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Gândăcel        Măr       Vapor         Ghiocel 

 
Omida 

 
Materiale necesare: 

• Hârtie colorată; 

• Două obiecte rotunde pe post de sablon: unul mai mic si unul mai mare; 

• Foarfecă; 

• Lipici; 

• Creioane colorate; 
Pași: 

• Desenam cercuri mari, pe hârtii de aceeași culoare. 

• Desenăm cercuri mai mici pe hârtii de diferite culori. 

• Decupăm cercurile mari, apoi pe cele mici. 

• În mijlocul fiecărui cerc mare, lipim unul mai mic și colorat. 

• Lipim cercurile unul lângă altul, astfel încât, să obținem o omidă. 

• Desenăm picioare din hârtie colorata, le decupăm și apoi le lipim. 

• Un cerc îl lipim mai sus, îi facem ochi, gură și antene și opera de arta este gata. 
 

 
  

Georgiana DEGERATU  
Grădinița Pn Nr 7, Giurgiu 

ACTIVITĂȚI ACASĂ 

INSPE CTORATUL Ș COLAR JUDEȚE AN  G IURGIU  
CASA CORPULUI  DIDACTIC GIURGIU  

”ÎMPREUNĂ PENTRU O ȘCOALĂ MAI BUNĂ”  

S U P L I M E N T  E L E C T R O N I C  A L  R E V I S T E I  C A T E D R A  –  A U G U S T  2 0 2 0  

 

ACTIVITĂȚI ACASĂ 

FIȘĂ PE BAZĂ DE IMAGINI ÎNV. PREȘCOLAR 
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Starea de urgență, apoi starea de alertă au provocat un 
experiment social în domeniul educației. Forțați să rămânem 
în casă aproape trei luni, preșcolarii și educatorii s-au mutat 
în mediul online și au învățat să folosească diverse platforme digitale, în cazul nostru WhatsApp, pentru a comunica și a-și 
face teme . 

,,AVENTURA” grădinița de acasă a început cu următorul mesaj pe grupul grădiniței: ,,Tehnologia nu poate înlocui un 
zâmbet, o îmbrățisare, dar pentru că trăim astfel de vremuri, #STĂM ACASĂ”. 

 Știu că totul va fi bine și cât de curând ne vom revedea. Vă invit că 
începând de astăzi să formăm o echipă, copiii, dumneavoastră și eu. Îmi este 
dor de munca mea, de copii, de dumneavoastră, de gălăgie, agitație, de 
zâmbete inocente, de tot ce am avut până în 11 martie 2020. Conform ultimelor 
reglementări învățarea online este obligatorie. Cu toții am crescut cu expresia 
din bătrâni care spune că, ,,cei 7 ani de acasă” sunt oglinda educației primite în 
sânul familiei. În zilele acestea educația continuă să se facă în echipă, familie-
educatoare. Vreau să fim alături în acestă provocare, dragă părinte responsabil. 
Nu contează ora când cei mici vor vedea ceea ce le trimit, știu că mulți sunteți 
ocupați în timpul zilei. Aștept foto, înregistrări video...cum poate fiecare. 
Mulțumesc anticipat!” 

A sosit și sfârșitul anului școlar și întrebarea adresată părinților a fost: 
,,Cum vi s-au părut aceste luni de învățare online?” 

Veste pozitivă: preșcolarii și educatorii sunt capabili să se adapteze rapid 
la un mediu de comunicare nou.  

Vestea negativă: nu toată lumea este pregătită pentru învățarea online. 
Principalele impedimente sunt lipsa tabletelor, laptopurilor, imprimante, conexiunea la internet, lipsa cunoștințelor tehnice 
din partea unor părinți și timpul limitat al părinților. După trei luni de învățare forțată pe Internet, putem trage câteva concluzii 
și rămânem cu multe întrebări legate de eficacitatea învățării online și ce trebuie să facem dacă vom fi nevoiți să mai trecem 
printr-o astfel de situație. Copiii au înțeles necesitatea izolării, s-au plictisit uneori, s-au bucurat de timpul petrecut în sânul 

familiei, dar lipsa interacțiunii cu colegii a fost resimțită de toți.  
 Cristina Stancu este mama a două fetițe, cea mare, elevă în clasa I și cea mica, 

înscrisă în grupa mijlocie. ,, Da, e foarte adevărat că această perioadă a avut părți 
bune, dar și neajunsuri. Noi, ca și părinți, a trebuit să ne reorganizăm programul și să 
facem activitățile cu copiii în timpi care erau alocați altor treburi. Eu, ca părinte de doi 
școlari, a trebuit deseori să mă organizez foarte din scurt cum să fac cu transmiterea 
fișelor și activităților către fete. Acestea le-aș vedea ca neajunsuri. Și desigur faptul 
că minorii au stat în casă! Ca mari realizări pot să apreciez oportunitatea de a fi alături 
de copii și că Roberta și-a făcut fișele cu plăcere în mediul familial. Doamna 
educatoare, Robi și mai ales eu, ținem să vă mulțumim foarte mult pentru implicare, 
pentru varietatea activităților și pentru dedicare! Desigur că e trist că nu am avut 
serbarea de final de an, dar sperăm cu toții că ne vom întâlni cu bine și copiii se vor 
revedea cu plăcere în septembrie! Vacanță plăcută!” 

Pentru Georgeta Diniță, mama unui băiețel care urmează ca din toamnă să 
înceapă clasa pregatitoare, învățarea online alături de fiul său s-a produs mai greu la 
început, deoarece mai au o fetiță de 1 an: ,,Mulțumesc, pot spune, pentru aceste zile 
de grădiniță online, astfel copiii au avut mereu activități diferite ce le-au pus la 
încercare răbdarea, istețimea, iubirea pentru culori, forme și au învățat cu drag și 
multă competitivitate, cel puțin Edi a vrut sa facă tot și să fie mereu apreciat. Lucru 
care s-a întâmplat mereu și vă mulțumim. A fost și dificil câteodată din lipsa noastră, 
a părintilor, de timp, de atenție, dar am absolvit, cu toții cu brio această perioadă de 
grădiniță online! Vă mulțumim, vacanță plăcută!” 

Nu pentru toți părinții este la fel de facilă implicarea în educația copiilor, de 
acasă. Lecțiile online au însemnat mobilizarea unui părinte care lucra de acasă, în timp ce celălalt părinte era la serviciu 
toată ziua. Anemona Manache este o fetiță de 5 ani, care mai are și o surioară de 1 an. ,,Aceste luni de învățare online au 
fost o provocare atât pentru copii, cât și pentru părinți. A trebuit să ne organizăm și adaptăm acestui nou program și modului 
de lucru online. Ca minus aș spune: lipsa mediului colegial și a socializării, lipsa energiei specifice clasei de elevi, lipsa 
abilităților didactice specifice educatorului (părintele nu poate reprezenta niciodată un înlocuitor). Plusurile: susținerea 
necondiționată a doamnei educatoare, organizarea variată a activităților, claritate în exprimarea lor, feedback-ul primit 
online.Vă mulțumim doamna și sperăm sa ne revedem sănătoși, la clasă, din toamna. Vacanță plăcută!” 

,,# STĂM ACASĂ. DOAR ÎMPREUNĂ,  

CHIAR ȘI ÎN ONLINE, SUNTEM MAI PUTERNICI” ÎNV. PREȘCOLAR 

Marilena TRIFAN 
Școala Gimnazială Nr.1 Poenari 

 

Continuare în pagina 3 
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Cătălina Vătuiu este mama a trei copii, băiețel clasa I, un 
băiețel, Rareș, la grădiniță și o fetiță de trei ani: ,,Aceste luni 
au fost într-adevăr mai grele, față de zilele obișnuite, de 
școală. Mai ales la început, până ne-am acomodat cu ritmul 
acesta, dar ușor – ușor a fost bine. Copiii ar fi preferat să 
învețe alături de dumneavoastră și nu cu noi, părinții, acasă, 
dar din păcate, asta a fost situația. Mie personal mi-a făcut plăcere să mă ocup de piticul meu. Așa, mi-am amintit de zilele 
de școală, când eram de vârsta lui.” 

Lecțiile online sunt un instrument de învățare încă nou pentru majoritatea copiilor, educatorilor și părinților, pentru a 
putea trage concluzii referitoare la aplicarea unui astfel de model pe termen lung. Adevărul este că, în ceea ce privește 
învățământul preșcolar online, greul l-au dus părinții. 

Copiilor le este dor să se întoarcă în sala de grupă. Vor să-și revadă colegii, le lipsește interacțiunea. Indiferent cum 
va arăta școala viitorului, ȘCOALA va trebui să țină cont de nevoia umană elementară a dialogului, a interacțiunii sociale, 
pentru că școala e cu și despre copii.  

A fost un an cu multe provocări, pentru noi toți, părinți, copii și cadre didactice, dar împreună am avut parte de multe 
realizări și rezultatate pozitive.  

TOTUL VA FI BINE! 
 Anemona Manache, Tema :,, Insecte’’ 
 Rareș Vătuiu, Tema: ,,Legume timpurii’’ 

 
 

 
 

Din cauza pandemiei de COVID-19, școlile din România 
au fost închise, începând cu 11 martie. În perioada imediat 
următoare, școala a continuat acasă, în mediul online. 
Activitatea didactică s-a desfășurat în funcție de accesul la 
resurse proprii, al meu, dar și al familiilor elevilor mei. Pot 
spune că am fost într-o situație fericită pentru că toți cei 34 de elevi ai mei au posedat laptop/tabletă/telefon mobil și 
conexiune la internet. Fiind Stare de urgență, mulți dintre părinții elevilor au fost acasă și au putut oferi sprijin copiilor în 
accesarea lecțiilor și a resurselor de învățare pe care le-am oferit. 

În primele zile de școală online, educația la distanță a presupus utilizarea aplicațiilor de transmitere a mesajelor scrise 
sau a imaginilor pe WatsApp, pe Facebook în grupul clasei. Apoi, au început să apară platformele care au permis 
organizarea conținutului educațional într-un format dedicat acestui mod de interacțiuni în procesul educațional: moodle, 
Google Classroom sau platformele care au permis conferințe video cu un număr ridicat de utilizatori (Webex sau Zoom). 

Prima platformă pe care am descoperit-o cu elevii mei a fost Zoom. Aici, ne întâlneam zilnic și timp de 2 ore desfășuram 
activități instructiv-educative la MEM, CLR, MM, DP. Pe lângă activități obișnuite de predare-învățare am partajat cu elevii 
resurse educaționale deschise: filmulețe educative, prezentări ppt. La toate întâlnirile am utilizat manualele digitale ce se 
regăsesc pe www.manualedigitale.edu.ro. Pe Zoom am avut posibilitatea să văd toți elevii. Pe Zooom am inițiat o întâlnire 
cu părinții pentru a discuta despre problemele cu care ne confruntăm noi, elevi, părinți, cadru didactic, în învățarea online. 

Pentru elevii mei din clasa a II-a, zilnic am postat teme pe platforma www.edu24.ro . Elevii rezolvă temele propuse, le 
fotografiază și le postează la tema respectivă. Firește, primesc feed-back după corectarea fiecărei teme. Pe platforma 
www.edu24.ro se pot posta fișe de lucru, materiale didactice, dar se pot și elabora teste de evaluare, asemănătoare celor 
ce se pot realiza pe google forms. În prezent, în România, prin proiectul CRED, se încearcă realizarea unei biblioteci cu 
resurse educaționale deschise pe portalul digital.educred.ro.  

Voi prezenta câteva instrumente cu care am realizat resurse educaționale deschise și le-am utilizat cu succes în 
activitatea mea instructiv-educativă online. 

Rebusuri și cuvinte încrucișate. Cuvintele încrucișate stârnesc interesul tuturor. Putem realiza acestea cu 
Crossword Labb și Crossword puzzles, dar și pe www.didactic.ro. În Săptămâna ”Școala Altfel”, desfășurată în perioada 
pandemiei, le-am propus elevilor mai multe rebusuri realizate pe www.didactic.ro. 

https://www.didactic.ro/r/hgnh13. 
Padlet este o aplicație online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurință opiniile pe un subiect comun pe un 

”avizier” virtual. Peretele este o pagină web unde utilizatorii publică scurte mesaje conținând text, imagini, clipuri video sau 
legături. Am utilizat padletul pentru a realiza o expoziție cu lucrările elevilor în Școala Altfel, dar și la Dezvolare Personală. 
Elevii au realizat lucrările propuse, apoi le-au postat pe peretele padletului. 
https://padlet.com/lucica_ivan681/Bookmarks?fbclid=IwAR2MzkTbh1I2L7Zs52hZ706Jz94W6m4W-
T8wvIcl2WHK5vBeZqpJcGF_eGo 

https://padlet.com/lucica_ivan68/cd7j4e9i0v53 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI  

ÎN ȘCOALA ONLINE 

,,# STĂM ACASĂ. DOAR ÎMPREUNĂ,  

CHIAR ȘI ÎN ONLINE, SUNTEM MAI PUTERNICI” 

Marilena TRIFAN 
Școala Gimnazială Nr.1 Poenari 
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ÎNV. PREȘCOLAR 

ÎNV. PRIMAR 

prof. înv. primar Lucica IVAN,  
Școala Gimnazială ”Academician Marin Voiculescu”, Giurgiu 
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https://padlet.com/lucica_ivan68/u1lsghevwc9u 
Pe www.jigsawplanet.com, am realizat puzzle online. 

Elevii au fost dornici să realizeze aceste puzzle. Am inserat 
imaginea dorită care a stat la baza jocului, respectând o temă 

dată.https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=219ce0229b9d 
O altă aplicație folosită cu succes în rândul elevilor a fost chatter pix kids.Această aplicație i-a amuzat pe elevi. La 

ora de DP, au avut sarcina să se deseneze împreună cu cel mai bun prieten și apoi să-i spună ce semnifică pentru el 
prietenia lor. 
https://padlet.com/lucica_ivan68/b2z7qjxg556qeelm?fbclid=IwAR26QH9PYqTM5ENCTLyzH5RS0Euwc0rivaj-
8r5q4UGLMejOlAD0Bn78rEA 

Accesând diverse materiale didactice online, realizând materiale didactice variate online, am asigurat continuitatea în 
activitatea de educație și formare, elevii au ținut legătura cu școala, cu mediul educațional, parcurgând conținuturile 
prevăzute de programa școlară pentru clasa a II-a și și-au format competențele specifice vizate. 

Bibliografie consultată: 

• www.ec.europa.eu/education/resouces-and-tools/coronavirus-online-learning-resources-ro 
 

• www.pentruprieteni.com/aplicatii/23-de-unelte-gratuite-pentru-un-profesor-super-creativ-in-2020/ 

 

 
 

 
 

Denumirea și contextul activității de învățare: 
Observarea unor fenomene și procese, prin 

efectuarea unor experiențe simple, pentru evidențierea 
unor proprietăți ale apei și a utilizării acesteia, în diferite 
stări de agregare 

Clasa: a IV-a A 
Profesor pentru învățământul primar: Părpălea Carmen 
Disciplina: Științe ale naturii 
Unitatea de învățare: Corpuri, energie, lumină 
Titlul lecției: Despre apă: proprietăți și utilizări ale apei, în diferite stări de agregare 
Competența specifică vizată (în principal): 
1.1. Identificarea unor relații între corpuri, în cadrul unor fenomene și procese. 
Metode alese: ”Știu/Vreau să știu/Am învățat”, problematizarea, conversația euristică, experimentul, observația, 

exercițiul; 
Modalități de facilitare a implicării elevilor: individual și pe grupe; 
Resurse utilizate: laptop conectat la internet (Microsoft Teams, 24edu.ro), filme create și accesate de pe Youtube, 

o sticlă de plastic cu apă, două pahare transparente, patru cești, farfurii, cuburi de gheață în diverse forme, bomboane 
colorate, cuburi de zahăr, sticluțe cu sirop și zeamă de lămâie și alte materiale necesare experimentelor; 

Modalități de evaluare: orală, practică, exercițiu interactiv („Aventura picăturilor de apă”).  
Descrierea activității de învățare:  
Lecția s-a desfășurat pe TEAMS, pe canalul de Științe ale naturii, al clasei a IV-a A. 

  

INTEGRAREA INSTRUMENTELOR ONLINE  

ÎN LECȚIA LA DISTANȚĂ 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI  

ÎN ȘCOALA ONLINE 

prof. înv. primar Lucica IVAN,  
Școala Gimnazială ”Academician Marin Voiculescu”, Giurgiu 
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ÎNV. PRIMAR 

prof. înv. primar Carmen PĂRPĂLEA 
Școala Gimnazială Nr. 10, Giurgiu 
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După ce i-am salutat pe elevi și am văzut cât sunt de 
bucuroși și de nerăbdători să începem lecția, le-am captat 
atenția cu ajutorul unei animații, pe care am realizat-o cu 
aplicația Beneton Movie GIF 

(https://carmenparpalea.wordpress.com/2015/02/07/starile-de-agregare-ale-apei-animatie/) și pe care le-am partajat-
o. I-am întrebat apoi ce imagini s-au derulat și ce legătură cred ei că este între acestea. Am extras de la elevi răspunsul că 
sunt imagini ale apei, sub diferite forme, apoi i-am anunțat titlul noii lecții. 

Am folosit metoda ”Știu/Vreau să știu/Am învățat” și le-am cerut elevilor ca, după vizionarea unui film, ”Transformări 
ale stărilor de agregare ale apei” (pe care l-am realizat cu aplicația Movie Maker, l-am postat pe Youtube și l-am partajat 
cu sunet: https://www.youtube.com/watch?v=EDMguH4OYWk), să observe stările de agregare ale apei și să le noteze, 
împreună cu fenomenele prin care apa trece dintr-o stare în alta. Acestea sunt cunoștințe pe care elevii le au încă de anul 
trecut, de la lecțiile de Științe ale naturii, iar filmul i-a ajutat să și le amintească. Apoi am notat împreună, pe rând, la tabla 
albă pe care le-am partajat-o, ceea ce știu despre stările de agregare ale apei (”stare lichidă”, ”stare solidă” și ”stare 
gazoasă”) și despre fenomenele prin care aceasta trece dintr-o stare în alta (înghețare, topire, fierbere, condensare), la 
rubrica ”Știu”. I-am solicitat pe elevi să explice aceste fenomene, pe scurt. Folosind problematizarea și conversația 
euristică, elevii au concluzionat următoarele: trecerea apei dintr-o stare de agregare în alta este influențată de temperatură.  

La cea de-a doua rubrică, ”Vreau să știu”, elevii au notat ceea ce doresc să afle despre apă. Am ascultat și am citit 
răspunsurile scrise pe tabla albă și le-am spus că vor mai afla ce proprietăți are apa și ce întrebuințări are aceasta, în 
funcție de starea de agregare în care se află. 

Am solicitat elevii să realizeze experimente simple (metoda experimentului), având la dispoziție o fișă de lucru 
(partajată) și următoarele materiale, pe care i-am anunțat să le pregătească: o sticlă de jumătate de litru cu apă, două 
pahare transparente, patru cești mici, un cub de zahăr, puțin sirop de vișine și zeamă de la o lămâie.  

1. Fiecare elev a turnat apa dintr-o sticlă de jumătate de litru în două pahare mari, transparente, apoi în patru cești, 
mai mici, tot transparente. Elevii au analizat fiecare ceașcă și au notat caracteristicile apei. Au concluzionat că apa curge  
și își schimbă forma, după vasul în care este pusă (nu are formă proprie). 

2. Elevii au luat câte o ceașcă plină cu apă, pe care au observat-o, au mirosit-o și au gustat-o. Au constatat că apa 
nu are culoare, nu are miros și nici gust. Au scris observațiile făcute. 

3. Elevii au pus în ceștile cu apă fie o bomboană colorată, fie un cub de zahăr, fie sirop (de vișine), fie zeamă de 
lămâie. După ce au privit, au amestecat și au gustat din fiecare ceșcuță, au spus și au scris observațiile făcute: apa este 
transparentă (bomboana albastră/roșie/verde se vede foarte bine; după amestecare, apa din ceașcă s-a colorat în funcție 
de culoarea lichidului pus în pahar (sirop de vișine/zeamă de lămâie); după ce au gustat, au constatat că apa din ceașcă a 
devenit dulce (dacă au pus bomboană, zahăr sau sirop de vișine) sau acră (dacă au pus zeamă de lămâie). 

4. Le-am arătat elevilor forme în care se găsește apă în stare solidă (le-am ținut lângă mine, în lada frigorifică). Au 
avut sarcina să observe felul în care arată apa în stare solidă, după ce am scos-o din forme (formă de cub, de ursuleț, de 
stea, de rățușcă). Au notat că apa, în stare solidă, are formă proprie care se menține un timp și după ce scot gheața din 
forma în care a fost pusă.  

5. Am fiert, într-un fierbător, apă și am solicitat elevii să observe forma vaporilor de apă, apoi să scrie pe fișă 
observațiile cu privire la formă. 

La final, elevii au notat, atât la tabla albă, cât și la rubrica ”Am învățat” din caiet, proprietățile apei, descoperite chiar 
de ei (În stare lichidă, apa curge, nu are formă proprie, ia forma vasului în care este pusă, nu are gust, nu are miros, nu are 
culoare, este transparentă, este un bun dizolvant. În stare solidă, apa are forme fixe. În stare gazoasă, apa nu are formă 

proprie).  
Pentru a extrage informații cu privire la importanța apei și la utilizările acesteia, elevii au vizionat următorul film, partajat 

în acest scop, cu sunet: (https://www.youtube.com/watch?v=lf__kZniriE).  
Apoi le-am cerut să repete ceea ce au învățat despre importanța apei (Este o resursă naturală de o deosebită 

importanță, fiind numită și ”esența vieții”, necesară plantelor, animalelor și oamenilor, ca să trăiască. Este folosită pentru 
diverse treburi casnice: călcat rufe, spălat vase, haine, la toaletă, la duș, pentru transportul pe apă cu bărci/vapoare. 
Indiferent de starea de agregare în care se află, apa este indispensabilă vieții și trebuie să avem grijă să o economisim și 
să reducem cât mai mult poluarea).  
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Am apreciat pe tot parcursul activității răspunsurile 
elevilor și, ca temă, pe www.24edu.ro, i-am solicitat să 
completeze fraza: „Dacă aș fi apă, mi-ar plăcea să fiu în stare 
.... (solidă/lichidă/gazoasă), pentru că ...”.  

 
 Dintre toate răspunsurile primite, s-a remarcat răspunsul Crinei C.: „Dacă aș fi apă, mi-ar plăcea să fiu în stare lichidă, 

pentru că aș ajuta la creșterea florilor, i-aș ajuta pe oameni să-și potolească setea și să se spele...”. M-a făcut să zâmbesc 
și răspunsul lui Adrian Ț.: „Dacă aș fi apă, mi-ar plăcea să fiu în stare solidă, ca să fiu un cub de gheață drăguț”. 

De asemenea, le-am propus să rezolve exercițiul 1, 
de la pagina 32, din manualul digital de Științe ale naturii, 
de la editura Art, 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-
a/Stiinte%20ale%20naturii/Art/Partea%20II/, iar elevii au 
rezolvat cu plăcere, mai ales că au putut și să vadă fiecare, 
la final, răspunsurile corecte, exercițiul fiind interactiv. 

  
Instrumentele online utilizate pentru susținerea 

activității:  
- animație pe care am realizat-o cu aplicația Beneton 

Movie GIF 

(https://carmenparpalea.wordpress.com/2015/02/07/starile-de-agregare-ale-apei-animatie/); 
- film, ”Transformări ale stărilor de agregare ale apei”, pe care l-am realizat cu aplicația Movie Maker și pe care l-am 

postat pe youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EDMguH4OYWk;  
- film preluat de pe youtube: ”O resursă valoroasă (importanța apei)”: 

https://www.youtube.com/watch?v=lf__kZniriE.  
- manualul digital de Științe ale naturii, Editura Art, autor Nicolae Ploscariu: 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Stiinte%20ale%20naturii/Art/Partea%20II/ 
Extinderi/deschideri spre alte discipline: 
- legătura cu Matematica a fost realizată prin vizionarea filmului despre importanța apei, în care ni se arată procentul 

de apă din corpul uman sau de pe suprafața terestră; 
- legătura cu Geografia, prin vizionarea filmului despre importanța apei, în care se prezintă imagini ale globului 

pământesc, ale Europei, ale apelor curgătoare și stătătoare, ale apei în diferite stări de agregare; 
- legătura cu Muzica a fost realizată prin utilizarea, în filmul pe care l-am creat, ca fundal muzical, a muzicii lui Chris 

Spheeris, ”Rain” (https://www.youtube.com/watch?v=UAaRUmdlGL8); 
- legătura cu Limba engleză, prin denumirea cântecului și a autorului, prezentat ca fundal muzical pentru filmul realizat. 

Fișă de lucru – Proprietățile apei 

Nr. 
crt. 

Descrierea experimentului/exercițiului 

Observații privind apa în stare: 

lichidă solidă  gazoasă 

formă culoare miros gust transparență formă formă 

1 

Turnați apa din sticla de jumătate de litru în cele 
două pahare mari, apoi în patru cești, mai mici. 
Analizati fiecare ceșcuță și notati caracteristicile 
apei.  

     - - 

2 
Luați câte o ceașcă, turnați apă și priviți, mirosiți, 
gustați conținutul acesteia. Scrieți ce constatați cu 
privire la culoare, miros și gust.  

     - - 

3 

Puneți în fiecare ceașcă, în apă, o bomboană 
albastră/roșie/verde, un cub de zahăr, sirop de 
vișine, zeamă de lămâie. După ce veți privi, veți 
amesteca și veți gusta din fiecare ceașcă, veți 
spune și veți scrie observațiile făcute cu privire la 
transparență, culoare, miros, gust. 

     - - 

4 

Voi scoate, din câte o formă, apa în stare solidă și 
voi veți observa felul în care arată (forma). Notați 
observațiile cu privire la forma pe care o are apa în 
stare solidă.  

- - - - -  - 

5 

Priviți vaporii de apă care se ridică deasupra 
vasului care fierbe (voi fierbe în fața monitorului, în 
fierbător, puțină apă). Scrieți ce observați cu privire 
la forma acestora. 

- - - - - -  
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Ca urmare a eforturilor de optimizare a educaţiei la nivel 

european, din perspectiva adecvării școlii la caracteristicile 
pieţei muncii, un grup de lucru al C.E. a redactat și promovat 
în 2006 un document care își propune să ofere un „profil de 
formare european” structurat pe baza a opt competențe cheie:  

➢ comunicare în limba maternă; 

➢ comunicare în limbi străine; 

➢ competenţe matematice (A) și competențe de bază în știinţe și tehnologii (B);  

➢ competența digital; 

➢ a învăța să înveți;  

➢ competenţe sociale și civice; 

➢ spirit de inițiativă și antreprenoriat; 

 ➢ sensibilizare și exprimare culturală. 

 Competența digitală presupune utilizarea pe scară largă, dar și critică, a noilor tehnologii la locul de muncă, în timpul 
liber și pentru comunicare. Implică: utilizarea calculatorului pentru a accesa, evalua, stoca, produce, prezenta, schimba 
informație, precum și comunicarea și participarea în rețele prin intermediul internetului. 

Pentru dezvoltarea acestei competențe la elevi, am folosit diferite instrumente în orele de limba engleză în perioada 
predării- învățării-evaluării online. 

 
1. Manualul digital: avantaj caracterul interactiv 
 

 
În esență, manualul digital conține aceleași informații care se regăsesc și în manualul clasic, pe care le completează 

cu activități multimedia interactive (exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme și simulari), care au scopul de a 
facilita procesul de învățare. În zilele noastre, copiii sunt atrași, în mod inevitabil, de tehnologie, de universul digital care-
i înconjoară, cei mai mulți dintre ei întrând în contact, până în clasa I, cu o tabletă, cu un smartphone sau cu un 
calculator. În acest context, șansele ca elevii să fie mai încântați de un manual digital decât de un manual clasic sunt 
mai mari. 

Într-un manual digital, informația poate fi revizuită foarte ușor, astfel încât a învăța devine un lucru plăcut, manualul 
digital permițând un grad foarte ridicat de interactivitate cu elevul și dezvoltându-i creativitatea. 

Elevii pot să învețe noțiuni teoretice pe aplicații practice, care să îi ajute să înteleagă mai bine lecțiile și să le 
aprofundeze. 

Utilizând manualul digital, învățatul ar putea să nu mai reprezinte pentru elevi o obligație neplăcută, ci ar putea deveni 
distractiv și interactiv. 

2. YouTube – unul dintre cele mai populare site-uri din lume – este o resursă foarte bună pentru conținut video 
educațional care poate fi folosit cu succes la clasă oferind atât o bibliotecă de videoclipuri (peste 10 milioane de videoclipuri 
educaționale), cât și posibilitatea de a crea și edita videoclipuri proprii.  

Aceste site-uri sunt utile mai ales pentru clasele mici, unde învățarea limbii engleze este bazată pe joc, cântece, 
utilizarea imaginilor etc. 

 În predarea online am utilizat filmulețe de pe YouTube pentru introducerea vocabularului și exersarea cuvintelor noi 
cu ajutorul cântecelelor și exercițiilor interactive, care au fost foarte apreciate de elevii din ciclul primar. 
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3.  Platforma Express DigiBooks: 
- platforma este un mod inovator și motivațional de educare pentru toate varstele; 
- creează un mediu digital prietenos, pentru a consolida cunoștințele de listening, reading, speaking si writing; 
- elevii devin mai implicați în procesul educațional printr-o experiență de învățare minunată; 
- platforma este proiectată pentru a fi utilizată acasă, în cabinetul de limbi străine sau în mișcare. 
În perioada de școală online, editura Uniscan a pus gratuit la dispoziția profesorilor de limba engleză 10 coduri de cărți 

digitale (5 pentru primar si 5 pentru gimnaziu) de la Express Publishing, care să fie utilizate de profesori și elevi la lecțiile 
online. Aceste coduri puteau fi deblocate doar pe platforma Express DigiBooks, care putea fi accesată pe adresa: 
https://www.expressdigibooks.com/ 

 
Un e-book (abreviere din engleză de la electronic book, în română: carte electronică) este 

un fișier electronic digital ce conține textul și imaginile unei cărți, chiar și clipuri video, de obicei toate protejate împotriva 
folosirii abuzive printr-un sistem de gestiune a drepturilor digitale de tip digital rights management (DRM). Cărțile electronice 
sunt cărți virtuale. Ele se pot citi pe mai multe tipuri de aparate cu monitor (ecran), în general portabile: calculatoarele 
personale, tablete, smartphone-uri, etc. 

Mi-am creat propria școală pe platforma Express DigiBooks unde, cu ajutorul părinților și al elevilor, am creat un cont 
pentru fiecare elev. Am alcătuit clasele și fiecare elev a deblocat codul cărții digitale primite. Apoi, elevii au putut accesa de 
acasă aceste materiale, au lucrat în ritm propriu activitățile propuse și progresul lor a fost înregistrat pe platformă. Eu, ca 
profesor, am putut monitoriza activitatea lor prin urmărirea progresului fiecărui elev. 

 

   
  

INSTRUMENTE DIGITALE UTILIZATE  

ÎN PREDAREA ONLINE 

Prof. Mihaela Cătălina BUGEAC 
Școala Gimnazială Nr.1 Roata de Jos, Giurgiu 

 

Urmare din pagina 7 
Continuare în pagina 9 

ÎNV. GIMNAZIAL 

https://nl.uniscan-mail.eu/clk/773636/325116044/17121233/7d1532fdb1975b72007a44996e25289d
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abreviere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier
https://ro.wikipedia.org/wiki/Digital
https://ro.wikipedia.org/wiki/Text
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carte
https://ro.wikipedia.org/wiki/DRM
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Computer_personal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Computer_personal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tablet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Smartphone


Pagina 9 din 24       Supliment  Catedra 88-89(august 2020)                 Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 

 
 Express DigiBooks mi-a oferit sistemul de management de învațare de care aveam nevoie în acea perioadă 

pentru a administra si derula programe de instruire pentru elevi, care puteau fi accesate de acasă. 
  Cu Express DigiBooks am reușit să: 
• gestionez instruirea și educația; 
• furnizez conținut de învățare; 
• repartizez teme; 
• monitorizez progresul elevilor; 
• obțin feedback instantaneu și detaliat cu privire la progresul elevilor. 
 
4. Aplicaţia Quizizz – quizizz.com: 
- instrument gratuit de evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să învețe împreună. Este foarte ușor să creezi 

teste și să te distrezi! 
- are avatare amuzante, tabele live, teme, muzică, și multe altele; de asemenea conține o bază de date cu milioane 

de teste create de profesori; 
- testele create cu această aplicaţie pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile, tablete, laptop sau 

calculatoare conectate la Internet. 
- deschideţi un browser și introduceţi în bara de adrese https://quizizz.com și iată cum arată fereastra aplicaţiei Quizizz: 

   
 

5. Platforma  
Este un serviciu web gratuit, dezvoltat de Google pentru școli, care își propune să simplifice crearea, distribuirea și 

clasificarea sarcinilor într-un mod care să nu implice hârtia. Scopul principal al clasei Google este de a eficientiza procesul 
de partajare a fișierelor între profesori și elevi. 

  Elevii pot fi invitați să se înscrie la o clasă printr-un cod privat, sau importați automat dintr-un domeniu școlar. Fiecare 
clasă creează automat un folder separat în Discul utilizatorului respectiv, unde elevul poate trimite lucrări pentru a fi notat 
de un profesor. Aplicațiile mobile, disponibile pentru dispozitivele iOS și Android, permit utilizatorilor să facă fotografii și să 
le atașeze la teme, să partajeze fișiere din alte aplicații și să acceseze informații offline. Profesorii pot monitoriza progresul 
pentru fiecare elev, iar după ce îi notează pe elevi, profesorii pot lăsa comentarii private pe baza temei. 

Temele sunt stocate și notate pe suita de aplicații de productivitate Google care permite colaborarea dintre profesor 
și elev sau între mai mulți elevi. În loc ca documentele care se află pe discul Google al elevului să fie partajate cu profesorul, 
fișierele sunt găzduite pe discul elevului și apoi sunt trimise pentru notare. Atunci când profesorul atribuie o temă, acesta 
poate alege să trimită tema ca un șablon pe care fiecare elev să îl poată modifica individual și apoi să-l trimită înapoi 
profesorului. Astfel, fiecare elev își editează propria copie și apoi poate fi notat, în loc ca profesorul să permită tuturor 
elevilor să vizualizeze, să copieze sau să editeze același document. Elevii pot alege, de asemenea, să atașeze documente 
suplimentare din discul lor la temă. 
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AVANTAJELE utilizării calculatorului în lecție: 
 - stimularea capacității de învățare inovatoare, adaptabilă la condiții de schimbare socială rapidă;  
- conștientizarea faptului că noțiunile învățate își vor găsi ulterior utilitatea; 
- întărirea motivației elevilor în procesul de învățare;  
- stimularea gândirii logice și a imaginației; 
- instalarea climatului de autodepășire, competitivitate;  
- mobilizarea funcțiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului;  
- formarea deprinderilor practice utile;  
- asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educație permanentă (educația de-a lungul 

întregii vieți);  
- determină o atitudine pozitivă a elevilor față de disciplina de învățământ la care este utilizat calculatorul și față de 

valorile morale, culturale și spirituale ale societății;  
- ajută elevii cu deficiențe să se integreze în societate și în procesul educațional. 
 
Bibliografie: 
1. Un nou Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial – conceptualizări necesare 
2. manualele-digitale-pro-si-contra.html 
3. https://www.expressdigibooks.com 
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/E-book 
5. https://liceulmaneciu.ro/wp-content/uploads/2019/06/Integrarea-noilor-tehnologii-in-educatie-.pdf 
6. https://ro.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom 
7. https://www.isjbraila.ro/file_comp/resedu/1522224221_Dima_Daniela_tic.pdf 
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Conceptul de învățământ online este unul dintre conceptele educaționale pe care noul context creat de Pandemia 

de SARS-CoV-2 l-a rostogolit în spațiul public. Până de curând se vorbea despre învățământul online la nivelul mai restrâns 
al comunității academice, al practicienilor educației sau al experților tech. Odată cu mutarea forțată și intempestivă a 
întregului sistem educațional din mediul offline al școlii în cel online, acest concept a devenit subiect de dezbatere publică, 
legat de prezentul și viitorul educației românești, în contextul celei europene.  

Pentru a analiza problematica învățământului online - adică a învățământului realizat prin conectarea la o rețea mediată 
de telefon, calculator, Internet - se cuvine să introducem o serie de alți termeni specifici conecși: învățământ la distanță, 
instruire asistată de calculator (IAC), instruirea bazată pe Web, instruire asistată de profesor combinată cu instruirea 
asistată de calculator/instruire mixtă/instruire hibridă (Blended Learning), clasă virtuală, mediu virtual de învăţare, e-
Learning, e-Teaching, resurse educaționale deschise, resurse TIC, resurse digitale etc.  

Toți acești termeni și mulți alții, pe care nu i-am menționat din rațiuni de spațiu, pot fi grupați în opt clase de bază 
(Anohina A, 2005): grupul C (calculator), grupul I (Internet), grupul T (tehnologie), grupul D (distanţă), grupul O (online), 
grupul W (Web), grupul E (electronic), grupul R (resurse), în care conceptele educaţionale asociate sunt: educație, 
învățământ, instruire, învăţare, predare, evaluare, curriculum, resurse educaționale, proiectare didactică șa. 

E-learning-ul, ca paradigmă a instruirii asistate de calculator, acoperă un spectru larg de activităţi. Majoritatea 
studiilor au evidențiat mai multe dimensiuni de analiză ale învățământului online: modalitatea de organizare (de la 
educația integral online/la distanță la cea mixtă/hibridă din cadrul școlii); rolul online al profesorului (dirijează activ, 
facilitează experiențele de învățare ale elevului, prezență pasivă); rolul online al elevului (ascultă, citește, rezolvă 
probleme, explorează resurse, colaborează cu ceilalți); ritmul de învățare (autoreglat, impus de clasă, impus de aplicația 
digitală/software); strategii didactice (expozitive, euristice, algoritmice practice, colaborative); tipul de sincronizare 
(sincronă, cu participare simultană și directă a elevilor la activităţile de învăţare și asincronă, cu sarcini de lucru distribuite 
online, rezolvate de elevi în ritmul propriu); sursa de feedback (automat, oferit de profesor, oferit de colegi, feedback 
întârziat) etc. 

Învățământul online, ca orice altă abordare pedagogică, poate fi analizat în termeni de avantaje și limite în raport cu 
alte abordări/metodologii. În acest studiu de caz vom lua drept referențial învățământul tradițional, centrat pe învățarea 
asistată de profesor în mediul real al școlii, în cadrul relațiilor față-în-față profesor-elevi.  

Faţă de sistemul tradiţional de învăţământ, e-learning-ul prezintă numeroase avantaje puse în evidență de literatura 
de specialitate (Ioniță A, 2006), (Istrate O, 2010), precum și de opiniile principalilor actori educaționali (profesori, elevi, 
directori, autorități, experți în educație), puse în evidență de studii și rapoarte, unele foarte recente (Raportul Școala Online, 
2020). 

La nivelul activității elevilor, învățământul online facilitează: 

• Adaptarea tehnologiilor și resurselor digitale, mai ales a celor de tip edtech și e-learning, la nevoile de învăţare ale 
elevilor, având în vedere gradul sporit de atractivitate, noutate, interactivitate și design prietenos (a se vedea platformele 
educaționale Moodle, Google Classroom, Edmodo, 24edu.ro, EasyClass, ClassDojo etc). 

• Exersarea comunicării, a participării și a atitudinilor proactive. Se pot utiliza aplicații simple pentru comunicare 
asincronă de grup (prin reţele de e-mail, WhatsApp, Facebook ș.a.) sau sincronă în grup (prin videoconferințe, precum 
Zoom, Meet, Teams, Skype). Pot fi amintite și alte aplicații de tip colaborativ: Wikispaces, Wallwisher, Google Groups etc.  

• Exersarea modului în care trebuie să înveţe (”a învăța să înveți” reprezintă, de fapt, o competenţă cheie cu caracter 
transversal, recomandată la nivel european). 

• Exersarea deprinderii de a lucra activ cu informaţia (de a căuta, prelucra și utiliza informaţia și nu de a o reţine 
mecanic). 

• Rezolvarea creativă a unor sarcini de lucru (a se vedea Programul Digitaliada, de dezvoltare a potențialului creativ 
al elevilor din gimnaziu, prin intermediul resurselor digitale). 

• Revenirea, în învăţare, la pașii parcurși anterior, în măsura în care elevii consideră necesar acest lucru și repetarea, 
potrivit opţiunii individuale, a unor secvenţe de evaluare. 

• Exersarea deprinderii de accesare a resurselor deschise necesare: a dicţionarelor online, a bibliotecilor virtuale, a 
enciclopediilor și a altor resurse digitale. 

• Dezvoltarea deprinderilor de autoevaluare, prin care elevul își cunoaște nivelul la care se află, apelând, în mod 
autonom, la unele bănci de itemi prin intermediul unor aplicații (aplicațiile Kahoot, Quizizz, Potatoes etc). 

La nivelul cadrelor didactice, învățământul online oferă o serie avantaje, precum: 

• Diversificarea rolurilor pedagogice ale cadrului didactic: de facilitator, mentor, formator, evaluator, consilier ș.a. În 
pedagogia tradițională principalul rol al profesorului era cel de furnizor de informații, ceea ce crea dependență elevului de  
aceste informații și de sursa lor; în învățământul online profesorul oferă elevului, prin intermediul calculatorului, accesul la 
multiple surse informaționale, pe care aceștia trebuie să le selecteze, organizeze, interpreteze și să le utilizeze în contexte 
practic-aplicative.  
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• Proiectarea unor activităţi relevante din perspectiva competenţelor cheie, inclusiv a competenţelor transversale 

esenţiale pentru reușita socială (gândire critică, comunicare, munca în echipă, autonomie, responsabilitate, creativitate 
ș.a.). 

• Se poate proiecta activitatea mult mai flexibil pe discipline/module, pentru grupuri mari sau mici de elevi/studenți sau 
pentru fiecare în parte, în funcție de nevoile educaționale. 

• Posibilitatea realizării, prin intermediul calculatorului, a tuturor secvențelor și operațiilor didactice specifice unei lecții: 
captarea atenției, verificarea temelor, comunicarea de noi cunoștințe, identificarea și corectarea lacunelor, evaluarea 
performanțelor, transferul etc. 

• Posibilități diverse de comunicare între partenerii educaționali: sincronă, asincronă, mixtă.  

• Dinamizarea procesului de predare-învăţare, prin asigurarea unui cadru interactiv și colaborativ de învăţare (de 
exemplu, Wikispaces reprezintă o aplicaţie ce permite crearea unui website al cărui conţinut este dezvoltat în colaborare 
de către utilizatori). 

• Alegerea unor resurse și strategii didactice de bună calitate, care sporesc atractivitatea lecţiilor, prin: centrarea 
învăţării pe conţinuturi relevante pentru competenţele-cheie; utilizarea sincron/asincron a textului, imaginilor, sunetelor, 
animaţiei, prezentărilor multimedia, scenariilor virtuale etc. 

• Apropierea procesului de predare-învăţare de viaţa reală, prin: exerciţii de simulare a acţiunii în mediul natural și 
economico-social, de implicare a elevilor în contexte de învățare inter-și transdisciplinare. 

 
La nivelul/în afara comunității școlare, educația online contribuie la: 

• Implicarea comunității școlare în activităţi complexe de învăţare, precum realizarea unor proiecte la nivel local, în 
care comunicarea este realizată cu ajutorul instrumentelor online. 

• Implicarea elevilor în realizarea unor parteneriate cu școli din ţară/alte țări; (de exemplu, Platforma eTwinning 
promovează colaborarea și relaţionarea între școlile europene etc). 

Necesară și dezirabilă, educația online trebuie să fie proiectată și realizată responsabil, deoarece implică o serie de limite 
și riscuri.  

Dintre dezavantajele educaţiei online, inventariate de diverse studii și rapoarte, amintim: 

• Lipsa suportului tehnologic pentru educația la distanță în cazul multor elevi și profesori, a accesului la platformele 
educaționale de tipul Virtual Learning Environment, la instrumentele digitale de predare-învățare-evaluare; deficitul/absența 
resurselor online la anumite discipline; inabilitarea unor cadre didactice și elevi în domeniul digital. 

• Lipsa suportului psihopedagogic pentru cadrele didactice concretizat în: ghiduri metodologice, instrumente de 
proiectare și realizare a educației online, seturi de standarde. În absența acestor instrumente de validare științifică, fiecare 
profesor va acționa în funcție de experiență, de accesul la resurse și la informația de specialitate, gradul de reziliență etc. 

• Diminuarea sau chiar anularea interacțiunilor și a contextelor psihosociale, a comunicării autentice, sub toate formele 
ei naturale. De exemplu, nonverbalul și paraverbalul sunt mai puțin exprimate în mediul online, afectând mai ales aspectele 
afectiv-atitudinale ale situațiilor de comunicare (pot apărea bariere în comunicare). 

• Diminuarea intervențiilor modelatoare și lămuritoare ale cadrului didactic în favoarea unei abordări computaționale 
poate duce la tutelarea excesivă din partea calculatorului (adică din partea unei inteligențe artificiale, lipsite de 
emoționalitate, de atitudini specific umane). 

• Ignorarea aspectelor etice ale utilizării resurselor digitale, în special a Internetului și a rețelelor de socializare. S-a 
constatat că bullyingul s-a transferat în mediul virtual sub forme mult mai periculoase și mai greu de controlat de tipul 
cyberbullyingului.  

• Tendinţa de a aloca un buget de timp foarte mare activităţii pe calculator, dincolo de activitatea de învăţare propriu-
zisă, poate fi însoţită de efecte negative majore (de exemplu, sedentarismul, detașarea de viaţa și de comunicarea reală, 
în favoarea comunicării în medii virtuale, consecinţă negativă cu atât mai gravă cu cât unele medii virtuale pot fi îndoielnice 
pentru elevi). Tendința cronofagă a fost semnalată de cadre didactice și elevi, care au fost obligați să aloce mai mult timp 
pregătirii activităților online. 

• Lipsa unor soluții pentru copiii cu nevoi speciale sau a copiilor proveniți din medii dezavantajate, care nu beneficiază 
de activități suport adaptate. S-a constatat din experiențele cadrelor didactice că este dificil să asigure educație 
personalizată de la distanță copiilor cu C.E.S., în același timp cu organizarea învățării pentru ceilalți; sunt necesare sesiuni 
de învățare separate cu acești copii. Cercetările recente avertizează că educația online poate mări decalajele între rural-
urban, între copiii cu C.E.S. versus copiii tipici. 

• Costuri mari pentru proiectarea și întreţinerea sistemelor online: acestea includ și cheltuieli cu tehnologia, 
transmiterea informaţiilor în reţea, întreţinerea echipamentului, producerea materialelor necesare etc. 

• Utilizarea precară a sistemelor e-learning, fără asigurarea securităţii utilizatorilor, a înregistrării și monitorizării 
studenţilor și elevilor, precum și a serviciilor oferite în reţea. 
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Plecând de la limitele învățământului online, în general și luând în considerare deficiențele sistemului de învățământ 

românesc, este nevoie de o reconsiderare la nivel macro și micro a paradigmelor educaționale, în care educația online să 
fie parte integrantă a educației formale și nonformale și nu ceva juxtapus artificial, de circumstanță. De asemenea, trebuie 
formulate soluții general-sistemice pentru învățământul online, precum și pentru diversele forme particulare (tipul 
blended learning solicită soluții diferite față educația online la distanță). 

Dintre soluțiile de tip macrosistemic, am evidenția soluții strategice, precum o mai bună finanțare a sistemului de 
învățământ, care ar permite dotarea cu tehnologii și echipamente digitale a turor școlilor din România la standardele 
europene (laboratoare multimedia, clase inteligente, resurse software, platforme educaționale de tipul Virtual Learning 
Environment etc.). Modelul finlandez este unul de succes care poate fi replicat și în țara noastră. 

O altă soluție strategică o reprezintă diversificarea programelor naționale gestionate de M.E.C. pentru sprijinirea 
elevilor și studenților din mediile dezavantajate de a achiziționa tehnologie digitală și de a avea acces gratuit la serviciile 
de Internet. Inegalitatea de șanse în educație este una dintre problemele fundamentale cu care se confruntă sistemul de 
învățământ din România. Există un decalaj evident între elevii din mediul rural și cei din urban, între urbanul mare și cel 
mic. 

Este necesară reproiectarea Curriculumului Național, astfel încât educația online să fie integrată la toate nivelurile 
sistemului de învățământ (de la educația timpurie până la educația terțiară), și pentru toate disciplinele de studiu. Aceasta  
înseamnă o reevaluare a conținuturilor din programele școlare din perspectiva sistemelor de e-learning orientate pe 
competențe și proiectarea unor parcursuri de învățare asistate de calculator. Ca parte integrantă a curriculumului, trebuie 
să se acorde o atenție mai mare experimentării și valorificării metodologiei didactice bazate pe e-learning și noile tehnologii 
digitale. Comunitatea de EduTech, sistemele de învățământ europene, furnizorii de formare oferă numeroase exemple de 
bune practici în domeniul metodologiilor didactice asistate de aplicații digitale, care pot fi instituționalizate la nivelul școlii 
românești. 

În formarea și dezvoltarea resurselor umane este nevoie de o abilitare curriculară a cadrelor didactice pentru: 
educația online, metodologiile de tip e-teaching, domeniul competențelor digitale, al paradigmelor învățării (cea 
constructivistă, de exemplu, este foarte eficientă). Această direcție vizează atât formarea inițială a cadrelor didactice, cât și 
formarea continuă.  

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată și în spiritul dezvoltării educației permanente și 
autoeducației atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor. În contextul învățării online, literatura de specialitate aduce în prim 
plan conceptul de e-pregătire, care se referă atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa educația 
online (proces de învățământ organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, interconectivitate, resursă umană suport 
pregătită), cât și la e-pregătirea profesorilor și elevilor (care trebuie să dețină competențe digitale și să demonstreze 
capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și creativitate). 
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În contextul actual, generat de pandemia COVID-

19, Casa Corpului Didactic Giurgiu a susținut activitatea 
de pregătire a noului an școlar 2020-2021 și a asigurat 
formarea continuă a cadrelor didactice din județul 
Giurgiu, prin cursuri avizate de Ministerul Educației și 
Cercetării, privind utilizarea instrumentelor de instruire 
online, accesul la aplicațiile educaționale oferite de către 
Google și Microsoft și utilizarea eficientă a acestora 
(Google Meet, Google Calendar și Google Classroom, 
pentru îmbunătățirea predării, învățării și colaborării).  

Astfel, au fost reproiectate unele programe de 
formare continuă și au fost transformate în activități 
online de tip sincron (Webinar), pentru a răspunde nevoii 
de formare a cadrelor didactice, privind utilizarea unor 
platforme, aplicații și instrumente digitale în activitatea 
didactică online. 

În perioada 23 iulie – 30 august 2020, peste 350 de cadre didactice au urmat cursul de formare Utilizarea 
instrumentelor de instruire online din oferta C.C.D. Giurgiu, care presupune dezvoltarea competențelor digitale și a 
abilităților de utilizare a instrumentelor Google, în scopul asigurării calității procesului de predare-învățare-evaluare, inclusiv 
în sistem blended learning și online. 

Cursurile se organizează pentru toate cadrele didactice, indiferent de nivelul de învățământ și specializare și sunt 
susținute de formatori, cadre didactice abilitate, cu experiență în formare.  

Acest program de formare oferă posibilitatea cadrelor didactice să-și dezvolte competențe în domeniul predării online, 
precum: introducerea instrumentelor Google în lecții, realizarea de resurse digitale care folosesc Google Apps, utilizarea 
aplicațiilor uzuale Google, aplicarea noilor tehnologii în activitatea de căutare și prelucrare a informației, utilizarea eficientă 
a aplicațiilor de soft. G Suite for Education este o suită de instrumente care poate ajuta cadrele didactice să 
sporească oportunitățile de gândire critică, comunicare, colaborare și creativitate, susținând în același timp 
obiectivele de învățare pentru elevii. 

Activitățile au fost diverse și s-au desfășurat pe module tematice, sesiuni online, desfășurate cu ajutorul aplicațiilor 
Google Meet sau Google Classroom. Evaluarea activității cursanților s-a realizat de către formatori, prin: webinar-ii, 
prezentări Google Slides, portofolii electronice, chestionare electronice, proiecte de lecții, fișe de lucru și de evaluare. 

Activitățile din cadrul C.C.D. Giurgiu au fost adaptate noului cadrul legislativ, generat de contextul pandemiei COVID-
19, și s-au desfășurat în conformitate cu strategia de dezvoltare a învățământului preuniversitar din județul Giurgiu, în 
domeniul formării continue, prin asumarea obiectivelor educaționale din programul de guvernare și politicilor educaționale 
elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru susținerea și dezvoltarea sistemului educațional românesc, pentru că 
educația trebuie să continue, fie și în mediul online, pentru o Românie modernă, care oferă egalitate de șanse tuturor 

partenerilor implicați în procesul educațional: 
elevi, părinți, cadre didactice, colaboratori.  

Noua ofertă a C.C.D. Giurgiu va fi adaptată 
contextului actual și va răspunde, cu siguranță, 
nevoilor de formare ale cadrelor didactice din 
județul Giurgiu. Vom asigura accesul la 
programele de formare tuturor cadrelor didactice 
interesate de perfecționarea continuă, dar și 
formatorilor interesați de dezvoltarea 
profesională și de îmbunătățirea procesului 
didactic, în mod transparent, cu respectarea 
principiilor echității și al nondiscriminării. 

În anul școlar care va debuta în curând, vă 
invităm să ne fiți alături, parteneri siguri, pe 
drumul cunoașterii și al dezvoltării personale și 
profesionale. 

Pentru înscrieri și informații suplimentare, vă invităm să accesați site-ul C.C.D. Giurgiu la adresa http://ccdgiurgiu.ro/ 
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 În cadrul orelor de curs destinate procesului de predare-învățare-evaluare a matematicii, am abodat, în anul școlar 

trecut, diferite metode tradiționale dar și activ-participative (instruirea programată, jocul didactic, metoda ciorchinelui, turul 
galeriei, metoda cubului) în vederea realizării unei bune înțelegeri a disciplinei matematică. 

În acest fel, orele de matematică s-au consumat atât în varianta clasică cât și utilizând T.I.C. (Tehnologia Informațiilor 
și a Comunicării).  

Astfel, în cadrul capitolului „Divizibilitatea numerelor naturale” (clasa a V-a), elevii au descoperit prin intemediul 
tehnologiei alte variante/modalități de soluționare a exercițiilor în care se impunea aplicarea criteriilor de divizibilitate, spre 
exemplu, pentru a stabili dacă un număr este/nu este divizibil cu 2, am apelat la programul Microsoft Excel (din cadrul 
Pachetului Microsoft Office): 

 

 
 

Elevii au primit cu entuziasm și curiozitate această strategie de lucru pe care le-am oferi-o; pe toată durata desfășurării 
lecțiilor de predare-învățare aceștia au lucrat, uneori în paralel cu mine, exersând individual/ în grup probleme legate de 
divizibiliatatea numerelor. Totodată elevii au avut posilitatea de a-și dezvolta abilitățile practice ale lucrului în fața 
calculatorului. 

În semestrul al doilea al anului școlar, în cadrul disciplinei Informatică și T.I.C., elevii claselor a V-a au studiat noțiunile 
de bază ale Informaticii prezente în cadrul Programei școlare destinate acestei discipline. Profitând de acest fapt, am lucrat 
cu elevii unele exerciții/probleme cu ajutorul limbajului de programare „CodeBlocks”, spre exemplu: 

Stabilirea dacă un număr este/nu este par. 

 
 

În vederea realizării algoritmului, am facut apel la cunoștințele elevilor legate de criteriile de divizibilitatea ale numere lor 
naturale, studiate de aceștia în primul semestru al anului trecut.  

Utilizând aceste resurse digitale, elevii au început să privească matematica altfel, rezultatele obținute devenind din ce 
în ce mai bune, așa cum reiese din evaluarea aplicată clasei de elevi la finalul capitolului „Divizibilitatea numerelor naturale”. 
În plus, evaluarea asistată de calculator a avut un impact pozitiv asupra elevilor, această modalitate de verificare a 
cunoștințelor (diferită de cea scrisă) a fost privită de aceștia într-o manieră flexibilă, plină de curiozitate.  

Testul de evaluare sumativă a fost aplicat în vederea stabilirii nivelului de cunoștințe acumulate de către elevi până la 
momentul respectiv. Structura testului a fost următoarea: 

- 2 itemi cu alegere multiplă; 
- 2 itemi cu alegere simplă; 
- 2 itemi cu răspuns scurt dar care accepta 6, respective 5 variante de răspuns; 
- 4 itemi cu răspuns scurt/direct (se accepta un singur răspuns corect) 
Cu ajutorul aplicației HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca/#downloads), am elaborat o fișă de lucru pe care am proiectat-

o făcând-o vizibilă întregii clase, această fișă cuprindea o serie de întrebări considerate a fi necesare în pregătirea elevilor 
pentru evaluare. Astfel, reactualizarea cunoștințelor s-a făcut tot în forma de organizarea frontală, dar într-o manieră mai 
elegantă și captivantă. Elevii au primit testele de evaluare realizate tot cu ajutorul aplicației mai sus menționate.  
  

PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA MATEMATICII DE GIMNAZIU PRIN 

UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCAȚIONALE 

Prof. Roxana-Maria MANEA 
Școala Gimnazială „Nicolae Crevedia” Crevedia Mare 
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Timpul dedicat rezolvării testului a fost de 40 minute, pentru itemii 1 – 2 s-au alocat câte 0.5 puncte iar pentru ceilalți 

itemi câte 1 punct pentru fiecare rezolvare corectă. S-a acordat 1 punct din oficiu. 
Deși unele exerciții necesitau o rezolvare mai amănunțită înainte de a da un răspuns final, parcurgerea testului a avut 

loc în fața calculatorului. 
Aplicația a permis realizarea itemilor atât cu alegere multiplă cât și cu răspuns scurt.  

 
Întrebarea numărul 4 aștepta un singur răspuns corect, în timp ce întrebările 5 și 6 acceptau mai multe răspunsuri 

corecte de aceea, în situația în care se tasta un singur răspuns corect, mesajul afișat era însoțit și de celelalte răspunsur i 
ale întrebării: 

 

 
După fiecare item rezolvat, elevii primeau mesajul prin care erau informați dacă au rezolvat corect sau incorect itemul 

respectiv, acest lucru le-a oferit posibilitatea unei autoevaluări sigure după fiecare etapă de rezolvare pe care aceștia o 
realizau în intervalul de timp impus. 

 
Metoda activ-participativă, intruirea programată a fost astfel utilizată pe durata întregului proces de predare-învățare-

evaluare a matematicii, întrega activitate educativă având drept suport Informatica și T.I.C.– ul (Tehnologia Informației și a 
Comunicațiilor). 

 
Bibliografie: 
http://hotpot.uvic.ca/#downloads 
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 La ce sunt bune cărțile? Îmi vine să răspund: la totul și la nimic. Poți trăi foarte bine fără să citești. Milioane de oameni 

n-au deschis niciodată o carte. A vrea să le explici e totuna cu a explica unui surd frumusețea muzicii lui Mozart. În ce mă 

privește , mă număr printre cei care nu pot trăi fără cărți. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc așa cum am nevoie 

să mănânc și să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este indispensabilă ca și aceea materială. Resimt fiecare zi 

fără o carte ca pe o zi pierdută. 

 ( N. Manolescu) 

 În ce măsură mai este importantă lectura astăzi, când din ce în ce mai multe informații ne parvin pe cale vizuală, sub 

formă de imagini? Dacă ar fi să dau un răspuns rapid acestei întrebări, aș spune că nimic nu se compară cu bucuria de a 

explora infinitele lumi posibile ce se adăpostesc între copertele unei cărți, cu entuziasmul de a păși în aventura cunoașterii, 

cu trăirea intensă a unor sentimente adesea contradictorii, dar la fel de vii și de adevărate ca în viața reală. 

 Spun astfel, pentru că mi-am petrecut copilăria citind și chiar și acum, la vârsta deplinei maturități, cred că nu am 

prieteni mai statornici decât cărțile. Din păcate, astăzi elevii citesc din ce în ce mai puțin. Si aceasta, deoarece ritmul vieții 

lor este impus de internet. Ei sunt o generație bine informată, dar prea puțin profundă. Ei au căpătat viteză, au câștigat 

rapiditate (pentru că informația circulă cu o viteză amețitoare, uriașă), dar au pierdut din profunzime. Noi, dascălii, ne 

propunem să găsim soluții pentru a schimba atitudinea tinerilor față de lectură, chiar dacă, de curând, s-a mai deschis un 

mall, sunt jocuri interesante pe internet, iar noi cu lupta noastră pentru lectură părem așa, din alte vremuri. 

 Generația Google nu-și mai pune întrebări despre lume, despre sine, nu este interesată de politică, de evoluția 

societății, ea ia totul de-a gata de pe internet. Această generație nu mai citește cărți, pentru că poate să vadă filmele sau 

să își ia informațiile de pe Wikipedia, fără a verifica dacă informațiile sunt corecte. Ea motivează că este inutil să mai 

citească, din moment ce internetul este o sursă de informare foarte accesibilă. 

 Si totuși... copiii încă citesc. Nu cât am vrea noi (deși trebuie să recunoștem că nici adulții nu mai citesc ca în trecut) 

și mai ales nu ce am vrea noi, dar citesc. Ce motive îi determină, pe elevii de astăzi, să citescă? Un motiv ar fi faptul că 

așa li s-a spus de la școală, din obligație (poate cei mai mulți), altul ar fi să-i vadă profesorul că frecventează biblioteca și 

poate vor obține un punct în plus la notă, i-au spus părinții, și, în cele din urmă (poate greșesc punând acest motiv, care ar 

trebui să fie prioritar, la sfârșit) din plăcere, din pasiune. 

 Soluții? Cred că ar putea fi. În primul rând, ca și la medic, trebuie aplicat un tratament individual. Căci, așa cum 

medicul face anamneza pacientului, pentru a vedea de ce boală suferă acesta și care sunt antecedentele personale, pentru 

a-i transcrie un tratament adecvat, tot așa și profesorul trebuie să-l cunoască pe elev pentru a-l canaliza spre domeniul de 

interes cel mai apropiat de gustul său și, poate, miracolul se va produce. Cum încerc eu, profesor de limba și literatura 

română, să-i determin pe elevii mei să descopere lumea minunată a cărților acum, când apetitul pentru lectură a apus? La 

începutul clasei a V-a, folosesc un chestionar ce presupune un set de nouă întrbări. 

 ,,Ești... ceea ce citești!”  

1. Care este titlul și care este numele autorului/autoarei ultimei cărți citite de tine? 

2. Care este cartea ta preferată și de ce ?  

3. Care este personajul tău preferat?  

4. Care este titlul ultimei cărți cumpărate?  

5. Care este titlul ultimei cărți împrumutate de la bibliotecă? 

6. Câte ore citești pe zi?   

7. Cum preferi să-ți petreci timpul liber? 

8. Ce așteptări ai de la orele de limba și literatura română? 

9. Ce așteptări ai de la profesoara ta de limba și literatura română? 

 Răspunsurile sunt variate, dar mă ajută în abordarea individuală a fiecărui elev, apoi gustul pentru literatură îl cultiv 

cu răbdare, la începutul orelor de literatură, prin lectura de cinci minute, cu opere sau fragmente scurte, atractive, care să 

le stârnească curiozitatea. Anul acesta am citit mai multe fabule, unde totul este captivant și plin de învățăminte, cu o ironie 

înțepătoare sau un avertisment care îi pune pe gânduri. Am ales fabula, pentru că este pe înțelesul lor. Am fost plăcut 

surprinsă să constat câtă plăcere le provoacă și discuțiile ulterioare, necesare pentru dobândirea competențelor lingvistice, 

referitoare la acțiune, la relația dintre personaje și la învățătura finală. 

 În concluzie, pentru a crește interesul și motivația pentru citit, sunt importante căile și metodele alese de profesori. De 

aceea, consider că aceștia trebuie să dea dovadă de inventivitate și originalitate. 

  

Școala Gimnazială nr.4 Zădăriciu  

LECTURA IN ERA INTERNETULUI 

Constanța NICULAE 
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„Situația de criză care a debutat în primăvara anului în curs, provocată de pandemia Covid 19, și-a adus aportul la o 

schimbare radicală a mentalității tuturor oamenilor și, în acest context, foarte rapidă, și a sistemului educațional. 

 Acest lucru a avut, fără îndoială, un efect asupra rolului cadrelor didactice, care au inclus tehnologia în strategia lor 

de predare. Profesorii, care nu au îmbrățișat această schimbare tehnologică, au riscat să fie lăsați în urmă. Așa că, și cei 

care aveau cunoștințe minime de operare pe calculator au fost obligați să transmită cunoștințele disciplinei lor de predare, 

într-un mediu online.  

 Indiferent de cum privim noi, profesorii, preluarea 

tehnologiei la clasă, această dezvoltare a învățării nu poate fi 

oprită. Schimbarea a impus o implicare largă nu numai a 

profesorilor, dar și a părinților, în calitate de parteneri activi ai 

acestora, în educarea tinerei generații.  

 Am devenit deodată creatori de resurse pedagogice, care 

să se adapteze predării online. 

 Pe lângă toate aceste schimbări, pentru a realiza în cele 

mai bune condiții o lecție și pentru îmbunătățirea calității în 

derularea acesteia online, un cadru didactic trebuie să ia în 

considerație anumite lucruri, care ar fi de natură tehnică sau de 

bun simț. Sigur că mulți dintre acești factori i-am avut în vedere 

și în desfășurarea lecțiilor la clasă. Astfel : 

• pe toată durata lecției, profesorul trebuie să zâmbească. 

Zâmbetul transmite o stare de optimism, de fericire. Este evident 

că un elev manifestă o atitudine pozitivă și asimilează mai ușor 

materia predată atunci când profesorul din fața lui este dinamic și surâzător. Dacă profesorul este stresat sau obosit, elevul 

remarcă imediat acest lucru, chiar și cel mai mic dintre elevii noștri. Așa că, trebuie să facem în așa fel ca lecțiile să decurgă 

în bună dispoziție.  

• să ne îmbrăcăm frumos. Chiar dacă lucrăm de acasă, nu trebuie să ne neglijăm. Și aici, ca și la clasă, trebuie să 

avem o costumație plăcută, îngrijită.  

 •să privim în obiectivul camerei. Mi se pare logic să privim în obiectivul din webcam. Acest lucru va da elevului nostru 

impresia că îl privim în ochi. Trebuie să ne încadrăm în centrul imaginii. 

•nu stăm în întuneric. Fie că e seară sau că este ziuă, trebuie să avem în încăpere o bună iluminare. Putem așeza 

lângă noi o lampă de birou cu led pentru a ne lumina fața.  

 •să fim atenți la cadrul din care urmează să transmitem lecția. Când suntem acasă, trebuie să acordăm timp pentru a 

asigura decorul, deoarece persoanele pe care le vom avea în fața noastră, elevii noștri, vor fi buni observatori. Așadar, 

trebuie să ne asigurăm că totul este aranjat și curat. Ne putem așeza cu spatele la unul dintre pereții camerei, aceasta fiind 

o soluție mai bună.  

•să ne asigurăm că folosim unul dintre cele mai bune instrumente digitale. Trebuie totodată să alegem acea platformă 

educațională care ne ameliorează predarea, învățarea, dar și colaborarea cu elevii, care ne facilitează schimbul de 

documente, teste sau teme pentru acasă.  

•să îmbunătățim conexiunea la internet. În cazul în care conexiunea la internet este foarte lentă riscăm ca derularea 

conversației cu elevii să se întrerupă. Pentru mai multă siguranță este bine să avem altenative pentru a nu alerga prin 

cameră după un încărcător în plină desfășurare a lecției.  

•atenție la calitatea imaginii. În cazul în care calculatorul nostru nu dispune de o bună calitate video (ceea ce se 

intâmplă destul de des), putem să optăm pentru un webcam HD. Se rezolvă astfel orice problemă în această privință. 

•să folosim surse și aplicații de învățare. Le putem crea sau utiliza pe cele deja existente sub formă de 

prezentări, lecții, fișe, imagini. 

Un profesor trebuie să stie că are o meserie nobilă și exigentă în același timp. El trebuie în fiecare zi să își amintească 

faptul că este actorul unui sistem educativ în evoluție, fiind conștient că participă la construcția unei societăți în schimbare, 

prin transmiterea cunoștințelor sale, ghidat în permanență de favorizarea reușitei școlare a elevului. 

  

AVEM SIGURANȚA REALIZĂRII UNOR LECȚII ONLINE DE CALITATE? 

CE TREBUIE SĂ AIBĂ ÎN VEDERE UN CADRU DIDACTIC? 

Prof. Petra SÎRBU 
Școala Gimnazială ,,Academician Marin Voiculescu”, Giurgiu 
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Moto: „Educația este pașaportul nostru pentru viitor, căci ziua de mâine aparține celor care se pregătesc pentru ea de 
astăzi” (Malcom X) 

 Misiunea noastră, a dascălilor, este de a forma elevilor deprinderi de muncă intelectuală, de 
a-i pregăti pentru educația permanentă, de a forma și dezvolta competențe pentru receptarea 
valorilor. Elevii noștri de astăzi sunt cetățenii de mâine, de modul în care le insuflăm respectul pentru 
muncă și atitudinea pentru valorile perene, va depinde atitudinea pe care ei o vor avea. Poate că nu 
toți elevii noștri vor fi olimpici la matematică sau la o altă disciplină, însă toți vor fi cetățeni activi, toți 
vor trebui să se insereze pe piața muncii și să se comporte adecvat în societate. Se impune ca, alături 
de transmiterea informațiilor științifice, să-i formăm și din punctul de vedere moral. Este o necesitate 
să formăm profilul moral al absolventului de gimnaziu. Un tânăr care trebuie să știe să recunoască, 
să promoveze valorile perene ale unei societăți. Pornind de la această premisă, am propus elevilor 
clasei a VII-a o activitate extrașcolară pentru ziua educației. Am vorbit despre rolul și importanța 
educației, despre modul în care este percepută astăzi educația.  

 În această perioadă, în care școala este privită ca o obligație socială, un “loc” în care ești trimis cu forța și obligat să 
acumulezi informații. Am dorit ca elevii să privească școala din altă perspectivă, a unui spațiu unde te formezi, un loc al 
dreptului la educație, unde se promovează valorile, autenticul. Școala trebuie, în primul rând, să ofere caractere, modele 
de urmat, capabile să sădească în sufletele tinerei generații valori care astăzi sunt perimate: respectul pentru muncă, cinste, 
deschidere către cultură, credință în Dumnezeu, patriotism. Nu întâmplător, am început cu valoarea „respectul pentru 
muncă” – deoarece lipsa acestei valori se simte. Am observat că elevii acordă tot mai puțină atenție studiului. 

 Pentru a da o notă de creativitate, dar și pentru a-i determina să-și exprime punctul de vedere în legătură cu modul 
în care elevii ar trebui să-și manifeste interesul pentru educație, am propus să realizeze rețete de conservat educația din 
școală. Elevii au fost foarte receptivi și au realizat „rețete” de conservat educația. Am împărțit colectivul de elevi în două 
grupe, fiecare a realizat rețeta sa. Au realizat și postere, pe care le prezentăm alăturat. 

  Rețetă de conservat educația din școală 
 Ingrediente: 

• 1 kilogram de învățătură; 

• 1 litru de oțet de teme din calcule matematice, conservate prin înmulțiri și împărțiri;  

• 500 grame de disciplină; 

• câteva boabe de atenție; 

• câteva păstăi de respect; 

• 10 grame sare din cărți; 

• 10 grame zahăr pentru a îndulci știința;  
Se va consuma zilnic în porții și proporții cât mai variate și adaptate programului școlar.  
 
Atenție! excesul de știință nu vă dăunează, ci din contră, vă ajută să acumulați informații. 

Posterul grupei 
 Rețetă de conservat educația din școală  
 Ingrediente: 

• 1 lingură de istorie; 

• 10 picături de educație socială;  
• 500 grame de matematică; 

• 1000 de cuvinte din română, franceză și engleză; 

• Esență de geografie cu puțină influență din chimie;  

• 500 mililitri de fizică; 
Toate se asezonează cu un praf de TIC, un strop de educație tehnologică 
Se așază toate în școală.  
Se servesc pe îndelete de băieți și fete. 
Vă rugăm să consumați în cantități cât mai discrete! 
 
 

Posterul grupei 
 Pe parcusul activității, am pledat împreună să readucem valorile fundamentale: respect responsabilitate, onestitate, 

seriozitate, punctualitate, toleranță, solidaritate, adevăr, acolo unde ar trebui să fie. Să redevină AXA/Punctul de reper. Eu 
cred și sper că, doar prin Educație, noi toți putem readuce Valoarea și Educația acolo unde îi este locul. 

 
  

Prof. Aurelia ȚINTEA  
Școala Gimnazială nr.1 Adunații Copăceni, Județul Giurgiu 
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Înțelegerea unui text la prima vedere – tema iubirii 
Fișa de lucru realizată se regăsește pe platforma learningapps.org și poate fi accesată prin linkul 

https://learningapps.org/13631190  
 

Citește cu atenție textul de mai jos pentru a răspunde cerințelor: 
În timp ce mă aflam, pentru o lună de zile, pe malul mării, unde mă bucuram de aer curat, întâmplarea a făcut să 

întâlnesc acolo cea mai fermecătoare făptură: o adevărată zeiţă în ochii mei, atâta vreme cât nu m-a băgat în seamă. 
Niciodată nu mi-am destăinuit iubirea prin viu grai, dar 
dacă privirile pot vorbi, atunci și cel mai idiot dintre idioţi ar 
fi putut ghici că eram îndrăgostit de ea până peste cap. În 
cele din urmă m-a înţeles și mi-a răspuns cu cea mai dulce 
privire ce se poate închipui. Știţi ce-am făcut? O 
mărturisesc cu rușine: glacial, m-am retras în mine ca un 
melc, și la fiecare privire caldă de-a ei m-am retras mai 
adânc, mai rece, până când, în cele din urmă, biata făptură 
nevinovată a început să se întrebe dacă nu cumva și-a 
pierdut minţile și, năucită de nedumerire, rușinată de 
presupusa ei eroare, își convinse mama și amândouă 
plecară din localitate. Această bizară atitudine mi-a creat 
reputaţia unui om cu desăvârșire lipsit de suflet, reputaţie 
pe care numai eu știu cât de puţin o merit!  
 

Gustav Klimt, Sărutul 
 

M-am așezat la capătul căminului, pe un scaun opus celui spre care pășea gazda mea; și, ca să-mi fac de lucru, am 
încercat să mângâi căţeaua, care, părăsindu-și culcușul și puii, se strecurase ca o lupoaică în spatele meu; avea buza 
răsfrântă, dinţii albi umeziţi de bale și sta gata să mă înșface. Mângâierile mele provocară o mârâială îndelungă și răgușită. 
(La răscruce de vânturi, Emily Brontë) 

 
1. Sinonimele contextuale ale cuvintelor: fermecătoare, făptură, glacial, nevinovată, rușinată, eroare sunt: 
a. încântătoare, ființă, rece, candidă, jenată, greșeală; 
b. minunată, fată, glaciar, pură, jenată, greșeală; 
c. șarmantă, copilă, rece, pură, timidă, presupunere; 
d. mistică, femeie, distant, inocentă, vinovată, vină. 
 
2. Secvența în care este redată atitudinea inițială a fermecătoarei făpturi față de narator este: 
a. nu m-a băgat în seamă; 
b. mi-a răspuns cu cea mai dulce privire ce se poate închipui; 
c. năucită de nedumerire; 
d. rușinată de presupusa ei eroare. 
 
3. Indică sensul din text al secvenței nu mi-am destăinuit iubirea. 
a. Nu mi-am arătat modul de gândire; 
b. Nu mi-am mărturisit dragostea; 
c. Mi-am dezvăluit sentimentele; 
d. Nu mi-am inhibat dragostea. 
 
4. Atitudinea naratorului este considerată ciudată pentru că: 
a. Este rușinos; 
b. Are un comportament distant; 
c. Se consideră lipsit de suflet; 
d. Este extrovertit. 
 
5. Un reper temporal și o coordonată spațială se regăsesc în varianta: 
a. o lună de zile, în cele din urmă; 
b. din localitate, acolo; 
c. niciodată, acolo; 
d. o lună de zile, atâta vreme. 

Ioana Cristina VOCHIȚOAIA,  
 Liceul Teoretic „ Nicolae Cartojan”,Giurgiu 
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6. Perspectiva narativă din text este: 
a. Subiectivă, narațiunea realizându-se la persoana a III-a; 
b. Obiectivă, narațiunea realizându-se la persoana I; 
c. Obiectivă, narațiunea realizându-se la persoana a III-a;  
d. Subiectivă, narațiunea realizându-se la persoana I. 
 
Răspunsurile corecte: 1 a, 2 a 3 b 4 b 5 c 6 d 
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Rezolvarea problemelor constituie o activitate cu caracter complex în cadrul căreia se clarifică noţiuni teoretice, se 

formează priceperi şi deprinderi, se accentuează caracterul practic al cunoştinţelor, se dezvoltă diferite operaţii ale gândirii 
şi laturi ale personalităţii umane.  

În orice problemă de matematică trebuie să existe o necunoscută – dacă totul ar fi cunoscut, n-am avea nimic de 
căutat, nimic de rezolvat. Pe de o parte, în orice problemă trebuie să existe ceva care este cunoscut, este dat (elementele 
cunoscute se numesc date). Pe de altă parte în orice problemă trebuie să fie şi o condiţie care arată în ce fel necunoscuta 
este legată de date. Condiţia este o parte esenţială a problemei.  

În rezolvarea unei probleme este necesar să-i facem pe elevi să înţeleagă conţinutul problemei şi să delimiteze de le 
început ceea ce ştiu şi ceea ce nu ştiu pe baza textului problemei (a datelor şi a condiţiei), precum şi direcţia în care trebuie 
să se desfăşoare gândirea pentru a ajunge să răspundă la întrebarea problemei. 

Neînţelegerea conţinutului problemei, ca şi greşita orientare a atenţiei hotărăsc de la început insuccesul în rezolvarea 
problemei. Rezolvarea problemelor poate fi concepută ca o activitate în cadrul căreia are loc o căutare secvenţională, o 
extragere, o prelucrare, şi confruntare a datelor din problemă. Aceasta duce la elaborarea unui model intern de căutare a 
soluţiei prin folosirea unor strategii care verifică ipotezele emise de subiect. 

Matematica este mai mult un mod de a gândi şi mai puţin o sumă de cunoştinţe. Condiţiile psihice de ordin intelectual 
şi afectiv, sunt decisive pentru randamentul ei, pentru sensul ei viu. Este important nu doar ce problemă studiezi ci şi cum 
o abordezi, ce se petrece în mintea celui care studiază. Esenţial este ca sarcinile prezentate elevilor să fie potrivite nu prin 
prisma rezolvitorului cu experienţă, ci prin aceea a copilului pus pentru prima dată în faţa unor asemenea sarcini. 

 Modul în care intervin în procesul rezolvării atenţia, spiritul de observaţie, imaginaţia, iniţiativa personală, satisfacţia 
succesului, spiritul competiţional, fac din problemele propuse un important mijloc de însuşire conştientă a cunoştinţelor şi 
de dezvoltare a gândirii creatoare. Tot în această perioadă folosim cu succes „punerea în scenă” a problemelor sau 
problemele „acţiune”. Se porneşte de la o imagine din manual, de la ilustraţii sau situaţii concrete şi se procedează practic, 
prin mânuirea obiectelor. Aceste probleme au un efect afectiv deosebit, îi atrag pe elevi, le capturează atenţia timp 
îndelungat, ajută la dezvoltarea vocabularului, imprimă un ton adecvat şi o intonaţie corespunzătoare situaţiei problemă, 
ducând în cele din urmă la o înţelegere a conţinutului problemei, la o mai unitară rezolvare şi la dezvoltarea imaginaţiei. 

Ele antrenează, activizează elevii, le dau posibilitatea să se familiarizeze cu noţiunile de „problemă”, „conţinut”, „date”, 
„cerinţă”, „întrebare”, termeni despre care ei nu ştiu nimic, sau aproape nimic, urmând ca pe parcurs să afle mai mult în 
legătură cu „problemele” problemelor. Aceste prime noţiuni trebuie introduse treptat, pe măsură ce elevii îşi însuşesc şi alte 
cunoştinţe necesare în rezolvare. Tot în această fază a rezolvărilor orale de probleme, elevii trebuie învăţaţi să transpună 
situaţia concretă în relaţii matematice. Ei trebuie obişnuiţi să facă abstracţie că e vorba de flori, caiete, copii sau păsări şi 
să reţină relaţia dintre valorile numerice. Este vorba aici de un efort de gândire, de abstractizare şi de generalizare ce 
constituie punct de plecare în educarea unei atitudini conştiente a elevilor în rezolvarea problemelor. Dacă elevii capătă 
priceperea şi apoi deprinderea de a analiza valorile numerice, de a înţelege semnificaţia datelor problemei şi relaţia logică 
în care se găsesc faţă de întrebarea problemei, vor putea descoperi operaţia aritmetică justă prin care se rezolvă problema. 

În concluzie, introducerea noţiunii de problemă matematică şi formarea deprinderilor de compunere şi rezolvare a lor 
presupune proiectarea şi desfăşurarea unor demersuri metodice meticulos eşalonate şi de durată.  

Bibliografie:  
NEACŞU I., (coordonator), „Metodica predării matematicii la clasele I-IV, manual pentru liceele pedagogice, clasele 

XI-XII, E.D.P., Bucureşti, 1988 
POLYA G., „Cum rezolvăm o problemă?”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,1965. 
BONTAȘ I. ,,Pedagogie”, Bucureşti, E.D. ALL 1994 
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Aproximativ 38% dintre elevi au ţinut legătura cu profesorii sau învăţătorii doar pentru unele materii, iar 8% dintre școlari 

nu au avut deloc contact cu cadrele didactice, conform spuselor părinţilor lor, arată un studiu IRES, recent prezentat în mass-
media, realizat în perioada 27-30 aprilie 2020, pe un eșantion de 1.319 respondenţi. Multe date publicate în ultima perioadă 
indică faptul că sistemul educațional din România nu este tocmai pregătit pentru o abordare online. Pe de altă parte, există și 
păreri în favoarea unui astfel de sistem modern cu predare de la distanță. Cert este că, în această perioadă, în contextul 
pandemiei globale, învățământul online pare singura posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze 
investițiile în digitalizarea educației. 

Avantaje ale sistemului de învățământ online (cel puțin în teorie): 
– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și riscant (mai ales în 

cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai face 
naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai redus în orașele aglomerate precum București); 

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

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

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

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

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

modul de predare; 
 – părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi la curent cu adevărat 

cu situația școlară a copilului; 
– copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru nu se întâmplă, pot 

lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”); 
 – copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-am uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate caietele, cărțile și 

materialele auxiliare alături de ei;  
– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic (adesea aflate într-

o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii); 
Exemple de module profil Alimentație publică: 
Platforma Edu24 
1.Procese de bază în alimentație-clasa a IX a 
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 2.Contabilitate generală-clasa a X a 
Fișă de lucru – Documente specifice mărfurilor –factura fiscală 
❖ Întocmește factura fiscală, cunoscând următoarele date: 
În data de 10.04.2015, SC Selena SRL cu sediul în Toplița, Str. Ștefan cel Mare, Nr 15, jud. Harghita, CIF 

RO24728721, nr de înregistrare la RC : J19/468/10.01.2009, Cont bancar: RO54RNCB 2511 0000 4510 2105, capital 
social 34.356.890 lei, vinde firmei SC Astoria SRL, cu sediul în Gheorgheni, Str. Mihai Eminescu, nr 28, jud. Harghita, CIF 
RO4267538, Nr de înregistrare la RC : J19/458/07.11.2008, Cont bancar: RO23RNCB 7854 0240 5430 0300, următoarele 
mărfuri:  

- 100 litri ulei, preț unitar 4 lei+ TVA 24% 
- 150 kilograme zahăr, preț unitar 3,5 lei + TVA 24% 
- 200 kilograme făină, preț unitar 2 lei +TVA24%. 
 Numărul alocat Facturii fiscale este: nr. 436, transportul s-a realizat cu mijlocul de transport auto HR-07-CME, prin 

delegatul Ionescu Daniel, CI seria HR, nr.234870, eliberat de SCLEP Toplița. 
 
 
 
 
 
 
Înregistrați operația economică în contabilitatea SC Selena SRL și SC Astoria SRL. 
Exemple de documente 
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