Letonia, Lituania, Ucraina, Belarus, România, Irlanda şi Polonia.

România a fost reprezentată de o selecţionată alcătuită din elevi cu vârsta de 14 ani de
la şcolile din Cacica, Soloneţu Nou, Pârteştii de Jos, unde trăieşte o comunitate puternică de
etnici  polonezi,  în  colaborare  cu Clubul  Sportiv  Juniorul  Suceava.  La  această  competiţie,
România s-a aflat pe tabloul de concurs la patru probe sportive, este vorba de fotbal, atletism
pe pistă, cros şi aruncarea mingii de oină.

La fotbal, echipa României s-a clasat pe primul loc, izbutind să câştige toate meciurile
din program fără să primească vreun gol, după cum urmează: 4-0 cu Lituania, 3-0 cu Irlanda,
1-0  cu  Ucraina,  2-0  cu  Polonia  şi  2-0  cu  Belarus.  Echipa  pregătită  de  profesorul  Iulian
Ignătescu  a  avut  în  componenţă  următorii  jucători:  Eduard  Negrea,  George  Hopulele,
Florentin Dan, Ionuţ Grigoraş, Ruben Matei, Răzvan Maftei, Răzvan Călin, Claudiu Baltariu,
Alex Cîntiuc, Andrei Bosânceanu, Ilie Lăzărean şi Gabriel Strugariu. Golgheterul competiţiei
a fost George Hopulele, cu 8 goluri.
La cros, Ionuţ Grigoraş a venit pe doi, Ruben Matei, Răzvan Maftei şi Eduard Negrea au sosit
pe locul al patrulea, în vreme ce Gabriel Strugariu, Ilie Lăzărean şi Andrei Bosânceanu au
terminat pe poziţia a cincea probele în care au luat startul.

https://www.monitorulsv.ro/cauta/Gabriel%20TODERASCU/2018/07/autor/desc/pagina-1


În continuare, ştafeta de 4x100 m formată din Gabriel Strugariu, Ilie Lăzărean, Răzvan Maftei
şi Ruben Matei s-a clasat pe locul al cincilea, echipa de atletism a României, antrenată de
profesorul Niculai Strugariu, ocupând în final poziţia a şasea în clasamentul general.
În concursul de aruncare a mingii de oină George Hopulele şi Gabriel Strugariu au încheiat
întrecerea pe locurile cinci şi şase.

Delegaţia ţării noastre a fost condusă de profesorii Iulian Ignătescu, Niculai Strugariu
şi  Rewai  Tadeusz,  care  au  dorit  să-i  mulţumească  preşedintelui  Uniunii  Polonezilor  din
România, Ghervazen Longher, pentru sprijinul acordat în organizarea acestei acţiuni.
În acest  an, la actuala ediție  s-a  comemorat 100 de ani de la recâștigarea independenței
Poloniei (1918)  și  600 de ani de  atestare documentară a orașului   Łomża, fiind  organizată
o competiție de cros pe distanța de 1918 m, la care au participat toate delegațiile.

Aspecte de la această Olimpiadă:

Delegația României participantă la a XVIII-a ediție a Jocurilor Olimpice a Tinerilor din
Diasporă – Lomza/Polonia  ( 23-28.VI..2018)

Locul I la fotbal – Lomza/Polonia ( 23-28.VI..2018)



Echipa de atletism participantă la întrecerile de ștafetă 4x100m., aruncarea mingii de oină,
alergare pe distanțele de 60m și 300m.

Rewai Tadeus  locul II  la întrecerile de cros. Lomza/Polonia 2018.

Cros –categoria +60 - Lomza/Polonia 2018.



Medaliații la competiția de cros, categoria profesori și antrenori- Lomza 2018

Gabriel Strugariu la aruncarea mingii de oină Sportivii noștrii la competiția de cros

Participanții la cros.



Pregătirea pentru startul probei de ștafetă 4x100. Stadionul Lomza.  Pe culoarul 3
sportivul nostru Strugariu Gabriel.

Antrenorul prof. Ignătescu Iulian și echipa de fotbal  Juniorul Suceava  clasată pe locul I
la întrecerile de fotbal . Lomza/Polonia 2018

R
ewai  Tadeus locul II la cros- Lomza 2018



Strugaru Gabriel  și Lăzărean Ilie cu trofeul câștigat la fotbal.



Locul  I .România!!!!!!!..

Diplome  și  medalii câștigate la competiția de la Lomza/Polonia 2018





Aranjament floral cu stema orașului Lomza
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EVALUAREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR PRIN METODA PROIECTULUI

Prof. Maria Bestiuc Afanasov
Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava 

În procesul educației, se disting trei componente interdependente: predarea, învățarea
și evaluarea. Întotdeauna, instruirea depinde în mare măsură de modul în care este proiectată
evaluarea și de rezultatele acesteia. 

Principala  caracteristică  a  evaluării  o  reprezintă  posibilitatea  utilizării  tuturor
metodelor și tehnicilor de evaluare, pe care profesorul le are la dispoziție. Fie că este vorba de
metode tradiționale de evaluare (probe orale, scrise, practice, etc.) sau metode de evaluare
alternative  (investigația,  observația  sistematică,  proiectul,  portofoliul,  autoevaluarea,  etc.),
dascălul este cel care le va alege pe cele mai potrivite obiectivelor instruirii, disciplinei de
învățământ, tipului de conținut sau particularităților de vârstă.

Proiectul -  este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă și
nuanțată a învățării, ajutând la identificarea unor calități individuale ale elevilor. Este o formă
de evaluare puternic motivantă pentru elevi, deși implică un volum de muncă sporit – inclusiv
activitatea individuală în afara clasei. 

Proiectul a câștigat un loc sigur în practicile școlare deoarece s-a constatat că elevii
devin mai implicați  în procesul de învățare atunci când au posibilitatea de a analiza,  de a
cerceta și descoperi singuri informații, situații care se aseamănă cu cele din viața reală.

Proiectul este recomandat atât în evaluări de tip sumativ cât și în evaluări formative. 
Având  o  desfășurare  pe  durate  mai  mari  de  timp,  în  procesele  de  evaluare  și  de

autoevaluare  pot  fi  luate  în  considerare  atât  produsul  final  cât  și  desfășurarea,  procesul
învățării  care  a  condus  la  acel  produs.  Activitatea  poate  fi  individuală  sau  de  grup,  iar
evaluarea se poate raporta la munca unui elev sau a unui grup de elevi.

Etapele realizării proiectului sunt:
1. Pregătirea proiectului.
2. Implementarea proiectului.
3. Evaluarea proiectului.
Pașii de urmat în realizarea proiectului sunt:

 ajutați elevii să întocmească o listă de întrebări esențiale legate de tematica aleasă și să
centreze conținutul proiectului în jurul acestor întrebări;

 acordați  elevilor libertate în privința organizării și structurării  proiectului,  dar conturați
împreună cu ei câteva elemente obligatorii (introducere, concluzii, bibliografie, etc.);

 evaluați  atât  calitatea  proiectului  (adecvarea  la  temă,  completitudinea,  structurarea,
creativitatea, corectitudinea rezultatelor) cât și calitatea activității elevilor (documentarea,
modul de comunicare, calitatea rezultatelor, acuratețea prezentării);

 urmăriți activitatea de elaborare a proiectelor, cerând elevilor să raporteze periodic gradul
de realizare;

 interveniți în activitatea unui elev sau a echipei numai dacă este strict necesar;
 lăsați elevii să se descurce cât mai mult singuri;
 încurajați-i, au nevoie să simtă sprijin și nu critică (chiar dacă aceasta este obiectivă);
 materialele rezultate este bine să fie expuse.

Avantajele folosirii acestei metode:
 oferă  șansa  de  a  analiza  în  ce  măsură  elevul  folosește  adecvat  cunnoștințele,

instrumentele, materialele disponibile în atingerea finalităților propuse;
 este o metodă alternativă de ealuare care scoate elevii și cadrul didactic din rutina zilnică;
 pune elevii  în situația  de a acționa și a rezolva sarcini în mod individual sau în grup,

autotestându-și capacitățile cognitive, sociale și practice.



Profesorul poate să aprecieze rezultatele proiectului urmărind:
 adecvarea metodelor de lucru, a materialelor și a mijloacelor didactice folosite la scopurile

propuse;
 acuratețea produsului;
 rezultatele obținute și posibilitatea generalizării lui;
 raportul final și modul de prezentare a acestuia;
 gradul de implicare al participanților în sarcina de lucru.

Strategia  de evaluare  a  proiectului  este  de tip  holistic,  iar  criteriile  de apreciere  pot  fi
negociate cu elevii.

Evaluarea proiectului presupne din partea profesorului multă atenție. El trebuie să asiste
elevul/grupul  de elevi  pe durata  derulării  lui,  consiliindu-i  și  încurajându-i  în  demersurile
întreprinse astfel:
 să-i  îndemene  să  reflecte  asupra  activității,  asupra  achizițiilor  realizate  (cunoștințe,
aptitudini, atitudini, experiențe);
 să-și autoevalueze activitatea și progresul;
 să discute dificultățile, aspectele care îi nemulțumesc sau pe care le consideră insuficient
realizate.

Profesorul poate să alcătuiască fișe de evaluare în care să consemneze în mod regulat
observații și aprecieri asupra activității fiecărui ele/grup de lucru.

Pentru  fixarea  și  evaluarea  cunoștințelor,  profesorul  poate  recurge  –  în  special  după
parcurgerea etapei de culegere, organizare, prelucrare și evaluare a informaților – la un test
criterial;  acesta  va conține  un număr de itemi  obiectivi  și  semiobiectivi,  dar  și  un număr
oarecare de itemi subiectivi care să dea posibilitatea elevilor să reflecteze sistematizat asupra
procesului de învățare și a produselor obținute.
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EVALUAREA ÎN EDUCAȚIE ÎN PERIOADA PANDEMIEI
LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UCRAINEANĂ

cercetător științific Serafima Crigan, 
Institutul de Modernizare a Conținuturilor Didactice, Cernăuți, Ucraina

Articolul  își  propune  să  analizeze  câteva  dintre  problemele  cu  care  se  confruntă
învățământul în condițiile schimbărilor provocate de pandemie. După ce în primăvara anului
2020,  vestea  referitoare  la  pandemia  COVID-19  a  luat  prin  surprindere  întreaga  lume,
participanții la procesul de predare-învățare-evaluare au fost nevoiți să se adapteze la noua
situație creată,  căutând soluții  pentru o multitudine de probleme care au apărut, practic, la
toate nivelurile  de educație.  După decretarea stării  de urgență [1] și după impunerea unor
măsuri restrictive, inclusiv suspendarea cursurilor școlare, s-a intrat brusc într-o nouă lume în
care  competențele  digitale  și  existența  unor  condiții  tehnice  adecvate  au  devenit  factori
esențiali.

Cuvinte  cheie:  predare,  învățare,  evaluare,  limba  și  literatura  română,  limba  și
literatura ucraineană, educație, învățământ la distanță. 

Cei  mai  mulți  dintre  participanții  la  procesul  de  predare-învățare-evaluare nu  s-au
gândit la faptul că vor fi nevoiți să se adapteze într-un timp foarte scurt la condițiile impuse de
învățământul la distanță. Începând cu luna martie a anului 2020, măsurile restrictive provocate
de pandemia COVID-19 au determinat modificări fundamentale în procesul didactic, acestea
afectând practic toare nivelurile de educație. Învățarea la distanță, fără contact direct, personal
între profesor și elev, a reprezentat o adevărată provocare. Unii s-au adaptat foarte ușor la
noua situație,  alții  au întâmpinat dificultăți,  problemele care au apărut fiind în mod diferit
abordate. 

Utilizarea  tehnologiilor  informaționale  presupune o participare  activă  la  activitățile
didactice. De multe ori primim automat un răspuns, fără o implicare cognitivă adecvată. Ne
bucurăm când apăsăm pe un buton, iar acesta ne spune ce trebuie să facem, dar e necesar să
conștientizăm până când și unde vom ajunge cu o astfel de accelerare.[2]

Pedagogii  nu s-au întâlnit  până  acum cu astfel  de  situații.  De aceea  rolul  cel  mai
important în acest context dificil îl are măiestria cadrelor didactice, care trebuie să găsească
soluții  de învățare,  predare și  evaluare în condiții  extreme și  de a pregăti  noiile  generații
pentru viață.

Învăţarea  la  distanță  prin  intermediul  internetului,  televiziunii,  radioului  și  al  altor
tehnologii a reușit doar parţial  să înlocuiască învățarea ce are loc în mod direct în mediul
școlar. Învățarea online a devenit un adevărat colac de salvare pentru învățământ, întrucât s-a
încercat să se diminueze posibilitatea transmiterii  virusului. Cei care au recurs la alternativele
de învățare online au obținut succese de diferite niveluri, în conformitate cu capacitățile lor.
Vorbind despre clasele V-IX și, respectiv, X-XI, elevii și profesorii s-au adaptat mai ușor,
fiindcă ei aveau deja o bază, o pregătire, fiind, de asemenea, mai ușor de organizat instruirea
și  evaluarea  elevilor  care  au  deja  o  serie  de  competențe  digitale.  Însă  cea  mai  mare
responsabilitate  a  cazut  pe  umerii  dascălilor  din  învățământul  primar.  Fără  niciun  fel  de
pregătire în ceea ce privește desfășurarea activităților didactice la distanță, au fost nevoiți să
se  mobilize,  apelând  în  primul  rând  la  aplicații  de  transmitere  a  mesajelor  scrise  și  a
imaginilor (cum ar fi, de exemplu, Viber sau WhatsApp), pentru a comunica, pentru a păstra
legătura cu părinții, cu membrii familiilor pentru a-i ajuta pe elevi în activitățile de citire și
scriere. Dar aici apar multe probleme. 



O problemă adevărată o constituie lipsa accesului la tehnologii sau a conexiunii  de
calitate la rețeaua internet. Acești factori reprezintă un obstacol în calea procesului de învățare
continuă pentru elevi.

Atunci când școlile sunt închise, părinții trebuie să își asume într-o anumită măsură
rolul de învățători, o sarcină pentru care puțini dintre ei sunt pregătiți sau pe care puțini sunt
capabili să o îndeplinească. Acest lucru este în special adevărat în cazul părinților cu studii și
resurse limitate, a părinților copiilor cu cerințe educaționale  speciale, precum și a părinților
care au copii mici.

Mersul la școală pentru elevii claselor primare înseamnă mai mult decât mersul într-un
loc  unde înveți  lucruri  noi.  Pentru mulți  copii,  școlile  oferă  acces  la  mâncare,  o  cale  de
evadare din familii disfuncționale sau unica oportunitate de a socializa și de a reduce timpul
petrecut în fața ecranelor, de a interacționa cu alții și de a stabili relații.  Școlile reprezintă
locurile  în  care  învățătorii  pot  identifica  din  timp  problemele  legate  de  familie,  inclusiv
violenţa în familie, sănătatea, problemele comportamentale și altele, oferind astfel la o etapă
timpurie sprijinul necesar copiilor.

În  mod  evident,  învățământul  online  reprezintă  un  substitut  imperfect  al
învățământului „față în față”, având consecințe asupra diferitor grupuri de elevi. Învățământul
online limitează în particular instrumentele pedagogice disponibile pentru personalul didactic,
reprezentând o povară suplimentară pentru elevi și educatori, în special în cazul elevilor mici
sau  a  celor  cu  dizabilități.  Copiii  cu  dizabilități,  în  special  cu  dizabilități  senzoriale  și
intelectuale sau cu dificultăți de învățare, au cele mai puține șanse de a beneficia de soluțiile
oferite  de  învățământul  la  distanță.  Învăţământul  la  distanță  nu  doar  necesită  acces  la
echipament  adecvat  pentru  tehnologii  informaţionale  (IT)  și  conexiune  la  internet,
disponibilitatea cărților și a altor materiale de învățare adaptate, dar și acces la dispozitive de
asistență sau curriculumuri adaptate pentru a permite participarea elevilor cu dizabilități  și
pentru a face față necesităţilor lor de învățare.

În această perioadă, în mod virtual, am fost prezenți în fiecare casă, familie, în fiecare
zi:  analizați,  caracterizați,  criticați,  lăudați,  interogați  etc.  În  timpul  perioadei  pandemiei
COVID-19,  a  fost  evidentă  tendința  de  urgentarea  a  utilizării  TIC  pentru  a  asigura
continuitatea învățării, existând o serie de factori obiectivi și subiectivi. 

Evaluarea calitativă necesită mai multă atenție, deoarece obiectivul este de a implica,
motiva și sprijini elevii în procesul de învățare în această perioadă. Continuitatea învățării la
distanță necesită  dispoziţii  speciale  care trebuie să permită:  1) elevilor,  2) profesorilor,  3)
familiilor, 4) sistemului de învățământ:

1)  să  beneficieze  de  resurse  de  predare  și  învățare  bine  gândite,  calitative  și
accesibile, sprijin social și emoțional, cum ar fi încredere și înţelegere din partea
profesorilor și părinților;

2) să sprijine elevii în acumularea, dezvoltarea și aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor,
atitudinilor  și  comportamentelor  lor,  toate  având  la  bază  valori,  precum  cele
referitoare  la  deprinderile  de  viaţă,  comportamentele  sigure  și  sănătoase,
angajamentul și participarea civică, dezvoltarea durabilă;

3) să contribuie la procesul de învățare a copiilor lor prin sprijin, încurajare;
4)  să se adapteze noilor cerințe prin revizuirea prevederilor și cerințelor de învățare și

întreprinderea măsurilor de reglementare necesare.
Învăţănd la distanță, chiar și acolo unde este ușor accesibil, nu avem aceleași rezultate

ca  și  în  cazul  învăţământului  „față  în  față”.  Interacțiunea  profesor-elev  și  comentariile
profesorului pentru elevi sunt limitate, fapt care face aproape imposibilă aplicarea abordării
învățării centrate pe elev. 

Scopul evaluărilor interne sunt centrate nu pe dorința de a măsura progresul elevilor,
ci, mai degrabă, pe dorința de a-i ajuta pe părinți și pe profesori să-și formeze competența de a



acorda sprijin celor care au rămas în urmă. Lipsa acestor informaţii  poate avea consecințe
negative  de  lungă  durată  pentru  elevi.  Practicarea  învățământului  la  distanță  reprezintă  o
provocare  din punctul  de  vedere  al  organizării  și  gestionării  timpului,  al  organizării  unor
elemente greu de controlat pentru elevi, dar și pentru profesori. Presiunea învățământului la
distanță este mare din cauza complexității  și multitudinii  sarcinilor  primite  zilnic  de către
elevi. 

Copiii din mediul rural, unde accesul la internet și, în special, accesul la conexiunea pe
bandă largă este mai limitat decât în mediul urban, reprezintă un alt grup vulnerabil. Familiile
din mediul rural cu mai mult de un copil, și în special cele cu câțiva copii încadrați în mediul
școlar, sunt, de asemenea,  mai afectate  decât familiile din mediul urban, deoarece acestea
cheltuie mai puțin pentru mijloacele de comunicare (telefon și internet), au mai puține venituri
disponibile și este puțin probabil să aibă acces la dispozitive IT multiple. Aceasta însemnă că
elevii nu au posibilitate să urmărească lecțiile simultan, să își facă temele sau să interacționeze
în mod regulat cu profesorii lor. 

După cum am observat în perioada crizei  actuale,  recurgerea la mijloacele  digitale
poate determina profesorii, elevii și părinții să se simtă supraîncărcați, confuzi și stresați, fapt
care poate  cauza  mai  multe  probleme de sănătate  mintală,  un nivel  ridicat  al  violenței  în
familie. Elevii pot fi supraîncărcați cu teme, cărora ei și familiile lor nu le pot face față. Pentru
părinți, neșcolarizarea copiilor contribuie la sporirea nivelului de stres, atât din cauza faptului
că ei nu pot asigura copiilor lor sprijinul necesar pentru învățare, cât și a luptei pentru a stabili
un echilibru între dificultățile cauzate de lucrul la distanță, confruntarea cu pierderea locului
de muncă și activitățile  de îngrijire  permanentă.  Cei mai  mulți  copii  și părinți  s-au simțit
stresați  și  deconectați  de  la  sursele  lor  obișnuite  de  sprijin  și  incapabili  să  organizeze
activitățile de învățare și relaxare la domiciliu. Părinții care lucrează nu au putut să își ajute
copiii să reducă nivelul lor de stres, întrucât ei înșiși se confruntau cu situații stresante, fiind
nevoiți să gestioneze activitățile de lucru și îngrijire a copiilor.

Dialogul online a devenit o problemă majoră în cadrul învățământului la distanță Mai
mult  decât  atât,  schimbările  provocate  de  COVID-19  pot  cauza  diferenţierea  rezultatelor
învățării  pentru  elevi  în  funcţie  de  accesul  și  abilitatea  de  continuare  a  procesului  de
învăţământ de la distanță. De exemplu, evaluarea elevilor la diferite etape, printre care:

a) comentarii imediate, relevante și constructive pentru elevi;
b) evaluarea formativă bazată pe observații, interacțiuni, discuţii de grup, chestionare

strategice, proiecte creative și alte sarcini stimulative de evaluare a elevilor; 
c) evaluarea cu note;
d) evaluările sumative, precum sunt testele, examenele la sfârșit de an. 
Audierea reprezintă una dintre cele mai actuale teme în didactica modernă de predare a

limbilor nematerne,  deoarece fără audiere nu este posibil actul de vorbire. În primul rând,
audierea învaţă elevii să asculte atent limba vorbită, educă o cultură a audierii nu numai într-o
limbă  străină,  dar  şi  la  studierea  altor  discipline.  În  al  doilea  rând,  audierea  facilitează
însuşirea  vorbirii,  citirii  şi  scrisului.  Dacă elevul  înţelege  limba după auz,  el  va putea cu
uşurinţă să înţeleagă limba scrisă, adică, să decodeze ceea ce el vede. Din aceste considerente,
audierea se consideră superioară celorlalte activităţi de vorbire.

Conform cercetătoarei N. Eluhina [3], valoarea receptării după auz a textelor depinde
de  lipsa  zgomotului,  de  calitatea  înregistrării,  de  un  tempou  adecvat  al  vorbitorului
(recomandând  un  tempou  mediu,  cu  pauze  între  propoziţii),  mimică,  gesturi,  mişcarea
buzelor, contactul ochilor, dicţie, timbrul vocii, pauze, articulaţia adecvată, diferite accente şi
chiar  o  pronunţare  dialectală  etc.  Un  factor  important  care  determină  calitatea  receptării
informaţiei este decizia corectă cu privire la prezentarea repetată a aceluiaşi text.

În  ajutorul  învățătorului  și  a  bunei  dispoziții  a  elevului,  pentru  eficientizarea
procesului de instruire și de evaluare este necesară prezența unor manuale care să fie însoțite



și de suport audio. Eficiența unor astfel de materiale a fost demonstrată de folosirea lor în
timpul lecțiilor de limba și literatura ucraineană în învățământul primar din școlile cu predarea
în limba română din Ucraina [4, 5, 6, 7]. 

Am încercat  să  atragem  atenția  asupra  importanței  educației  la  orele  de  limbă  și
literatură maternă nu numai prin operele literare, dar și prin combinarea softurilor muzicale
care  se  regăsesc  în  mediul  muzical  profesional  și  se  pot  importa  şi  adapta  la  nivelul
activităţilor  de  educaţie  literar-muzicală.  Astfel,  elevii  au  acces  la  audiere  pe  calculator,
telefon  etc.,  deşi  nivelul  competenţelor  lor  muzicale  sau  nivelul  cunoştinţelor  de  teorie
muzicală este redus. 

Cu scopul de a însuși mai repede și în mod voluntar materialul, de a satisface dorințele
elevilor pentru limbă și literatură prin muzică, este necesar ca tehnologiile multimedia să fie
aplicate  la  orele  de limbă  și  literatură.  Elevii  sunt  dispuși  să  însușescă  mai  repede unele
cuvinte, îmbinări de cuvinte, denumiri, termeni, așezări geografice etc., în special prin muzica
ce-i înconjoară, prin muzica propusă tematic, pe care o interpretează anumiţi cântăreţi, vedete,
formaţii muzicale, cât și prin melodii interpretate de unii elevi. Ei sunt familiarizați cu diferite
formaţii care interpretează anumite genuri de muzică, de diferite stiluri şi curente muzicale
(muzică populară, pop, muzică rock, clasică, electronică etc.) 

Elevii  pot  asculta  ore  în  şir,  fiind  atraşi  de  textele  literare,  de cântecele  preferate.
Astfel, ei încep să-și dezvolte interesul specific pentru artă. Ei consideră că în afara şcolii ei
pot intra în contact cu un domeniu muzical mai interesant decât cel propus de învățător, de
profesor. Unul dintre cele mai mari avantaje ale utilizării tehnologiilor multimedia în educaţia
literar-muzicală este posibilitatea de a combina funcţia audio-vizuală, specifică televiziunii,
cu funcţia interactivă a calculatoarelor, care poate ajuta elevul să participe activ la orele de
limbă și literatură, de muzică, să înţeleagă muzica audiată/vizualizată, să o perceapă şi să o
aprecieze adecvat.

Trebuie totuși să recunoaștem că la capitolul citit-scris am rămas cu totul în urmă. Este
cunoscut  faptul  că  structura  activităţilor  de  formare  a  citit-scrisului  include  în  sine  două
componente:  cititul  şi  scrisul.  În psihopedagogie  vârsta şcolară este  numită  vârsta marilor
achiziţii. Pentru a însuşi tehnica scrierii, elevii trebuie să atingă un anumit nivel de dezvoltare
psihofiziologică care, pe lângă capacităţile motrice,  implică gândirea, memoria,  perceperea
spaţială  a  obiectelor  [8].  Activitățile  sistematice,  îndreptate  către  antrenarea  mişcărilor
degetelor stimulează dezvoltarea vorbirii, fiind considerate a fi un mijloc puternic pentru a
spori capacitatea emisferelor creierului. Astfel, se îmbunătăţeşte atenţia, memoria, perceperea
auditivă, perceperea vizuală, se perfecţionează procesele psihice, uşurându-le viitorilor şcolari
însușirea deprinderilor grafice. Centrul dezvoltării motricităţii fine în creierul uman este situat
lângă centrul responsabil de vorbirea activă. Dacă vom stimula activ unul dintre aceste centre,
atunci îl activăm şi pe celălalt  [9]. Evident,  formarea unor astfel  de abilităţi  nu reprezintă
unicul factor care determină dezvoltarea vorbirii. 

Este important ca elevii să înveţe să ţină corect creionul, pixul, să-şi dezvolte abilităţile
motorii fine, să respecte regulile acurateţei şi poziţia corectă a corpului în timpul scrierii [10].

Odată  cu nesiguranța și imprevizibilitatea duratei pandemiei, stresul poate, la rândul
lui, să aibă consecințe și în afara procesului de învățământ. Acest lucru este adevărat nu doar
pentru elevi,  ci  și  pentru profesori,  părinți  sau alți  membri  ai  familiei.  O altă  problemă o
constituie  accesul  inegal  la  învățarea  de la  distanță,  precum și faptul  că unii  elevi  rămân
singuri acasă. Acesta este un grup ale cărui necesități sunt în mod special dificil de satisfăcut
prin intermediul programelor la distanță, fiind supuși astfel unui risc și mai mare de excludere
din procesul educațional. 

Cauza este că, pe lângă profesori instruiți și cadre didactice de sprijin, curriculum și
metode  de  predare  adaptate  necesităților  specifice,  acești  copii  au  nevoie  de  acces  la
tehnologii și dispozitive de asistare speciale. Pe lângă acestea, acești elevi au, de asemenea,



nevoie de acces  continuu la  programe de reabilitare  care,  la  fel,  sunt limitate  în perioada
COVID-19.  Mai  sunt  și  dificultăți  pentru  copiii  cu  dizabilități  intelectuale  și  psiho-
emoționale, deoarece este mult mai complicată asigurarea sprijinului necesar pentru învățare
acestora de la distanță.

Concluzie 
Închiderea școlilor cauzată de COVID-19 tinde să afecteze nu doar învățarea, dar și

alte aspecte sociale precum sănătatea mintală,  violența sau inegalitățile sociale pronunțate.
Educația tradițională trebuie nu doar să fie adaptată și reformată, ci să cuprindă oportunitățile
de inovare și astfel să devină mai deschisă pentru a răspunde cerințelor actuale ale copiilor,
tinerilor, inclusiv celor din grupurile vulnerabile și membrilor societății pe larg. 

Trebuie  să  ne  concentrăm eforturile  asupra construcției  unui  sistem de învățământ
rezistent pentru viitor. Aceasta presupune un sistem ce nu este doar mai robust și mai bine
echipat pentru a face față potențialelor crize noi, dar și mai flexibil și mai agil, oferind astfel o
gamă mai largă de modalități și tehnologii alternative de învățare pentru toți elevii, astfel încât
studiile să aibă loc în medii sigure, cu sprijin corespunzător pentru învățarea și bunăstarea lor.

Pentru  mulți  elevi  anul  școlar  s-a  încheiat  la  începutul  lunii  martie  2020,  ceea  ce
înseamnă că părți importante ale programelor lor de învățare planificate anterior nu au mai
fost finalizate. Mulți elevi nu vor mai putea să recupereze ceea ce n-au dovedit să studieze.
Putem spune că golul lăsat de COVID-19 în procesul de învățare și în dezvoltarea a copiilor
nu va fi niciodată acoperit.
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TESTIMONIALE 

 

 

Doamnă director, Elena-Manuela David, apreciez inițiativa dumneavoastră, a 

echipei de la CCD. Suceava, de a propune o temă de actualitate, cu referire la experiența trăită 

și acumulată în perioada de învățământ online. 

Domnul profesor universitar Ion-Ovidiu PÂNIȘOARĂ ne-a prezentat o perspectivă a 

ceea ce urmează, adică revenirea elevilor la școală și în sfârșit reluarea activităților didactice 

față în față. Este adevărat că am traversat o perioada dificilă, nu doar pentru elevi ci si pentru 

noi cadrele didactice, în care am depins în totalitate de tehnologie iar reușita/eficiența lecțiilor 

a depins în mare măsură de factori independenți de noi și puțin influențabili cum ar fi 

conexiunea la internet. Profesorii debutanți prezenți beneficiază alături de noi, cei cu 

experiență, de îndrumări valoroase și consiliere privind relația profesor-elev și managementul 

claselor de elevi care timp de 3 luni au participat la activitățile didactice de acasă. Avem mult 

de lucru, o vom lua încet, pas cu pas, respectând îndemnul domnului profesor de a parcurge o 

ascensiune gradată cu multă răbdare și responsabilitate ajutându-i pe toți să reușească și în 

mod special pe cei din clasele terminale la examenele naționale.Nevoia de comunicare 

eficientă și dorința de a participa la alte sesiuni de comunicări științifice coincide cu dorința 

noastră de a reveni la viața normală, fără atâtea restricții și condiționări. 

 

 

prof. Carmen Cristina Sima 

insp. școlar ISJ.Suceava 

 

 

Vîntur Tatiana: Sunt sesiuni extraordinare! 

Ceredeev Daniela: Dialogurile - o inepuizabilă sursă de inspirație și o continuă invitație la 

introspecție! Recunoștință! 

Sima Carmen Cristina: Mulțumim domnule profesor! 

Gabriela Ariton: Și eu mă bucur de aceste dialoguri pedagogice din care învăț mereu lucruri 

valoroase! Vă mulțumesc frumos, domnule profesor! 

Badaluta Cristina: Vă mulțumim că împărtășiți cu noi din experința dumneavoastră! 

Elena Balan: Mulțumim mult! 

Vîntur Tatiana: Mulțumim pentru mesajul realist! 

Iordache Anca Paraschiva: ”Singurul lucru constant în viață este schimbarea”. Mulțumim! 

Vintilă Isabel: Felicitări colegilor de la Casa Corpului Didactic Suceava pentru inițiativa utilă 

și profesionistă. Mulțumim domnului prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară pentru intervenția 

domniei sale. Mulțumim domnului inspector general prof. Grigore Bocamci pentru cuvintele 

frumoase. 

Elena - Manuela David: EXCELENTĂ observație! Focusarea pe aplicarea la clasă! Punerea 

în evidență a rezultatelor! Super 

Pavelescu Maria: vă așteptăm la CJRAE la consiliere… 

Brîndușa Grijincu: Pandemia ne-a ajutat să deținem abilități tehnice și să accesăm 

nenumărate resurse educaționale, dar așa cum spune și domnul Pânișoară din punct de vedere 

socioemoțional toată lumea a avut de suferit. 

Ceredeev Daniela: Să arătăm lumii senzaționalul pozitiv! 

Nemitanu Emilia: Felicitări!!! 

Cecilia Sburlea: Discursuri pline de învățăminte! Mulțumim pentru o reală consiliere! 

Felicitări! 

Tihoniuc Nicolae: Prezentări valoroase! 



Marcel Colibaba: Asumarea limitelor de către toți participanții la actul educațional. 

Elena Manuela David: Eu zic că e un moment fantastic pentru a regândi, pentru a aduce o 

viziune nouă în arhitectura educației, pentru a ne implica, pentru a ne pune noi în valoare 

abilitățile pentru viață, pentru a fi modele și mentori pentru viitoarele generații de educatori, 

învățători și profesori! 

Aura Comorasu: Vă mulțumesc pentru frumoasele prezentări! 

Aura Comorasu: Mă bucur că mă aflu aici! Felicitări pentru inițiativă! 

Anamaria23: Felicitări pentru această sesiune de comunicări! 

Livia Biltan: Mulțumim!!! Felicitări!!! 

Gabriela Galatanu: Mulțumim!!! 

Victorița Cojocaru: Mulțumim pentru această sesiune de comunicări! Felicitări tuturor! 

Ștefură Anna: Contează și cu cine călătorim! 

Pavelescu Maria: Mulțumim foarte mult doamnei director David pentru această oportunitate! 

Pavelescu Maria: Este un regal și pentru mine această întâlnire 

Marilena Mocanu: Mulțumesc pentru cuvintele minunate!Dacă azi nu aș fi fost aici, aș fi 

pierdut mult. Respect! 

Olenici Luiza. Mulțumesc cu recunoștință pentru îndemnurile pline de înțelepciune ale 

domnului profesor Ovidiu Pânișoară! Mă simt de parcă mă aflu în fața unui maestru tibetan al 

învățământului 

Loredana Pascal: O bucurie ziua de azi! Timp petrecut cu rost! Cu deosebit tact, dumnealui 

ne-a ”pregătit” pentru provocările care ne așteaptă de luni (deși cu toții știm că elevii și 

învățarea nu mai sunt la fel). Mulțumim! Felicitări organizatorilor! Multă sănătate tuturor! 

Daniela Argatu: în Luna stării de bine a profesorului 

Sorin Gafencu: Am stabilit coordonatele învățării socio-emoționale pentru elevul interesat, 

creativ și adaptabil. Am esențializat: reevaluarea proprie, reînvățare, redeschidere, recuperare, 

relționare, recalibrare, relaționare. Și multă răbdare pentru că suntem călători de cursă lungă. 

Noi și iarăși noi. Activitate deosebită. Mulțumim pentru ținuta evenimentului și pentru 

speranța revenirii la normalitate. 

Sanda-Mariana Turturean: Mulțumim foarte mult, domnule profesor Pânișoară pentru 

minunata prestație de azi și gândurile transmise. Mulțumim domnilor inspectori! Felicitări 

organizatorilor! 

Elena Balan: Mulțumim pentru timpul acordat! Multă sănătate tuturor! 

Ștefură Anna: Elevii și învățarea nu mai sunt la fel. Noi trebuie să căutăm resurse de-ai 

motiva, de-ai atrage ca parteneri! 

Lăcrămioara Clucerescu: Subscriu acestei luni a stării de bine a profesorilor și mii de 

mulțumiri organizatorilor și… nu în ultimul rând domnului profesor Pânișoară. 

Gabriela Juverdeanu: Sincer, la această Conferință științifică, cel mai bine s-a simțit căldura 

din spatele cuvintelor, dragul de a transmite informații și bucuria de a fi împreună, chiar și 

online! Felicitări calde atât vorbitorilor cât și organizatorilor! Respect, stimați colegi! 

Mirabela Cobzariu: Mulțumim pentru această deosebită conferință prin care ați reușit să 

revigorați și să motivați și mai mult menirea noastră de dascăli. Sănătate! 

Ungureanu Mihaela: Mulțumim pentru informațiile dăruite! Felicitări organizatorilor și 

succes pe mai departe! 

Dana Zup: Echilibrul este cuvântul cheie pentru tot ceea ce urmează, așa cum ați sugerat 

domnule profesor. 

Olari Cristina: O întâlnire cu adevărat fructuasă! Mulțumim pentru oportunitate! 

Școala Gimnazială nr. 3 Suceava: d-na director David, progresul e și o performanță în sine. 

Mie personal mi-ați demonstrat-o prin specificul activităților demarate la CCD Suceava. 

Felicitări! 

Mihaela Carmen Plăcintă: Mulțumesc pentru interesantele cuvinte adresate! 



Busuioc Daniela: vă mulțumim, nimic nu se poate face fără educație! 

Rodica Ripan: Mulțumimfrumos epentru informații, inspirație și motivație! 

Ceredeev Daniela: Numele doamnei Manuela David e sinonim cu ”schimbă lume și o face 

mai curajoasă și mai bună”. Mulțumeeeeeesc! 

Badaluta Cristina: Mulțumim frumos! Sper să fiu un profesor - piedestal pentru elevii mei. 

Ștefură Anna: Mulțumim echipei CCD pentru aceste experiențe frumoase! 

Tihoniuc Nicolae: Mulțumesc pentru experiențele educaționale împătrășite! 

Olenici Luiza: Mulțumim doamnei Manuela David pentru oportunitatea de a participa la 

această conferință! 

Ceredeev Daniela: Mulțumiri repetate, Dana! pentru toate-toate. 

Cecilia Sburlea: Mulțumim pentru informații și oportunitate! 

Irina Biciușcă: Mulțumim, doamna inspector Tatiana Vîntur! Sunteți un model și un mentor 

veritabil!!! 

Gabriela Ariton: Felicitări, doamna inspector, pentru experiențele frumoase îmărtășite! 

Tatiana Vîntur: Este o ilustrare a muncii dumneavoastră! 

Sanda Maria Turturean: Mulțumim tuturor celor implicați, organizatorilor, domnilor 

inspectori, celor care ne-au împărtășit experinețele dumnealor! Felicitări! 

Loredana Săndulescu: Felicitări tuturor celor implicați, felicitări colegei, prietenei mele 

Marinela, toate materialele sunt benefice și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa! 

Bădăluță Cristina: Mulțumim tuturor celor implicați în această sesiune online! Felicitări 

prezentatorilor și organizatorilor pentru experiența valoroasă împărtășită! 

Vîntur Tatiana: Felicitări pentru clasificarea acestor instrumente din domeniul virtual și 

pentru prezentarea lor. 

Sanda Mariana Turturean: Foarte interesante prezentările și din partea domnului profesor 

Viu și a domnului profesor Ilincăi! Mulțumim! Felicitări! Un eveniment extraordinar, mă 

bucur că sunt prezentă! 

Vîntur Tatiana: Felicitări pentru reușita acestui eveniment de învățare și formare continuă! 

Brîndușa Grijincu: Ne-am încărcat bateriile din nou alături de dumneavoastră. 

Lamasanu Eniko: Mulțumesc pentru privilegiul de a avea accesul la aceste surse de 

informare și inspirație! Felicitări organizatorilor! Felicitări pentru prezentări - toate foarte 

interesante, utile, cu caracter aplicativ! 

Mihaela Carmen Plăcintă: Mulțumesc organizatorilor! Felicitări! 

Ungureanu Nastia: Mulțumim pentru prezentările interesante! Succes în continuare! 

Sima Carmen: Felicitări pentru organizare și lucrările prezentate. Sănătate tuturor! 

Gabriela Slincu: Felicitări organizatorilor! A fost o activitate frumoasă și interesantă! Vă 

mulțumim! 

Gabriela Ariton: Felicitări pentru întâlnirea valoroasă pe care ați organizat-o! Vă mulțumesc 

frumos! 

Tihoniuc Nicolae: Mulțumesc pentru resursele educaționale oferite! 

Simona Penciuc: Felicitări și mulțumiri pentru organizarea aceasta extraordinară! 

Mirabela Cobzariu: Felicitări pentru eveniment! Mulțumim! 
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	Boghean Florin, Dezvoltarea sistemului de control managerial -soluția pentru o guvernanță eficientă,Ed Didactică și Pedagogică,București, 2014;
	Instrucțiunea MEN nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
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	Proiect WebQuest – Vizităm Bucovina online
	Etapa I - Introducerea
	Etapa II – Sarcina de lucru
	Elevii sunt împărțiți în 4 grupe și se stabilește un lider unde ei trebuie să își folosească cunoștințele de la unele module de specialitate pentru a descoperi această frumoasă zonă. Fiecare lider va ține evidența cercetărilor pe o fișă. Este necesar să aveți schițate noțiunile specifice sarcinilor voastre de lucru și cel puțin un exemplu.
	Echipa 1 va căuta noțiuni legate de potențialul turistic natural.
	Echipa 2 va cerceta noțiuni legate de edificiile religioase.
	Echipa 3 va căuta noțiuni legate de obiectivele culturale.
	Echipa 4 va căuta noțiuni legate de portul popular din Bucovina.
	La sfârșit, toate cele patru echipe, își vor folosi cunoștințele și vor lucra împreună pentru împărtăși cunoștințele.
	Clasa este grupată în patru echipe de câte 6 elevi, fiecare având acces la internet pentru a lucra platforma de classroom.google.com. Elevii lucrează împreună pentru a rezolva activitatea atribuită, folosind diferite mijloace moderne pentru a comunica. La finalul activității încarcă răspunsurile finale pe platforma classroom, urmând să realizăm un video zoom cu liderii echipelor, care la rândul lor să transmită noile informații echipei care o reprezintă .
	Etapa V - Evaluarea
	Nivel
	Insuficient
	Suficient
	Bine
	Foarte bine
	Punctaj
	Partajarea informației
	Nu există schimb de informații între membrii echipei.
	Are loc un schimb de informații între elevii, ocazional.
	Există schimburi de informații eficiente pentru rezolvarea sarcinii de lucru.
	Schimburile de informație sunt foarte bune, fiind relevante.
	Lucrul în echipă/
	cooperarea
	Nu dorește să realizeze sarcina în cadrul echipei.
	Cooperează puțin, având nevoie de îndrumare.
	Cooperează doar cu anumiți colegi din echipă.
	Cooperează cu toți membrii echipei.
	Cercetarea
	Grupul nu a cercetat toate sursele date și nu a accesat toate site-urile și link-urile distribuite.
	Grupul a făcut puține cercetări asupra temei distribuite.
	Grupul a făcut câteva cercetări asupra temei distribuite.
	Grupul s-a ocupat intens de tema dată, accesât toate link-urile și site-urile distribuite.
	Terminologia științifică și notațiile
	Nu au folosit terminologia necesară.
	Au folosit terminologia și notațiile cerute, dar unele răspunsuri nu sunt înțelese.
	Au folosit terminologia și notațiile corect, fiind destul de ușor de înțeles răspunsurile.
	Au folosit terminologia și notațiile corect, fiind ușor de înțeles ce au dorit să răspundă.
	Prezentarea proiectului
	Nu prezintă în totalitate proiectul.
	Realizează proiectul, dar nu prezintă utilitatea acestuia.
	Realizează proiectul, având mici greșeli.
	Realizează în totalitate proiectul corect.
	Participarea la discuția finală, online
	Au participat 30% din membrii echipei
	Au participat
	50% din membrii echipei
	Au participat 75% din membrii echipei
	Au participat 100% din membrii echipei
	Etapa VI – Concluzii
	Obiectivele au fost atinse cu ajutorul diferitelor pagini de Internet și sunt importante să le cunoașteți fiind din zona unde locuiți și fiind importante pentru România.
	Posibilitatea de accesa și de a opera cu informații de pe Internet, le permite elevilor să învețe să descopere singuri anumite noțiuni, să comunice și să coopereze între ei. Au avut posibilitatea să adune informațiile cerute în fișa de lucru, familiarizându-se cu o nouă metodă modernă și actuală de învățare. Utilizarea acestei metode le trezește intereseul spre cunoaștere, rolul cadrului didactic devine mai important, întrucât el propune strategiile didactice, monitorizează activitatea elevilor, evaluează procesul de învățare. La finalul acestei metode o să aplicam un chestionar on-line despre cunoștințele dobândite.
	CUNOAȘTEREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI-
	FACTOR AL PROGRESULUI ȘCOLAR
	Prof. înv. primar Lucica Elena Lungu
	Liceul Tehnologic “Nicanor Moroşan” – Pârteştii de Jos
	http://ipts.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eLearning.html
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	Anexa 1
	Lista comorilor
	Matematica- cântec
	Am crezut că matematica e grea,
	Dar la şcoală am aflat că nu-i aşa,
	Ne jucăm şi desenăm,
	Ne gândim şi calculăm,
	Taina matematicii o dezlegăm.
	Matematica-i frumoasă şi-o îndrăgeşti,
	Când aduni, când faci probleme, socoteşti.
	Am văzut că-i mai uşor şi în calcule ai spor,
	Când înveţi cu mult temei,
	Dragii mei!
	Iar la urmă, se-nţelege,
	Uite-aşa!
	Roadele le vom culege,
	Chiar aşa!
	Le dorim cât mai bogate,
	După muncă şi răsplată / bis
	Chiar aşa!

	I. Instrumente de bază:
	Instrumente digitale necesare in program:
	a)Aplicatia Meet - Cum facem o lecție video live cu Meet și profităm la maxim de extensiile Chrome pentru Meet?
	II.Utilizarea Google Meet
	Google Meet - este o aplicație din Google Suite ce permite desfășurarea unei întâlniri online, în direct, cu până la 250 de participanți. Participanții (elevii) nu au nevoie de adresă de gmail.com - se pot conecta online doar accesând un link pe care îl puneți la dispoziție dvs. ca profesori online.
	Dacă au o adresă de gmail sau o adresă ( …@online.ro) pe domeniul școlii dvs. îi puteți monitoriza și puteți accesa Classroom. (fără gmail nu se poate accessa Classroom). Inițiatorul întâlnirii online pe Google Meet are nevoie de adresă de gmail.com profesională - adică adresa de GSuite pe domeniul școlii - în cadrul clasei/școlii , adresa ”profesorinonline.ro”.
	Extensii Chrome pentru Meet, cu utilitate ridicată în învățământ :
	Link direct la Learning Designer ,
	Digitalizarea materialelor, Drive, Docs, Slides
	*WebPaint - este o extensie utilă pentru corectarea electronică "de mână" a lucrărilor de control, pentru conspecte, notițe, adnotări, sublinieri etc.
	*WebPaint si alte extensii Chrome utile: Tab Scissors, Tab Glue, Share/Add to Classroom si Save to Drive - extensii Chrome ce te pot ajuta să economisești timp atunci când predai online sau pregătești o lecție. Alte extensii pe care le-ai putea găsi interesante: OneClick Full Screenshot, Google Translate, Google Calendar, SmallPDF, Bitmoji, Ghiphy. Toate acestea și multe altele se găsesc in magazinul web al Chrome: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=en
	profesor Sanda -Mariana Turturean,
	director Şcoala Gimnazială Vereşti
	Când vine vorba de învățare, elevii sunt evaluați de către instituția de învățământ, pentru a analiza gradul lor de învățare, nivelul de înțelegere și progresul acestora.
	Evaluarea presupune obţinerea de informaţii privind prestaţia elevilor – abilităţi intelectuale, practice şi comportamentale, în comparaţie cu prestaţia anticipată prin obiectivele operaţionale, dar şi despre activitatea didactică a profesorului şi despre impactul şi eficienţa curiccumului. Aceste informaţii vor fi valorificate de cadrul didactic în vederea formulării unor aprecieri, evaluări şi notări obiective.
	Evaluarea poate fi : inițială ( predictivă), continuă (formativă) și cumulativă (sumativă).
	Evaluarea formativă, se referă la o varietate de proceduri de evaluare, care oferă informațiile necesare pentru ajustarea predării, în timpul procesului de învățare, având drept scop îmbunătățirea procesului de învățare.
	Este o parte a procesului de instruire, care este întreprins de profesor, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea și competența elevului, prin modificarea metodelor de predare și învățare.
	Evaluarea formativă este un instrument de evaluare, este „ca un termometru. Este ca atunci când faci supă și din când în când o guști, să vezi dacă mai adaugi sare sau dacă sunt fierte legumele”.
	Evaluarea sumativă este definită ca un standard pentru evaluarea învățării elevilor și are ca scop măsurarea competenței elevului, realizându-se numai la sfârșitul unității de învățare. Ea este o parte a procesului de clasificare care se acordă periodic participanților la educație, având rol de clasificare, ierarhizare și ,,accentuând inegalitatea dintre parteneri”.
	,,Aceasta, îi permite unui profesor, să certifice, în fața părinților, a societății, că un elev, a reușit, a dezvoltat, competențele necesare, a atins obiectivele cerute’’.
	Evaluarea sumativă este ,, un termometru mai mare. Supa va fi gustată de client. Adică tot ce ai pus tu, profesorul, în oală, este gustat de elev”.
	Diferența dintre evaluarea formativă și cea sumativă poate fi sintetizată astfel:
	Evaluarea formativă se referă la o varietate de proceduri de evaluare care oferă informațiile necesare, pentru rglarea predării, eventual modificarea metodelor și instrumentelor de predare.
	Evaluarea sumativă este definită ca un standard pentru evaluarea învățării elevilor.
	Evaluarea formativă este de natură diagnostică, în timp ce evaluarea sumativă este evaluativă.
	Evaluarea formativă are loc în mod continuu, saptămânal, lunar; cea sumativă la intervale specifice, care corespund de regulă, cu sfârșitul unei unități de învățare.
	Evaluarea formativă este realizată pentru a spori învățarea elevilor, în timp ce, evaluarea sumativă, este efectuată pentru a evalua performanța elevului.
	Evaluarea formativă este efectuată pentru a monitoriza învățarea elevilor, cea sumativă, urmărește evaluarea învățării elevilor.
	Atât în perioada învățării fizice cât și a învățării online am aplicat la clasă metode variate de evaluare: orală, teste, portofolii, proiecte, rezolvări de exerciții și probleme, unele dintre ele regăsindu-se pe platformele de învățare online.
	Am prezentat mai jos un test de evaluare sumativă la clasa a VII a, pentru unitatea de învățare -Substanțe din natură, test adaptat predării și evaluării online, care se regăsește pe platforma classroom a Școlii Gimnaziale Verești, fiind încărcat de fiecare elev și evaluat de către mine.
	La sfârșitul activității de evaluare, ,,gustând din supă’’, atât elevul, cât și eu, profesorul, am ajuns la aceeași concluzie: ,, supa este delicioasă”!
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