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click-Educația 

EDITORIAL 

 

Cadrul didactic excelează într-o serie de roluri care îi permit să își adapteze în 

permanență activitatea la realitățile unei Românii moderne şi la nevoile elevilor. Aceste roluri 

îl includ pe acela de designer al proceselor de învățare, facilitator al învățării, pe cel de 

conector între actorii interni și externi școlii, pe acela de mentor al elevilor, pe acela de 

inovator în educație, cadrul didactic fiind o persoană care învață pe tot parcursul vieții și se 

adaptează la realitățile cotidiene aflate în schimbare. Ea/el motivează elevii într-un proces de 

învățare din ce în ce mai autonom și facilitează dezvoltarea de competențe conform profilului 

elevului (extras din CAPITOLUL V. Domenii prioritare V.1. CARIERA DIDACTICĂ ȘI 

PARCURSUL PROFESIONAL. VIZIUNE, Raportul final al Proiectului „România 

Educată”, 14 iulie 2021). 

http://www.romaniaeducata.eu/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Romania-Educata-14 

iulie-2021.pdf?fbclid=IwAR3lrGTH-zRhRd7sODuMQQ-

oPqBLV1CuXU9qGByGSWPitflKTj8NoSaVNbM) 

Educația digitală a adus o viziune nouă asupra învățării prin descoperirea oportunităților 

oferite de tehnologiile de informare și comunicare: interconectivitate educațională și socială, 

lucru colaborativ și schimb de conținut pedagogic digital, bune practici împărtășite, noi 

modalități de adaptare la meseriile viitorului. Școala trebuie să devină un spațiu flexibil și 

deschis inovării, să creeze veritabile comunități de învățare, integrându-se astfel cerințelor 

Comisiei Europene pentru următorii ani privind Planul de Acțiune pentru Educația Digitală 

2021-2027.  

În acord cu politicile publice naționale și europene, Casa Corpului Didactic Constanța 

vine astfel în întâmpinarea nevoilor cadrelor didactice și ale personalului didactic auxiliar cu 

ateliere online și programe de formare continuă care oferă formabililor posibilitatea de a-și 

dezvolta competențele digitale, în scopul creării unui parcurs educațional bazat pe creativitate, 

excelență, profesionalism, flexibilitate, calitate, echitate și stare de bine.  

Tema de anul acesta, click-Educația, este un prilej de a valorifica oportunitățile pe care 

educația online le oferă, în pofida, poate, a unor limite și dificultăți întâmpinate și, totodată, de 

a identifica elementele cu impact calitativ pe care activitățile de formare oferite de C.C.D. le-

au avut în mediul educațional: utilizarea adecvată la clasă a unui instrument digital, un material 

sau un joc create în acest scop, aplicații gândite și adaptate pentru mediul online, feedback 

pozitiv din partea elevilor, etc. 

Le mulțumim tuturor celor implicați în acest demers, reamintindu-le că cele mai bune 

exemple de bune practici implementate în clasa virtuală și promovate în comunitatea 

„Colocviilor didactice” au fost selectate pentru această ediţie a revistei „DYNAMIS”.  

Director Casa Corpului Didactic Constanța, 

Prof. dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA 

http://www.romaniaeducata.eu/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Romania-Educata-14%20iulie-2021.pdf?fbclid=IwAR3lrGTH-zRhRd7sODuMQQ-oPqBLV1CuXU9qGByGSWPitflKTj8NoSaVNbM
http://www.romaniaeducata.eu/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Romania-Educata-14%20iulie-2021.pdf?fbclid=IwAR3lrGTH-zRhRd7sODuMQQ-oPqBLV1CuXU9qGByGSWPitflKTj8NoSaVNbM
http://www.romaniaeducata.eu/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Romania-Educata-14%20iulie-2021.pdf?fbclid=IwAR3lrGTH-zRhRd7sODuMQQ-oPqBLV1CuXU9qGByGSWPitflKTj8NoSaVNbM
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Ioana Stanciu,  

Profesor consilier școlar, C.J.R.A.E. Constanța 

 

Anxietatea este definită de specialiști ca o teamă difuză, fără un obiect bine precizat. 

subiectul trăind o încordare continuă, simțindu-se permanent amenințat. 

În lucrarea sa intitulată „Problematica anxietății” (1923), S. Freud descrie anxietatea ca 

o stare emoțională cu două aspecte distincte: o notă specifică de disconfort și un determinant 

motric, ambele resimțite, trăite de către subiect. Anxietatea, care din punctul de vedere al lui S. 

Freud, reprezintă o reacție de pregătire pentru confruntare eficientă cu pericole și amenințări, 

reacție al cărei sediu se afla la nivelul Ego–ului. S. Freud consideră că anxietatea la origine este 

adaptativă presupunând un consum intensiv de energie psihică astfel încât atunci când 

anxietatea devine cronică, când se manifestă pe perioade lungi de timp, face necesară utilizarea 

de către indivizi a unor mijloace de gestionare a acestora. 

George Kelly (1905 – 1966) psiholog, terapeut și educator american, cunoscut în 

întreaga lume datorită teoriei constructelor personale, consideră că anxietatea este 

conștientizarea faptului că evenimentul cu care se întâlnește omul se află în afara sistemului 

personal al constructelor cognitive. Conform lui G. Kelly, anxietatea este rezultatul 

conștientizării faptului că constructele existente nu pot fi utilizate pentru anticiparea tuturor 

evenimentelor cu care omul se întâlnește. Și tot aici se menționează că nu este vorba că sistemul 

constructelor nu este ideal și că omul nu simte anxietate doar pentru că așteptările sale nu sunt 

exacte. Anxietatea apare atunci când omul conștientizează că în principiu nu are constructe 

adecvate cu ajutorul cărora se pot interpreta evenimentele. Anume incapacitatea de a prognoza 

(prevedea) determină apariția sentimentelor de lipsa de apărare, neputință, slăbiciune (G. Kelly, 

1955). 

Teama este practic un program mental, care dacă nu este rezolvat la timp va declanşa o 

avalanşă de probleme emoţionale şi fizice. De ştiut este că fiecare dintre noi are anumite sinapse 

neuronale care ne fac să reacţionăm necontrolat la evenimentele neaşteptate cu care ne 

confruntăm în viaţa de zi cu zi. ”Gândurile sunt de natură electrică indiferent că sunt pozitive 

sau negative. Emoțiile sunt de natură magnetică indiferent că sunt pozitive sau negative. Un 

ANXIETATEA DE PERFORMANȚĂ LA ELEVII DE GIMNAZIU 

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 
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gând care vizează o teamă va genera o emoţie negativă. Această emoţie datorită structurii ei 

magnetice va atrage evenimentul de care ne temem”, susține psihologul Stelian Chivu. 

Anxietatea de performanță are la bază o teamă de eșec foarte mare care nu e 

conștientizată neapărat.  În societatea contemporană, omul a ajuns să fie centrat pe ideea de 

rezultat care devine mai importantă decât demersul în sine. Cei care dezvoltă această anxietate 

sunt persoane foarte competitive, ambițioase. 

 De cele mai multe ori, persoanele reprezentative pentru elev (părinți, prieteni, etc) le 

insuflă dorința de competitivitate care se internalizează și devin standarde interne. Copilul simte 

că are valoare atunci când vine acasă cu o notă bună, a câștigat o competiție, a luat o bulină. 

Valoarea ca om începe să îi fie definită prin rezultatele obținute și astfel se intră în zona de 

condiționare a afecțiunii. Dacă obține performanțe primește iubire, dacă nu i se retrage 

afecțiunea. 

 Anxietatea față de testare se asociază cu performanțe scăzute la testele cognitive ceea 

ce conduce la scăderea motivației. Adesea părinții spun că elevii nu depun eforturi pentru a se 

pregăti, dar tot ei remarcă stările emoționale pe care le au copiii lor în fața unui test.  

Apariția pandemiei a determinat o schimbare majoră a stilului de viață și a realității în 

care trăim. Școala și procesul de învățare a trebuit adaptat noilor condiții, dar și teama de eșec 

a luat altă înfățișare. Elevii puși în fața unui ecran au experimentat teama de a nu greși în alt 

context, alții au abandonat ritmul de învățare demotivându-se în lipsa unui feedback susținut și 

continuu. 

 Din dorința de a afla starea emoțională a elevilor în acest context, am aplicat un 

chestionar google forms elevilor de gimnaziu din care am observat că teama și preocuparea cea 

mai mare a lor a fost legată de situația pandemică. Nivelul de stres perceput de elevi s-a ridicat 

la procentul de 71,1 %, iar factorii de stres identificați au obținut următoarele procente: 

 

  Factori de stres Procent 

1 PANDEMIA ȘI RESTRICȚIILE 28,9 

2 LIPSA TIMPULUI LIBER 20 

3 PAUZE PREA SCURTE 13,3 

4 DIFICULTĂȚI DE ÎNȚELEGERE 11,1 

5 NEÎNCREDERE ÎN FORȚELE PROPRII 8,9 

6 COMUNICAREA CU PROFESORII 4,4 
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 Întreg contextul pandemic cu restricțiile impuse au avut un impact major asupra trăirilor 

și stărilor emoționale ale elevilor după cum se observă din tabel. Lipsa socializării la această 

vârstă a avut un impact major deoarece aceasta este vârsta afilierii la grup, căutării de sine, 

afirmării independenței și autonomiei. De asemenea, programul școlar încărcat, poziția la un 

birou sau nu, dar în fața unui device au creat un stres permanent elevilor punându-i în dificultate, 

iar nevoia  de a înțelege i-a obligat să mobilizeze resurse mai mari, epuizându-i.   

 Următorul tabel arată manifestările resimțite de elevi în această perioadă.  

 

        Manifestări fizice   

1 Scăderea capacității de concentrare 18,4 

2 Dureri de cap 15,8 

3 Gânduri negative despre sine 13,2 

4 Anxietate 7,9 

5 Pierderea interesului pt prieteni 7,9 

6 Blocaje ale gândirii 7,9 

7 insomnii 7,9 

8 Dificultăți de adormire 5,3 

 

 Un rol foarte important în declanșarea și menținerea anxietății îl au gândurile. În cazul 

de față, gândurile identificate la elevii chestionați au relevat faptul că unii au mecanism de 

reglare emoțională eficient și au perceput mai puțin intens anxietatea, stresul, pe când alții și-

au identificat diverse gânduri generatoare și de menținere a anxietății. 

Exemple de gânduri: 

Atunci cel mai mult mă gândesc să vină weekend-ul și să mă relaxez 

La ce se va întâmpla în viitor 

Mă gândesc că nu mai am timp pentru joacă, pentru teme și îmi este frică să nu port ochelari 

din cauza online-ului 

Eu atunci când sunt stresată mă gândesc că nu are cine să mă ajute și că am foarte multe 

lucruri de făcut și se tot măresc 

La ieșirile afară cu prietenii 

Când sunt stresată mă gândesc că nimic nu îmi va ieși bine 

La lucruri negative 

La lucrurile pe care trebuie să le fac, dar nu am suficient timp 
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Că o să-i dezamăgesc pe toți 

Mă gândesc dacă se va întâmpla ceva rău pentru că..... 

Mă gândesc la viața de dinainte de pandemie 

 Ca o concluzie pot afirma că elevii au fost afectați emoțional de această perioadă de 

școală online în care li s-a solicitat intens voința, motivația, învățarea independentă, 

responsabilitatea, capacitatea de adaptare la noul context.  
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APLICAȚIA INTERACTIVĂ “WEAVE SILK” 

 
 

Gabriela-Violeta Tănăsescu, 

Profesor, Liceul Teoretic „Traian” Constanța 

 

 
Demersul didactic reprezintă o introducere în utilizarea aplicației interactive „Weave 

Silk: Interactive Generative Art”, instrument online pentru crearea artei digitale cu ajutorul 

căreia elevii reușesc să descopere expresii inedite, valențe și posibilități de exprimare 

nelimitate. 

Weave Silk  (http://weavesilk.com) este o aplicație online special concepută pentru 

crearea artei simetrice, inclusiv a simetriei rotaționale.  

Pe măsură ce elevii sunt implicați în diferite activități creative bazate pe utilizarea de 

informații care au ca rezultat produse în format digital, ei creează și împărtășesc mici opera de 

artă, învață importante concepte referitoare la artă, design, și în același timp învață să fie 

creativi, să gândească sistematic și să lucreze în echipă. Creațiile lor artistice sunt produse 

exclusiv - sau sunt modificate, prelucrate - printr-un proces computerizat. 

 

http://weavesilk.com/
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Obiectivele demersului didactic: 

▪ Experimentarea modului în care aplicația Weave Silk este utilizată în mod interactiv 

pentru crearea de produse în format digital (control asupra culorii, simetriei, modul 

oglindire și modul spirală, etc.); 

▪ Identificarea modalităților prin care creațiile artistice ale elevilor (mici opere de artă) 

sunt produse exclusiv, sau sunt modificate și prelucrate, printr-un proces computerizat; 

▪ Diseminarea rezultatelor muncii depuse de elevi, a produselor digitale create, pe 

Internet. 

Cum se utilizează aplicația online Weave Silk (http://weavesilk.com)? 

▪ New - desenați într-un spațiu nou; 

▪ Share - partajați creațiile voastre pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Pinterest) 

sau trimiteți un e-mail prietenilor 

▪ Fullscreen - ecran complet 

▪ Save picture - salvați desenul /click dreapta pe imaginea în miniatură (.png) 

▪ Controls -  alegeți noi setări ale desenului 

▪ Undo -  anulați ultima acțiune 

Selectați Controls:  

▪ Meniu cu 7 culori - alegeți o culoare afișată sau mixați culorile 

▪ Rotational Symmetry/ Simetria de rotație  - selectați numărul de "puncte" de simetrie 

(0-6), la un moment dat 

▪ Mirror across center - oglindire spre centru (on) 

▪ Spiral towards center - liniile trasate vor spirala spre centru ecranului (on) 

 

La sfârșitul activității, elevii sunt invitați să salveze și să partajeze cu ceilalți rezultatele muncii 

lor. Ei pot imprima pe diverse obiecte (căni, tricouri, etc.) propriile creații. 

Aplicația Weave Silk pune la dispoziție utilizatorilor opțiuni nelimitate pentru crearea artei 

digitale. 

http://weavesilk.com/
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Câteva exemple de artă digitală: 

▪ http://r.weavesilk.com/?v=4&id=ovt3a1x3q9e 

▪ http://r.weavesilk.com/?v=4&id=isb3a1yk5kz 

▪ http://r.weavesilk.com/?v=4&id=eqm3a1ynv52 

▪ http://r.weavesilk.com/?v=4&id=luk3a1yrs73 

 

Bibliografie 

 

1. Digitaliada - Artă digitală cu Weave Silk 
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http://r.weavesilk.com/?v=4&id=eqm3a1ynv52
http://r.weavesilk.com/?v=4&id=luk3a1yrs73
https://www.digitaliada.ro/Arta-digitala-cu-Weave-Silk-a1688316961839959
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Ecaterina Botan,  

Profesor, Școala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza” Constanța 

  

 Introducerea în şcoală a internetului şi a tehnologiilor moderne a dus la schimbări 

importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 

demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al 

colaborării cu profesorul.  

 Calculatorul a produs o adevărată revoluţie în învăţământ şi este folosit astfel încât să 

urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului 

să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Această schimbare în 

sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective: 

- creşterea eficienţei activităţilor de învăţare; 

- dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual. 

 Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea 

calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile 

acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul integrării softului în 

lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare şi de fişele 

de lucru elaborate. 

 Calculatorul este extrem de util în procesul de învăţământ deoarece simulează procese 

şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în 

evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale 

conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu 

observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat 

practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare 

sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice 

foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr 

suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, 

pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. 

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE FOLOSIRII 

CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE – EVALUARE 
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 În acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale conceptelor 

studiate, permite verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor optime de 

desfăşurare a unui nou experiment. 

 De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, 

pentru colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea 

unor referate. Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea 

informaţiilor dobândite din diverse surse. 

 Calculatorul permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională 

pentru elevi, sau cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite 

de către elevi, îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie posibilităţilor de menţinere 

sub control a activităţii elevilor. 

 Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului 

impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. Elevul poate parcurge 

materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi numai este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de 

informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie. 

Prezentarea materialelor pe module cu diferite grade de dificultate permite elevului să cunoască 

exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele şi posibilităţile. Astfel se dezvoltă 

conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel o fiinţă 

capabilă de autoinstruire. Utilizarea calculatorului şi a internetului permit o înţelegere mai bună 

a materiei într-un timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în 

favoarea unor activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: 

elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă 

astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme 

ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se 

integreze social. 

 În cazul evaluării elevul beneficiază de o evaluare mult mai obiectivă fiind protejat de 

posibilul subiectivism al profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea 

de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu 

nivele diferite de pregătire, deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele 

de dificultate. 

 Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea 

mai rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării 

cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, 

portofolii, pagini html. Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării 
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(cu obiective turistice), a culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor 

didactice elaborate de ei şi de profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare 

pentru diferite examene şi concursuri şcolare, manifestări ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi 

reviste şcolare, cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de 

desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, documente oficiale, forum de discuţii, note ale 

elevilor şi date despre activitatea lor în şcoală, anunţuri de mică publicitate, statistici realizate 

de elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, informaţii despre reţeaua şcolară). 

 De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, 

diferite programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi 

educative interactive care să antreneze cât mai mulţi copii. 

 Instruirea şi învăţarea bazată pe Web (Web-based learning) oferă astfel elevilor 

interactivitatea (posibilitatea schimbului de păreri, opinii, materiale), mediu multimedia 

(materialele prezintă cel puţin două elemente multimedia: text, grafică, audio, animaţie, video 

etc), mediu deschis (se pot accesa diferite pagini Web sau aplicaţii), independenţa faţă de 

echipamente, distanţă şi timp (elevii pot utiliza orice calculator conectat la internet şi pot 

comunica cu persoane din orice colţ al lumii). 

 Aşadar, putem afirma că utilizarea internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă 

cea mai complexă formă de integrare a educaţiei informale în educaţia formală. 

 Utilizarea tehnologiilor moderne în procesul de învăţământ este îngreunată de lipsa unor 

softuri de foarte bună calitate, de imposibilitatea adaptării softurilor străine programelor şcolare 

româneşti, de costurile foarte ridicate.  

 Folosirea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în 

timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi 

la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern 

de predare-învăţare-evaluare.  

 Utilizarea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităților practice, de calcul 

şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane.  

 De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-

profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial.  

 Un dezavantaj al utilizării calculatorului poate fi distragerea atenţiei de la explicaţiile 

profesorului datorită tendinţei elevilor de a căuta jocuri pe calculator. Utilizarea în exces a 

calculatorului poate afecta sănătatea şi relaţiile interumane. 

 De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot 

atât de importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă, tot ceea ce generează interes şi 
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cunoaştere. Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta 

trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructiv-educativ, în anumite etape. 

Deoarece softul educaţional nu poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale elevilor, 

profesorul va deţine întotdeauna cel mai important rol în educaţie. 

Concluzii  

 Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de 

învăţământ, ele trebuie să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile 

sistemului şcolar.  

 Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia 

trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să-l 

îngreuneze.  

 Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere 

a performaţelor şcolare. De asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele 

să fie dotate cu calculatoare performanțe conectate la internet.  

TIC nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o 

altă manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al 

profesorilor. Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie 

transformat într-un “robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. Utilizarea TIC nu trebuie 

să devină o obsesie, deoarece fiecare elev are dreptul la succes şcolar şi la atingerea celor mai 

înalte standarde curriculare posibile de aceea trebuie găsite metodele pedagogice adecvate în 

fiecare caz în parte. Nu trebuie să renunţăm la cretă, tablă şi burete, la lucrul cu manualul, la 

rezolvarea de probleme şi la efectuarea experimentelor reale întrucât acestea contribuie la 

formarea competenţelor necesare dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte. 

 În concluzie, putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine 

cele mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare 

cât şi metodele moderne. Ţinând cont de faptul că softul educaţional are limitele sale şi nu poate 

rezona în totalitate cu nevoile şi întrebărilor elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai 

important rol în educaţie. 
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Flavia-Alexandra Petrov, 

Documentarist, Casa Corpului Didactic Constanța 

 

Trecerea activităților de predare-învățare-evaluarea din clasa tradițională pe platformele 

educaționale puse la dispoziție cadrelor didactice și elevilor, a adus provocări noi în cadrul 

școlii românești. Odată cu această schimbare și biblioteca școlară a cunoscut transformări 

majore, documentariștii, bibliotecarii școlari și voluntarii din bibliotecile școlare fiind nevoiți 

să se adapteze noilor modalități de lucru cu utilizatorii acestora.  

Ordinul comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 a restrâns contactul 

fizic, cu utilizatorii, în cadrul bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare. 

Astfel, rolul acestor spații, acela de „a deservi, pe niveluri de competenţă, beneficiarii educaţiei: 

elevii, cadrele didactice şi comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului 

educaţional şi al învăţării pe tot parcursul vieţii”1 și de „a  susţine implementarea politicilor 

educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, sprijină realizarea obiectivelor 

prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare 

şi documentare ale tuturor beneficiarilor”2 a cunoscut modificări, personalul didactic auxiliar 

din cadrul acestora fiind nevoit să găsească forme noi de a ajunge la elevi și cadre didactice. 

Casa Corpului Didactic, prin Compartimentul Bibliotecă/C.D.I., a oferit sprijin în acest 

sens și a demarat, încă din incipit, activități care să îi introducă pe bibliotecarii din județ în 

utilizarea instrumentelor digitale și a platformelor educaționale. Anticipând importanța 

dialogului online cu utilizatorii, e-Marketingului de bibliotecă și a spațiului virtual, C.C.D 

Constanța a propus un program de formare cu tema ”Instrumente WEB 2.0 aplicate în biblioteca 

                                                           
1 Art. 2 din Ordinul nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare; 
2 Ibidem. 

BILANȚUL ACTIVITĂȚII CENTRULUI DE DOCUMENTARE ȘI 

INFORMARE – C.C.D. CONSTANȚA: DE LA BIBLIOTECA 

TRADIȚIONALĂ LA E-C.D.I. 
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școlară” (2018), program prin care s-a dorit inițierea formabililor în universul WEB 2.0 și în 

politica drepturilor de autor.  

Începând cu primăvara anului 2020, s-au desfășurat ateliere online, derulate cu ajutorul 

serviciului de comunicare video Google Meet, la care bibliotecari și documentariști din județ 

au fost instruiți cu privire la o multitudine de instrumente digitale prin care au putut să 

promoveze biblioteca, colecțiile acesteia și serviciile transferate în spațiul virtual. S-au 

desfășurat patru astfel de ateliere online, la care au participat 74 de bibliotecari/documentariști 

și voluntari din biblioteca școlară. Celor interesați li s-a acordat sprijin în a învăța cum să 

participe activ pe platforma educațională a unității școlare din cadrul căreia face parte biblioteca 

lor școlară, cum să vină în sprijinul nevoilor de formare și informare ale utilizatorilor. Programe 

și instrumente precum Book Creator, Kahoot, Suita instrumentelor Google, ChatterPix, Google 

Classroom, Voki, Seterra, Toporopa, Knowitall, Canva, Quizizz, WordWall au devenit noile 

modalități de a comunica mesajul bibliotecarului în clasa virtuală, iar feedback-ul a fost, în 

general, pozitiv. 

Începând cu luna noiembrie 2020 a fost implementată, la inițiativa C.C.D. Constanța, 

Rețeaua C.D.I.-urilor și bibliotecilor școlare din județul Constanța, pe Google Classroom, 

spațiu deschis, al schimbului de bune practici, al surselor și resurselor ce puteau să devină 

importante pentru bibliotecarii școlari. Activitatea acesteia a crescut și s-a transformat pe 

măsură ce tot mai multe instrumente digitale dădeau rezultate pozitive în noua bibliotecă 

școlară.  

De asemenea, C.C.D. Constanța a pus bazele unui proiect educațional online, intitulat 

„Instrumentul digital din biblioteca școlară” (începând cu luna septembrie 2020), prin 

intermediul căruia, în fiecare lună, este prezentată o unealtă digitală care poate să devină 

esențială în comunicarea cu utilizatorii unei biblioteci, cu tutoriale și exemple de bune practici. 

Proiectul se derulează și în prezent și poate fi regăsit pe site-ul C.C.D. Constanța, în cadrul 

secțiunii Bibliotecă/C.D.I. și pe canalele de socializare ale instituției, cu un număr de vizualizări 

ce permite continuarea acestuia până la sfârșitul anului școlar în curs. Am prezentat Google 

Jamboard (septembrie 2020), tururi virtuale în cadrul Muzeului Digital al Literaturii Române, 

World Digital Library, Histography, Observatorul Astronomic București și Complexul Muzeal 

Național „Astra” Sibiu (octombrie 2020), ChatterPix (noiembrie 2020), Book Creator 

(decembrie 2020), Seterra (ianuarie 2021), eBibliophil (februarie 2021), Animoto (martie 

2021), WordWall (aprilie 2021), Padlet (mai 2021), Tricider (iunie 2021). 

Un alt proiect în care au fost implicați și bibliotecari/documentariști din județ s-a 

intitulat „Cărțile îți spun povești. Ascultă-le!” și a pus la dispoziția celor interesați resurse 



16 
 

educaționale care pot fi accesate de pe site-ul instituției: www.ccdconstanta.ro. Prin acesta, am 

dorit să venim în sprijinul tuturor bibliotecarilor școlari, dar și în ajutorul învățătorilor și 

profesorilor de limbă și literatură română de gimnaziu cu secvențe de text alese atent, scopul 

urmărit fiind acela de a-l atrage pe elev în universul magic al lui „a fost odată…”. Prin 

materialele audio-video furnizate am realizat o campanie-teaser a lecturii, o „momeală” pentru 

a capta curiozitatea celor mici față de o poveste, folosindu-ne de instrumente și tehnici moderne. 

Am realizat teaser de carte pentru titluri precum „Confesiunile unui prieten imaginar” (Michelle 

Cuevas), ”Hoțul de cărți” (Markus Zusak) sau „Insula roboților” (Erich Kastner). Am dorit ca 

scurtele materiale realizate, plecând de la cele șase opere literare alese, să stârnească interesul 

elevilor, să-i determine pe aceștia să continue lecturarea lor și să dezbată principalele teme 

regăsite în paginile parcurse alături de colegii lor. De asemenea, ne-am propus să oferim 

cadrelor didactice, profesori și învățători deopotrivă, dar și bibliotecarilor școlari, instrumente 

ce se pot folosi la clasă (online sau tradițional) sau în cadrul bibliotecii școlare, pentru a aduce 

lectura mai aproape de interesele elevilor. 

De asemenea, în cadrul programului județean de instruire cu tema „Utilizarea 

platformelor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare”, inițiat de C.C.D. 

Constanța, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, s-au desfășurat ateliere de 

lucru, în intervalul 01-11 septembrie 2020, la nivelul fiecărei unități școlare din județ, ateliere 

la care au participat un număr mare de bibliotecari și documentariști. În cadrul acestora, 

persoana-resursă desemnată i-a inițiat și pe aceștia în utilizarea platformelor utilizate în unitatea 

școlară din care fac parte.  

Încă de la începutul stării de urgență, compartimentul Bibliotecă/C.D.I.-C.C.D. 

Constanța a permis utilizatorilor dialogul și a oferit sprijinul în ceea ce privește serviciul său de 

consultanță de documente. Astfel, atât pe site-ul instituției, cât și pe Forumul I.S.J. Constanța, 

cadrele didactice de predare, personalul didactic auxiliar și nedidactic și studenții care urmează 

programele Departamentului pentru Pregătirea personalului Didactic au beneficiat de un 

formular pentru solicitarea unei bibliografii de recomandare sau de serviciul de scanare a 

lucrărilor dorite și aflate în fondul de carte, în limitele impuse de Legea nr. 8/1996, 

reactualizată. 

Mai mult, în luna aprilie 2021, timp de trei săptămâni, 31 de cursanți (bibliotecari, 

documentariști și voluntari în biblioteca școlară din județul Constanța) au participat la cursul 

avizat cu tema „Managementul bibliotecii școlare în era digitalizării”, curs inclus în Oferta de 

formare a C.C.D. Constanța pentru anul școlar 2020-2021. Întâlnirile s-au desfășurat cu ajutorul 

serviciului de comunicare video Google Meet și au inclus o tematică în tendințele noi de 

http://www.ccdconstanta.ro/
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instruire, adaptată sectorului bibliotecii școlare: „Managementul bibliotecii școlare – parte 

componentă a managementului școlar”, „Digitalizarea activităților în cadrul bibliotecii 

școlare”, „Resurse educaționale digitale implicate în managementul bibliotecii școlare”, 

„Bibliotecarul școlar – manager și persoană-resursă în cadrul educației online”. 

 Contextul școlii online a permis personalului auxiliar din bibliotecile și din centrele de 

documentare și informare o perfecționare a deprinderii de lucru cu instrumentele digitale și a 

ușurat comunicarea cu utilizatorii. Multitudinea de materiale gândite de bibliotecari și 

documentariști pentru a înlocui forma tradițională a bibliotecii școlare a dus la o deschidere fără 

precedent și la o metamorfozare a spațiului destinat lecturii, interesul elevilor pentru serviciile 

de bibliotecă online crescând simțitor. Astăzi, deși biblioteca școlară și-a redeschis fizic spațiul 

său, în paralel, folosește sursele și resursele online în transmiterea mesajului său și în 

îndeplinirea rolului major pe care îl are, acela de a  susţine implementarea politicilor 

educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, de a veni în sprijinul realizării 

obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc și de a răspunde 

nevoilor de informare şi documentare ale tuturor beneficiarilor săi. 
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Adina Netedu, 

Profesor, Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

 Situația pandemică declanșată la debutul anului 2020 a reprezentat pentru noi, cadrele 

didactice nu numai o provocare, dar ne-a obligat să dăm dovadă de  creativitate, de implicare 

în cercetarea resurselor on-line și de  abilitate de selecție a celor mai potrivite informații și 

metode de lucru, în vederea adaptării acestora la cerințele curriculumului, la nivelul de 

cunoștințe și abilități ale elevilor la interesele și motivația acestora. 

 Limitele de distanțare socială și spațială nu trebuie să ne împiedice în a comunica într-

un mod asertiv, atent și grijuliu cu cei din jurul nostru. Emoțiile, mai ales cele negative, au avut 

o intensitate exponențial mai mare ca înainte și ne-au tensionat emoțional. Pe de o parte a fost 

tensiunea creată de frică, incertitudine și îngrijorări legate de abilitățile și limitările noastre 

informatice și tehnice, pe de altă parte ne-am confruntat cu dificultăți legate de conectarea la 

internet, viteza și funcționalitatea aparatelor la dispoziția noastră. Astfel, ne-au fost afectate în 

mod serios relațiile și interacțiunile, atât în mediul familial, cât și în cel socio-profesional.  

 De aceea, am insistat de-a lungul acestei perioade pe abordarea unui tip de comunicare 

asertiv, care să-i implice activ pe elevii mei în activitățile de predare-învățare, care să păstreze 

un echilibru între ceea ce cerem și ceea ce dăm, între egoism și altruism. Am încercat permanent 

să-i scot pe elevii mei din zona de confort, din starea pasivă de simplu receptor de mesaje 

transmise într-o altă limbă decât cea maternă și să-i ajut să depășească frustrarea ce declanșează 

reacții agresive la testarea unei noi platforme, la descoperirea de noi abilități prin încercare și 

eroare. 

  Elevii au aflat despre cât de benefic este să avem în minte importanța nevoilor noastre 

și un mod clar de exprimare pentru a ne cere drepturile și a lupta pentru rezolvarea problemelor 

noastre, dar totodată au descoperit susținerea și suportul pe care grupul, echipa din care facem 

parte ni le pot oferi, dacă ținem cont și de nevoile și părerile celorlalți. 

 Am avut din fericire o mulțime de oportunități de a descoperi și testa resursele virtuale 

cu elevii mei, întrucât, la limba engleză există o varietate de site-uri și aplicații pe care le putem 

COMUNICAREA ÎN LECȚIA VIRTUALĂ- 

RESURSE ȘI LIMITĂRI 
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utiliza. Voi încerca să prezint pe rând câteva dintre ele, cu avantajele și dezavantajele lor, în 

contextul unei comunicări asertive, la distanță. 

 Unul dintre cele mai folosite site-uri este  https://www.liveworksheets.com/ care oferă 

fișe de lucru interactive, pe care elevii pot completa direct fișele de lucru, pot trimite spre 

validare și evaluare instant activitatea lor. Rezultatele pot fi transmise și profesorului  

coordonator, cu condiția ca acesta să aibă un cont de utilizator și datele de contact ale elevilor 

introduse pentru a avea control pe activitatea desfășurată de aceștia. Limitele acestui mod de 

lucru sunt date de erorile de editare care mai apar, acestea necorelându-se neapărat cu greșeli 

de utilizare a noțiunilor de vocabular, gramatică sau structuri contextuale. De asemenea, elevii 

se pot consulta cu colegii în privința răspunsurilor, deci rezultatele lor pot fi neconcludente. 

 Un alt mijloc de lucru interactiv cu elevii l-a constituit Padlet-ul, un tip de prezentare 

interactivă, la care elevii pot participa în mod direct, dând dovadă de creativitate, de capacitate 

de analiză și selecție a informațiilor esențiale și relevante pentru expunerea adecvată a unui 

anume subiect. Am solicitat exprimarea opiniilor personale, prin realizarea de slide-uri 

individuale, dar și realizarea unor postări în echipă, ceea ce a dat prilejul unor negocieri și 

argumentări, dezvoltând capacitatea de gândire critică, pe lângă abilități de comunicare. 

https://ro.padlet.com/ 

 

 Dezavantajele acestei platforme includ, printre altele, consumul mare de timp și 

necesitatea de a fi familiarizat cu detaliile de bază privind platforma și modul de a lucra pe 

aceasta. La inițierea cu platforma se pot prezenta modalitățile de a organiza informația- perete, 

grilă, listă, rubrică, hartă, conversație, design, cronologie. Apoi, cu ajutorul setărilor se poate 

personaliza orice prezentare, se pot insera imagini, comentarii, conținut audio- video, sau de tip 

GIF, ceea ce facilitează transmiterea și înțelegerea mesajului nu numai la nivel verbal, dar și 

emoțional. 

  O altă resursă valoroasă descoperită și folosită frecvent în cadrul proceselor de 

comunicare din cadrul orelor de limba engleză o reprezintă un instrument oferit de Google, mai 

precis Jamboard https://jamboard.google.com/. Acesta permite accesul mai multor utilizatori 

https://www.liveworksheets.com/
https://ro.padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
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la o suprafață de prezentare, utilizând atât editarea în casete text, stabilirea unui fundal, 

adăugarea unor observații personale sau imagini sugestive pentru tema abordată, corectarea și 

poziționarea exactă a unei intervenții.  Avantajele lucrului pe o astfel de platformă vizează 

accesibilitatea- este nevoie doar de o adresă e-mail pentru a deveni participant activ la 

completarea unui Jam, simplitatea și logica realizării unei intervenții personale. Ca dezavantaje 

s-ar putea menționa controlul relativ al profesorului asupra conținutului postat-  setările unor 

astfel de platforme au limitările lor, deci deși ne dorim creativitate și libertate de exprimare 

totuși trebuie să avem posibilitatea de a selecta doar acele materiale care nu au impact negativ 

asupra calității actului educațional. 

 

 Mentimeter - https://www.mentimeter.com/app- este o altă aplicație deopotrivă 

interactivă și creativă- putând fi folosită ca resursă în activități de comunicare ce vizează 

elemente de vocabular sau gramatică- prin realizarea de word- cloud, quiz, Q&A, traducere. 

Elevii se pot alătura la realizarea unei prezentări, pot vota sau exprima păreri prin introducerea 

unui cod pe platforma Menti. Dezavantajul major este cel al pregătirii materialelor și al 

controlului participanților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/app-
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ElenaClaudia Vlas, 

Profesor, Liceul Economic „Virgil Madgearu” Constanța 

Irina Constantinescu, 

Profesor, Liceul Economic „Virgil Madgearu” Constanța 

 

Școala, prin cele două obiective principale – educația (formarea de personalități, 

caractere, ființe sociale și cetățeni educați) și instruirea (transmiterea de cunoștințe și informații, 

formarea de deprinderi, competențe și abilități) – joacă un rol fundamental în evoluția societății, 

în integrarea globală la nivel competitiv. Pentru nivelurile inițiale (preșcolar, primar și 

gimnazial), educația este obiectivul crucial. Transmiterea de cunoștințe crește în importanță 

nivel cu nivel, cele două obiective devenind la fel de importante în timpul ciclului liceal. 

Educația reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare de activitate ale unui stat, 

ale unei societăți, cu implicații adânci și de lungă durată în toate celelalte sectoare socio-

economice. Este deja o evidență pentru toată lumea că trăim în plină revoluție digitală, fenomen 

ce are în centru tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), inteligența artificială și 

robotica colaborativă, care nu poate fi ignorat, întrucât are un profund impact asupra evoluției 

societății și economiei, asupra indivizilor și a relațiilor de orice natură stabilite la scară globală. 

Prin urmare, adaptarea rapidă la evoluția acestor tehnologii este o necesitate a învățământului 

românesc, care, însă, presupune regândirea atentă a întregului sistem de educație ce urmează să 

integreze, cu justă măsură, educația on-line și educația directă, în școală. 

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic 

dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și 

colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Această nouă abordare a 

educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, 

cât și a elevilor pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul 

online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 

important elevilor: învățarea continuă și dincolo de școală, cu instrumente online accesibile 

tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii să învețe și să 

lucreze independent. 

EDUCAȚIA ÎN MEDIUL ONLINE – O PROVOCARE 

MAJORĂ 
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  Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare 

de tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori 

și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

  În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și 

noile tehnologii de predare. Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o 

pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării 

mijloacelor necesare procesului de învățare, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, 

din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi/studenți, deopotrivă) pentru o astfel 

de experiență didactică. 

  Având drept premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a 

fost determinat să ia decizii și să implementeze diferite modalități de interacțiune educațională 

între cadrele didactice și elevi/studenți. În unele situații, există decizii clare privind modalitățile 

de interacțiune educațională (de exemplu, universități care reglementează doar anumite 

platforme educaționale; recomandările unor inspectorate școlare pentru platformele 

educaționale care vor fi accesate). În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii 

au accesat diferite forme educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la mijloace de 

comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul Drive, 

Skype, la platforme educaționale variate care au fost promovate în această perioadă pe internet 

și sunt în varianta free - Google Meet, Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 

Padlet, Twinkl, Digitaliada, până la platforme educaționale recomandate instituțional, precum 

Suita Google for Education, Google Classroom, Edmodo, Easy Class și Class Dojo sau 

platforma educațională Moodle cu precădere pentru mediul universitar). 

  Măsuri adoptate la nivel național există doar în ceea ce privește asigurarea mediului 

optim de învățare pentru elevii care vor susține examene naționale (examenul de Evaluare 

Națională și de Bacalaureat) prin organizarea activităților educaționale TV (programul 

Teleșcoală), model preluat și de unele inspectorate școlare la nivelul învățământului 

preuniversitar. Lista prezentată nu este însă exhaustivă; pe internet există numeroase sugestii 

de instrumente online care pot fi accesate în această perioadă ca forme de organizare a activității 

educaționale. 

  În mod firesc, noul demers educațional va avea efecte în ceea ce privește influența 

mediului educațional astfel construit asupra rezultatelor învățării elevilor/studenților. 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul 

de e-pregătire, care se referă atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea 

implementa învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, 
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infrastructură fiabilă, acces facil la infrastructură, resursă umană support pregătită), la e-

pregătirea elevilor/studenților care trebuie să dețină abilitățile de utilizare a computerului și a 

accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea resurselor online, să demonstreze 

capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de organizare și de management 

al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități de a comunica cu 

grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea sarcinilor, 

cât și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în 

utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a 

software-ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de 

predare la noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de tehnologie. 

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul 

performanțelor școlare/academice, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de 

învățare, cu implicarea și cu trăirea stării de bine. În caz contrar, efectele sunt negative, fiind 

identificate atât în planul scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de 

învățare, feedback întârziat din partea profesorului etc.), în plan comportamental prin 

neimplicare în activitate, scăderea gradului de motivație pentru învățare, scăderea capacității de 

concentrare a atenției, și mai ales în plan emoțional, prin manifestarea nervozității datorate 

scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe cu profesorul/colegii. Toate acestea se 

reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de frustrare și a nivelului de stres, ceea ce 

poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția sindromului de burnout. 

Astfel, trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire 

prealabilă are efecte negative pe termen lung, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, 

cum este cea în care ne aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și 

stabilitatea în procesul educațional. 

Generațiile actuale par să prefere mediile digitale, urmărind conținuturi atractive, 

accesibile și sistematizate. Cu toate acestea, considerăm că rolul cadrului didactic în procesul 

educațional rămâne în continuare vital în selectarea celor mai potrivite conținuturi, care să 

construiască competențe solide, precum și în oferirea climatului emoțional adecvat învățării și 

a suportului moral, în stabilirea scopurilor de învățare și monitorizare a procesului, etc. În 

consecință, construirea unor coduri psiho-emoționale și comportamentale care să faciliteze 

învățarea autoreglată devine o reală provocare, atât în context față în față, cât și în context 

educaționale virtuale. 

Profesorii care reușesc să fie eficienți în mediile online sunt cei care se angajează într-

o pedagogie activă, bazată pe atenția crescută la nevoile de învățare și, deopotrivă, la cele 
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emoționale ale elevilor. Însă eforturile acestora pentru a menține motivația și angajamentul 

educabililor sunt mai crescute, deoarece, în condițiile unei interacțiuni virtuale, cadrul didactic 

nu poate controla mediul de învățare și factorii ce distrag atenția și concentrarea elevului sau 

studentului. Așadar, realizarea procesului educațional în mediul online vine cu o provocare 

majoră, respectiv aceea de a găsi noi metode prin care elevul sau studentul să beneficieze de 

orientarea constantă oferită de profesor în învățare.  

Facilitarea atingerii scopurilor educaționale și a autoreglării în învățare poate fi realizată 

prin utilizarea unor platforme user-friendly, care să permit profesorului să monitorizeze 

implicarea și progresul celor ce învață. Prin urmare, eficacitatea diferitelor instrumente online 

depinde într-o mare măsură de capacitatea profesorului de a ghida elevul și în mediul digital, 

dar și de a-l învăța să se auto-regleze în învățare, prin stabilirea clară a obiectivelor de studiu, 

reflectarea asupra materialelor de studiu, monitorizarea progresului, gestionarea emoțiilor 

legate de sarcinile academice etc.  

Dar întrucât învățarea este motivată de relații cu sens, emoțiile pozitive academice 

asociate cu învățarea influențează autoreglarea și performanța academică. Așadar, una dintre 

provocările majore ale predării în mediul virtual privește în mod direct atașamentul și climatul 

educațional. Capacitatea cadrului didactic de a construi un climat pozitiv și de acceptare a 

elevilor are un impact major în motivația și efortul pe care elevii sau studenții îl depun pentru 

învățare. Cercetări recente au arătat faptul că, în condițiile predării tipice, o treime dintre elevi 

se plictisesc în timpul orei din cauza absenței interacțiunii directe cu profesorul. Este astfel 

foarte probabil ca aspectul precizat să se intensifice în mediul virtual unde, în multe cazuri, 

predarea de tip streaming limitează interacțiunile și palierul de emoții ce pot fi transpuse online. 

Entuziasmul profesorului, umorul, exemplele și analogiile trec mai greu dincolo de ecran, motiv 

pentru care profesorul trebuie să își dezvolte competențe de a transmite conectare și emoție, cu 

scopul de a susține optim procesul de învățare. 
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FILMUL DOCUMENTAR/ISTORIC TRANSPUS ÎN APLICAȚIE WEB 

 

Lavinia Popescu, 

Profesor, Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar 

 

Internetul permite accesul la conținuturi culturale din toată lumea, transpuse în format 

digital, dobândind astfel un important potential pedagogic. Acțiunile de documentare, de 

obținere a informațiilor din diverse domenii, posibilitatea de a călători în trecut sau viitor sau 

de conectare la prezent permite elevilor să depășească limitele spațio-temporale și să își 

dezvolte imaginația, creativitatea, strategiile de procesare a informației.  

Ca modalitate de redare a trecutului istoric, dar și a prezentului, demonstrația audio-

vizuală vine să pună în valoare virtuțile imaginii dinamice/statice îmbinate cu cuvântul și 

sunetul.  

Bertrand Miège consideră audio-vizualul, integrat procesului de instruire şi educare, 

drept un „auxiliar pedagogic”, o prelungire a manualului, un substitut al tablei, un mijloc 

eficient de exprimare şi comunicare. Reportajele, documentarele, filmele de popularizare a 

ştiinţei, dezbaterile televizate sau alte tipuri de filme concepute şi realizate special pentru o 

activitate de învăţare, asigură o varietate a surselor de informare ce stau la dispoziția elevilor, 

contribuind la întregirea sau clarificarea conţinutului unei lecţii. Folosirea la oră a mijloacelor 

audio-vizuale şi, mai recent, a reţelelor informatice, prezintă avantaje incontestabile. 

Extrem de sugestiv, filmul documentar/istoric prin imaginile audio-vizuale, evocatoare, 

concludente, aduce în câmpul observării ceea ce  este foarte greu sau chiar imposibil de realizat 

pe căi obișnuite. Evenimente care aparțin trecutului istoric, greu accesibile în alte contexte, pot 

deveni pentru elevi experiențe directe. Astfel, filmul documentar/istoric poate fi un mijloc 

didactic în jurul căruia se organizează o lecție, o activitate didactică, facilă și atractivă, tocmai 

prin restructurarea informației, printr-o proiectare prestabilită a operațiunilor mentale necesare 

în receptarea realității trasfigurate. 

Pornind de la rezultatele cercetărilor în domeniu, care relevă faptul că omul reține 30% 

din ceea ce vede și 20% din ceea ce ascultă, putem concluziona că asocierea văzului și auzului, 

fac ca o cantitate considerabilă de informație să fie receptată.  

Fapte și evenimente din trecutul istoric pot fi surprinse  în câteva secvențe de film, 

sugestive  pentru epoca respectivă  sau pentru perceperea evoluției lor în timp. Filmul 

documentar/istoric poate surprinde fie procese prea lente pentru o percepție normală, precum 

evoluția omului, fie prea rapide precum explozia unei bombe nucleare.  
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Totodată, filmul documentar/istoric are avantajul de a înlătura barierele spațiale dând 

posibilitatea elevilor să parcurgă spații geografice pe care altfel niciodată nu le-ar cunoaște 

nemijlocit.  Explorarea Egiptului antic, rutele de navigație care au avut ca rezultat marile 

descoperiri geografice, amploarea conflagrațiilor mondiale, devin realități perceptibile.  

Pe lângă facilitarea înțelegerii relațiilor spațio-temporale, filmul documentar/istoric 

aduce în atenție mișcarea și prezentarea evenimentelor în dinamismul lor, contribuind astfel la 

imprimarea unei note de realism, lecției. Gândirea elevilor este condusă spre esență, spre 

descoperirea cauzelor și efectelor, a etapelor de evoluție sau desfășurare a unor evenimente și 

procese.  

Putem spune că tehnica audio-video are o contribuție foarte importantă în domeniul 

demonstrației didactice. 

În cadrul lecției de istorie, online, integrarea filmului documentar/istoric poate căpăta 

valențe pedagogice suplimentare. Spre exemplificare, propun instrumentul digital care permite 

valorificarea filmului didactic: Nearpod (instrument pentru crearea claselor virtuale). 

Nearpod dispune de mai multe funcționalități precum crearea de clase virtuale, dar  și 

lecții care pot să conțină filme documentare/istorice interactive, slide-uri cu conținut, modele 

3D, fișiere audio și documente.  În cadrul lecției, filmele documentare/istorice pot fi încărcate 

de pe calculatorul personal, pot fi accesate cele oferite de platforma Nearpod sau preluate de pe 

Youtube. 

Nearpod permite profesorului să prelucreze filmul, adică să selecteze fragmentul dorit, 

relevat pentru predarea lecției, recapitulare sau evaluare. Marele avantaj al folosirii acestui 

instrument este acela că profesorul poate intrerupe filmul pe parcursul său pentru a insera 

întrebări cu răspuns multiplu sau răspuns deschis.  
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Elevii pot vizualiza filmul și răspunde la întrebări, sincron, utilizând link-ul de acces 

dat de profesor, dar și asincron utilizând codul primit pe mail sau pe alte platforme precum 

classroom sau teams. Răspunsurile la întrebările integrate de profesor în cadrul filmului apar în 

sesiunea de Reports, unde sunt afișate sub formă de grafice și procente.  
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De asemenea, profesorul poate vizualiza răspunsurile elevilor pentru fiecare întrebare 

în parte, având astfel o imagine clară a nivelului de înțelegere a mesajului audio-video oferit de 

filmul documentar/istoric. Rapoartele pot fi descărcate de către profesor în format pdf. și pot fi 

trimise pe mail elevilor. 
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Camelia-Isabela Marcu, 

Profesor, Liceul Economic „Virgil Madgearu” Constanța 

 

FIȘĂ DE PREZENTARE 

Domeniul de pregătire: ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI TURISM 

Nivel liceal 

PREZENTARE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 

Proiect internaţional “JEUNESS III”, 2017-2019 

„Întâlnirile franco-române ale turismului. Învățarea limbilor străine și 
formarea în meseriile turismului: un sector în plină schimbare”,   

 

 

Liceului Economic “Virgil Madgearu” din Constanța a fost selectat pentru participarea 

la proiectul internaţional JEUNESS III, 2017-2019, Întâlnirile franco-române ale turismului. 

Învățarea limbilor străine și formarea în meseriile turismului: un sector în plină schimbare,  

proiect de cooperare descentralizată pentru mobilitatea elevilor și care s-a concretizat în 

deplasarea derulată în perioada  29 aprilie-20 mai 2018, în regiunea Occitania din Franţa. 

Proiectul se încadrează în programul de mobilitate Jeunese III susținut de către 

regiunea Occitania din Franţa, derulat pe o perioadă de 2 ani și implementarea lui a fost posibilă 

datorită susținerii financiare din partea primăriei Constanța, care a fost parte din proiectul  

INTERNAŢIONAL JEUNESSE III 2017-2019. 

Proiectul răspunde nevoii de creare a cadrului propice de transfer al  competenţelor 

profesorilor către elevi precum şi nevoia elevilor de a dobândi competenţe profesionale în 

vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. 

Obiectivele principale au în vedere: capacitatea de a lucra şi comunica într-un spaţiu 

intercultural, îmbunătăţirea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor, consolidarea competenţelor 

de specialitate ale cadrelor didactice, dezvoltarea capacităţilor şi calităţilor adaptate la situaţii, 

medii socioculturale noi, la standarde europene, cunoaşterea  altor realităţi europene, modele 

economice, sociale şi culturale,  îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice. 

JURNAL EDUCAȚIONAL - MESERIILE TURISMULUI, 

UN SECTOR ÎN PLINĂ SCHIMBARE 
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Ambasadorul Republicii Franceze în România, E.S. Michele Ramis, a fost oaspetele 

orașului nostru în luna iulie 2017 (Fregata Chevalier Paul, Alianța Franceză Constanța) şi a 

cunoscut oportunităţile şi potenţialul economic şi turistic ale judeţului Constanţa, a apreciat 

buna colaborare şi strânsa prietenie româno-franceză şi s-a arătat interesată de încheierea unor 

parteneriate pe domenii precum naval, agricol, turistic, economic, asistenţă socială, învățământ 

şi cultural. 

 

  

Schimburile de experienţă privind învăţământul tehnic şi dual au contribuit la 

dezvoltarea bunelor relaţii de parteneriat între Franţa şi România în domeniul cooperării 

educative. 

În urma relaţiilor de colaborare între toţi factorii implicaţi în formarea şi dezvoltarea 

personală şi profesională a elevilor, acţiunile organizate de Ambasada Franţei în România, 

Institutul Francez din România, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de 

Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi mediul de afaceri, Liceul 

Economic "Virgil Madgearu" din Constanţa a agreat sa facă parte din acest proiect.  

În urma studiului realizat în domeniul alimentației publice și turism și a elaborării 

Planului de acțiune al Liceului Economic V. Madgearu din Constanța, au fost selecționate 

pentru efectuarea unei vizite de studiu la Lyon-Franța, 18 licee din România din județele Bihor, 

Oradea, Iași, Baia Mare, Galați, Brașov, Ilfov, Constanța, Timiș,  orașul București, pentru a 

cunoaște în mod direct sistemul dual profesional din Franța. 

Vizita de studiu a fost organizată de Ambasada Franței din România și Institutul 

Francez din România, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și al Asociației franceze a 

liceelor cu filieră de formare în domeniul hotelier, alimentație publică și turism (AFLYHT), în 

cadrul proiectului “Întâlnirile franco-române pentru turism” – proiect în cadrul căruia unitatea 

de învățământ a fost beneficiara, făcând parte din rețeaua pilot, CNDIPT-MEN și CCD Sibiu. 

 Dintre aceste 18 licee din România, doar două și-au găsit parteneri, Liceul Aeronautic 

din București și Liceul Economic V. Madgearu Constanța.    
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La întâlnirea de lucru, care a vizat învățământul profesional dual din Franța, s-au 

dezbătut și analizat următoarele subiecte: 

⮚ Modul de implicare activă a angajatorilor locali 

⮚ Modele educaționale și industriale - studii de caz în Lycee Aibus, CFA de 

Nimes, Lycee de la mer PaulBousquet 

⮚ Prezentarea modelelor educaționale COREMOB 

⮚ Vizită la uzina Saint-Eloi, uzina Airbus. 

În perioada 24 - 31 martie, 2018, în România, a avut loc acţiunea organizată de 

Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din România, Ministerul Educaţiei Naţionale 

şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). 

Această acţiune a urmărit facilitarea şi intensificarea schimburilor de idei privind 

organizarea învăţământului profesional dual din Franţa şi România, de a dezbate asupra 

modalităţilor de adaptare a ofertei de formare a unităţilor de învăţământ pentru a răspunde 

nevoilor actorilor economici şi educativi. 

Acțiunea a oferit cadrul care să permită schimbul de informaţii şi prezentarea de proiecte 

de cooperare privind formarea profesională duală, astfel încât să conducă la realizarea de noi 

schimburi de expertiză, precum şi la dezvoltarea de proiecte de mobilitate şi parteneriate 

educative între unităţile de învățământ din Franţa şi din România 

Institutul Francez din România, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic a organizat o Conferinţă franco-română 

privind educația şi formarea profesională, luni, 26 martie 2018. 

La eveniment au participat 40 de invitaţi francezi (inspectori, directori de instituţii de 

învăţământ tehnice, profesionale şi de ucenici, profesori, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi 

Industrie din Montpelier şi ai regiunii Occitanie etc.) şi în jur de 140 de inspectori, directori de 

şcoli şi licee din domeniu, profesori, reprezentanţi ai CCIFER, FIHR, HORA şi ai mediului de 

afaceri din România etc. 

Mobilitatea internațională și schimburile cu parteneri străini care parcurg aceleași 

formări este o oportunitate excepțională de a valoriza competențele individuale ale elevilor, cât 

și pe cele ale unităților de învățământ care vor fi mobilizate cu această ocazie. 
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Mariana Deacu,  

Profesor, Colegiul Național Pedagogic ,,Constantin Brătescu” Constanța 

 

Având în vedere că școala, așa cum o știam toți, trece actualmente printr-o grea 

încercare iar învățarea capătă noi forme și limitări, poate că datoria noastră cea mai importantă, 

a celor care se ocupă de educație,  este să ne conectăm la nevoile emoționale ale elevilor noștri 

căci emoția rămâne emoție, atât  în predarea offline cât și în cea online.  

Învățarea este viață, este parte din povestea fiecăruia dintre noi, o poveste care reflectă 

devenirea personală, sensurile și semnificațiile pe care le căutăm  și care apoi ne construiesc ca 

oameni.  

În cazul copiilor, curiozitatea este o adevărată forță, ei se nasc cu o curiozitate intrinsecă, 

cu interes față de explorarea lumii și cu o capacitate infinită de învățare. Ei iubesc să învețe, să 

descopere, să își provoace mereu mintea, să se adapteze. Astfel că, literatura pedagogică 

încurajează profesorii să stimuleze curiozitatea copiilor, oferă ghiduri practice în acest sens și 

condamnă tendința sistemului educațional de a o reprima. Cu toate că astăzi pare mai dificil ca 

oricând ca școala online să mențină curiozitatea, angajamentul și motivația elevilor pentru 

învățare, teoriile și cercetările recente din domeniile funcționării psihicului uman pot oferi 

câteva recomandări utile pentru a promova învățarea academică atât online cât și offline. 

Una dintre teoriile despre învățare de la începutul secolului XX aparține psihologului 

behaviorist B.F.Skinner și este numită Teoria de întărire a lui Skinner care stă la baza așa-

numitei psihologii cognitiv-comportamentale. Se bazează pe ideea că oamenii sau animalele 

învață unele comportamente sau altele bazate pe recompense (numite întăriri) sau pedepse. 

Skinner are dreptate când afirmă că este bine să utilizăm (chiar și în școală) principiul întăririi 

imediate (dacă elevul a făcut ceva bine, el trebuie imediat recompensat chiar și printr-un gest 

simplu de apreciere: mângâiere, rostirea cuvintelor de laudă, etc). Principiile behavioriste sunt 

utilizate mai ales în cadrul educației formale iar această modelare comportamentală prin 

sistemul de recompense și pedepse este cea care reprezinta paradigma fundamentală a educației 

formale (recompensă = notă mare/ pedeapsă = notă mică).  

NEVOIA DE CONECTARE EMOȚIONALĂ ÎNTRE PROFESORI ȘI 

ELEVI ÎN CONDIȚIILE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 
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Însă teama de o notă mică sau de pedeapsă subminează învățarea angajată și împiedică 

adesea elevii să își aproprieze abilități noi de învățare. În cartea sa revoluționară ,,Inteligența 

emoțională” Daniel Goleman atrage atenția că aceste practici  stimulează frica și contribuie la 

stresul excesiv, performanțe slabe, o serie de comportamente violențe și o rată înaltă a 

abandonului școlar. Prin urmare, toate formele de comportament care induc teama erodează 

siguranța și încrederea și astfel inhibă procesul de învățare.  

Teoria autodeterminării este mai recentă (Self Determination Theory –SDT) și a luat 

naștere în anii ’90 din studiile elaborate de Edward L. Deci și Richard Ryan și reunește concepte 

precum: motivație, scopuri, dezvoltare personală, stare de bine. Această teorie a fost valorificată 

în studii asupra relațiilor apropiate,  parentalității, educației, contextului de muncă, sănătății, 

sportului, ecologiei și sustenabilității iar proliferarea ei validează gradul de generalizare și 

aplicabilitate al acesteia într-o multitudine de domenii ale psihologiei, sănătății, educației și 

științelor sociale.    

Mai mult decât atât, teoria autodeterminării este un eșafod teoretic pentru înțelegerea 

motivației umane de a învăța. Cei doi respectabili cercetători și-au construit teoria în jurul 

cuvântului-cheie intrinsec, aceștia investigând suveranitatea motivației intrinseci, recte a 

dorinței lăuntrice de a face ceva per se, nu pentru o recompensă externă. Pluralitatea acestei 

teorii postulează existența a trei nevoi interioare fundamentale, universale, recognoscibile  în 

orice cultură și la orice vârstă: nevoia de conectare emoțională, de autonomie și de competență.  

Fiecare ființă umană se naște cu aceste 3 nevoi psihologice de bază iar ele nu ne părăsesc 

toată viața, fie că suntem copii sau că devenim adulți. 

Însă, probabil că cea mai importantă dintre nevoi, care le poate satisface într-o oarecare 

măsură și pe celelalte două, este nevoia de conectare emoțională. 

Experții în educație Sura Hart și Victoria Kindle Hodson propun în volumul ,,Ora de 

comunicare nonviolentă. Un proces de predare și învățare bazat pe relaționare” un chestionar 

de întrebări în ceea ce privește relaționarea profesor-elev care ar trebui să fie o invitație la 

introspecție pentru orice profesor devotat vocației pedagogice și deschis ajustării lăuntrice:  

1. Care sunt intențiile dvs ca mentor? Parker Palmer autorul cărții ,,The Courage to Teach” 

al cărui motto este “Predarea este un exercițiu zilnic de vulnerabilitate” a focusat ideea că, 

atunci când le-a cerut unor elevi proveniți din toate colțurile lumii, să explice cum trebuie să 

fie un profesor bun, toți au răspuns în felul următor: ,,persoane care au talentul de a se apropia 

de ceilalți, care intră în legătură cu elevii lor, care stabilesc relații între elevii lor și disciplina 

care este studiată...Legăturile stabilite de profesorii buni nu rezidă în metodele lor, ci în inimile 

lor”.  
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2. Cum îi vedeți pe elevii dvs ? Când elevii intră pe ușă, îi vedeți ca pe niște ființe umane 

care au propriile lor gânduri, sentimente, nevoi, talente, interese?  

3. Observați talentele pe care le are fiecare copil? Autoarele chestionarului consideră că 

abilitatea unui dascăl de a recunoaște aptitudinile specifice elevilor și de a permite fiecăruia să-

și aducă pe deplin contribuția în plenul clasei, este cel mai valoros cadou pe care profesorii îl 

pot face elevilor.  

4. Cât de des ascultați? Cât de des vorbiți? Ascultându-i cu atenție și cu autentică empatie 

pe elevi, arătăm că noi punem preț pe ceea ce spun ei și că îi luăm în serios iar însuși acest gest 

contribuie la dezvoltarea unui climat al înțelegerii, al încrederii și la crearea unei conexiuni 

emoționale între agenții învățării.  

5. Ce faceți când un elev spune ,, Nu” ? Aceleași autoare atrag atenția că dacă încercăm să 

îi forțăm pe elevi să facă ceea ce vrem noi, prin inducerea ideii de vinovăție, prin acuzații sau 

pedepse demonstrează că nu ne pasă de nevoile lor și că ne folosim puterea pentru a obține ceea 

ce vrem. Or, într-o clasă întemeiată pe relație, forța punitivă nu este rețeta de a  obține ce ne 

dorim de la elevi.  

6. Contribuie evaluarea pe care o faceți muncii elevilor la procesul lor de învățare? În ceea 

ce privește evaluarea, cele două cercetătoare observă că atunci când profesorii folosesc un 

limbaj static: bine/rău, corect/incorect, acceptabil/inacceptabil - pentru a evalua eforturile 

elevilor, aceștia învață mai degrabă pentru a obține aprobarea profesorilor decât pentru a învăța 

pentru ei înșiși. Folosirea mai degrabă a unui limbaj procesual, ajută la stabilirea unei conectări 

cu elevii și le oferă un feedback util.  

Prin urmare, în aceste vremuri provocatoare, mai mult ca niciodată, rolul profesorului 

trebuie să străbată dincolo de ecranele computerelor. Online sau offline copiii au nevoie de 

cadre didactice care să se adapteze la noua realitate care nu este în controlul nimănui. Totuși 

există ceva ce aceștia  pot controla: felul în care profesorii se  pot  conecta la nevoile emoționale 

și academice ale elevilor  atât la catedră  cât și în spatele zidurilor ridicate de tehnologia actuală.  
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RESPONSABILITATE EDUCAȚIONALĂ ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Ancuța-Georgiana Alexandru,  

 Profesor, Școala Gimnazială nr.1 Mangalia 

 

Într-o situație complet diferită și necunoscută pentru toți oamenii, am ajuns în anul 2020 

să desfășurăm cursurile doar online, datorită virusului SARS-CoV2 (COVID 19), la domiciliu 

într-un mediu de siguranță. Bineînțeles, a venit ca o provocare atât pentru cadrele didactice, cât 

și pentru părinți, dar mai ales pentru elevi. În ceea ce privește nivelul primar, lucrurile devin 

puțin mai complicate, deoarece elevii, datorită specificul vârstei necesită sprijin și îndrumare 

din partea unui adult pe tot parcursul unei activități instructiv-educative. Astfel, învățătoarea, 

coordonând de la distanță activitatea, trebuie să creeze și să mențină legătura cu părinții 

școlarilor. Parteneriatul dintre școală și familie a avut mereu un loc important în activitatea 

desfășurată cu elevii, părinții fiind implicați în diverse activități din școală și din afara ei. În 

contextul predării online, orice profesor pentru învățământul primar va realiza activități 

specifice actului instructiv-educativ, dar adaptate mediului online.  

Activitățile ce le voi oferi drept exemplu au fost aplicate deja la clasa a IV-a, cu școlari 

cu vârste cuprinse între 10 și 11 ani. În urma parcurgerii acestor activități, am întâmpinat 

disfuncții precum: părinții comunică în funcție de disponibilitatea dumnealor – nu se poate 

realiza un program orar pentru a comunica; lipsa materialelor demonstrative, rămase în școală; 

lipsa socializării între elevi – componentă esențială și nelipsită în activitatea din școală; 

imposibilitatea desfășurării jocurilor și lucrărilor în echipă, încărcarea și suprasolicitarea 

telefoanelor datorită volumului mare de poze și înregistrări; prezența indispensabilă a unui adult 

atunci când elevul lucrează, nerespectarea unui orar zilnic, datorită altor activități ale părinților. 

Pentru ameliorarea și îmbunătățirea acestor disfuncții am întreprins mai multe măsuri 

remediale: comunicarea indiferent de oră, respectând doar un interval de odihnă, improvizarea 

și adaptarea materialelor folosite pentru a putea fi realizată activitatea propusă de cât mai mulți 

copii, descărcarea pozelor și filmărilor pentru a elibera memoria telefonului, realizarea unor 

activități diferite precum înregistrări audio cu povești, punerea la dispoziție la orice oră a unor 

cărți cu povești în fomat pdf., etc. 

Ținând cont de particularitățile învățământului primar, indicat este ca acasă să se 

realizeze activitățile specifice disciplinelor. Înainte de a exemplifica activități pentru fiecare 
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domeniu în parte, enumăr câteva reguli care să ajute la buna desfășurare a activităților: 

elaborarea conținuturilor cât mai pe înțelesul copiilor și părinților; cuprinderea a cât mai multe 

materiale din natură sau care se regăsesc în orice casă; utilizarea moderată a platformelor și 

site-urilor educaționale; utilizarea fișelor de lucru ce pot fi redate de părinți, fără a folosi 

imprimanta. 

Activitățile propuse pentru „școala online” au fost desfășurate, pe platforma școlii 

Microsoft Teams, fiecare elev și cadru didactic având numele și parola de cont, respectând 

orarul zilelor săptămânii și respectând intervalul orar propus lecțiilor (treizeci de minute) prin 

care eu am securizat toate opțiunile pentru desfășurarea orelor (microfoane, apeluri, filmări etc). 

Acest mediu online mi-a oferit posibilitatea de lărgire a cunoașterii interpersonale a elevilor 

prin oferta mijloacelor de programe educaționale online. Fiecare cadru didactic a avut de 

completat o fișă de prezență aferente disciplinelor din zilele săptămânii. 

Exemple de desfășurare/ transmitere cunoștințe lecții: 

 disciplina Matematică: titlul lecției: Unghiul drept, ascuțit și obtuz. Din manual 

observați desenul din primul exercițiu de la pagina 36 apoi scrie simbolurile unghiurilor în 

ordinea crescătoare deschiderii acelora din desenele de la ex 2. Transcrie informațiile din 

chenarul mov, ce înseamnă un unghi apoi desenează unghiurile din secțiunea 

IMPORTANT și reține informațiile din această secțiune. Puteți accesa și manualul digital 

pentru informații animate despre unghiuri și pentru exerciții - joc 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Matematica/Intuitext/Partea%20II/# 

 disciplina Limba și literatura română: titlul lecției: poezia Iarna de Vasile 

Alecsandri, fișă de lucru cu completare digitală pentru verificarea cunoștințelor. 

 disciplina Istorie: astăzi, 16.03.2021, veţi face cunoştinţă cu un alt domnitor 

român, Ştefan cel Mare, din manual pagina 10. Veţi transcrie anii de domnie a acestui 

domnitor de la pagina 11 după care anii celor două bătălii prezentate în descrierea lui din 

filmul documentar din manualul digital, accesând cuprinsul daţi clik pe film documentar 

(https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-

a/Istorie/Aramis/Partea%20II/manual.html) 

 disciplina Joc și mișcare: Învârte roata și unde se oprește mimează ce ți se spune! 

(https://wordwall.net/resource/6651224/joc-si-miscare-copie) 

 disciplina Muzică și mișcare: Audiție din manualul digital ,,Vrăbiuța” 

(https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-

a/Muzica%20si%20miscare/Aramis/Partea%20I/manual.html) 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Matematica/Intuitext/Partea%20II/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Istorie/Aramis/Partea%20II/manual.html
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Istorie/Aramis/Partea%20II/manual.html
https://wordwall.net/resource/6651224/joc-si-miscare-copie
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Muzica%20si%20miscare/Aramis/Partea%20I/manual.html
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Muzica%20si%20miscare/Aramis/Partea%20I/manual.html
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 disciplina: Educație civică - de scris pe caietul de educație civică, ca titlu, 

Patriotismul și de citit de la p. 23 poezia  „Ce-nseamnă țara s-o iubești” de Aurora 

Georgescu și de realizat desene cu motive naționale inspirându-te din costume populare, 

vase de lut, case țărănești. 

Prin acest proces de învățare sincron și/sau asincron am coordonat activitatea ,,de la 

catedra” online într-o manieră abordabilă folosind resurse în format digital care au fost de folos 

elevilor, în special manualele digitale dar și alte resurse educaționale cu ajutorul cărora mi-am 

facilitat activitatea de predare-învățare:  fișe de lucru în format editabil 

(https://www.liveworksheets.com), jocuri educative interactive (https://wordwall.net/ro). În 

continuare prezint modul de desfășurare a unei lecții interactive online: 

Adjectivul. Sistematizare și consolidarea cunoștințelor. 

Sarcina de lucru pentru elevi: Identificați fiecare parte de vorbire selectând și accesând 

linkul următor: learningapps.org/watch?v=pgwtvdrbt20. 

         1. Completați rebusul accesând linkul următor, pentru a afla ce folosim pentru o exprimare 

frumoasă: learningapps.org/watch?v=p9jaqtk9320. 

           2. Găsiți însușiri substantivelor accesând următorul link:  

learningapps.org/watch?v=paoan2rq520.  

3. Rezolvați cerințele din jocul trivia learningapps.org/watch?v=pet650irt20.  

Ascultă ce spune următorul avatar 

 voki.com/site/pickup?scid=16626098&chsm=f4a3ad1f58c4f32b0b1ec18f6815be94, 

recunoaște personajul, selectează adjectivele.  

Împărțiți în 3 grupe, realizați pentru fiecare adjectiv câte o hartă conceptuală (Prima 

grupă – primul adjectiv, a II-a grupă- al II-lea adjectiv, a III-a grupă- al III-lea adjectiv) 

punându-i un substantiv potrivit, scrie-i numărul, genul, un cuvânt cu sens asemănător, cu sens 

opus, transformă-l în substantiv, ca în modelul 

următor:  go.bubbl.us/a7efbc/3a98?/ADJECTIV. 

Hărțile conceptuale le veți posta pe următorul padlet:  

padlet.com/ripanrodica624/94s5x6tpqp28poq3, apoi construiți propoziții cu adjectivele 

respective, punându-le în poziție inițială, mediană, finală. 

Elevii își reactualizează cunoștințele prin jocul propus, creat pe platforma 

,,LearningApps.org”, în care vor trebui să identifice fiecare parte de vorbire. Sunt captați în a 

rezolva rebusul pentru a afla cum să-și îmbunătățească exprimarea, accesând linkul următor: 

https://learningapps.org/watch?v=p9jaqtk9320. Grupează adjectivele, găsesc însușiri potrivite 

substantivelor, rezolvă cerințele din jocul ,,Milionarii”. Ascultă ce spune următorul avatar 

https://www.liveworksheets.com/
https://wordwall.net/ro
https://learningapps.org/watch?v=pgwtvdrbt20
https://learningapps.org/watch?v=p9jaqtk9320
https://learningapps.org/watch?v=paoan2rq520
https://learningapps.org/watch?v=pet650irt20
https://www.voki.com/site/pickup?scid=16626098&chsm=f4a3ad1f58c4f32b0b1ec18f6815be94
http://go.bubbl.us/a7efbc/3a98?/ADJECTIV
https://padlet.com/ripanrodica624/94s5x6tpqp28poq3
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(http://tinyurl.com/ybr6p7qq), recunosc personajul, selectează adjectivele, realizează pentru 

fiecare adjectiv câte o hartă conceptuală, respectând indicațiile primite, ca în modelul: 

http://go.bubbl.us/a7efbc/3a98?/ADJECTIV. Hărțile conceptuale le postează pe următorul 

padlet: https://padlet.com/ripanrodica624/94s5x6tpqp28poq3, construiesc propoziții cu 

adjectivele potrivite. 

Elearning-ul devine o realitate din ce în ce mai prezentă în toate formele şi nivelele de 

învăţământ. Elevii sunt stimulaţi să utilizeze diverse materiale Web pentru pregătirea temelor 

şi chiar să dezvolte materiale didactice şi software educaţional.” 

Modelele actuale de învăţare sunt centrate pe elev, oferindu-i o mai mare autonomie, 

încurajându-i învăţarea activă, acordându-i un rol important în crearea de materiale, în 

comunicarea şi participarea la procesul de predare-învăţare. Mizez pe faptul că acest tip de 

învățare de acasă-online în segmentul învățământului primar poate fi luată în considerare doar 

atunci când se impune o incertitudine în procesul de învățare a educabilului, atunci când are 

probleme de sănătate, ci nu o opțiune în stilul de învățare. Aduc la cunoștință câteva piedici în 

desfășurarea orelor online: dificultăți în utilizarea tehnologiei, lipsa comunicării reale/ fizice. 

Acest tip de învățare mi-a adus și avantaje în desfășuarea orelor online și anume: distribuirea 

rapidă a materialelor didactice, elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare, 

existența conținuturilor multimedia, conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu 

ușurință, serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor, folosirea 

conținuturilor interactive, existența feedback-ului. 
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RESURSE DIGITALE ACTUALE 

 
Ancuța Vasile, 

Documentarist, Colegiul Național „Kemal Atatürk” Medgidia 

 

    Utilizarea resurselor educaționale digitale în procesul instructiv-educativ de la nivelul 

unităților de învățământ preuniversitar a reprezentat o mare provocare atât pentru cadrele 

didactice de predare, cât și pentru personalul didactic auxiliar (bibliotecari respectiv 

documentariști). Pe de o parte, profesorii și bibliotecarii/documentariștii au fost nevoiți să se 

adapteze noilor condiții de desfășurare a actului educațional folosind diferite instrumente 

digitale de predare-învățare-evaluare, iar pe de altă parte, elevii au învățat să utilizeze 

platformele online de la nivelul școlii dobândind noi competențe digitale. 

     În cazul bibliotecilor școlare /CDI-urilor, în contextul crizei actuale, acestea au 

trebuit să-și redefinească obiectivele și să ofere noi servicii, de data aceasta, online utilizatorilor 

săi. Astfel, bibliotecarii/documentariștii s-au mobilizat, pe cât posibil, și au venit în ajutorul 

elevilor și cadrelor didactice cu o suită de resurse digitale necesare activității școlare, precum: 

colecții de cărți electronice, cataloage online, manuale digitale, jocuri online, materiale online 

(PPT-uri, audio, video), lecturi online atractive, ecranizări după romane, călătorii virtuale în 

biblioteci celebre și muzee din întreaga lume, link-uri către site-uri educaționale, informații și 

modele de texte suport pentru elevii care se pregătesc pentru Evaluarea Națională sau pentru 

examenul de Bacalaureat. În toate aceste situații, bibliotecarii școlari/documentariștii au 

demonstrat, încă o dată, că departamentul/compartimentul pe care îl manageriază reprezintă un 

sprijin real în procesul de învățământ. 

      Pornind de la informațiile prezentate, pot afirma că, în această perioadă atât de 

dificilă, în activitatea mea ca documentarist la Colegiul Național „Kemal Atatürk”, Medgidia, 

am căutat să fiu permanent alături de utilizatorii mei chiar și la distanță. Un exemplu concret, 

în acest sens, au fost activitățile educative desfășurate online, pe parcursul anului școlar 2020-

2021, în colaborare cu profesorii (cadrele didactice) de la clasă și cu elevii.  

      În cele ce urmează, am să exemplific cele spuse, cu prezentarea uneia dintre 

activitățile educative online pe care le-am organizat, în acest an școlar. Pe data de 10 mai 2021, 

am desfășurat împreună cu elevii de la clasa a IX-a C coordonați de către domnul profesor de 

informatică, Manole Ionuț, o frumoasă activitate educativă online intitulată „Resurse digitale 

actuale”.               
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    Tema activității a vizat încurajarea și stimularea elevilor în utilizarea sigură și 

responsabilă a Internetului și, implicit a resurselor culturale digitale. În acest sens, a fost necesar 

ca, în cadrul activității, elevii să conștientizeze pericolele pe care le poate genera Internetul, ori 

de câte ori, caută informații sau socializează online; să se documenteze din surse sigure puse la 

dispoziție de către profesori sau de către bibliotecar/documentarist în realizarea temelor, 

referatelor sau a proiectelor școlare și să utilizeze eficient diferite instrumente digitale în 

vederea dezvoltării competențelor TIC, a capacității de gândire, a creativității și a imaginației.  

   Printre obiectivele activității s-au numărat: conștientizarea și promovarea principiilor 

unui Internet mai sigur; informare și documentare online din surse oficiale; evidențierea 

riscurilor și a beneficiilor Internetului; implementarea unei atitudini pozitive și responsabile a 

elevilor față de Internet; utilizarea resurselor culturale gratuite; securitatea pe internet - despre 

drepturile de autor. Ca resurse materiale am folosit laptop/calculator/telefon, platforma Google 

Classroom, PPT și tabla interactivă Jamboard.  

    În prima parte a activității, am prezentat elevilor un material PPT, unde am subliniat 

câteva aspecte interesante privind informarea/documentarea în mediul online. Am precizat 

faptul că, tehnologiile din ziua de azi ne influențează modul în care ne trăim viața, felul în care 

gândim, comunicăm și interacționăm cu ceilalți, iar resursele digitale devin instrumente de 

lucru din ce în ce mai utilizate. Internetul este o parte din personalitatea noastră; un mediu de 

unde putem intra în contact foarte ușor cu un bagaj imens de informații. În același timp, 

Internetul poate ascunde la doar un click depărtare pericole inevitabile pentru viața și siguranța 

noastră: informații false („fake news”), oameni fără valori (rău-intenționați), imagini și videouri 

agresive, mesaje defăimătoare. Așadar, pentru a fi în siguranță atunci când accesăm Internetul 

este necesar să cunoaștem, mai întâi de toate, riscurile la care ne expunem. În plus, informațiile 

pe care le găsim pe Internet nu sunt întotdeauna corecte și, în consecință, este important să 

consultăm mai multe surse.  

  Tot în cadrul activității, am discutat despre modul în care elevii pot obține un referat 

original. Am menționat, în acest sens, faptul că orice informație găsită pe internet trebuie trecută 

prin filtrul personal, astfel încât, la final să rezulte o idee originală care să conțină doar 

informația de bază din sursa citită online. În cazul în care informația este preluată de pe internet, 

este important să se precizeze sursa (link, autor, titlu, editură etc, acolo unde este cazul). Nu 

orice informație găsită online este reală! În cazul enciclopediilor deschise (Wikipedia), oricine 

poate fi editor și poate adăuga informații. Acestea trebuie parcurse și prelucrate înainte de a 

ajunge în lucrarea lor. Astfel, elevii au fost îndrumați să utilizeze diferite resurse culturale 

gratuite, cum ar fi: World Digital Library Home, Proiectul Gutenberg, Histography, Institutul 



43 
 

Național al Patrimoniului, Enciclopedia României, Open Library, Google Books, Biblior.net 

ș.a.3 

   Un alt subiect atins au fost rețelele de 

socializare și riscurile lor, cele mai cunoscute fiind: 

Facebook,  Twitter, Linkedin, Hi5, You Tube, TikTok 

pentru videoclipuri și Instagram, Pinterest, Flickr 

pentru fotografii. Pentru a folosi o rețea de socializare, 

e suficient ca să îți creezi un cont folosind adresa de 

email și introducând date ca numele, genul, data de 

naștere. Pe lângă afișarea informațiilor de profil, 

rețelele de socializare permit utilizatorilor săi să 

posteze statusuri, să se joace jocuri, să vorbească pe 

chat, să comenteze pe profilurile altor persoane și 

multe altele. Riscul cel mai mare la care suntem 

expuși atunci când suntem conectați la o rețea de socializare sunt comentariile nedorite atât din 

partea prietenilor, cât și din partea unor persoane necunoscute. Adolescenții care folosesc rețele 

de socializare creează o amprentă digitală care nu mai poate fi ștearsă, lăsând în spate poze sau 

comentarii pe care să le regrete mai apoi. Ceea ce poate părea amuzant într-un anumit moment, 

poate, de asemenea, să afecteze viața personală și profesională mai târziu.4  

    La rândul lui, domnul profesor de informatică, Manole Ionuț a vorbit copiilor despre 

drepturile de autor-elemente de securitate pe 

internet. În acest caz, copiii au primit informații 

pertinente cu privire la documentele ce pot fi 

descărcat legal (documente postate pe site-urile 

oficiale ale autorităților - Guvern, primărie, 

instituții școlare; programe și documente marcate 

ca fiind freeware, ex: browserele Chrome și Firefox 

sau GNU - General Public License), precum și despre documentele care nu pot fi descărcate 

legal (opere de creație - muzică, filme, cărți care sunt protejate prin drepturile de autor - filme 

ce apar la cinematograf, emisiuni TV, cărți tipărite etc).  

                                                           
3 Ghidul utilizării în siguranță a Internetului, pp.18-19. 
4 Idem 1, p.5. 
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 Totodată, elevii au vizionat un material video de pe You Tube intitulat “Siguranța 

copiilor pe internet. Folosirea telefonului și a calculatorului în mod responsabil!”5 

  În baza informațiilor 

prezentate, elevii au avut, la partea 

practică, de menționat beneficiile și 

riscurile internetului, folosindu-se, 

în acest sens, ca instrument digital 

tabla interactivă Jamboard.   

 Am finalizat activitatea 

concluzionând că mediul online poate fi considerat ca fiind cea mai vastă bibliotecă a lumii. 

Internetul oferă acces la o multitudine de idei, oportunități de învățare, resurse 

culturale/educaționale, informații și servicii noi.  

 Activitatea s-a desfășurat conform programului și s-au atins toate obiectivele 

enumerate. Ca zone de îmbunătățire, se dorește, pe viitor, antrenarea copiilor în mai multe 

discuții/dezbateri libere, precum și încurajarea elevilor de a-și exprima punctele de vedere cu 

privire la activitățile desfășurate. Activitatea a fost promovată pe pagina de facebook a 

bibliotecii - https://www.facebook.com/ancuta.biblio. 
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Camelia-Isabela Marcu, 

Profesor, Liceul Economic „Virgil Madgearu” Constanța 

 

Să transmitem trăiri și emoții elevilor de la clasă a fost o provocare și în acest an școlar, 

în pofida limitelor și dificultăților în contextul actual al predării online. Trebuie să ne adaptăm 

la intelectul copiilor, la așteptările și nevoile în societatea de acum. 

Elevii sunt astăzi născuți nativi digitali, astfel că un profesor depășit de situație și care 

predă slab la clasă va preda slab și în online, dacă acesta nu are experiențe și atitudini de 

transmis. 

Spațiul de exprimare virtual poate fi un eșec sau dimpotrivă un succes la clasă, dacă 

profesorul, în urma  experiențelor acumulate reușește să pună în practică idei care să atragă 

printr-o viziune nouă asupra învățării, în condițiile în care datorită oportunităților oferite de 

tehnologiile de comunicare, el poate plimba elevii în mediul online  prin cele mai diverse 

ateliere, sesiuni, conferințe, concursuri, în care acesta își poate expune ideile pe diferite teme 

economice, sociale, culturale, juridice, de protecție a consumatorului, a mediului și ceea ce este 

cel mai important, relaționează în mod direct, online, cu specialiști din domeniul economic - 

educațional, aflați la un click-distanță. 

Din punctul meu de vedere, cel mai eficient profesor sau profesorul strategic este cel 

capabil să combine metodele și tehnicile de predare-învățare în toate modurile posibile, 

metodele de studiu individual cu metode de învățare interactivă, metode clasice cu metode 

moderne, metode inductive cu cele algoritmice, metode inductive cu cele deductive, metode 

formale cu cele nonformale, etc.  

Există un număr mare de modalități de combinare care conferă flexibilitate, 

adaptabilitate și mai multă eficiență metodologiei didactice și care întărește sentimentul de 

competență la profesor. 

Strategia se dovedește a fi, deopotrivă conservatoare, inovatoare aflându-se într-un 

proces de reconstrucție și adaptare la situație.  

STRATEGII DE PREDARE - ÎNVĂȚARE - EVALUARE A 

DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE ÎN SCOPUL REDUCERII 

ABANDONULUI ȘCOLAR 
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Putem afirma că strategiile didactice reprezintă un fel de inginerii pedagogice 

desfășurate, adică fac față hazardului în soluționarea unor situații predeterminate sau la 

inspirația momentului.  

Cele mai bune exemple de bune practici implementate în clasa virtuală sunt experiențele 

personale avute cu elevii mei la modulele/disciplinele economice (Educație antreprenorială, 

Etică și comunicare profesională, Politici de marketing, Negociere, Managementul relațiilor 

cu clienții, Managementul relațiilor cu furnizorii, Comunicarea globală), în care am fost 

prezentă prin gradul de dirijare, dar un grad redus, accentul fiind pus pe trezirea interesului pe 

tema cu investigație științifică prin instruirea asistată pe calculator (IAC) iar strategiile mele s-

au înscris pe o linie controlată până la învățarea autonomă, permisivă care să dea ocazia 

manifestării spontaneității la elevi și să crească posibilitatea manifestării curiozității și 

originalității. Aici, cunosc consecințele și faptul că profesorul își asumă riscul nereușitei sau 

insuccesului. 

Platformele de colaborare online și cele bazate pe internet (WebQuest-ul, Cyber Guides, 

Moodle, Webcty, e-learning), sunt interesante, benefice și foarte ușor de realizat cu elevii, care 

vin în completarea învățării prin conversația euristică, prin elaborare de proiecte, învățarea 

interactivă, prin observarea investigațiilor. 

Alegerea strategiei nu este o problemă pur tehnica ci una de concepție într-o perioada 

atât de critică ca aceasta perioada istorică dată, în care cu toții am fost constrânși din cauza 

pandemiei să ne mutăm lecțiile în online. Totul se reduce la permisivitate sau constrângere, la 

opțiunea pentru anumite combinații posibile între metode și resurse după criteriul de adecvare 

și eficiență.  

În concluzie, determinarea strategiei eficiente cere multă ingeniozitate din partea 

cadrului didactic, o condiție evidențiată de reputați cercetători în domeniu.  

Afirm cu multă recunoștință că datorită colaborării și a inițiativei universităților din 

Constanța (Sesiunea de comunicări științifice pentru elevi „Noi și Economia” - Ediția a IX-a, 

Facultatea de Științe Economice, Universitatea OVIDIUS, organizată în data de 6 martie 2021) 

și din țară (Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității 

Politehnica Timișoara), sau a unor reputați specialiști din domeniul juridic (activitate on-line 

de tip colocviu, 18 ianuarie 2021-educație juridică-invitat, procuror Cristi DANILET, Cluj-

Napoca), din mediul de afaceri (invitați de către Junior Achievement în cadrul webinarelor pe 

tot parcursul anului școlar), elevii  au reușit să-și exercite abilitățile de comunicare, să-și 

însușească regulile de etică în afaceri, să înțeleagă riscul în afaceri, rolul protecției 

consumatorului și al mediului, motivația muncii antreprenoriale, importanța conceperii unui 
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CV eficient, orientarea profesională potrivită calităților native, importanța calității și 

competențelor întreprinzătorului de succes în domeniul economic, alimentație publică și turism, 

în specializările de Asistent manager, Organizator banqueting, Technician în administrație, 

Technician în activități economice.  

  

 

Sesiunile educaționale au venit în sprijinul elevilor de la clasă, astfel că am organizat și 

participat la sesiunile online de educație juridică, orientare profesională și consiliere, educație 

economică și financiară organizate intensiv și susținute de specialiști din acest domeniu pe teme 

legate de: Dreptul român. Elemente introductive despre legislație. Cine emite legi în România 

și care este procesul legislativ, pe scurt? Care este diferența dintre o ordonanță de urgență / lege 

/ hotărâre / regulament? Unde putem să căutăm o lege / o propunere de lege / o inițiativă 

legislativă?; Fiscalitate Internațională – Cazurile Apple, Google, Starbucks. Ce putem să 

învățăm din practicile marilor companii? Ce abordări utilizează acestea în privința taxelor și a 

impozitelor?; Noțiuni de fiscalitate aplicată. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Cum 

aplicăm în viața de zi cu zi noțiunile despre taxe și impozite? Ce este esențial să știm despre 

acestea indiferent de profesia pe care dorim să o alegem?; Workshop despre contabilitate. Ce 

este contabilitatea? Cui îi sunt utile raportările contabile? Cum ne ajută noțiunile contabile de 

bază indiferent de profesia pe care dorim să o alegem?; Învață sa fii în siguranță în mediul 

online. Cum putem să fim în siguranță online? Cum recunoaștem amenințările cibernetice? Ce 

sunt atacurile phishing sau ransomware? Cum ne protejăm și utilizăm în siguranță dispozitivele 

conectate la internet?; Ce înseamnă job-ul de Software Architect?, sesiunea interactivă de job 

shadowing. Sesiunea este parte din cadrul proiectului educațional Supporting the Next 

Generation of STEM Professionals, derulată de JA România în colaborare cu Waters România. 

Alte activități de educație și dezvoltare personală și profesională la care au participat 

într-un număr foarte mare elevii, au fost următoarele: Carduri și modalități moderne de plată; 

Cum să lucrezi în echipă?; Cum să-ți identifici punctele forte? Alegerea unei profesii pornind 

de la acestea; Planificarea viitorului financiar: economii și investiții; Bugetul personal și metode 
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moderne de plată; Job-ul meu în bancă: Analist financiar corporații; Activități de orientare 

profesională în domeniile STEM;  

Activitățile s-au derulat prin intermediul platformei MS Teams, conectare pe platforma 

MS Teams, logare de pe laptop sau PC, logare de pe mobil. 

Pentru elevii capabili de performanțe am creat spațiul special amenajat în laboratorul de 

Științe economice, chiar și în perioada vacanțelor prelungite (luna aprilie 2021) și am încurajat 

participarea elevilor într-un număr mare la sesiuni de comunicări online, unde aceștia au 

prezentat lucrările elaborate, după ce au învățat procesul scrierii unui eseu, proces care-l silește  

să-și organizeze gândirea, să-și argumenteze punctul de vedere, să descopere și să-și întărească 

calitățile, să remedieze punctele slabe dacă vrea să reușească, pentru că exprimarea în scris sau 

verbală cere o capacitate care în mod clar este o calificare pe viață. 

În viziunea mea, profesorul își poate permite luxul de a lua o decizie nepopulară chiar, 

care să iasă din tiparele politicilor educaționale, atâta timp cât acesta dovedește prin rezultate 

că este capabil să pregătească și să dezvolte potențialul elevilor, motivându-i pentru evitarea 

abandonului școlar.   
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    Laura Halașag, 

Profesor, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin”Constanța 

 

Cu toții știm că internetul este foarte util în activitatea de învățare, atât a elevilor de 

vârstă școlară mică, cât și a liceenilor, studenților și a celor de vârstă adultă. Pentru cei mici 

tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o 

utiliza în mod eficient, în  procesul de predare-învățare-evaluare sau la locul de muncă. 

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva 

beneficii indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, 

elevii putând accesa acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de 

predare pot fi vizualizate de câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele 

zilnice. Cu ce ne ajută tehnologia să avansăm în educație? Ce avantaje și dezavantaje are? 

Merită investiția? ... Acestea sunt doar câteva întrebări de care ne lovim adesea. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai 

multe avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre 

cum văd eu învățarea prin internet. În ceea ce privește avantajele, am putut constata cum 

distribuirea  mai rapidă a materialelor didactice mi-a facilitat activitatea didactică. Astfel, nu a 

mai fost necesară sincronizarea factorilor educaționali pentru a se întâlni fizic și toate 

informațiile s-au păstrat online, nimeni nu a pierdut nimic. Orice persoană din clasa virtuală a 

putut avea acces la informație oricând, oricum, oricât și oriunde (aceasta dacă avea conexiune 

la internet). Profesorii sau administratorii au putut transmite foarte repede, oricând, oriunde și 

oricui informațiile pe care le dorește. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor 

pentru a se întâlni fizic și nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile rămân online. Prin 

internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fișiere si orice fel de materiale virtuale, care 

întotdeauna au eficientizat învățarea. Dacă distribuitorul își dă seama că a transmis o informație 

greșit sau poate dorește să o actualizeze, el poate face acest lucru oriunde și oricând. De 

asemenea, orice document poate fi editat și reeditat și astfel corectarea nu mai produce 

dificultăți. 

      Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în același timp, în mod 

individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să și comunice. 

SUCCESUL METODELOR INTERACTIVE ÎN PROCESUL 

DIDACTIC ONLINE 
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      Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. 

De asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau 

de la colegi. Astfel există și interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală. Tehnologia 

avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea, de multe ori sunt 

întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte 

sau teme. De asemenea, sunt întâlnite situații de confuzie si dezorientare, de unde apare și lipsa 

de motivație. Dar această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video. 

Într-un sondaj de opinie s-a remarcat faptul că una dintre nemulțumirile elevilor și ale 

părinților este faptul că metodele de predare nu au fost adaptate la specificul educației online, 

iar profesorii cel mai adesea au dictat informațiile sau elevii au fost nevoiți să 

conspecteze/copieze lecțiile din manual. Elevii consideră că profesorii reușesc doar parțial să 

adapteze conținutul educațional și predarea la nevoile elevilor. 

Cea mai apreciată categorie a profesorilor este cea care folosește metode inovative de 

predare (jocuri, quizz-uri, proiecte). O parte dintre profesori s-a adaptat foarte bine la educația 

online și s-au străduit să faciliteze procesul educațional pentru elevi, devenind și un sprijin 

emoțional pentru aceștia în desfășurarea activităților online.  

 Capacitatea de a adapta conținutul educațional la nevoile elevilor necesită timp și bunăstare 

emoțională, etos și determinare. 

Critical Incident este una dintre cele mai eficiente metode interactive pentru instruirea 

motivată-classroom learning-a activităților de predare-învățare a limbii și literaturii române. O 

situație problematică relativ simplă - reală sau imaginară - obligă pe cei care învață să lucreze 

individual, în microgrupuri și colectiv pentru a găsi soluții, a lua decizii sau a proiecta acțiuni. 

Este evident că situațiile problematice pot fi luate din viața reală (în cazul orelor de consiliere 

și orientare școlară) sau din operele literare românești sau universale, în cazul orelor de 

literatură română. 

Orice operă literară conține episoade conflictuale, situații dramatice, dileme logice sau 

/și psihologice. Ele pot să fie convertite în incidente critice de orice profesor cu imaginație 

pedagogică. Dincolo de sarcinile de învățare concrete pe care profesorul le solicită la clasă, se 

va declanșa un efect pe termen lung de  mare valoare - interesul elevilor pentru aflarea întregului 

conținut al operei din care s-a ,,desprins un anumit episod pe care se va întemeia patima 

cititului”. 

Această metodă  interactivă de mare  și multiplă eficiență am folosit-o la multe din 

lecțiile de consolidare și sistematizare a conținuturilor, de pe platforma digitală Adservio. Mă 

pot declara mulțumită de modul de receptare  și participare al elevilor, care au colaborat în 
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diverse situații de învățare. Aduc spre exemplificare o oră de limba și literatura română, la clasa 

a X-a, cu subiectul -Romanul realist obiectiv ,,Ion’’ de Liviu Rebreanu. La veriga lecției de 

fixare și consolidare am folosit ca metodă de învățare Critical Incident. Am supus atenției 

elevilor, ca studiu de caz, condiția femeii în romanul rebrenian. Tipologic, Ana întruchipează 

destinul femeii din mediul rural, după considerația lui G. Călinescu, femeia reprezintă două 

brațe de muncă, o zestre și o producătoare de copii. Ana, fata lui Vasile Baciu, se detașează 

încă din primele pagini ale romanului, în momentul horei, alături de Florica și în contrast cu ea. 

Prin cele două apariții feminine, autorul va prefigura, de fapt, cele două glasuri între care va 

pendula protagonistul, Ion Pop al Glanetașului. Prin acest studiu de caz se intenționează 

rezolvarea unei probleme: Cine este de vină pentru moartea Anei? 

1.Să fie oare faptul că Ana este orfană de mamă? 

2.Să fie din cauza faptului că tatăl ei este ursuz, este căzut în patima alcoolului și vede 

în Ana un vrăjmaș care i-ar știrbi proprietatea prin căsătorie? 

3.Să fie oare iubirea oarbă pe care Ana i-o poartă lui Ion? 

4.Să fie oare condiția inferioară a femeii, date fiind prejudecățile de care era stăpânită 

societatea vremii? 

5.Să fie oare prăbușirea suportului moral care i-a fost iubirea? 

6.Să fie de vină comportamentul brutal pe care l-a avut Ion față de Ana? 

7.Ana deține un caracter slab? 

8.A existat vreun moment de necumpătare și saturație la care ajunge personajul și de 

aceea se sinucide? 

9.Să fie oare de vină relația lui Ion cu Florica? 

10.Considerați că a simțit Ana sentimentul de sufocare într-un spațiu limitat din care a 

simțit nevoia să evadeze? 

Răspunzând la aceste întrebări, elevii au fost provocați să gândească critic situația 

dilematică a personajului feminin, să caute motivații pentru un gest sfâșietor. Chiar dacă nu ne 

aflăm în clasa fizică, elevii au fost stimulați la o conversație euristică, iar prin acest 

brainstorming, i-am provocat să ia cuvâtul, să-și expună liber punctul de vedere. Bineînțeles că 

viața are prioritate în fața slăbiciunii de moment, iar speranța moare ultima și doar omul poate 
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să se motiveze în depășirea obstacolelor vieții. Prin această strategie didactică am urmărit 

cultivarea optimismului și a încrederii în forțele proprii, sporind dorința elevilor de 

autodeterminare, motivație și moralitate. În această lecție online am avut ca deziderate multe 

din competențele cheie pentru învățarea de-a lungul întregii vieți  propuse de Parlamentul 

European: ,,a învăța cum să înveți, competențe sociale și civice, conștientizare și exprimare 

culturală. 

În concluzie, pot afirma că, pentru mine, activitatea didactică desfășurată în online a 

fost, în același timp o mare provocare și am satisfacția implicării în această formă de învățământ 

digitalizat. 
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Adriana Grozavu,   

Profesor, Școala Gimnazială nr. 12 „B. P. Hașdeu” Constanța   

  

Conceptul incluziunii în educație are ca bază Declarația Universală a Drepturilor 

Omului (ONU 1948), și a fost completată și îmbogățită de către instituții internaționale cum ar 

fi UNESCO sau UNICEF fiind corelată cu noile principii și direcții educaționale europene.  

    Potrivit  UNESCO „educația incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o 

educație de calitate care satisface necesitățile de bază ale învățării și îmbogățește viața”. Tot 

UNESCO a lansat termenul „educația cerințelor speciale”, aceasta însemnând „adaptarea, 

completarea și flexibilizarea educației pentru anumiți copii, în vederea egalizării șanselor de 

participare și incluziune”6. Conceptul cerințelor speciale a fost lansat în momentul publicării 

raportului Warnok în Marea Britanie 1978. Astfel, pornind de la aceste clarificări conceptuale, 

sistemul de învățământ, cadrele didactice au trebuit să găsească cele mai adecvate strategii 

didactice de predare-învățare și evaluare care să se adapteze cerințelor elevilor cu dificultăți de 

învățare. În stabilirea strategiilor cele mai eficiente, atunci când lucrezi cu elevi cu cerințe 

speciale, este important să cunoști particularitățile de dezvoltare a elevului, a tipurilor stilurilor 

de învățare, apoi să stabilești în colaborare cu profesorul psiholog sau cu profesorul de sprijin 

în funcție de tipul de dizabilitate, tipurile de strategii și metode eficiente, axate pe formarea și 

dezvoltarea competențelor fie de cunoaștere, fie de aplicare sau de integrare. Tehnologiile 

aplicate în organizarea și realizarea propriu-zisă a procesului  educativ se întemeiază pe 

următoarele abordări: Învățare interactivă - demonstrație, aplicație și conexiunea inversă; 

Utilizarea experienței zilnice a elevilor; Aplicarea practică a rezultatelor învățării; Folosirea 

situațiilor de joc – joc de rol, dramatizarea 7. 

    În acest context, TEHNICILE DE ÎNVĂȚARE MULTISENZORIALE sunt cele mai 

eficiente strategii de asigurare a performanțelor școlare ale copiilor cu dificultăți de învățare. 

Aplicarea lor presupune valorificarea în procesul de învățare a cât mai multor simțuri. 

                                                           
6 Educație incluzivă- Unitate de curs, vol 3, ediție revăzută și completată, Chișinău 2017, p 19 
7 Educație incluzivă- Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive 

centrate de elev, vol 3, Chișinău 2016, p 17 și urm  

UTILIZAREA TEHNICILOR MULTISENZORIALE ÎN 

PREDAREA ISTORIEI PENTRU ELEVII CU CES  
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Avantajul acestei perioade este că utilizarea TIC a devenit mijlocul cel mai des uzitat în 

procesul de predare învățare. Iar pentru elevii cu CES, TIC oferă o multitudine de metode și 

tehnici speciale și inovatoare, de la programe de predare până la cele de evaluare realizate 

într-un mod atractiv și care stimulează interesul și crește motivația. Utilizarea lor este necesară 

pentru:  

✔ Corelarea informațiilor cu conceptele deja cunoscute 

✔ Învățarea sarcinilor de rezolvare a problemelor 

Tipuri de tehnici: 

Tehnici pentru stimularea raționamentului vizual - text, imagini pe hârtie, calculatorul, 

postere sau organizatori grafici. Competențele vizate au fost: identificarea de noțiuni istorice și 

descrierea unor evenimente sau ilustrarea prin desen. 

Exemplu de utilizare - elevul M.L clasa a 6 a, care poate realiza o descriere scurtă pe baza de 

imagini, sau poate completa propoziții lacunare cu noțiuni și termeni istorici simpli. 

Reacționează mai bine la stimulii vizuali. Pentru tema – Viața cavalerilor în evul mediu am 

folosit frontal linkul https://www.youtube.com/watch?v=eIpjIKyTnI4&ab_channel=kostyel și 

am completat cu o fișă de lucru cuprinzând întrebări de tipul: unde locuiește cavalerul, ce tip 

de arme are, cu ce se ocupă, realizează 3 propoziții utilizând termenii învățați.  

Temă suplimentară- realizează un scut cu simboluri personale  

Deoarece am folosit  filmul și imaginile din fișă, am stimulat atât senzorii vizuali cît și autivi, 

iar prin implicarea în realizarea desenului scutului pe baza unui model au fost stimulați senzori 

tactili și de chinestezici. 

Tehnici pentru stimulare auditivă - filme video cu audio însoțitor, lectură asociată, audio-

book. Tip de competențe: identificare de termeni și noțiuni, explicarea unor procese și 

fenomene istorice cu ajutorul desenelor  

Exemplu - elevul C.M clasa a 8-a, cu dificultăți la scris și citit, nivel slab de înțelegere a 

noțiunilor și termenilor istorici. Am folosit la lecția Cruciada domnitorilor – lectura Dumitru 

Almaș - povestiri și legende istorice pentru copii și școlari în mod audio-book 

https://www.youtube.com/watch?v=FLAMPLGlqdk&ab_channel=BibliotecaHristoBotev și 

am utilizat pentru feedback fișa de lucru despre imperiul otoman și domnitori - sarcina de lucru 

a fost să descrie personalitățile domnitorilor Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul. 

Tehnici pentru stimularea chinestezică - jocuri de învățare, joc de rol, dramatizare.  

Exemplu – eleva S.A clasa a-7- a, ritm mai lent de învățare are nevoie de exerciții  repetitive 

pentru a însuși noțiuni și a reține informații. Am folosit metoda ”cercul întrebărilor”- elevii stau 

https://www.youtube.com/watch?v=eIpjIKyTnI4&ab_channel=kostyel
https://www.youtube.com/watch?v=FLAMPLGlqdk&ab_channel=BibliotecaHristoBotev
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în cerc și la un anumit moment transmit celor de la stanga sau dreapta informația din lecție pe 

care o consideră mai importantă și o rețin pe cea a colegului, pe care trebuie la final să o 

reproducă. Astfel se face un schimb interactiv de informații și se  exersează capacitatea de 

reținere, atenția, concentrare, utilizarea de termeni și noțiuni.  

Elevul M.E. clasa a 7-a – metoda jocului de  rol - pornind de la imaginea și modelul unor arme 

din primul război mondial, imaginând că este un soldat, prezintă tehnici de luptă și arme care 

l-au impresionat și motivează de ce acestea i-au adus victoria. Utilizarea unei combinații între 

metodele tradiționale și cele activ-participative metode solicită cadrului didactic un efort pentru 

stabilirea tipurilor de competențe adecvate nivelului de pregătire a elevului, a tipului de 

inteligență  și nevoilor sale speciale. 

Astfel, sunt vizate o combinație de competențe care le includ pe cele care vizează 

▪ Cunoașterea - identificare noțiuni, fenomene, reproducere concepte, definiții, texte. 

▪ Aplicarea - realizarea unei comparații, clasificarea unor concepte, rezolvarea de 

sarcini simple. 

▪ Integrarea - realizarea individuală a unor sarcini simple, aplicarea la situații reale 

sau modelate, comunicarea-exprimarea propriilor idei8 

    Precizez că metodele activ - participative le activează capacităţile intelective şi permit 

favorizarea învăţării şi dezvoltarea altor laturi ale comunicării asertive, ale colaborării şi 

cooperării, ale muncii în echipă, ale socializării alături de alţi elevi. În cadrul disciplinei istorie 

- metoda îi ajută să înțeleagă mai bine evenimentele istorice, sunt mai accesibile nivelului de 

înţelegere al elevului. Activează elevul din punct de vedere cognitiv, motric, afectiv. 

Dramatizarea generează situaţii problematice, sprijină înţelegerea complexă a situaţiei şi 

determină participarea activă.  

AVANTAJELE utilizării acestei combinații de metode sunt: ajută elevii să-și exprime 

idei, sentimente, emoții, să accepte diversitatea la oameni, valori culturale și istorice, să nu 

judece situațiile, oferă elevului șansa de  acumula experiențe de viață prin contact direct cu 

oamenii și informațiile, de a înțelege fenomene de cultură materială și spirituală. Elevii învaţă 

prin cooperare, realizând o mai bună interactivitate, creşte responsabilitatea fiecărui elev în 

cadrul grupului. Satisface impulsul de autoafirmare, este generatoare de încredere în sine.  

 Educatul devine resursă, producător, lider de opinie, participant activ la procesul de învățare 

permanentă.9 

                                                           
8 Unitate de curs, op cit, p 20 și urm  
9 https://unatc.ro. Raport –IMPRO TEEN 2017 

https://unatc.ro/
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ALBUM - BOOK CREATOR 

”1 DECEMBRIE-SĂRBĂTOAREA ROMÂNILOR-SIMBOLURI, 

PERSONALITĂȚI” 

Adina Geoglovan, 

Bibliotecar, Liceul Teoretic ”George Emil Palade” Constanța 

 

Instrument digital utilizat: 

- Book Creator 

Obiective: 

- cunoașterea semnificației zilei de 1 Decembrie; 

- evocarea simbolurilor și personalităților marcante; 

- dezvoltarea sentimentelor de dragoste față de valorile naționale; 

- stimularea  interesului pentru istorie; 

- îmbogățirea cunoștințelor; 

Scopul activității: 

Activitatea a avut ca scop dorința de a capta și de a aduce în atenția elevilor 

evenimentele istorice naționale prin simboluri și personalități marcante  -  ”1 Decembrie – 

Sărbătoarea Românilor – Simboluri, Personalități”. 

Activitate on-line: 

 Albumul creat, cu ajutorul instrumentului digital Book Creator, a fost încărcat pe: 

- Classroom liceu (cls. IX-XII);  

- Classroom Școală Postliceală Sanitară (cls.I-III);  

- Forum ISJ Constanța; 

- Facebook Societatea de Științe Istorice Filiala Constanța. 

Link resursă: 

● https://read.bookcreator.com/3a83dXqiPVa3qvtVAX2IIrr44Lu1/nabAWFiaSWGeImHvb5eC

8Q 

 

 

 

 

https://read.bookcreator.com/3a83dXqiPVa3qvtVAX2IIrr44Lu1/nabAWFiaSWGeImHvb5eC8Q
https://read.bookcreator.com/3a83dXqiPVa3qvtVAX2IIrr44Lu1/nabAWFiaSWGeImHvb5eC8Q
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CUVINTE ”ÎN” IMAGINI 
 Paula Osip,                                                                                           

Profesor logoped, Școala Gimnazială “Spiru Haret” Medgidia - C. J.R.A.E.  

 

Cuvinte “în” imagini constituie un joc logopedic de îmbogățire a vocabularului și se 

adresează elevilor din învățământul primar. 

Jocul constă în identificarea cuvintelor nou formate cu ajutorul imaginilor date. Elevul 

va fi solicitat să identifice cuvintele care încep cu “în” + imaginea indiciu (12 cuvinte) 

Link resurse: 

● https://wordwall.net/ro/resource/19276876/cuvinte-%c3%aen-imagini 

● https://www.rei.plus/paula-osip/cuvinte-in-imagini/7351 

Surse:  www.wordwall.net 

             www.canva.com. 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/19276876/cuvinte-%c3%aen-imagini
https://www.rei.plus/paula-osip/cuvinte-in-imagini/7351
http://www.wordwall.net/
http://www.canva.com/
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GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION 

 

Ertan Aivas, 

Informatician, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 

 

Ca urmare a crizei provocate de coronavirus și a restricțiilor ce au urmat, școlile de 

pretutindeni s-au îndreptat către platformele de învățare online. 

Google Workspace for Education în trecut G Suite for Education a oferit posibilitatea 

întregii lumi de a accesa și structura resurse didactice și de învățare online. 

Odată instalată platforma prin domeniul de internet al școlii, toate aplicațiile și 

instrumentele Google pentru Educație se pot accesa prin conturi de profesori și elevi de tipul 

prenume.nume@domeniulșcolii.ro fapt ce reprezintă un mare plus pentru digitalizarea 

învățământului din România. 

Nucleul principal al platformei este aplicația Classroom ce poate fi instalată atât pe 

tabletă sau smartphone cât și accesată prin intermediul unui laptop sau PC-desktop din 

aplicațiile Google. Classroom oferă posibilitatea de a crea clase virtuale cu cod unic de 

identificare pentru elevi şi profesori, de a adăuga materiale didactice de predare online, ulterior 

se pot crea teme structurate precum materialele de învățare sau cu Formulare Google Docs. 

Meniul clasei virtuale conţine secţiunile „Flux” unde apar toate postările în ordine cronologică, 

„Activitate la curs” meniul ce dă posibilitatea de a crea materialele didactice structurate în 

funcţie de subiect, „Persoane” meniul cu lista profesorilor şi elevilor ce participă la cursul 

respectiv şi „Note” partea de notare a rezultatelor şcolare. 

 

Cu ajutorul Formularelor Google Docs se pot crea teste de verificare a cunoștințelor 

dobândite, test cu un singur răspuns corect sau mai multe, inserarea de paragrafe descriptive a 

soluţiei, formularele putând fi adăugate ca și atașament temei. De asemenea Google conţine o 

serie de instrumente editabile precum „Documente” , „Foi de calcul” , „Prezentări” ce au un 

link unic de identificare şi distribuire a acestora online pentru fiecare document încă din 
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momentul ce a fost creat. Aceste instrumente sunt practic omoloagele pachetului „Microsoft 

Office” cunoscut şi folosit de lumea întreagă. 

Microsoft a dat posibilitatea interconectării pachetului „Office” cu platforma Google 

Workspace for Education iar în acest fel se pot folosi instrumentele „Microsoft Office” deja 

cunoscute, prin conturile prenume.nume@domeniulșcolii.ro ce pot fi utilizate şi pentru 

aplicaţia Teams, o variantă de Classroom a companiei Microsoft. 

Platforma oferă posibilitatea întâlnirilor video printr-un link de Meet comun al clasei 

virtuale ce poate fi accesat foarte simplu atât de elevi cât și de profesori. Totodată se pot face 

prezentări ale materialelor didactice în timpul orelor online prin distribuirea ecranului sau a 

unei file din browser. 

Toate activitățile desfășurate online se planifică în aplicația denumită Calendar iar toate 

fișierele și materialele destinate învățării online sunt stocate în Drive prin intermediul 

tehnologiei cloud computing. 

Nu în ultimul rând o componentă principală a platformei Google for Education este 

panoul de administrare ce dă posibilitatea administrării într-o modalitate extrem de eficientă 

prin multitudinea de instrumente. 

Reprezentanţii internaţionali şi programatorii de la Google Workspace for Education 

îmbunătăţesc platforma într-un ritm foarte alert şi vin în întâmpinarea cererilor profesorilor şi 

elevilor din întreaga lume pentru a se putea furniza învăţământ de calitate, fapt ce demonstrează 

un progres enorm într-o lume în continuă mişcare şi inovare. 

 

https://edu.google.com/    |   https://www.clasaviitorului.ro/ 

 

 

 

 

 

https://edu.google.com/
https://www.clasaviitorului.ro/
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LECŢIE LIVRESQ: HIPOFIZA. BIOLOGIE. CLASA A VII A 

 

 

Mariana Gherghina, 

Profesor, Şcoala Gimnazială Nr. 22  ,,I.C.Brătianu’’ Constanţa 

 

Folosind platforma Livresq, am proiectat pentru elevii clasei a VII-a, la disciplina 

Biologie, o lecţie interactivă având drept suport un conţinut destul de familiar, dacă ne gândim 

la cât de des auzim astăzi termenii: hormoni, glandă, boli endocrine. 

Lecţia este omologată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu nr. 

29.517/II/4/27.07.2020 nivel gimnazial şi folosind link-ul 

https://library.livresq.com/details/5edac12eda81110b3f1ed00d, ea poate fi accesată pentru a 

lucra cu elevii atât în mediul fizic cât şi în mediul virtual. 

Scopul prezentării următoarelor imagini este captarea atenţia şi trezirea interesul şi a 

curiozităţii privind modul în care, contextual, resursele digitale au fost integrate în formarea 

competenţelor.  

 

 

 

https://library.livresq.com/details/5edac12eda81110b3f1ed00d
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Situaţia problemă prezentată printr-un mesaj audio a fost provocarea lansată elevilor 

pentru lucrul acasă.  

 

 

 

Pornind de la ideea că feedback-ul este un mecanism reglator util în proiectarea 

didactică, după această lecţie am aplicat elevilor un chestionar pentru a putea evalua cât de 

autentică a fost experienţa de învăţare. 

Prezint doar trei itemi ai chestionarului pe care i-am considerat a fi adecvaţi temei 

propuse în cadrul acestui schimb de bune practici în educaţie. 
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Item 1. Cum apreciaţi interacţiunea noastră în cadrul acestei lecţii: 

a. interesantă, utilă 

b. obişnuită, monotonă 

c.  dificilă, solicitantă 

 

Din 64 de elevi cărora le-a fost aplicat chestionarul, 36 de elevi  (56%) au afirmat că au 

lucrat împreună într-un mod interesant şi util, iar 10% (7 elevi) au considerat interacţiunea ca 

fiind dificilă şi solicitantă. 

 

                      Figura 1. Interacţiunea elev-elev / profesor-elev în timpul orei 

   Item 2. Informaţiile prezentate în această lecţie au fost: 

a. noi, interesante 

b. cunoscute, comune 

c. plictisitoare, neinteresante  

 

 

39 de elevi (60%) au considerat informaţiile prezentate pe suport digital ca fiind noi şi 

interesante, realizându-se astfel o corelaţie semnificativă cu cei care au considerat că au avut 

pe parcursul orei o interacţiune utilă, conformă interesului şi curiozităţii lor. 

7 elevi (10%) au găsit informaţiile prezentate ca fiind plictisitoare şi neinteresante, 

probabil cei care au şi perceput interacţiunea dificilă şi solicitantă. 
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                                Figura 2. Natura informaţiilor prezentate 

 

Item 3.  Astăzi, secvenţa cea mai atractivă a lecţiei a fost: 

a. informarea, documentarea 

b. aplicarea, exersarea 

c. evaluarea, verificarea 

                      

                     Figura 3. Secvenţa atractivă a lecţiei 

 

31 de elevi (48%) au considerat momentul în care au aplicat noile informaţii transmise, 

ca fiind, prin natura sarcinilor de lucru propuse, cel mai antrenat şi mai atractiv. 23 de elevi 

(35%) s-au bucurat atunci când s-au documentat conform solicitărilor, pentru a completa 

informaţiile despre tema abordată,  livrate la începutul acesteia. 10 elevi (15%) au verificat cu 

interes şi curiozitate cât au reţinut din cele învăţate prin acest tip de lecţie pe suport digital, prin 

exerciţiile propuse la finalul acesteia. 
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Toate acestea sunt pentru mine date utile în a construi o punte de legătură între cele două 

lumi ,,papirus versus pixel’’, aşa cum afirma profesorul Lucian Ciolan când vorbea despre 

starea de bine în educaţie. 

OMONIME ÎN RIME 

Paula Osip,  

Profesor logoped, Școala Gimnazială “Spiru Haret” Medgidia - C. J.R.A.E. Constanța  

 

Jocul ,,Omonime în rime” reprezintă o resursă logopedică și are ca obiectiv specific  

îmbogățirea vocabularului la elevii de nivel primar și gimnazial. 

Jocul solicită identificarea omonimelor care completează logic cel mai bine perechile 

de versuri. Pentru fiecare dintre cele 10 perechi de versuri se identifică omonimul potrivit, 

alegând doar una dintre cele patru variante de răspuns. 

Link resurse: 

● https://wordwall.net/ro/resource/17031917/omonime-%c3%aen-rime 

● https://www.rei.plus/paula-osip/omonime-in-rime/7355#more-7355 

Surse : www.wordwall.net 

           canva.com 

Popa Anastasia, Excursie prin dicționar, Erc Press Educativ, București, 2005. 

           

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/17031917/omonime-%c3%aen-rime
https://www.rei.plus/paula-osip/omonime-in-rime/7355#more-7355
http://www.wordwall.net/
https://www.canva.com/
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REPETĂ SILABA 

 

Paula Osip, 

Profesor logoped, Școala Gimnazială “Spiru Haret” Medgidia -C. J.R.A.E. Constanța  

 

Jocul „Repetă silaba” este un joc logopedic adresat elevilor din învățământul primar și 

are ca obiectiv specific exersarea abilităților lexico-grafice. 

Jocul are 4 activități și  constă în identificarea pozițiilor silabelor care se repetă.  

Activitățile sunt construite pe baza a 30 de cuvinte ce conțin silabe care se repetă. Prima 

sarcină este aceea de a identifica poziția (început, mijloc sau final) a silabei care se repetă, dintr-

un cuvânt lacunar. Următoarele 3 jocuri solicită completarea cuvintelor lacunare cu silaba care 

lipsește (la început, mijloc sau final). 

Link resurse: 

● https://wordwall.net/ro/resource/19277277/unde-se-repet%c4%83-silaba 

● https://wordwall.net/ro/resource/19277018/completeaz%c4%83-silaba-de-

%c3%aenceput 

● https://wordwall.net/ro/resource/19277136/completeaz%c4%83-silabele-de-mijloc 

● https://wordwall.net/ro/resource/19277076/completeaz%c4%83-silaba-de-final 

● https://www.rei.plus/paula-osip/repeta-silaba/6046 

Surse: www.wordwall.net 

           www. canva.com 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/19277277/unde-se-repet%c4%83-silaba
https://wordwall.net/ro/resource/19277018/completeaz%c4%83-silaba-de-%c3%aenceput
https://wordwall.net/ro/resource/19277018/completeaz%c4%83-silaba-de-%c3%aenceput
https://wordwall.net/ro/resource/19277136/completeaz%c4%83-silabele-de-mijloc
https://wordwall.net/ro/resource/19277076/completeaz%c4%83-silaba-de-final
https://www.rei.plus/paula-osip/repeta-silaba/6046
http://www.wordwall.net/
https://www.canva.com/
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TEST – FUNCȚIA DE GRADUL AL DOILEA 

 

Simona Bucurenciu, 

Profesor, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constanța, 

Grădinariu Lăcrămioara,   

Profesor inginer, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constanța 

 

Întrucât în acest an școlar am petrecut o mare parte on-line, a trebuit să ne adaptăm 

predarea dar și evaluarea la noile condiții. Astfel am descoperit instrumentul quizizz.  
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Cu ajutorul acestei aplicații se pot crea teste și lecții. Aplicația deține deja o bază de date 

cu mii de resurse create de alți profesori.  

Deși există o opțiune de upgrade la o variantă contra cost, sunt suficiente opțiunile 

gratuite oferite pentru a crea un test de calitate. Pentru a-și crea propria bază de date de teste și 

lecții, profesorul trebuie să își creeze cont gratuit, care poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau 

laptop. Se pot folosi teste întregi create de alți profesori, sau se pot prelua și adapta după 

considerentele fiecăruia. De asemenea, propriile teste pot fi setate ca fiind  publice, astfel încât 

să fie vizibile oricui intră în aplicație, sau private, astfel încât să fie vizibile doar creatorului. 

Astfel prezentăm un test public, aflat în biblioteca aplicației cu numele „Test – funcția 

de gradul al doilea”, test creat pentru clasa a IX-a, disciplina: matematică, profil: tehnologic, 

care are următorul link de acces: 

Link resursă: 

● https://quizizz.com/admin/quiz/60b9305e6d883f001bbe36f9 

  

 

Testul conține 10 întrebări legate de reprezentarea geometrică a graficului funcției, 

punctele de intersecție cu axele de coordonate, monotonia funcției, determinarea coordonatelor 

vârfului parabolei. 

https://quizizz.com/admin/quiz/60b9305e6d883f001bbe36f9
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Este un test cu itemi obiectivi (test grilă). Am ales ca fiecare întrebare să aibă trei 

variante de răspuns, dar se pot alege între două și cinci. Fiecare întrebare are un singur răspuns 

corect, evidențiat în imaginea de mai jos cu culoarea verde. Am ales ca pentru această întrebare, 

timpul de răspuns să fie de două minute, dar se pot alege minim cinci secunde, maxim 

cincisprezece minute. Aplicația deține un editor de text matematic, ce permite scrierea unor 

notații cum ar fi limite, radicali, logaritmi, puteri. De asemenea se pot introduce imagini, clipuri 

audio și video, care să însoțească textul. În partea dreapta a ecranului se poate observa felul în 

care vor fi afișate întrebarea și răspunsurile pe ecranul telefonului elevului. 

    

Odată hotărât conținutul testului, acesta poate fi livrat elevilor. Pentru a îl accesa elevii 

trebuie să deschidă aplicația, fără sa o instaleze, și să introducă un cod generat de profesor. 

Aplicația îi oferă diferite opțiuni profesorului, în funcție de obiectivele stabilite pentru acest 

test. De exemplu, dacă este un test de recapitulare, atunci poate permite elevilor să încerce să 

răspundă de mai multe ori la o întrebare, se poate elimina limita de timp și se poate activa 

opțiunea de a se afișa răspunsul corect imediat după ce aceștia au răspuns. Dacă este însă un 

test de evaluare, atunci poate restricționa numărul de răspunsuri pe care îl poate da un elev la o 

întrebare (această restricționare se poate face doar dacă și elevii își creează cont), se poate activa 

limita de timp alocată fiecărei întrebări, se poate dezactiva opțiunea afișării răspunsului corect 

după ce elevul a ales un răspuns. 

 

Două opțiuni pe care le folosesc la fiecare test de evaluare sunt amestecarea întrebărilor 

și amestecarea răspunsurilor, care apar activate (butonul este pe fundal verde). Acest lucru 

permite ca pe perioada de desfășurare a testului, fiecare elev să primească întrebările în ordine 
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aleatorie. Iar ordinea în care vor apărea răspunsurile la fiecare întrebare pe ecranul fiecărui elev, 

va fi, de asemenea, aleatorie.  

 

O altă opțiune utilă este faptul că, imediat după finalizarea testului, aplicația realizează 

un raport.  

  

Acesta arată media clasei, numărul de întrebări din test și numărul de participanți la test. 

În plus apare un clasament în ordine descrescătoare a procentajului de răspunsuri corecte. 

Rezultatele testului pot fi transmise prin e-mail părinților.  

Toate rapoartele sunt memorate în folderul Reports. Fiecare raport pentru fiecare test 

păstrează informații detaliate despre elevi și despre întrebări. De exemplu, putem afla despre 

fiecare elev, la care întrebări a răspuns corect și la care a greșit și cât timp i-a luat să răspundă 

la fiecare întrebare.   
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Considerăm această aplicație utilă în predarea și evaluarea elevilor, dar recomandăm 

folosirea ei împreună cu alte instrumente. Iar acest test poate face parte dintr-un portofoliu mai 

complex de evaluare al unității. 
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Simona Chiriac, 

Profesor, Școala Gimnazială Nr. 39 ”Nicolae Tonitza” Constanța 

 

 
Resursa educațională creată este un test de antrenament la Limba și literatura română, 

conceput pentru elevii claselor a VIII-a, care susțin examenul de evaluare națională. Testul 

vizează competențele-cheie și achizițiile morfo-sintactice și lingvistice ale absolventului de 

gimnaziu: receptarea și redactarea textului scris, utilizarea corectă, eficientă a limbii în 

comunicare, experiența cognitivă și socio-culturală (creativitate, valori culturale naționale și 

universale). 

Link resursă: 

● https://www.didactic.ro/materiale-didactice/test-de-antrenament-en-clasa-a-viiia-2 

 

 

TEST DE ANTRENAMENT LA DISCIPLINA LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ - CLASA A VIII-A 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/test-de-antrenament-en-clasa-a-viiia-2
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TEST KAHOOT  ”PUTEREA UNUI NUMĂR NATURAL” 

 

Ecaterina Botan,  

Profesor, Școala Gimnazială Nr. 39 ”Nicolae Tonitza” Constanța 

 

Testul a fost publicat pe www.kahoot.it și a fost conceput ca un test sumativ la unitatea 

de învățare ”Puteri cu exponent număr natural” din matematica de clasa a V-a. Este format din 

10 itemi cu alegere multiplă sau duală cu diferite grade de dificultate. Timpul alocat unei 

întrebări ține cont de gradul de dificultate și de volumul de calcule necesare rezolvării problemei 

respective. 

Elevii trebuie să intre pe platforma www.kahoot.it, să se înregistreze cu un nume de 

jucător și să introducă pinul (codul) jocului primit de la profesor. Profesorul dă startul la joc. 

Elevii citesc întrebarea, rezolvă și bifează răspunsul. După fiecare item elevii au posibilitatea 

să vadă răspunsul corect. La finalul testului profesorul primește raportul clasei și analiza 

răspunsurilor elevilor. 

Elevii sunt foarte încântați de aceste teste interactive. 

Link resursă:  

● https://create.kahoot.it/details/0a3ee31c-9766-4c98-bad7-95bca0afa108 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/details/0a3ee31c-9766-4c98-bad7-95bca0afa108
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TEST REALIZAT ÎN GOOGLE FORMS 

 

Daniela Agafiței, 

 Profesor, Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Constanţa, 

Bărzoi Marieta, 

Profesor, Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Constanţa 

 

 

În contextul actual, școala s-a mutat acasă și învățarea a devenit on-line. Această 

învăţare prin Internet, este o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor un conţinut de 

instruire, prin Internet. Astfel, s-au deschis noi orizonturi pentru procesul de predare-învățare-

evaluare. Noi am căutat modalități de integrare a tehnologiei.  

Pe lângă platforma mult utilizată, Google Classroom, noi am identificat diverse 

alternative pentru a evalua elevii. Una dintre ele este Google Forms. Aceasta permite crearea 

unor formulare asemănătoare cu testele grilă, cu un beneficiu mare care constă în feedback 

instant elevului (fiecare persoană care rezolvă respectivul test/formular, poate observa câte 

greșeli a făcut sau unde a răspuns incorect). 

În același timp, profesorului îi este ușor să utilizeze interfața prietenoasă. Profesorul 

poate seta un răspuns corect pentru fiecare întrebare. Câteva tipuri de exerciții care pot fi 

adresate elevilor sunt: 

1) DROPDOWN – se poate selecta un răspuns dintr-o listă cu mai multe variante. 

2) RĂSPUNSURI MULTIPLE – se poate bifa DOAR un răspuns 

3) CASETE DE SELECTARE – spre deosebire de alte tipuri de întrebări, aici se pot 

bifa / selecta cel puțin un răspuns. 

Am realizat un test sumativ la două unități de învățare Terra – O planetă a Universului 

și Terra – O planetă în mișcare 

Testul  cuprinde 8 exerciții cu itemi de tip Adevărat / Fals, răspuns scurt de completare 

și cu mai multe variante de răspuns. 

Învățarea continuă și în perioada următoare cu instrumente online, accesibilă tuturor și 

ar trebui să încurajăm elevii să lucreze independent, astfel încât să coreleze învățarea online cu 

prezența fizică la școala. 
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Link resursă:  

● https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0CEeUXlfKRuOGaKkl2pWKZ87xgsR

yj8VuT3PU7ZCA38zDAQ/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0CEeUXlfKRuOGaKkl2pWKZ87xgsRyj8VuT3PU7ZCA38zDAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0CEeUXlfKRuOGaKkl2pWKZ87xgsRyj8VuT3PU7ZCA38zDAQ/viewform
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VOCALE ISCUSITE 

 

Paula Osip, 

Profesor logoped, Școala Gimnazială “Spiru Haret” Medgidia - C. J.R.A.E. Constanța  

 

Jocul “Vocale iscusite” este un joc logopedic adresat elevilor din învățământul primar 

și constă în identificarea, pronunția și scrierea vocalelor limbii române. 

Jocul are ca obiectiv specific exersarea abilităților lexico-grafice. 

Activitatea este construită în 3 etape de jocuri: 

1. joc de pronunție și identificare a vocalei din interiorul fiecărui cuvânt  

a.       ( 14 cuvinte); 

2. joc de asociere a cuvintelor cu vocala corectă; 

3. joc de  scriere a vocalelor din fiecare cuvânt, creat cu limită de timp de 1 minut pentru 

cele 14 cuvinte. 

 Link resurse: 

●  https://wordwall.net/ro/resource/5745420/vocale-iscusite 

●  https://learningapps.org/display?v=pixs0hgpn21 

●  https://wordwall.net/ro/resource/19278430/scrie-vocala-din-fiecare-cuv%c3%a2nt 

●  https://wordwall.net/ro/resource/19280933/vocale-iscusite 

●  https://www.rei.plus/paula-osip/vocale-iscusite/6404 

Surse:  www.wordwall.net 

www.learningapps.org. 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/5745420/vocale-iscusite
https://learningapps.org/display?v=pixs0hgpn21
https://wordwall.net/ro/resource/19278430/scrie-vocala-din-fiecare-cuv%c3%a2nt
https://wordwall.net/ro/resource/19280933/vocale-iscusite
https://www.rei.plus/paula-osip/vocale-iscusite/6404
http://www.wordwall.net/
http://www.learningapps.org/
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CĂȚELUL-CEL MAI BUN PRIETEN AL OMULUI 

 

Zlatcu Tincuța, 

Profesor, Grădinița ”Steluțele Mării” Constanța 

 

Am ales o prezentare multimedia, folosită într-o activitate de cunoașterea mediului, 

grupă mijlocie, în cadrul temei săptămânale ”Ferma de animale”, o activitate sincron. 

Prezentarea respectă toate drepturile de autor, specificând sursele de proveniență a imaginilor 

și jocurilor utilizate. 

Am debutat în prezentare cu un mesaj vocaroo, al cărui rol a fost de a capta atenția 

preșcolarilor și a genera tematica săptămânii, sensibilizându-i și reliefând rolul important al 

câinelui în viața oamenilor. Apoi am adus câteva precizări asupra acestui animal: tipologie, 

familia câinelui cu denumirile specifice, gestație, prezentarea fizică (corp, blană etc), hrană, 

locul de trai, durata vieții, comportamentul, tipuri de rase adăugând un link de pe Youtube cu 

un top 10 ale celor mai drăguțe rase de câini. Am continuat prezentarea cu  curiozități din lumea 

canină, apoi am verificat pozițiile spațiale printr-un un joc interesant din aplicația 

https://learningapps.org/15726111 și la final le-am propus să ne distrăm pe ritmuri muzicale 

ascultând cântecelul ”Un cățel mititel”, asociind textul cu mișcările sugerate. 

A fost o activitate extrem de interesantă, copiii au fost captivați și am continuat să 

utilizez în activitățile sincron resurse de acest gen. 

https://docs.google.com/presentation/d/1sDLHj9AW7mCtUqtCht6DA1mda7NzGlGc/

edit#slide=id.p1 

 

 

 

 

https://learningapps.org/15726111
https://docs.google.com/presentation/d/1sDLHj9AW7mCtUqtCht6DA1mda7NzGlGc/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1sDLHj9AW7mCtUqtCht6DA1mda7NzGlGc/edit#slide=id.p1
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