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NEVOIA DE ATITUDINE 

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă 

Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Profesorul, publicistul, redactorul de la Revista „Ateneu” Marius Manta m-a surprins în 

urmă cu câteva luni solicitându-mi răspunsuri la câteva întrebări referitoare la jurnalismul 

cultural şi la cel lingvistic. Interviul a fost publicat în Revista „Banchetul” din Petroşani 

(anul V, nr. 52 - 54, apr. - iun. 2020, pp. 49 - 52). Redactorul-şef, Dumitru Velea (fost 

director al Teatrului „Ion D. Sîrbu” din Petroşani, scriitor, preşedintele Fundaţiei Culturale 

„Ion D. Sîrbu” din acelaşi oraş), m-a întrebat dacă sunt de acord cu modificarea titlului pus 

de autorul interviului („Tăcerea e cel mai nociv virus”). Era de fapt o afirmaţie şocantă pe 

care o făceam: „De vreo 20 de ani, în liceele pedagogice nu se mai predă limba română”. Nu 

era departe de adevăr nici titlul propus de Marius Manta, doar că Dumitru Velea a dorit să 

fie mai precis.  

Probabil că slujitorii şcolii abia aşteaptă un prilej de a-şi exprima opinia, aşa încât 

studenţii mei de la Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, cu care am avut examen 

(online) în mai-iunie 2020, au rezolvat anterior o temă curentă: de răspuns aplicat la 

problema privind eliminarea, de două decenii, a limbii române din programa de pregătire a 

viitorilor educatori/învăţători prin liceele/clasele cu profil pedagogic din toată ţara. Redau în 

continuare câteva dintre aceste răspunsuri. 

• „E imposibil să încapă în mintea mea ideea că a fost posibil să fie eliminată această 

disciplină din programa liceelor pedagogice, unde sunt pregătiți viitorii educatori și 

învățători. Este ca și cum trebuie să înoți fără a intra în apă.” (Raluca Tudurachi/Păcurici) 

• „Studierea limbii române este foarte importantă, mai ales în liceele pedagogice, ai căror 

absolvenţi vor călăuzi viitoarele generaţii. Comunicarea corectă (scrisă şi orală) trebuie să 

fie inoculată de la o vârstă fragedă. Consider absolut necesară bula de aer fără de care o 

educatoare sau un învăţător nu poate asigura copiilor respiraţia noţiunilor de bază ale 

gramaticii limbii române, care stau la baza viitorului comunicării, indiferent de disciplină. 

Mama mea, Spatariu Maria, a absolvit Liceul Pedagogic din Bacău în anul 1978 şi este foarte 

contrariată de faptul că elevii acestei forme de învăţământ nu mai au ore de limba română. 

„Am mâncat gramatică pe pâine!”, spune mama, o educatoare cu 42 de ani de vechime în 

învăţământ. A studiat limba şi literatura română cu domnul profesor Aurel Jămneală Aurel 

(în clasele a noua şi a zecea) şi cu doamna profesoară Margareta Galinescu, în clasele a 

unsprezecea şi a douăsprezecea. Aprecierea mamei se îndreaptă către doamna Galinescu, o 

profesoară model, cu care şi-a consolidat noţiunile de gramatică, dar şi pe cele de literatură. 

Aşadar, studiul limbii române trebuie să fie nelipsit din programa liceelor pedagogice. O 

educatoare sau un învăţător nu poate supravieţui fără limba română.” (Anca Spatariu/Şova) 

• „Absența predării limbii române ȋn liceele pedagogice reprezintă o disfuncţionalitate 

majoră a sistemului nostru de ȋnvăţământ, încât consider că propunerea de a reintroduce 

studiul acesteia reprezintă o cerinţă imperativă, ȋn vederea realizării unui act educaţional de 

calitate. Societatea suferă deja profund ca urmare a gradului mare de superficialitate 

culturală, iar a «şcoli» generaţii viitoare de elevi cu o pregătire nulă la limba română 

contribuie acut la perpetuarea acestei stări de vegetaţie intelectuală. Este inadmisibil a 

accepta să deruleze un proces instructiv-educativ un ȋnvăţător/educator care nu are o 

pregătire anterioară solidă ȋn acest sens. Departe de a fi un experiment, educaţia ȋn şcoală 

este menită a fi o certitudine; ori predarea noţiunilor de limba română ȋn condiţiile ȋn care 

ȋnvăţătorul nu deţine cunoştinţe de specialitate reprezintă o absurditate, o abatere gravă de 

la principiile unui demers educativ ce se vrea a fi calitativ, eficient şi echitabil. Acesta devine 
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steril dacă nu este ȋnsoţit de o ȋnsuşire temeinică a cunoştinţelor ȋn cauză. În contextul ȋn 

care curriculumul ȋn vigoare pune accent pe formare, formatorul trebuie să fi fost supus el 

ȋnsuşi acestui proces. Deci, indisolubil legată de o formare la standarde ȋnalte a viitorilor 

pedagogi, limba română trebuie necesarmente integrată acestui demers. Altfel, nu vom avea 

decât o evidentă reiterare a teoriei formelor fără fond.” (Adelina Poenaru/Petroi) 

• „În contextul actual, se discută mult despre schimbările care se impun sau se propun 

în școala românească. Este poate acesta un prilej bun de a susţine că, pentru formarea 

elevilor, a viitorului şi a culturii lor, e necesară o continuare a studierii gramaticii în liceu – 

în special, a gramaticii normative –, alături de alte componente ale limbii (lexic și semantică, 

fonetică, stilistică). Această necesitate s-a afirmat şi până acum, dar vocea susţinătorilor încă 

nu a fost ascultată.  

Până în clasa a VIII-a, se conturează domeniul gramaticii, introducându-se conceptele 

fundamentale şi regulile sale, iar acestea ar trebui îmbogățite, rafinate, precizate în anii 

următori. 

Reintroducerea limbii române în liceele pedagogice, după circa două decenii de la 

eliminarea acestei discipline din programa pentru pregătirea educatoarelor şi învăţătorilor, 

este de o importanță covârşitoare. Este o obligație morală a românilor de a lua poziţie faţă 

de eroarea strecurată: nu se pot forma cadrele didactice fără aprofundarea unor elemente, 

infomații cruciale ale limbii române. Un educator sau învățător este obligat prin prisma 

meseriei să scrie și să vorbească corect limba română, pentru  a putea să-şi înveţe elevii. Este 

o asumare morală din partea țării, a Ministerului Educației şi Cercetării, dar și a educatorilor 

și învățătorilor care urmează să învețe generații întregi. De ei depinde soarta elevilor, care se 

vor exprima în limba română după cum au fost învățați. Trebuie să luăm atitudine! Să ducem 

demersul mai departe! Să nu pierdem bunul țării: limba română!” (Ramona Gologan/Căşeru) 

• „În opinia mea, orice profesor de limba și literatura română își dorește ca disciplina pe 

care o predă să se bucure de un număr privilegiat de ore, deoarece unele dintre obiectivele 

fundamentale ale studierii limbii române sunt însuşirea şi aplicarea normelor de vorbire şi 

scriere corectă a limbii române, folosirea corectă a vocabularului limbii literare, precum şi a 

celui specific profesiei. Însuşirea limbii române ca instrument de comunicare presupune 

aplicarea în practică a normelor exprimării orale şi scrise. Se ştie că mesajul transmis prin 

limbaj reprezintă, pe de o parte, aspectul oficial şi normativ al limbii, iar pe de altă parte, 

este expresia individului, a particularului.  

Respectarea normelor gramaticale şi expresive presupune înlăturarea unor greşeli tipice, 

cum ar fi pleonasmul, şablonul, repetiţia, folosirea improprie a unor cuvinte, vulgaritatea în 

vocabular, dezacordul gramatical, topica etc. Este necesară gramatica în liceu, pentru că în 

viața reală oamenii se lansează mai rar în recitări de poezii sau în interpretarea unor 

monologuri, deși în liceu se învăță prețuirea frumuseții operelor literare. În liceu nu se 

perfecționează abilitatea de a utiliza corect limba română, deoarece s-a acordat o atenție 

substanțială noțiunilor de gramatică doar în clasele gimnaziale. Se pare că după revizuirea 

programelor școlare, unele noțiuni de gramatică vor fi predate și în liceu. 

Așteptăm cu interes noua programă a clasei a IX-a, însă, luând în considerare 

multitudinea greșelilor de exprimare ce sunt scandalos de des întâlnite zilnic, sunt imperios 

necesare atât revenirea la 5 ore de limba și literatura română la gimnaziu, cât și introducerea 

studierii gramaticii la nivel liceal. În acest context, aşteptăm reintroducerea limbii române 

în programa pentru liceele pedagogice.” (Emilia Crăcană) 

Spaţiul nu ne permite să inserăm şi alte răspunsuri, la fel de interesante şi de 

convingătoare. Am dori să  nu mai fie cazul ca în Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul 

Bacău să se discute despre istorica nedreptate făcută şcolii româneşti. 
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RECONFIGURAREA CADRELOR DE REFERINȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

PENTRU PROMOVAREAÎNVĂȚĂRII ÎN MEDIUL ONLINE 

Conf. univ. dr. Diana Csorba 

Universitatea din București 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

Departamentul de Formare a Profesorilor 

diana.csorba@fpse.unibuc.ro 

 

Supraviețuiește și creează armonie! 

 D. J. Siegel, 2017 

 

Copiilor noștri, izvoare nesecate de uimire, mândrie și 

modestie. Fără ei, mintea sufletul și viața noastră nu ar fi 

întregi! Momentele în care încerci pur și simplu să 

„supraviețuiești” sunt de fapt, oportunități de a-ți ajuta 

copiii să înflorească! 

 

Ultimii ani ai începutului de secol XXI au fost dominați de un tipar uman nou, cu 

un anume tip de gândire și acțiune, care răspundea unor nevoi din ce în ce mai detașate de 

vibrația umanității generoase și sănătoase. Alergam grăbiți spre aspirații a căror substanță 

valorică, excesiv materială, ne transforma vicios. Ne ofeream din ce în ce mai rarrăgazul de 

fi aproape de esența ființei noastre, de rostul ei profund și întreg în această lume. Reacționam 

reactiv, obedient, la provocările efemere ale unui timp ce nu mai avea răbdare cu oamenii.  

Provocați de întâmplarea nefericită a pandemiei care a oprit caruselul existențial în 

care ne lăsam purtați, începem să conștientizăm faptul că, fără urmă de îndoială, cheile 

împărăției noastre trebuie să treacă în alte mâini! Prezentul și viitorul aparțin unui altfel 

de om, cu o altfel de minte, un alt fel de spiritualitate. O persoană empatică cu spirit creator, 

capabilă să recunoască tipare, să se dezrobească de cele ce îl încătușează și să creeze sensuri 

noi, potrivite vremurilor. 

Vedem la nivel mondial, orașe, companii, organizații sindicale și partide politice 

care așteaptă, precum dinozaurii odinioară, să se schimbe vremea. „Vremea” nu se va 

schimba considerabil, foarte repede, chiar dacă pandemia și efectele ei se vor pierde treptat 

în neguri. Tot ceea ce ni se cere acum este să ne reconsiderăm rolurile! 

Trecerea de la perspectiva pe termen scurt la perspectiva pe termen lung, transformă 

modul în care trebuie să privim și educația, pregătirea tinerei generații pentru viață și nu doar 

pentru volatila piață a muncii aflată ea însăși în condiții atât de inedite și provocatoare. 

Perspectiva pe termen lung impune întoarcerea la idealul educației generale, holistice și 

emergente. Specializarea excesivă este și va fi expusă riscului de a fi demolată, regândind 

educația din perspectiva educației permanente, pentru a promova o învățare anticipativ-

creativă. Plaja calificărilor se schimbă și valul provocărilor contemporane ne poate îndepărta 

de esența dezirabilă a umanității și mai mult de cât o poate face orice pandemie! 

O educație superficială, făcută în grabă, în lumina artificială a unor camere virtuale, 

în care elevii noștri, ascunși în spatele unui avatar, cu microfonul oprit, pentru a evita 

microfonia, mai mult timp decât li se cerea să își țină gura închisă pentru a nu perturba lecția 

de la clasă cu întrebări aparent nesemnificative, nu ne va ajuta deloc. Dimpotrivă!   

Deziluzii privind educația pe care reușeam să o oferim tinerilor noștri se manifestau 

și înainte de pandemie, în diferite forme. Sir Ken Robinson, fost profesor pe probleme de 
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educație la Universitatea Warwik, Anglia, sublinia, la începutul acestui secol, necesitatea 

unei schimbări profunde a sistemelor de educație contemporane, din perspectiva abordării 

holistice a procesului formării și dezvoltării personalității umane, prin evitarea așa numitei 

„focalizări toxice” pe zona exclusiv academică:„În prezent provocarea este de a transforma 

sistemele de educație în ceva mult mai potrivit pentru nevoile secolului XXI. În centrul 

acestei transformări trebuie să se afle o abordare total diferită a inteligenței și creativității 

umane.” pentru că  „viața nu este un exercițiu academic!” (2011, p. 31)   

Școlile nu mai reușesc să-i educe eficient pe tineri, iar mediul online (acolo unde 

există și poate fi accesat) nu este cea mai „prietenoasă” formă de organizare a experiențelor 

de învățare pentru o parte considerabilă a corpului profesoral și pentru elevii lor.  

Pas cu pas, într-un proces al învățării experiențiale va trebui să ne debarasăm de 

dependența instituțională colectivă, învățând să credem și să ne sprijinim pe noi înșine și pe 

semenii noștri de aproape ori de departe. În contextul contemporan atât de bulversant, 

autoajutorarea  trebuie să însemne asumarea responsabilității pentru deprinderi sănătoase, 

un mediu educativ ecologic și conectat la realitate.  

Proclamăm o democrație participativă, dar ne-am îndepărtat treptat de spiritul ei și 

ne-am abandonat uneia de tip reprezentativ, uitând principiul fundamental care ne 

avertizează că: „Oamenii a căror viață este afectată de o decizie trebuie să participe la 

procesul care conduce la luarea acelei decizii” (John Naisbitt, 1989, p. 19). 

În una din intervențiile sale intens mediatizate on-line, Sir Ken Robinson invita 

profesorii să redevină „agricultori ai spiritului”, să identifice zona de excelență proprie 

fiecărui elev și să o „îngrijească” asemenea unei plante cu iubire, devotament și credință! 

Sunt ecouri în contemporaneitate ale metaforei organice cu care în secolul luminilor, J. J. 

Rousseau răscolea proactiv spiritul vremurilor.  

Cu disciplină și devotament profesional vom putea păstra viu suflul vital al acestei 

metafore și în condițiile în care activitatea de învățare este mediată acum, aproape exclusiv, 

de experiențe instructiv-educative de tip virtual. 

În studiul „Mintea umană cinci ipostaze pentru viitor”, tradus și publicat în limba română 

în anul 2007, H. Gardner ne prezintă patru pași esențiali pentru a obține și exersa o minte 

disciplinată. Metafora minții disicplinate va include în esența ei trimiteri spre necesitatea 

diferențierii și personalizării procesului de învățare și de aici acceptarea existenței unui 

pluralism metaforic capabil să descrie căile de urmat pentru desavârșirea ființei umane! 

Astăzi, mai mult ca oricând, profesorii au nevoie de o minte disciplinată și trebuie să se 

concentreze prioritar spre a cultiva la elevii lor mintea discplinată. 

H. Gardner subliniază ideea alegerii variantelor strategice oportune ce pot fi valorificate 

la clasă, fie ea și una virtuală. În acest context, recomandă valorificarea teoriei  sale  despre 

inteligențele multiple, prin adecvarea conceptelor și procesualității unei discipline la mai 

multe inteligențe simultan. Observația sa devine relevantă și atunci când avem în vedere 

particularitățile mediului de învățare virtual, diferitele stiluri de învățare ale elevilor, 

valorificarea adecvată a lateralității cerebrale, a abilităților și resurselor energetice și valorice 

ale personalității în procesele cognitive inițiate pentru o înțelegere autentică. „Orice individ 

cu o înțelegere profundă a unui subiect sau a unei metode îl/o poate gândi într-o varietate de 

feluri”, dovedind „agilitate conceptuală” esențială pentru „mintea sintetică și creatoare” 

(2007, p. 56 - 57).  

Cel mai important pas în procesul disciplinării minții constă în instituirea „exersării 

înțelegerii” în condiții variate. Pentru aceasta profesorii pot iniția exerciții formative cu 

feedback detaliat pentru a putea regla și ajusta procesul înțelegerii pe parcursul realizării sale. 
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Efortul didactic – creativ presupus de întregul demers, este desigur, mai mare în mediul on-

line. 

Marchall McLuhan, un filosof faimos al comunicării, aprecia necesitatea de a pune în 

conexiune informațiile pentru a deriva soluții noi la probleme noi. „Când informația intră în 

contact cu altă informație rezultatele sunt senzaționale și eficiente”, spunea el. Încercăm să 

adunăm și să prezentăm sintetic, câteva informații apreciate ca relevante în contextual a ceea 

ce, generic numim – digitalizarea educației. Căutăm astfel, formule pentru a  înțelege și a 

învăța, pentru a răspunde în mod corect provocărilor impuse de criza școlii în condițiile 

mutării sale totale ori parțiale în mediul on-line. 

Digitalizarea educației a devenit o preocupare majoră, dar și o temere a societății 

globalizate. E o provocare imensă și opiniile exprimate parcurg  spațiul interogativ-critic  de 

la optimism radical spre profundă îngrijorare, în aceeași măsură.  

Un număr din ce în ce mai mare de educatori „explorează” într-un proces de tatonare, 

incitant prin forța noutății și a resurselor nelimitate de adaptare a tehnologiilor la nevoile de 

inovare profesională, lumea digitală. Din ce în ce mai des, nevoiți, spațiul clasei tradiționale 

este recreat într-un mediu nou, în care există parcă, mai multe obstacole decât în realitate... 

Crearea spațiului informațional digital prin interconectarea calculatoarelor și dezvoltarea 

mediului internet au condus la reconsiderarea spațiului geografic, concomitent cu identificarea 

unui obiectiv nou: dezvoltarea capacității de regăsire, prelucrare și explorare activă a datelor. 

Din punct de vedere educațional, obiectivul vizează transformarea datelor în informații și a 

informațiilor în cunoștințe din perspectiva celui ce învață și, astfel, transformarea acestuia într-

un utilizator activ-participativ al sistemului informatic global. 

În contextul neprevăzut și  incandescental întâlnirii educației cu noile tehnologii 

suntem provocați să răspundem unor întrebări ce nu mai au răbdare: Cum ameliorăm 

educația? Cum să aducem noile tehnologii mai aproape de profesori în beneficiul 

elevilor? Cum putem redimensiona profilul propriilor competențe pedagogice în 

spațiul educației în mediul online? 

Răspunsurile se construiesc prin tatonare și reflecție activă asupra oportunităților pe 

care noile tehnologii le deschid în fața școlii și totodată asupra principalelor obstacole pe 

care, în relație cu tehnologia, profesorii și educația trebuie să le escaladeze!  

Plasați într-un nou mediu, unde dorim să realizăm eficient procese instructiv-

educative, trebuie să fundamentăm experiențele de învățare pe baza diagnosticării nevoilor 

reale ale elevilor și ale profesorilor în ceea ce privește suportul pentru învățarea autentică pe 

care pot să-l aducă noile tehnologii. 

Studii realizate în ultimii ani în diverse ţări au arătat că introducerea TIC (tehnologii 

informaționale și comunicaționale), în procesul educaţional contribuie într-o măsură mare la 

îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. În primul rând, acest lucru se datorează  faptului că, 

atunci când profesorii sunt pregătiți să valorifice acest tip de resurse, ele  se adaptează 

nevoilor de învăţare ale elevilor şi nevoilor de predare ale profesorilor. Centrarea pe elev 

pretinde focalizarea pe învăţare şi dezvoltare şi abordarea învăţării din perspectiva 

proceselor, conţinutului şi rezultatelor învăţării. La nivelul proiectării „pachetelor de 

învățare”, centrarea pe elev înseamnă a oferi acestuia posibilitatea de a alege ce să studieze 

şi cum să studieze prin: alegerea anumitor conţinuturi de învăţare în funcţie de interesele 

personale; organizarea conţinuturilor pe principiile învăţării bazate pe rezolvarea de 

probleme. Aceasta permite elevului să stabilească anumite obiective de învăţare şi să aibă 

control asupra propriei învăţări; focalizarea, în formularea finalităţilor pe ceea vor face elevii 

la finalul parcurgerii temei şi nu pe conţinutul care trebuie acoperit. Este o practică tot mai 

des întâlnită şi permite deplasarea accentului de pe cadrul didactic şi conţinut, pe elev, pe 
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proces şi pe competenţele ce se vor forma.  

Prin integrarea corectă a tehnologiei, elevii vor fi antrenaţi în activităţi de culegere 

de informaţii de pe Internet pentru rezolvarea problemelor propuse, vor comunica și vor 

colabora. „Profesorii on-line” pot primi comentarii şi întrebări de la elevii lor și le pot 

răspunde propunând itinerarii personalizate de parcurgere a temelor de studiu.  

Seymour, E. şi Hewitt, H (1997) în clasicul studiu „Talking about Leaving” remarcau 

diversitatea modalităţilor personale de înţelegere, memorizare şi implicare în procesele de 

învăţare funcţie de profilul individual al stilului de învăţare, dar mai ales ca urmare a apariţiei 

şi accentuării unor dificultăţi de învăţare instrumentale şi academice, existenţei unui nivel 

motivaţional inadecvat şi lipsei satisfacţiei personale ca variabilă ce acompaniază benefic 

procesele de instruire şi învăţare. Stilul de învăţare  este definit ca o caracteristică definitorie 

a comportamentelor cognitive și afective care servesc ca indicatori relativ stabili asupra 

modului în care cel care învaţă percepe, inter-relaţionează si răspunde la mediul ambiant. 

Conceptul de stil de învăţare resimte o vitală afirmare şi dezvoltare în educaţia de azi 

provocată atât de brutal să se adapteze, să se reinventeze strategic în mediul virtual. 

O valorificare adecvată a resurselor de învățare mediate online, poate să ofere 

cadrului didactic ocazia de a  descoperi în platforma de învățare aleasă, un ajutor competent 

ce îl va spriini în numeroase momente ale activității didactice. Astfel, profesorul poate să se 

concentreze și pe alte aspecte importante ale procesului didactic, dar adesea ignorate din 

criza de timp,precum: managementul clasei, diferențierea și personalizarea instruirii, 

cunoașterea fiecărui elev, comunicarea didactică, comunicarea cu părinții etc. 

Enumerăm în cele ce urmează, pentru un exercițiu reflexiv de conștientizare și 

responsabilizare, câteva dintre posibilele avantaje ale valorificării în activitatea didactică a 

platformelor de învățare. 

Proiectarea didactică poate să integreze ca resurse didactice modele de 

lecții/secvențe de lecție ce pot fi concepute în variante accesibile pentru o bună reprezentare 

în mediul digital. Ține de inspirația și pregătirea didactică a fiecărui  profesor, decizia de a 

le crea și valorifica în diferite etape ale lecției: în reactualizarea cunoștințelor anterioare, 

exersarea și formarea unor noi deprinderi, în familiarizarea cu noi conținuturi de învățare 

pentru o reprezentare clară a elementelor esențiale de conținut științific, în etapa consolidării 

și sistematizării unor deprinderi de lucru, în evaluarea cunoștințelor și deprinderilor elevilor, 

în propunerea  temelor de casă etc. Toate acestea pot fi tratate ca modele strategice și prilej 

de reflecție /autoreflecție pedagogică. 

În acest sens, putem căuta și crea exemple diversificate de organizare a materiei și 

modalități posibile de realizare a experiențelor de învățare. În funcție de clasă, de nivelul de 

pregătire al elevilor, de varietatea resursele de învățare aflate la dispoziție, se pot utiliza 

următoarele moduri ale instruirii asistate de calculator propuse de Platformele de învățare: 

- modul „practicing” – practica/exersarea deprinderilor elevilor este relevantă pentru 

cunoașterea particularităților cognitive și comportamentale ce avantajează 

performanța; 

- modul „tuturial” – generează strategii didactice similare activităților desfășurate în 

clasă: prezentarea obiectivelor, vizualizarea etapelor de lucru, exemplificarea 

învățării, evaluarea ipotezelor formulate etc. Se oferă oportunitatea unui feedback 

care favorizează evaluarea corectă a răspunsurilor și a progresului realizat, 

permițând căi alternative de recuperare, aprofundare și perfecționare a temelor de 

studiu; 

- „simularea” – constă în antrenarea elevului în experimentarea unor fenomene ce 

aproximează evenimente reale. De exemplu, instruirea matematică sub forma 
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simulării poate include demonstrația fenomenelor, înțelegerea modelului teoretic 

sau a aplicațiilor; 

- „demonstrația” – permite profesorului de matematică executarea pe calculator a 

unor programe demonstrative, vizualizarea grafică a modului în care sunt generate 

locurile geometrice, etc.. 

- „testarea” presupune interacțiunea elevilor cu programul de testare a cunoștințelor 

și deprinderilor în scopul evaluării lor: prezentarea testului, itemi, acceptarea 

răspunsurilor înregistrate. 

- „informarea” – permite accesul elevilor la un sistem de referință în scopul 

aprofundării, perfecționării ori recuperării rămânerilor în urmă, recapitulării și 

sistematizării cunoștințelor și deprinderilor; 

- „comunicarea” – rezultatelor elevilor, statistici ilustrative etc. 

Avantajul materialelor suport şi a cursurilor propuse de diferite platforme de 

învățare, este acela că elevul poate avea acces la ele nu doar în timpul orei, când profesorul 

explică, ci şi după, pentru a relua anumite aspecte. Astfel, predarea se prelungeşte şi în afara 

orele de curs. Din acest motiv, profesorul poate alege să insereze în activitatea didactică 

diverse sarcini pentru a fi îndeplinite de elevi în procesul individualizat al învățarii. 

Demersul evaluării inițiale și al recapitulării cunoștințelor și deprinderilor anterioare poate 

fi sprijinit de probele recapitulative  propuse peplatforme de învățare. Temele de casă pot fi 

realizate cu ajutorul platformei și se pot alege și propune în mod personalizat.  

Tehnicile de diferenţiere a instruirii vizează o gradare a sarcinilor şcolare, potrivit 

posibilităţilor individuale şi a ritmului propriu de dezvoltare a fiecărui elev, astfel încât 

randamentul să fie asigurat pentru toţi elevii. Putem sublinia în acest sens rolul deosebit de 

important al cadrului didactic în generarea unui climat de încredere în forţele proprii, încât 

să combată complexul de inferioritate pe care îl trăiesc mulţi dintre cei care nu pot atinge 

performanţe ridicate şi, de asemenea, să combată atitudinea de uniformizare a condiţiilor de 

învăţare şi dezvoltare pentru elevii capabili de performanță superioară. 

Din perspectiva „instruirii programate”, interacțiunea profesor – elevi, implicată 

de procesul educaţional, poate fi privită ca un sistem cibernetic care implică autoreglarea și 

optimizarea sa, pe parcursul dezvoltării sale. Astfel, învățarea se va autoregla în noul context 

de realizare. 

În acest mod, programele de învățare propuse în mediul online trebuie să respecte  

principalele standarde recunoscute, ale învățării de tip incluziv:  

- Nevoile, stilurile de învăţare şi obiectivele de învățare ale fiecărui elev pot fi 

identificate și reprezintă un aspect de referință în valorificarea ofertelor de învățare în 

mediul digital; Oportunităţile de învăţare sunt planificate şi se desfăşoară astfel încât 

să răspundă unei  game eterogene de nevoi individuale de învățare; 

- Progresul şi rezultatele obţinute de elevi sunt recunoscute şi înregistrate imediat. 

Profesorii, elevii și părinții acestora primesc feedback prompt privind procesul de 

învăţare şi modul în care pot obţine progres; 

- Prezentarea schematică detaliată a temelor de studiu este elaborată în prealabil și ea 

poate fi accesată oricând este necesar. Din diferite motive notițele tuturor elevilor nu 

sunt întotdeauna complete și nu pot reprezenta modele complete de prezentare a temei 

de studiu, atunci apelul la Platforma de învățare aleasă, devine o modalitate de raportare 

obiectivă și eficientă; 

- Sesiunile de învățare în mediul virtual apreciază şi utilizează experienţa elevilor pe 

parcursul derulării  procesului de învățare.  
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 Ne rămâne să descoperim, fiecare dintre noi și alte avantaje ale valorificării acestui 

tip de resursă educațională și totodată să evidențiem șisă conștientizăm posibilele dificultăți 

de implementare cât și variante alternative de optimizare, perfecționare a experiențelor de 

învățare ce permit reprezentări adaptabile mediului digital.   

Șocul dur al realităților vieții, resimțit mai profund în ultimele luni, ne invită să 

regândim realist și umanist modul de salvare a noastră, a copiilor și a școlii noastre pentru a 

reveni în clase sănătoși și optimiști, mai puternici și capabili să continuăm în forme elevate 

educația față în față. Este posibil să remarcăm că practicile noastre la clasă vor  avea un suflu 

nou, revigorat, în urma experienței istovitoare pe care suntem nevoiți să o trăim și să o 

valorificăm formativ – educativ.  

„Oamenii sunt ființe creatoare de semnificații.” Afirma David Gordon, filosof al metaforei 

creatoare de sensuri și explicații cu efect terapeutic. Reconfigurând metaforic spațiul în care 

ne desfășurăm activitatea didactică în contextul prezentei crizei mondiale, asemenea efortului 

creator al păsării Phoenix, să nu uităm că semnificația pe care o vom construi realității pe care 

o trăim va fi premisă pentru evoluția noastră viitoare. Semnificația unei metafore are un sens 

educațional, formativ, emoțional și terapeutic totodată. Procesul educațional, reconfigurat 

metaforic va obține  în acest context virtuți complexe, prin excelența. Provocarea acestui secol 

ne va aduce mai aproape de menirea noastră, omenească, fundamentală, aceea de a lumina cu 

înțeles lumea și realitatea ce ni se relevă în fiecare clipă a devenirii noastre. 

V. Hugoafirma încurajator că „nimic nu este mai puternic decât o idee căreia i-a venit 

sorocul!!!”Remarcăm în acest prezent furtunos că sunt numeroase idei și practici cărora le-a 

venit sorocul. Sorocul de a fi analizate și reevaluate cu mintea limpede și disciplinată, cu inima 

aprinsă de focul generozității și responabilității profesionale. Teoriile constructiviste de 

psihologie-pedagogie-epistemologie, demersurile sociologice despre educaţie şi 

experimentele accentuat pedagogice trebuie să se intereseze mai atent de rolul activităţii 

elevului în învăţare şi inovarea procesului de construcție a arhitecturii psihice a acestuia în 

condițiile unui mediu nou de învățare, cum este mediul digital.   

Suntem conștienți că dincolo de orice efort constructiv, există o serie de obstacole reale, 

dar și imaginate. Încă din 1965, J. Piaget declara că „oricine ar încerca să aprecieze 

dezvoltarea educaţiei şi a învăţământului, este cuprins de o adevărată teamă în faţa 

disproporţiei care persistă între imensitatea eforturilor depuse şi absenţa unei reînnoiri 

fundamentale a metodelor, a programelor şi chiar a modului de a pune problemele sau pentru 

a spune totul, a pedagogiei în ansamblul ei (Piaget, J. 1972, p. 5)”.  

Ține de noi toți și de fiecare în parte, să facem ca disproporția care persistă să se 

estompeze, iar efortul supradimensionat și plurimodal să sprijine cu rost procesul de salvare a 

școlii românești atât de încercată în ultima vreme, printr-o pedagogie revigorată 

epistemologic, axiologic și praxiologic. 
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O SITUAȚIE FĂRĂ PRECEDENT 

Profesor învățământ primar Rodica LEONTE  

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

 După o lună de activitate față în față din semestrul II al anului școlar 2019 – 2020, 

de desfășurare a procesului de predare învățare-evaluare în condiții obișnuite, am fost 

nevoiți, după ce şcolile au fost închise din cauza pandemiei de COVID-19 – să ne găsim 

soluții pentru a comunica cu elevii. Personal am luat pulsul, am sesizat că nu era suficientă 

comunicarea pe WhatsApp (transmiterea sarcinilor și primirea materialelor spre 

verificare/apreciere/feedback) și e-mail. Elevii aveau nevoie acută de a se vedea, auzi. Pentru 

început am solicitat realizarea unor scurte filmări prin care să prezinte din oferta dată o floare 

și să argumenteze de ce au ales acea floare, ce asemănări există între ei și floarea selectată. 

Apoi am generat linkuri în fiecare zi pentru a ne întâlni pe Google Meet. De un real folos 

mi-a fost faptul că aveam cont pe gmail de la cursul CRED, fiind formator la acest curs. 

 Am mutat cursurile online, în mediul virtual, încercând astfel să-i ajut pe elevi să 

depășească mai ușor acea perioadă. Unii puteau intra dimineața, alții după-amiaza, fiind de 

clasă pregătitoare aveau nevoie de prezența unui adult pentru a putea intra online. După o 

săptămână de activități de dimineață și după-amiază am stabilit împreună să ne întâlnim trei 

zile pe săptămână dimineața și două zile după-amiază, iar în săptămâna următoare invers. 

Cu toate acestea au fost și cazuri în care elevii nu au intrat, părinții aducând diverse motivații. 

 Debutul anului școlar în curs (2020 – 2021) a trezit la realitate și pe cei mai puțin 

implicați, fie ei părinți, profesori sau elevi. Dacă unii au beneficiat de activități față în față 

pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, unii au început direct cu activități online, 

iar noi am debutat cu jumătate din colectiv față în față, iar ceilalți online. Având în vedere 

că predau la clasa I în acest an școlar, efortul este imens, iar lipsa contactului fizic se face 

simțită.  

Cu toate că forurile superioare ne-au sugerat să nu ne plimbăm printre bănci, să nu 

adunăm caietele la corectat, folosind regulile de igienă corespunzătoare am trecut printre 

elevi, am corectat caietele fără să le adun și am luat mâna micilor școlari, când a fost nevoie, 

pentru a forma deprinderi corecte de scriere. Chiar dacă nu era varianta îmbrățișată de elevi 

și părinți (ei își doreau să se întâlnească cu toți colegii, iar părinții trebuiau să găsească soluții 

pentru cei care rămâneau acasă o săptămână sau trebuia să-i ia de la școală la prânz) – nu a 

durat prea mult și am intrat cu întreg colectivul de elevi în online. 

 Chiar dacă pentru noi, cadrele didactice, efortul era mărit – după orele efectuate cu 

elevii față în față să postăm și pe platformă tot ce am lucrat pentru cei de acasă (unii au reușit 

să monteze camere pentru a vedea în timp real cei de acasă ce fac colegii lor la școală – deși 

acest lucru nu am putut toți să îl punem în practică, fiind mici trebuia să fie cu ei un adult 

care se pricepe la tehnologie, apoi exista riscul să nu realizăm un proces de predare-învățare-

evaluare eficient cu cei prezenți fizic din cauza întreruperilor, preocupărilor cu accesul celor 

din online) – minunea nu a durat prea mult și am trecut cu toții în online. 
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 Cu toate că perioada în care am lucrat cu jumătate din colectiv a fost scurtă, a fost 

suficient să ne dăm seama de eficiența activității cu colective de elevi mici. 

 Apoi, ca în orice activitate, există plusuri și minusuri. Dacă ar fi să încep cu 

enumerarea avantajelor, primul ar fi acela legat de noutatea acestei realități, fiind o 

experiență inedită pentru elevi și profesori, iar pentru elevii și profesorii nativi digital fiind 

o invitație de nerefuzat. Apoi reducerea timpului cu deplasarea la școală și invers, reducerea 

costurilor cu transportul, nevoia de a căpăta abilități TIC într-un timp scurt, utilizarea 

diverselor platforme (Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams etc), dar și îmbunătățirea 

relației professor – elev, elevii și-au dat seama de importanța întâlnirilor de la școală, iar 

părinții de rolul, efortul depus de profesori în activitatea pe care o desfășoară cu elevii. 

Principalele dezavantaje sunt lipsa aproprierii fizice și oboseala psihică pe care o 

cauzează expunerea la ecran. În plus, sunt familii cu mai mulți copii în care părinții care 

lucrează de acasă trebuie să împartă resursele TIC și spațiul de lucru cu copii lor. Părinții 

fără competențe digitale, mai ales cei care nu lucrează de acasă și sunt plecați în timpul zilei, 

nu pot sprijini copiii în vederea utilizării adecvate a resurselor online, iar imposibilitatea 

interacțiunii fizice face mai dificilă învățarea. Multora dintre elevi le lipsește o imprimantă 

și consumabile necesare tipăririi fișelor de lucru sau a materialelor primite. 

 Dacă pe elevi îi încurajez să se relaxeze prin exerciţii fizice sau prin orice alt tip de 

mişcare ce-i poate ajuta să se concentreze mai bine ulterior și să înlăture oboseala psihică, 

nu pot afirma același lucru despre cadrele didactice care trebuie să utilizeze o perioadă 

îndelungată mijloacele tehnice cu documentarea, verificarea temelor, desfășurarea altor 

activități de perfecționare, întocmirea de statistici solicitate de forurile superioare etc.  

 Personal consider că această soluție nu este eficientă, benefică pe o perioadă 

îndelungată. Am experiență în utilizarea platformelor, fiind formator am avut ocazia să mă 

familiarizez cu diverse platforme, instrumente, aplicații, să-mi formez și dezvolt competențe 

TIC, dar în același timp să conștientizez și limitele în aplicarea acestora la clasa pe care o 

coordonez și oboseala acumulată în susținerea acestui demers prelungit. 

 

 

STRATEGII ȘI METODE PENTRU DEZVOLTAREA FUNCȚIILOR COGNITIVE 

Profesor învățământ primar Ababei Camelia 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni 

 

Performanţele şcolare scăzute ale elevilor sunt o provocare permanentă a profesorilor 

pentru a găsi acele strategii adecvate dezvoltării individuale, a determinării elevilor de a 

recupera cuplăcere termeni, concepte, raţionamente necesare dezvoltării lor cognitive. În 

mod greşit, şi de foarte multe ori, copiii cu performanţe scăzute la şcoală sunt etichetaţi de 

părinţi şi de educatori ca fiind leneşi, răsfăţaţi, neastâmpăraţi sau, pur şi simplu, mai puţin 

isteţi. 

Cadrul unei intervenții adecvate în recuperarea şi dezvoltarea funcţiillor cognitive 

presupune pentru fiecare elev următoarele etape: 

- identificarea punctelor slabe şi a celor forte ale fiecăruia; 

- stabilirea priorităţilor de învăţare; 

- instruirea prin metodele şi strategiile cele mai adecvate; 

- înregistrarea progreselor elevului; 

- evaluarea intervenţiei. 

Jimmy Wedell ,în anul 1995, a stabilit puncte forte sau dificultăţi pentru elev, în 

următoarele domenii: 
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- funcţiile senzoriale şi motorii; 

- statutul emoţional, imaginea de sine, motivaţia şi interesele; 

- funcţiile cognitive şi intelectuale; 

- deprinderi şi competenţe în comunicare; 

- abordarea învăţării; 

- deprinderi sociale şi interacţiunea cu ceilalţi. 

Factorii care pot influenţa recuperarea şi dezvoltarea funcţiilor cognitive: 

- şcoala prin curriculum, metodele de instruire şi organizare a clasei; 

- familia prin relaţiile din interiorul ei; 

-comunitatea prin mediul lărgit , prin interacţiunile oferite elevului. 

Experienţa dobândită la clasa mă îndreptăţeşte să aduc spre atenţia profesorilor 

câteva metode eficiente în dezvoltarea funcţiilor cognitive prin: 

Jocul de rol - o metoda activă de predare-învăţare, bazată pe simularea unor funcţii, 

relaţii, activităţi, fenomene, sisteme: 

-urmăreşte formarea comportamentului uman pornind de la simularea unei situaţii; 

- activizează elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional, punându-i în situaţia de 

a interacţiona; 

- prin dramatizare, asigură problematizarea, sporind gradul de înţelegere şi participare 

activă a elevilor; 

- interacţiunea participanţilor asigură un autocontrol eficient al conduitelor şi achiziţiilor; 

-pune în evidenţă modul corect sau incorect de comportare în anumite situatii; 

- este una din metodele eficiente de formare rapidă si corectă a convingerilor, atitudinilor și 

comportamentelor. 

Deşi activitatea bazată pe jocul de rol durează relativ puţin-aproximativ o oră - 

proiectarea şi pregătirea sa cer timp şi efort din partea cadrului didactic. Această metodă 

presupune nu numai aptitudini pedagogice, ci și aptitudini regizorale si actoricești ale 

conducătorului jocului. 

O altă modalitate de recuperarea şi dezvoltarea funcţiilor cognitive este metoda 

exercițiului - care constă în executarea repetată şi conştientă a unei acţiuni în vederea 

însuşirii practice a unui model dat de acţiune sau a îmbunătăţirii unei performanțe .Nu se 

limitează doar la formarea deprinderilor,vizează în acelaşi timp consolidarea unor 

cunoştinţe. 

Astfel: 

- este compatibilă cu orice conţinut de învațământ; 

- exercițiile pot fi grupate în funcție de cel puțin două criterii: 

a. după formă: 

– exerciții orale, 

- exerciții scrise, 

- exerciții practice; 

b. după scopul și complexitatea lor: 

– exerciții de introducere într-un model dat sau exerciţii introductive -elevilor li se explică 

pentru prima oară o activitate, pe care ei o aplică în paralel cu explicaţiile profesorului ; 

- exerciții de însușire sau consolidare a modelului dat, denumite şi exerciții de bază - elevul 

reia în întregime şi în chip repetat, acţiunea ce i s-a explicat; 

- exerciţii de legare a cunoştintelor şi deprinderilor mai vechi cu cele noi, numite şi exerciţii 

paralele, având scopul de a integra deprinderile în sisteme din ce în ce mai creative. 

O altă metodă folosită cu succes la clasă în recuperarea funcţiilor cognitive este 

învățarea prin descoperire – se referă la o situație în care materialul de învăţat nu este 
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prezentat într-o formă finală celui ce învaţă (așa cum se petrece în învăţarea prin receptare), 

ci reclamă o anumităactivitate mentală anterioară rezultatului final în structura 

cognitivă,elevul fiind provocat să descopere singur materialul şi apoi conţinutul ştiinţific. 

Aşadar, folosirea strategiilor şi metodelor privind recuperarea şi dezvoltarea 

funcţiilor cognitive vor urmări dezvoltarea elevilor, pentru ca aceşti copii să îşi atingă 

potenţialul 

intelectual, dar şi dezvoltarea lor emoţională. 

Aceşti copii vor avea încredere forţele proprii, vor dezvolta încredere în potenţialul 

lor uman. 

Bibliografie: 
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EDUCAȚIA ȘI ,,STAREA DE ALERTĂ” 

Profesor învățământ primar Adam Isabela-Elena 

Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău 

 

De câteva luni bune,ne aflăm în fața unei mari provocări, aceea de a ne desfășura 

activitățile de predare-învățare-evaluare altfel. Pe parcursul acestei perioade, am constatat 

că cele mai mari provocări ale învățării online nu sunt uneltele, ci reconectarea cu niște elevi 

care nu mai sunt constrânși și controlați de spațiul rigid al școlii, înțelegerea nevoilor și 

dinamicii lumii în care trăim, redefinirea rolului cadrelor didactice din oameni care predau 

și evaluează după scenarii didactice în oameni care se conectează cu elevii, le înțeleg nevoile 

și le facilitează învățarea autentică. 

Una dintre cele mai mari oportunități ale acestei perioade este conectarea cadru 

didactic - elev - părinte. Educația în starea de alertă nu mai este doar despre obiective, 

conținuturi, evaluări, ci și despre oameni, despre echilibrul lor emoțional, despre  conectare 

și colaborare, despre a crea legătura umană atât de necesară în procesul de învățare ulterior. 

Am învățat în această perioadă că învățarea nu mai înseamnă doar predare, evaluare, ci și 

motivația intrinsecă (de ambele părți: elevi/cadre didactice), conectarea cu cadrul didactic/un 

grup, sentimentul de contribuție și apreciere. Învățarea se construiește pe curiozitatea 

oamenilor și pe nevoia acestora de a se simți utili și apreciați. Stările de alertă pandemică au 

determinat stări de alertă didactică, stări care mi-au oferit posibilitatea de a regândi ceea ce 

este învățarea și de a testa  și aplica modalități noi de a forma competențe. 

Rolul cadrului didactic s-a amplificat. Cadrul didactic a devenit partener de dialog 

cu elevul, a devenit un reper emoțional, un liant între elev și învățare, un facilitator al 

procesului, un lider care nu doar creează oportunități de învățare, ci și conectează comunități.  

La școală, elevii au fost îndrumați să stea cât mai puțin în fața ecranului și să 

comunice mai mult cu prietenii din viața reală. Brusc, a apărut distanțarea. Distanțarea fizică 

a determinat și (este, în fond!)distanțarea socială. Școala online a devenit una dintre cele mai 

importante resurse de comunicare cu colegii, prietenii. Aici am fost nevoită să găsesc soluții 
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practice: să încurajez elevii să comunice online cu colegii lor, să glumească, să se joace, 

chiar și în timpul orelor online.  

Distanțarea socială este necesară doar în spațiul fizic. În spațiul online trebuie 

minimalizată, elevii au nevoie de emoții constructive din comunicarea ușoară și veselă cu 

persoanele dragi lor. 

Evit subiectul dispozitivelor necesare conectării online, indispensabile de altfel 

acestui tip nou de învățare, dar nu pot trece peste starea de alertă determinată de pregătirea 

fiecărui cadru didactic pentru lecție. Adaptarea mesajelor și conținuturilor, selectarea 

instrumentelor, colaborarea cu părinții, pregătirea și încurajarea elevilor de a participa la 

astfel de lecții. Toate acestea necesită timp, răbdare, devotament și responsabilitate din 

partea cadrului didactic.  

Resursele digitale, tutorialele, webinariile, împărtășirea de experiențe, sugestiile, 

sfaturile de la colegii mai bine formați pe aceste competențe, au fost de un real ajutor. 

Distanțarea socială a determinat reversul - dorința de a lucra în echipă. Faptul că majoritatea 

colegilor mei învățători din toată țara, într-un timp relativ scurt, cu răbdare, cu calm și 

ambiție s-au adaptat noilor condiții și au dorit să reușească, m-au provocat la a face bine tot 

ce ține de activitatea de predare - învățare - evaluare. Acest tip de ,,dialog” altfel, cu elevii 

mei, nu l-am practicat până acum. Cu toții am folosit filmulețe, prezentări, dar nu într-un 

context online pe termen lung, ci doar secvențial, ca părți, momente de lecție. 

Am avut nenumărate frământări, așa cum au avut toți colegii mei. Mii de întrebări 

mi-au invadat gândurile chiar și atunci când mă aflam cu elevii mei pe  Google Meet: 

✓ Ce este școala online dacă nu are ,,pereți”? 

✓ Ce fac cu libertatea de a mă organiza altfel decât la școală? 

✓ Când sunt în fața monitorului, cine sunt? 

✓ Ce văd cei cărora mă adresez? 

✓ Ce simt cei cărora mă adresez? 

✓ Cum construiesc învățarea, astfel încât elevii mei să se simtă utili și implicați? 

Școala online oferă posibilități infinite de a ne cunoaște elevii, de a învăța elevii să 

învețe,  de a le dezvolta capacitatea de comunicare și relaționare cu cei din jur, indiferent de 

distanțare, de a-i face să se simtă în siguranță. 

E stare de alertă în educație... Ceea ce pot face eu, cadrul didactic al clasei, nu e 

suficient. Fac tot ce ține de mine, de resursele mele intelectuale și sufletești, dar nu e 

suficient. Avem nevoie de mai mult de atât. Niciunul dintre noi nu a avut parte de o formare 

inițială care să includă învățarea online. Cursurile, webinariile m-au învățat să caut, să 

descopăr și să utilizez platforme, resurse digitale. E oare suficient? Cine se gândește, că eu, 

omul din fața ecranului, am nevoie de mai mult? Am nevoie de proceduri, de reguli clare, 

de modele, de exemple de bună practică, de ghiduri care să mă îndrume efectiv spre un act 

didactic de calitate, am nevoie de acel sentiment de siguranță că sunt pe drumul cel bun, de 

pagini ,,oficiale” actualizate constant, modalități de contact a unor grupuri de suport privind 

desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare online. 

E ,,stare de alertă” în educație… 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

Profesor învățământ preșcolar Adam Oana 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” 

Grădinița cu Program Prelungit „Lizuca” Bacău 

 

Multe domenii de studiu au cunoscut o schimbare dramatică către învățarea 

online: cursurile de limbi străine; cursuri vocaționale; cursuri scurte; cursuri pentru plăcere 

sau interes personal; cursurile oferite de colegii și chiar universitățile au fost puse în 

aplicare fie parțial, fie în întregime într-un mediu online. Avantajele învățământului online 

sunt variate. Nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac 

efort fizic îndelungat și riscant, nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților. Se 

evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee; copiii se obișnuiesc mai bine cu 

tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv. Se pune mai puțin accent pe 

teorie și mai mult pe practică și  dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai 

simplu, completând de exemplu în programe care permit chiar evaluarea instant.  Copiii sunt 

mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil. Se evită 

aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în special. 

Copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu erau 

dispuși să facă naveta și de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul 

online. Dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul 

educațional, acestea pot uniformiza modul de predare, părinții au acces complet la modul în 

care acționează copilul, la modul de predare și la teme. Copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă 

sunt supravegheați acasă de un adult, copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema 

acasă”, căci lucrând de acasă au toate caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei. Se 

pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format 

fizic . 

Există clar și dezavantaje evidente ale învățământului online în România. Unul dintre 

ele este lipsa accesului la tehnologie, dispozitivele sunt însă destul de sensibile mai ales la 

utilizarea de către copii, iar service-ul  sau înlocuirea va fi o problemă care va afecta procesul 

cursiv de educație în mediile defavorizate. Lipsa posibilității notării adecvate și lipsa 

posibilității testării eficiente sunt un dezavantaj. Acasă există acces la toate resursele, online 

și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sistemele de copiere erau adesea descoperite 

și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea. Mulți 

profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar „școlarizarea” 

acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare. Apoi lipsa 

spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 

copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace șilipsa concentrării la lecții 

online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de profesor, iar la lecțiile 

live pot opri camera sau  și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc, iar e un 

dezavantaj.  Mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât 

era obișnuit la școală, unde primea totul pasiv. El este obligat adesea să studieze și să 

descopere singur, ceea ce pentru mulți elevi este extrem de dificil și presiunea pe părinți în 

special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de tehnologie (dacă se 

pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă se pricep, iar majoritatea nu!). 

Copiii interacționează mai puțin între ei. 
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PUZZLE-UL ÎN ÎNVĂȚAREA ON-LINE 

Profesor învățământ primar Albu Adina-Corina 

 Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău 

Profesor învțământ primar Lăzărică Ramona-Mirela 

 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi 

 

 Joaca este o parte importantă din procesul de dezvoltare al unui copil. Şi cum 

modalitatea preferată a celor mici să înveţe este prin intermediul acesteia, puzzle-urile 

reprezintă jocul ideal.  

Jocul de puzzle constă în reconstituirea unei imagini având la dispoziție numeroase 

piese (diferite ca formă și culoare) ce se pot intercala.  

Istoria acestui tip de joc pornește de la o pictură sau un desen realizat pe o placă de 

lemn care apoi este decupată în mici forme ce pot fi mai apoi reasamblate. După aproximativ 

300 de ani de la primele forme de joc, puzzle-ul este astăzi realizat din carton, întrucât acest 

material este mai convenabil. De asemenea, în locul picturii, intervine tiparul, astfel că 

jocurile pot avea un conținut mare de detalii precum și o libertate mai mare în alegerea 

imaginii ce urmează a fi realizată. 

Jocul poate avea de la 4 - 9 piese până la mii de piese, mărind astfel dificultatea, dar 

și interesul pasionaților. 

Beneficiile puzzle-urilor în dezvoltarea elevilor. Rezolvarea unui puzzle este o 

activitate care implică mai multe abilităţi. Pentru a aşeza toate piesele în ordinea corectă, un 

elev are nevoie de răbdare, concentrare şi precizie, deprinderi pe care acesta le învaţă într-

un mod distractiv. Folosirea puzzle-urilor contribuie la dezvoltarea:  

• abilităţilor fizice: 

- coordonarea mână-ochi. Elevul va dezvolta o legătură între ceea ce văd 

ochii, ce fac mâinile şi cum procesează creierul această informaţie.  

- abilităţi motorii grosiere. Folosirea bucăţilor mai mari de puzzle şi a 

aşezării  acestora în mai multe poziţii pot spori eficienţa mişcărilor elevilor 

mici. 

- abilităţi motorii fine. Mişcările scurte şi precise, precum mişcarea 

degetului pentru a apuca o piesă de puzzle într-un loc ales de acesta, sunt 

deprinse şi pot influenţa calitatea scrisului de mână sau a celor de 

dactilografiere. 

• activităţii cognitive: 

- înţelegerea lumii înconjurătoare. Este o modalitate bună pentru ca elevul 

să înţeleagă lumea din jurul lui deoarece este lăsat să o construiască cum 

vrea el. 

- recunoaşterea formelor. Puzzle-uri pot include recunoașterea unor forme 

simple, apoi sunt folosite forme mai complexe, în funcţie de vârstă. 

- memoria. Elevul trebuie să-şi aducă aminte forma pieselor care nu se 

potrivesc. 

Rezolvarea puzzle-urilor ajută la consolidarea conexiunilor existente între 

celulele creierului, crește generarea de noi relații, îmbunătățind viteza 

mentală și procesele de gândire. Puzzle-urile sunt deosebit de bune pentru 

îmbunătățirea memoriei pe termen scurt. Aceasta îl ajută pe elev să își 
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amintească formele și culorile, să vizualizeze imaginea pentru a-și da seama 

care piese se vor potrivi între ele.  

- rezolvarea problemelor. Elevul identifică dacă piesele puzzle-ului se 

potrivesc sau nu, astfel îşi foloseşte gândirea critică pentru a rezolva jocul. 

• personalității 

- stabilirea obiectivelor. Ca prim obiectiv își va stabili să rezolve puzzle-ul, iar 

apoi va stabili mai multe strategii prin care să îndeplinească obiectivul stabilit, 

de exemplu, să sorteze piesele în funcţie de culori. 

- răbdarea. Pentru rezolva un puzzle este nevoie de răbdare, pentru a aşeza piesă 

cu piesă până când toate se vor potrivi. În comparaţie cu alte jocuri, puzzle-urile 

au avantajul că rezultatul final este vizibil, astfel încât cel mic va vedea singur 

roadele muncii sale. 

Puzzle-ul poate fi utilizat cu succes în diferite momente ale lecției – poate precede 

anunțarea titlului lecției sau poate fi o activitate recreativă în finalul lecției. 

 Odată cu trecerea la învățarea on-line o aplicație utilă este 

https://www.jigsawplanet.com, cu ajutorul căreia elevul poate rezolva diferite puzzle–uri. 

Prin aplicaţia „Jigsaw Planet”, se pot crea o serie de jocuri de perspicacitate de tip 

puzzle (ȋmbinarea unor piese decupate pentru a reconstitui un ȋntreg), pe teme specifice. 

Site-ul este gratuit. Pentru a crea puzzle-uri se recomandă ca imaginea utilizată să 

fie clară, bine dimensionată, iar conținutul ei ar trebui să fie interesant și reprezentativ pentru 

activitatea de predare-învățare-evaluare în cadrul căreia va fi utilizat.Este bine să fie aleasă 

o i cantitatea potrivită de piese.  

 Este ușor de transmis elevilor link-ul de conectare și nu necesită abilități digitale 

complexe din partea acestora pentru a-l rezolva. 

 Câteva puzzle-uri care pot fi utilizate la disciplina dezvoltare personală: 

- bucurie 

 
 

- tristețe 

https://www.jigsawplanet.com/
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Învăţarea on-line se individualizează de modalităţile tradiţionale de învăţare şi 

printr-o serie de avantaje şi dezavantaje: 

- flexibilitatea crescută a materialelor şi posibilitatea de aducere permanentă la zi 

şi cu costuri minime; 

- integrarea unei varietăţi de medii de învăţare; 

- accesul la o multitudine de alte resurse disponibile prin world, wide, web. 

Familiarizarea permanentă cu noile facilităţi pe care tehnologia le aduce şi costurile 

implementării ei, pot constitui piedici importante pentru studiu la distanţă. Un curs de 

educaţie la distanţă trebuie să vină în întâmpinarea şi a altor probleme specifice cu care se 

confruntă elevul, cum ar fi: 

- starea de izolare a elevului (care nu permite menţinerea unui nivel corespunzător 

al motivaţiei pe termen lung); 

- dificultăţi de organizare a studiului şi de rezervare a timpului necesar pentru 

acesta; 

- găsirea echilibrului; 

- lipsa motivaţiei; 

- lipsa resurselor de învăţare cu care este obişnuit studentul; 

- dificultatea în dezvoltarea unor deprinderi speciale. 

Performanţele propriu-zise ale celor ce învaţă cu astfel de mijloace vor fi dependente 

de modul în care va fi văzută, înţeleasă şi utilizată tehnologia, fie ca un simplu sistem de 

informare, fie ca un sistem de management al învăţării. Pentru a beneficia pe deplin de 

materialul pus la dispoziţie cu aceste tehnologii informatice, studenţii au nevoie şi de un 

context, şi de un mediu pedagogic (de îndrumări, sfaturi, note explicative ş.a.).  

Învățarea on-line are anumite particularităţi. Astfel, spre deosebire de tradiţionala 

predare în sala de clasă, educaţia la distanţă necesită prin excelenţă, mult mai mult timp de 

pregătire, profesorii trebuie să acorde mult mai multă atenţie motivaţiei şi sentimentelor 

elevului. 

Bibliografie: 

• Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 
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• Brut, M., Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 

Profesor învățământ primar Alecsandru Dalia 

Școala Gimnazială Buciumi 

 

 Informarea și formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului 

presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia 

copilului; drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui 

pentru reuşita şcolară a copilului; metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este 

necesar un dialog între profesori și părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în 

materie de relaţie cu părinţii, iar competența lor în această materie trebuie considerată ca o 

aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 

cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor asistența necesară. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta 

elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi 

membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul 

elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca 

o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi.  

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu 

privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele 

pe care le comportă această acţiune. 

Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din 

clasă, fiind consultată cu privire la activităţile educative( extracurriculare) şi cu privire la 

activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii . 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei 

generaţii. Ea este factorul decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt capabil să 

participe la dezvoltareasocietăţii, să ia parte activă la viață, să fie pregătit pentru muncă . 

Menirea şcolii este nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci 

şi de a stimula calitatea de om. 

Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, 

ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea  şcolară şi pe plan 

general în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere 

reciprocă, depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor comune în 

beneficiul copiilor. 

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă 

un element esenţial în cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, 

cu alte cuvinte competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică profesională. 

 Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare 

cu familia? Se apreciază ca acest câştig  poate fi un statut revalorizator în ochii societaţii; 

cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din 

datoria profesională a profesorului.   

 În acest context, se pune întrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe 

profesori specializaţi sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să 

aibă relaţii obişnuite de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile 

elevilor, iar consilierii specializaţi - pentru cazuri dificile. 

Se prevede că în ţările europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii cu 

familia, în care accentul să se pună pe un angajament mutual, clar stabilit între  părinţi și 

profesori, pe un,,contract parental” privind copilul individual, contractul între familie şi 
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şcoală să nu se considere doar un ,,drept opţional” ci un sistem de obligaţii reciproce în 

cooperarea parinţilor cu profesorii. 

 Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. 

Presupune eliberarea energiilor lăuntrice, prin împlinirea  armonioasă şi creatoare, a 

insecuritaţii, inferioritaţii şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate 

aflată într-o schimbare rapidă. 

 În concluzie, pentru a asigura educarea copiilor în cele mai bune condiții, trebuie ca 

toți factorii implicați în procesul educațional să formeze o echipă. 

Bibliografie: 

1. Robu, Maria, „Empatia în educaţie”, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008; 

2. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan,Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura 

Polirom, Iaşi, 2001; 

3. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, Bucureşti, 
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EDUCAȚIA ONLINE – PRIETEN SAU DUȘMAN AL ÎNVĂȚĂRII? 

Profesor învățământ primar Alexa Viorica 

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Comănești 

 

Educația online se prezintă ca un proces complex și dinamic, care încearcă să 

răspundă cât mai eficient nevoilor de învățare ale generațiilor actuale și viitoare de elevi și 

studenți (Sanna, 2013). Astfel, educația este forțată să se adapteze la un cadru în care spațiile 

și mediile electronice se reinventează și se modifică rapid, aducând în față constant noi 

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

accesibile și sistematizate (Gruzd, Staves și Wilk, 2012). Cu toate acestea, 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 

monitorizarea procesului. În consecință, construirea unor coduri psiho-emoționale și 

comportamentale care să faciliteze învățarea autoreglată devine o reală provocare, atât în 

contexte față în față, cât și în contexte educaționale virtuale. 

Eforturile pe care profesorii trebuie să le facă 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. Așadar, realizarea procesului educațional în mediul online vine cu o 

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

orientarea constantă oferită de profesor în învățare. În contextul menționat, constructul de 

învățare autoreglată devine esențial pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-

evaluare. 

Facilitarea atingerii scopurilor educaționale și a autoreglării în învățare poate fi 

realizată prin utilizarea unor platforme educaționale, care să permită profesorului să 

monitorizeze implicarea și progresul celor ce învață. 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. 
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Capacitatea cadrului didactic de a construi un climat pozitiv și de acceptare a elevilor 

are un impact major în motivația și efortul pe care elevii îl depun pentru învățare. 

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 (Macklem, 2015). 

În același timp, anumite emoții negative asociate cu învățarea pot fi mai accentuat 

prezente în contextul educației online, decât în contextele față în față: elevii pot 

simți descurajarea cauzată de dificultatea de a înțelege materialul sau de a se concentra în 

mediul de acasă, însingurarea ca urmare a absenței interacțiunii directe cu profesorii și 

colegii și chiar frustarea generată de provocările ce vizează limitarea comunicării online, 

funcționarea platformelor de învățare, lipsa semnalului la internet. Acesta este motivul 

pentru care cadrul didactic ar trebui să ofere ajutor suplimentar în reglarea motivațională și 

emoțională a educabililor.  

În ciuda lipsurilor și riscurilor precizate, există și câteva avantaje evidente ale 

educației online. Un beneficiu ar putea fi utilizarea unor materiale video extrem de bine 

structurate, care să permită celui ce învață să fixeze informațiile relevante și să le aplice cât 

mai concret. În al doilea rând,  instrumentele online pot dezvolta autonomia în învățare, 

creativitatea și flexibilitatea cognitivă.  

Atât timp cât entuziasmul profesorului rămâne, iar sensul bucuriei învățării se 

păstrează, educația continuă. Chiar și online.  

Bibliografie: 
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ORA DE RELIGIE ONLINE – BENEFICII ȘI PROVOCĂRI 

Profesor Andrei Ioana 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

 Învățământul online a devenit o necessitate, ce oferă atât oportunități, cât și pericole 

Într-o perioadă scurtă, s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită 

de schimbări și discontinuități. 

 Schimbarea la față a sistemului educațional înseamnă și deschidere spre noile 

metode de învățare-predare-evaluare,ieșirea dintr-un anume conservatorism didactic, 

dezvoltând creativitatea, diversitatea, concentrarea și răbdarea copiilor. 

 Cunoaștem fiecare importanța fiecărei discipline din curriculum în educarea și 

formarea caracterului copilului, care vizează atât pregătirea lui în domeniul științelor exacte, 

cât și în cel al științelor umaniste. Religia, ca disciplină ce promovează valorile moralității, 

continuă să se regăsească în preferințele elevilor, fapt datorat atât educației creștine în 

familie, cât și interesului elevilor față de conținuturile din programa  școlară, precum și 

metodelor și mijloacelor didactice inovative folosite de profesori la clasă. 

 Provocările pentru profesorii de religie au fost adaptarea la predarea online, 

identificarea soluțiilor de comunicare pentru menținerea în legătură cu elevii și părinții 

acestora, continuarea procesului didactic și de susținere a elevilor din punct de vedere moral. 

 Valorile promovate la ora de religie, cum ar fi credința, nădejdea și dragostea au fost 

privite într-o lumină profundă. Credința că ,,totul va fi bine” a dat putere fiecărui copil de a 

se adapta situației. Credința naște adevărata motivație, nădejdea demonstrează atitudinea 

practică, iar dragostea definește comuniunea cu ceilalți în toate aspectele vieții. 
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 Pentru elevi, această activitate online a condus la o responsabilitate mai mare decât 

de obicei. În acest sens, părinții au avut șansa de a înțelege sistemul de predare, dificultățile 

și limitările în transmiterea cunoștințelor. 

 Profesorii au reacționat promt și au dovedit că au abilități necesare utilizării 

tehnologiei în procesul educativ, dar și multă creativitate. Astfel, au apelat la manuale 

digitale, au elaborat materiale didactice video, au folosit platforme online de învățare, au 

pășit în studiourile de televiziune, realizând demersurile necesare sprijinirii elevilor în 

continuarea învățării. 

  S-a putut observa bucuria, entuziasmul, devotamentul și ingeniozitatea pedagogică 

în activitatea desfășurată. Folosind un limbaj al credinței, accesibil și conectat la realitatea 

vieții de zi cu zi, profesorul de religie a devenint un sprijin real și un ghid spre cunoașterea 

și aprofundarea învățăturii de credință creștin-ortodoxă, nu doar pentru elevi, ci și pentru 

adulții care au ales să participle la ora de religie. 

 Departe de a deveni o oră în care profesorul transmite doar cunoștințe, se face apel 

la afectul copilului și implicarea lui în ceea ce învață, având în vedere că religia este o știință 

axată pe spirit. 

 La realizarea idealului educațional converg mai mulți factori care duc la formarea 

persoanei și personalității religoase a elevilor. 

 Astfel, dimensiunile psihologice și pedagogice a acestui proces didactic online 

trebuie să rămănă o reflecție prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată în funcție de 

particularitățile de învățare cunoscute și să respecte trăsăturile beneficiarilor. 

 Școala online poate deschide uși către noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri 

de învățare și colaborare, însă nimic nu poate înlocui bucuria de a transmite prin viu grai, 

față către față, informații, impresii și experiențe. 

 Religia este o disciplină a dialogului, a comunicării orale, a poveștilor rostite, pentru 

că și Mântuitorul Iisus Hristos și-a transmis mesajul divin prin cuvântul rostit, El însuși fiind 

Cuvântul Întrupat, Logosul divin. 

 

 

ABORDAREA INTEGRATĂ A CUNOȘTINȚELOR LA CICLUL PRIMAR 

Profesor învățământ primar Andrei Simona-Elena 

Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești 

 

Învățarea depășește cadrul formal al școlii, nu mai este doar apanajul elevilor, fiind 

concentrată, ca activitate, mai ales în prima parte a vieții; evoluția și caracteristicile 

societății contemporane au condus la afirmarea și necesitatea ideii de învățare pe tot 

parcursul vieții. 

Organizarea învățării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă 

într-o lume dinamică și complexă, caracterizată de explozia informațională și de 

dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor. O învățare dincolo de discipline, de rigiditatea 

canoanelor academice tradiționale poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului 

contemporan. 

Astfel, fenomenului educaționali se impugn o serie de restructurări adaptative 

care să generezeunspaţiudinceîncemaicomplexşi 

maielaborat,înscopulstimulăriicontinueaînvăţării spontane a copilului, de dezvoltarea 

capacităţii de a realizatransferuri rapide şi eficienteîntre 

diferitelediscipline,deacolecta,asintetizaşiautilizasistematicşiintegratcunoştinţe,deprinderi 

şicompetenţedobânditeprinstudiereadisciplinelordelaclasă. 
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Curriculumul integrat presupune realizarea de conexiuni semnificative între teme 

sau competenţe care suntde regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme 

sau competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct 

sau indirect, să contribuiela formarea unor valori şi atitudini. 

Prin metoda predării integrate, copiii pot săparticipe, să se implice mai mult, 

efectiv şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea 

conţinuturilor cu ajutorul experienţelordiverse,alînvăţăriiprindescoperire. 

Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predare tematică, care sprijină 

dezvoltarea concomitentă a unor domenii. 

În învățământul primar, abordarea integrată a conținuturilor este o necesitate, dată 

de nevoia firească a școlarului mic de a explora mediul apropiat, fizic și social, de a-l 

cunoaște și a-l stăpâni, preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condițiile structurării 

interdisciplinare a curriculumului. Aceasta deoarece modul natural al elevilor de a învață 

despre ceea ce îi înconjoară nu este acumularea de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, 

dimpotrivă, integrarea informațiilor, priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme 

care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viață reală.  

Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate 

conform planului cadru, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de experienţa 

cadrului didactic. Învăţătoarea organizează şi desfășoară activităţi integrate generate de 

subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului. 

Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariul elaborate de 

învăţătoare, ce începe cu întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub 

forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei personae adulte, prezenţa 

unui animal, o întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social sau eveniment special 

petrecut în familie. Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasă loc imaginaţiei cadrului 

didactic, pentru a-şi organiza propriile activităţi integrate, în funcție de clasa pe care o 

conduce şi temele abordate. Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ 

explicitat într-un proiect didactic unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze 

caracterul integrat al abordărilor, interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitive şi 

metacognitivă a elevilor. 

Studierea integrată a realității îi permite școlarului mic explorarea în mod global 

a mai multor domenii de cunoaștere prevăzute în programă, dar subordonate unor aspecte 

particulare ale realității înconjurătoare, asigurându-i achiziția unor concepte și legități 

fundamentale, a unor proceduri de lucru și instrumente de cunoaștere a realului. 

Argumentele psihopedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat 

sunt multiple. Astfel, în planul profunzimii și solidarității cunoștințelor dobândite printr-o 

atare abordare, plusul calitativ este evident: 

• cei care învață identifică mai ușor relațiile dintre idei și concepte, dintre temele 

abordate în școală și cele din afara ei; 

• baza integrată a cunoașterii conduce la o mai rapidă reactivare a informațiilor; 

• timpul de parcurgere a curriculumului este sporit. 

În planul relațiilor interpersonale: 

• integrarea curriculară și, în special, metoda proiectelor încurajează comunicarea și 

rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare; 

• în timpul derulării proiectelor se dezvoltă un „sens al comunicării” și o 

perfecționare implicită a modurilor de grupare; 

• elevii devin mai angajați și mai responsabili în procesul învățării; 

• curriculumul integrat promovează atitudini pozitive. 
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Învățarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă 

parte, învățarea conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie să coexiste în 

curriculumul integrat. Parametrii structurării curriculare integrate pot fi: conceptele 

transmise, deprinderile și abilitățile formate și aplicațiile realizate. 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor 

disciplinare, succesul în viaţa personală, profesională şi social este dat tocmai de 

capacitatea de a ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide 

între discipline, pentru soluţionarea problemelor ivite. 

Bibliografie: 

• Bocoş, M., Chiş, V., Abordarea integrate a conţinuturilor curriculare, 

particularizări pentru învăţământul primar; Ed. CasaCărţii de Ştiinţă, Cluj–Napoca, 2012. 

 

STRATEGII DE DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI CREATIV ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Profesor învățământ primar Anton Roxana-Mihaela 

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

 Stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor presupune cunoaşterea potenţialului 

lor creativ, depistarea factorilor intelectuali, aptitudinali şi de personalitate care prin 

interacţiune şi întrepătrundere asigură acest potenţial. Demersul educaţional în sine de 

dezvoltare a potenţialului creativ este unul complex ce cuprinde atât fenomene de activizare 

(incitare şi susţinere), cât şi antrenare, cultivare şi ,,creştere” a acestuia. Ca scop practic de 

realizare a unui asemenea demers, este necesar a se avea în vedere sistemul factorilor 

favorizanţi  afirmării şi dezvoltării creativităţii: 

✓ factori structurali, interiori creativităţii (inteligenţa, motivaţia internă, interes 

cognitiv, atitudini creative, perseverenţă); 

✓ factori de climat general, socio-culturali (mediul social şi cultural, contextul 

familial, economic); 

✓ factori de ambianţă psihosocială, de climat psihoeducaţional (relaţii interpersonale, 

valori şi modele umane, relaţii profesor-elev, tactul pedagogic etc). 

 Traseul care duce de la necunoaştere la cunoaştere, de la intenţii la realităţi, de la 

obiective la rezultate poate fi descris şi parcurs efectiv în moduri diferite. Strategia didactică 

este un ansamblu de forme, metode, mijloace şi principii de utilizare a lor, cu ajutorul cărora 

se vehiculează conţinuturile în vederea atingerii obiectivelor. Este o modalitate eficientă prin 

care profesorul îi ajută pe elevi să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile 

intelectuale, priceperile, deprinderile, apttudinile, potenţialul creator. Ea se constituie într-

un ansamblu complex şi circular de metode, tehnici, mijloace şi forme de organizare a 

activităţii, complementare, pe baza cărora dascălul elaborează un plan de lucru cu elevii, în 

vederea realizării cu eficienţă a învăţării. Concepţiile moderne pun accentul pe stimularea 

activităţii proprii elevului, pe activităţile creative, pe participarea efectivă a acestuia la actul 

învăţării. 

În activitatea instructiv-educativă, strategiile bazate pe metode activ-participative, 

euristice, de învăţare prin descoperire, prin problematizare sunt un cadru propice pentru 

stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor. Este utilă, de asemenea, valorificarea în 

activitatea didactică a condiţiilor şi principiilor învăţării de tip creativ:  

- asigurarea  unor solicitări care angajează demersuri de elaborare creativă, situaţii 

problematice de tip divergent; 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

26 

 

- menţinerea climatului favorabil şi a atmosferei psihosociale optime care să stimuleze 

independenţa şi spontaneitatea creatoare a elevilor (tratarea cu respect a ideilor, a 

problemelor, a opiniilor caracterizate prin imaginaţie, originalitate, introducerea în sistemul 

criteriilor de evaluare a unor indicatori creativi pentru lucrările deosebite, originale, etc); 

- tipul de îndrumare sau dirijare optimă din partea profesorului este cel specific învăţării prin 

problematizare în context creativ (să lase câmp liber de manifestare independenţei de 

gândire). 

Dintre procedeele de stimulare şi dezvoltare a creativităţii elevilor cel mai des 

utilizate în practica şcolară sunt: 

▪ antrenarea capacităţii de elaborare verbal-expresivă, comunicaţională în diverse 

activităţi 

(compuneri, povestiri, descrieri, analize); 

▪ interpretarea independentă a unor texte şi imagini prin solicitarea de a le acorda cât 

mai multe titluri; 

▪ elaborarea independentă a unor compoziţii, soluţii, rezolvări, pornind de la diverse 

moduri de structurare a unor materiale; 

▪ analiza critică şi interpretarea obiectivă a lucrărilor independent realizate de elevi; 

▪ organizarea unor jocuri didactice, activităţi constructive care să antreneze gândirea 

creatoare, divergentă, imaginaţia creatoare; 

▪ utilizarea unor metode şi procedee variate de activizare a capacităţilor creatoare pe 

diverse planuri: alcătuirea de cuvinte, propoziţii, enunţuri multiple pornind de la 

anumite unităţi lingvistice; găsirea a cât mai multor căi de rezolvare a problemelor 

şi a exerciţiilor; 

▪ pentru cultivarea fluidităţii verbale şi de asociere, elevii pot fi solicitaţi să răspundă 

prin cât mai multe cuvinte, pornind de la un cuvânt dat. 

În învăţământul primar, posibilităţile de stimulare a potenţialului creativ sunt 

multiple, cu specific pentru fiecare palier al disciplinelor studiate: limba şi literatura română, 

matematică, ştiinţe ale naturii, educaţie plastică, educaţie tehnologică, etc. 

În plan nonformal, activităţile extracurriculare au un rol foarte important în dezvoltarea 

creativităţii. Concursurile de creaţie literară, artistică, taberele de creaţie, cercurile şcolare 

organizate pe diferite domenii, discipline sunt exemple concludente pe acest palier, cu 

puternice funcţii în plan cognitiv şi creativ. 

Cadrul didactic, factorul esenţial în stimularea demersului creator, propune oportunităţi 

pentru dezvoltarea acestei trăsături deosebite a elevului (potenţialul său creativ). Climatul 

favorabil pentru dezvoltarea acestui potenţial lasă deschis drumul pentru exprimarea ideilor 

elevilor, pentru conexiuni între fenomene, pentru formularea unor răspunsuri îndrăzneţe.  

 Colaj de metode şi procedee de stimulare/dezvoltare a potenţialului creativ în orele de 

limba şi literatura română 

 Jocul cuvintelor: este propus un cuvânt selectat din textul suport studiat; pentru 

fiecare literă a cuvântului, elevii trebuie să scrie un alt cuvânt. 

Exemplu: chitară – cuminte, harnică, Irina, târziu, albastru, râu, atentă 

Sarcina următoare este aceea de a scrie un text/o scurtă compunere având ca sprijin cuvintele 

formate. 

 Jocul sinonimelor/antonimelor: are ca obiectiv exersarea comunicării orale prin 

antrenarea elevilor în activitatea de constituire a unor perechi sinonimice/antonimice. 

 Jocul personajelor: unul dintre elevi îşi alege un personaj din textele studiate. 

Ceilalţi colegi adresează ,,n” întrebări pentru a afla numele eroului literar. Este exersat 

limbajul oral, capacitatea de comunicare şi creaţie. 
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 Explozia stelară - Jocul şi joaca de-a întrebările 

Elevii se grupează în cinci echipe. Fiecare grup va primi steluţe pe care îşi va nota 

întrebările. 

Raportorul grupului va aduna steluţele şi le va prinde pe flipchart, în dreptul întrebării 

corespunzătoare echipei sale. Se citesc pe rând, iar colegii din celelalte echipe vor formula 

răspunsuri. 

 Copacul ideilor: elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru şi fiecare va nota pe câte 

o ramură ideea personală pornind de la un termen cheie, o temă discutată în prealabil. Sunt 

expuse ideile, prinse într-un copac simbolic şi susţinute şi argumentate. 

Exemplu: Scrieţi tot ce credeţi că este important despre basme.  

Cvintetul: în cinci versuri se sintetizează un conţinut de idei al unui text (epic sau liric), 

o noţiune învăţată, caracterizarea unui personaj, descrierea unui obiect, etc. Fiecare vers 

trebuie să răspundă unei serii de cerinţe exacte: versul 1-un substantiv, versul 2-două 

adjective, versul 3-trei verbe (terminate în –ind sau –ând),versul 4-patru cuvinte care 

exprimă starea sufletească faţă de subiect, versul 5-un cuvânt sinteză. 

Un dascăl creativ formează un elev creativ. Nu va exista niciodată un ghid al creativităţii 

alcătuit şi realizat în aşa manieră încât să-l deschizi la o anumită pagină şi să afli ce ai de 

făcut pentru a forma elevi creativi; dar există nişte principii şi metode, tehnici care ne servesc 

drept călăuze în aproape toate situaţiile care cer spirit de creativitate în actul didactic. Un 

dascăl creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări şi de a aştepta răspunsuri originale, are o 

inteligenţă specială, competenţe de comunicare, este empatic, prietenos,,într-o şcoală a 

prieteniei”, echilibrat emoţional, disponibil să ofere suportul său elevilor în orice situaţie 

creată. Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, diversifică solicitările, valorifică 

potenţialul creativ al elevilor, creează competenţe specifice acestora. 

 

 

 ÎNVĂȚAREA COLABORATIVĂ LA PREȘCOLARI 

Profesor învățământ preșcolar Apostu Cornelia 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 

 

 Procesul de învățare nu poate fi conceput, în contextul actual, fără cooperare: pot 

colabora 3 - 4 copii într-un grup, 25 - 30 copii dintr-o grupă, dar pot conlucra și copii din 

grupe și grădinițe diferite, în proiecte comune. A coopera înseamnă a lucra împreună pentru 

un scop comun, presupunând un schimb activ de idei, înseamna a dezvolta componenta 

socială a personalității copiilor. 

Determinarea copiilor preșcolari să lucreze în echipă reprezintă o tehnica 

binecunoscută pentru promovarea învățării active și a unei bune pregătiri pentru integrarea 

școlară, știut fiind faptul că abilitatea de-a lucra împreună ahdevenit apanajulunoiihreforme 

educaționale. 

Din acest motiv, toate activitățile de învățare nu trebuie să fie explicații plicticoase, 

ci jocuri cu rol, simulări, povești, probleme decupate din viața de zi cu zi. În orice moment 

al activității, copilul este antrenat într-o activitate cu o sarcină clară și întotdeauna 

participarea lui are drept scop să găsească o soluție, să câștige o competiție, să-și adjudece 

un merit pentru efortul său. 

 Copiii trebuie învățați de mici să coopereze în cadrul unor echipe, dar să se înfrunte 

și individual din perspectiva câștig eu - câștigi și tu. 

Rolul învățării prin cooperare pentru copii 
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• Caracteristici: își stabilesc sarcini, cooperează, schimbă idei, selectează informația cea 

bună, realizează o informare din surse variate; ajută dezvoltarea comunicării orale și 

convenționale, face ca intervenția educatoare/observator să fie facultativă, determină 

utilizarea proceselor mentale de nivel superior: gândirea abstractă, gândirea critică. 

• Rezultate: permite socializarea, schimbul de păreri, dezbateri, dezvoltarea încrederii in 

sine, autoevaluarea pe baza analizei și în comparație cu colegii; cultivă toleranța, motivația, 

creativitatea, dorinta de cunoaștere, acțiune, spiritul de competiție cu echipele rivale, 

responsabilitatea individuală și de grup. 

 Organizarea învățării în grupuri/echipe mici de copii trebuie facută în mod corect. 

La început, sunt copii care consideră că, fiind grupați cu alții, pot sta liniștiți toată activitatea, 

că are cine să realizezehsarcina de lucru. Educatoareaftrebuie să-i determineape copiiusă 

conștientizeze că sarcinahunui grup este una comună, iar pentru a figrealizată, fiecare copil 

are o sarcinătindividuală, pentru care-și asumăoresponsabilitatea. 

Grupurile sunt utile pentru a genera într-un interval scurt, un mare număr de idei și 

pentru a facilita înțelegerea unor concepte abstracte, prin discuții referitoare la informația 

primită și la experiența personală. 

 Învățarea prin cooperare dezvoltă capacitatea copiilor de a lucra împreună, la toate 

categoriile de activități din grădiniță, acoperind neajunsurile învățării individualizate, 

acordând, în același timp, o importanță considerabilă dimensiunii sociale, prin desfășurarea 

proceselor interpersonale. 

 Lucrând prin cooperare, preșcolarii  învaţă de fapt, să se adapteze unul la celălalt, să 

comunice şi să asculte, să respecte punctul de vedere al celuilalt, dar să îl afirme şi pe cel 

propriu, învaţă să-şi depăşească prejudecăţile şi să se cunoască prin celălalt. 

 Folosirea activităţii de brainstorming prin cooperare este o strategie valoroasă şi 

eficientă prin care echipe de copii trebuie să vină cu idei şi să-şi dezvolte unul altuia ideile 

într-un mediu sigur. Prin grupări distractive şi creative, copiii au ocazia de a lucra împreună 

şi a învăţa în acelaşi timp lucruri importante ce ţin de conţinut. Dr. Spencer Kagan a conceput 

o mulţime de structuri de grupare bazate pe cooperare, care pot fi utilizate cu copiii de toate 

vârstele. Principalul obiectiv al acestor structuri este de a promova: 

    * participarea prin interacţiuni structurate, 

    * participarea în mod egal, 

    * interacţiunea copiilor cu privire la orice conţinut, 

    * comunicarea eficientă, 

    * lucrul împreună pentru a învăţa împreună, 

    * învăţarea prin cooperare ca parte a oricărei lecţii. 

 Activitatea integrată ,,Carnavalul fructelor’’ (DOS –educaţie pentru sănătate, 

alimentaţie sănătoasă; DEC –tempo repede-rar ) desfășurată la grupa mare are ca metodă de 

desfășurare metoda descrisă anterior. Pornind de la premisele acestei metode obiectivele 

operaționale ale activității sunt:  

O1 - să genereze idei despre produsele degustate prin eliminarea cenzurării acestora în prima 

fază în favoarea cantităţii (faza de divergenţă); 

O2- să preia  idei emise de alţii despre un stil de viaţă sănătos, prelucrându-le  şi (sau) 

realizarând  asocieri pe baza acestora în scopul sporirii valorii lor sau al realizării unui produs 

cognitiv original şi cu calităţi noi; 

O3 - să elimine autocenzurarea şi încurajând spiritului creator; 

O4 - să redea din memorie cel puțin o strofă a jocului muzical cu text și cânt folosidu-se de 

imaginile prezentate sau de cunoștințele însușite anterior;  

O5 - vor interacţiona cu privire la orice conţinut; 
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O6 - vor exprima emoția de bucurie, prin adoptarea unor posturi ale corpului și membrelor, 

printr-o mimică și gestică specifică valorificând fragmente ale textului învăţat. 

Învățarea colaborativă poate fi la îndemâna fiecărei educatoare, cu condiția ca, încă 

din etapa de proiectare a activităților, să vizeze tematici adecvate și să pună la 

dispoziția copiilor materialele corespunzătoare. Colaborarea înseamna înainte de 

toate un câștig în planul interacțiunii dintre preșcolari generând sentimente de 

acceptare și simpatie. Departe de a genera conflicte, ea instaurează buna înțelegere, 

armonia și stimulează comportamentele de facilitare a succesului celorlalți. 

Bibliografie: 

- Ministerul Educației Naționale, Curriculum pentru educația timpurie, 2019; 

- Nicu A, Contiu E, Instrumente pentru învățarea prin cooperare, Editura Aramis, 2010; 

- Tătaru, L, Glava, A, Chiș, O. Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea 

curriculumului preșcolar. Pitești: Editura Diamant, 2014; 

- Mătăsaru, M., Chiriloaie, M., Proiectarea didactică în învățământul preșcolar. Ediția a 

IV-a, Bacău, Editura Rovimed Publichers, 2017. 

 

SOFT-UL EDUCAŢIONAL ȘI RESURSE MULTIMEDIA 

Profesor învățământ primar Avădăni Adriana 

Şcoala Gimnazială Palanca 

 

  Noile paradigme educaționale includ mijloacele multimedia și de comunicare, ca 

factori ce completează procesul didactic în direcția eficientizării acestuia. 

  Este foarte probabil ca școala viitorului să fie organizată diferit, cu un program de 

studiu mai flexibil, un curriculum restructurat, cu conținuturi infinit mai variate, cu sarcini 

colaborative la distanță, evaluare prin portofoliu de proiecte. 

  Astfel, profesorul va deveni treptat un mediator al cunoașterii, un facilitator al 

învățării. Este însă foarte sigur faptul că profesorii și dezvoltatorii de software educațional, 

se confruntă deja cu nenumărate provocări generate de introducerea noilor tehnologii în 

sistemul de educație. 

Aplicaţiile educaţionale în format electronic pot fi clasificate din mai multe puncte 

de vedere, relevante pentru noi fiind o serie de criterii care le diferențiază după finalitate, 

tipurile de strategii abordate, procesele învățării pe care le favorizează. Procesul de 

proiectare al unui soft educaţional trebuie să aibă în vedere înscrierea într-o anumită 

perspectivă pedagogică, în funcție de aceste criterii. 

În primul rând, se poate face o distincţie între softul folosit ca resursă (sau suport) 

pentru activitățile didactice și softul prin care sunt vizate direct procese de învățare. Astfel, 

în primul caz, aplicațiile în format electronic sunt realizate pentru a fi utilizate pe scară largă, 

având o destinație mai curând „culturală” decât „educaţională”: enciclopedii, cărţi în format 

electronic, diverse baze de date.  În măsura în care îşi pot găsi o utilitate în cadrul unei situaţii 

de învăţare cu finalitate intenționată, aplicațiile enumerate se situează la periferia a ceea ce 

desemnăm a fi softul educaţional propriu-zis. 

Pe de altă parte, avem softul prin care se vizează procese de învăţare. Aceste aplicaţii 

sunt proiectate în mod special pentru a produce învăţare, pe o anumită secvenţă bine 

delimitată a dezvoltării individului şi urmărind obiective clar stabilite. 

Aplicaţiile online câştigă teren pe zi ce trece, singurul impediment pentru folosirea 

lor pe scară largă fiind (deocamdată) costurile relativ mari de acces la Internet de mare 

viteză. Potenţialul acestora se înscrie în direcţia livrării la distanţă a oricărui conţinut, adus 
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la zi din punct de vedere ştiinţific, prelucrat corespunzător din punct de vedere pedagogic 

pentru a produce învăţare, către un număr (teoretic) nelimitat de utilizatori. 

În plus, activitatea celor care învaţă individual utilizând un soft educaţional poate fi 

monitorizată şi evaluată de la distanţă şi poate fi susţinută de către un tutor/cadru didactic 

aflat într-o altă locaţie.  

Însă cel mai mare câştig îl constituie posibilitatea de a învăţa împreună cu alţii, 

comunicând în mediul educaţional virtual sau interacţionând de la distanţă în cadrul 

simulărilor construite ca situaţii de învăţare. 

După tipul de rezultate aşteptate ale instruirii (pentru domeniul cognitiv – B. 

Bloom), putem distinge între: 

• softuri care vizează comportamente de cunoaştere, 

• softuri care vizează capacităţi de înţelegere, 

• softuri de aplicare, 

• softuri care vizează capacităţi de analiză, 

• softuri care vizează capacităţi de sinteză, 

• softuri care dezvoltă competenţele de evaluare. 

Se identifică astfel tipurile de comportamente observabile şi măsurabile care se 

formează, se dezvoltă sau se modifică la elevi prin utilizarea unei secvenţe a aplicaţiei. În 

mod ideal, pentru un conţinut dat, un soft educaţional trebuie să fie proiectat pentru a 

dezvolta competenţe pe cât mai multe dintre cele şase paliere. 

Identificarea exactă a tipurilor de obiective operaţionale urmărite în cadrul unui soft 

educaţional pe fiecare secvenţă a acestuia ajută profesorul să-şi proiecteze strategia didactică 

adecvată atunci când utilizează respectivul soft, precum şi să elaboreze corect instrumentele 

de evaluare a atingerii obiectivelor. 

După tipul de strategie abordată, se pot face diverse distincţii între softurile 

educaţionale – cu menţiunea valorii strict didactice a taxonomiei – aplicaţiile folosite în mod 

curent în educaţie combinând două sau mai multe strategii sau aspecte ale acestora: 

• softuri ce favorizează strategii/abordări de tip inductiv, 

• softuri în care predomină strategii/abordări de tip deductiv, 

• softuri ce favorizează activităţi colaborative, 

• softuri care permit învăţarea independentă, 

• softuri în care învăţarea este condusă/mediată de profesor; 

După procesele învăţării pe care le favorizează: 

• softuri ce favorizează o învăţare bazată pe proiect, 

• softuri ce favorizează o învăţare bazată pe resurse, 

• softuri ce favorizează dezvoltarea structurilor cognitive, 

• softuri ce favorizează aspectele afectiv-emoţionale, 

• softuri orientate spre dimensiunea acţională. 

Astfel, în cadrul softului educaţional, se pot favoriza: rezolvarea de probleme, 

cercetarea experimentală/de documentare, demonstraţia, simularea, brainstorming-ul, 

dezbaterile, jocurile didactice, aplicaţii/sarcini practice. 

Internetul este resursă şi în acelaşi timp un excepţional suport în activităţile de 

predare şi învăţare, pentru că are o mare capacitate de a oferi oricărui elev sau profesor, din 

orice instituţie şcolară, o serie de beneficii: 

- acces la informaţii din toate domeniile de cunoaştere şi activitate; 

- posibilităţi de documentare, de obţinere de informaţii specifice şi actuale; 

- exersarea capacităţilor de regăsire, selecţie, procesare şi prelucrare a informaţiei; 
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- multiplicare a ocaziilor de manifestare a imaginaţiei, a creativităţii, a anticipării rezolutive; 

- mediu de comunicare (sincron şi asincron) chiar şi în afara programului şcolar; 

- ocazii de exersare a competenţelor comunicative în scris; 

- spaţiu pentru activităţi de învăţare în cooperare şi de creare colaborativă a unor produse 

inovative; 

- mediu de contact cu lumea reală – colegi, prieteni, comunitate (ştiinţifică, culturală, socială, 

politică); 

- exersarea unor modalităţi alternative de expresie culturală, artistică, ştiinţifică, prin 

includerea de imagini, icon-uri, filme, sunet; 

- acces la forme de instruire la distanţă de tip formal şi nonformal: platforme de elearning, 

medii virtuale de instruire, aplicaţii educaţionale online, campusuri virtuale, cursuri online 

în format text sau video, tutorial. 

Diverse aplicaţii online, create pentru a uşura activitatea profesională în diverse 

domenii, pentru socializare sau pentru loisir se pot dovedi instrumente utile pentru profesori 

de toate specialităţile, atât în activitatea la clasă, cât şi în planificarea şi desfăşurarea 

proiectelor educative. 

Bibliografie: 

1. https://www.eduapps.ro/resurse-educationale; 

2. https://www.edmodo.com/about; 

3. Integrarea Tehnologiei Informaţiei și a Comunicaţiilor (TIC) în Curriculumul 

Național. Discipline Informatice. Suport de Curs. 2012. 

 

BLOCAJE ÎN COMUNICAREA CU ELEVII 

Profesor învățământ primar Aygan Daniela 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 

 

Comunicarea didactică este un ansamblu de activităţi, o formă de relaționare între 

educat și educator, în cadrul căruia comunicarea prin limbaj este doar una dintre 

componente. Scopul final al acestei comunicări este modelarea în sens pozitiv a 

personalităţii elevului. Pe lângă canalul verbal, lingvistic, se recurge și la comunicarea 

nonverbală și la cea paraverbală. Comunicarea didactică se caracterizează prin următoarele 

trăsături: este structurată pe anumite principii, urmăreşte atingerea anumitor obiective 

educaționale, elevul va căpăta abilități și competențe, se foloseşte de strategii de lucru 

specifice, se finalizează cu un anumit demers evaluativ. 

În cadrul activităților școlare curente se creează multiple raporturi interpersonale 

între cadre didactice și elevi. Interacțiunile nu se limitează la comunicarea unor conținuturi 

științifice, ci se extind la modalități de conducere a activității, la aprecierea performanțelor, 

la sentimentele și atitudinile personale.Uneori activitatea şcolară nu se poate desfăşura la 

parametrii optimi din cauza unor surse de distorsiune, numite şi bariere sau blocaje în 

comunicare. Unii elevi nu manifestă interes față de școală și astfel închid canalul de 

comunicație. 

Cauzele pentru care elevii se implică prea puțin sau deloc în dialogul școlar sunt 

uneori obiective, întemeiate, iar alteori subiective, nejustificate. Chiar și atunci când este 

vorba despre cauze subiective, simpla constatare a acestui fapt nu este capabilă sa rezolve 

problemele. Într-o intervenție educativă de succes, după identificarea cauzelor se recurge la 

elaborarea unor strategii acționale de contracarare a manifestărilor nefavorabile și de 

promovare a celor favorabile. 

https://www.eduapps.ro/resurse-educationale
https://www.edmodo.com/about
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Au fost inventariate următoarele categorii de cauze: natura temperamentală 

(introvertit, nesociabil, necomunicativ, timid, pasiv etc.), gradul de solicitare în realizarea 

sarcinilor școlare, atractivitatea pe care o inspiră profesorul; capacitatea stimulativă a 

profesorului, capacitatea stimulativă a clasei de elevi, gradul de satisfacție personală pe care 

îl procură interacțiunea, măsura în care interacțiunea poate satisface așteptările, speranțele, 

aspirațiile elevului.  

Profesorul recurge arareori la lucrul în grup, pe echipe, argumentând că programele 

școlare sunt excesiv de încărcate și nu le lasă timp pentru diversificarea metodologiei de 

lucru.Procesul de predare-învăţare este unul complex, iar când profesorul şi elevul nu 

păstrează o relaţie optimă, acesta poate deveni chiar sinuos. Această relaţie de 

interdependenţă poate fi umbrită de atitudini ce vin atât din partea profesorului, cât şi din 

partea elevilor. În aceste condiţii, profesorul poate fi şi este acuzat adesea că se limitează la 

predarea aceloraşi noţiuni şi, mai ales, după aceleaşi tehnici de predare, că nu ştie să 

interacţioneze cu elevul, nemotivându-l astfel. 

 Didactica modernă este marcată de o serie de mutații produse în status-ul 

profesorului, dar și elevilor. Acestea se repercutează asupra relațiilor dintre ei.Un aspect 

esențial al acestor schimbări îl reprezintă trecerea de la rolul predominant al profesorului la 

o participare sporită a elevilor la activitate, ca subiecți activi ai propriei lor formări. În cadrul 

interacțiunii profesor-elev fiecare influențează comportamentul celuilalt. 

 Pentru înlăturarea blocajelor în comunicare se pot folosi diverse modalități, cum ar 

fi: 

• Folosirea unor strategii active-participative de predare și învățare, profesorul trebuie 

să îi determine pe elevi să aibă inițiative, stimulează comunicările dintre ei, acordă 

sprijin, încurajează și le apreciază contribuțiile aduse precum și progresul pe care l-

au înregistrat, 

• Profesorul trebuie să devină, în raport cu elevul un partener de dialog. 

• Trebuie să folosească strategii didactice apte să stimuleze participarea elevilor la 

activități, să le sporească independența și posibilitățile de initiativă, să le dezvolte 

simțul responsabilității. 

• Să urmărească  reacțiile de interes sau plictiseală, de înțelegere sau nu, pe care 

activitatea didactică le provoacă elevilor. 

• Elevilor să li se ofere posibilitatea de a răspunde la întrebări, ei manifestându-și 

astfel curiozitatea, nedumerirea, interesul, urmând să fie conduși, pe cât este posibil, 

să descopere singuri răspunsurile. 

• Relațiile dintre elev și professor trebuie să fie un amestec de libertate și impunere, 

uneori ele se stabilesc printr-un joc spontan și liber al interacțiunilor, care au drept 

finalitate îndeplinirea sarcinilor școlare, alteori este necesară intervenția 

profesorului pentru a pune în mișcare îndatoriri și motivații, pentru a îndruma și a 

supraveghea învățarea. 

• Suprinderea și relevarea particularităților structurale ale fenomenelor psiho-sociale 

care au lor în grupul clasă de elevi ajută la eliminarea blocajelor în comunicare. 

• Trebuie să existe o preocupare permanentă a profesorului de a dinamiza și multiplica 

relațiile interpersonale pozitive, de a concepe și a organiza activități care să 

intensifice participarea elevilor la declanșarea unor astfel de relații cu colegii. 

Cunoașterea modalităților de eliminare a blocajelor în comunicare ajută profesorul 

să realizeze coeziunea grupului de elevi, evoluția corectă a relațiilor dintre ei, 

comunicarea și disciplina clasei, cu consecințe pozitive la nivelul performanțelor 
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școlare. Cadrele didactice trebuie să stăpânească arta conversației, o condiție obligatorie 

a eficientizării procesului de învățământ. Un dascăl este apreciat respectat și iubit doar 

dacă știe să realizeze, prin conversație, un climat adecvat studiului în cadrul colectivului 

pe care îl conduce. 

Bibliografie: 

1. Abric, J. – Psihologia comunicării, Iași, Editura Polirom, 2002; 

2. Baban A.- Consiliere educațională, Cluj-Napoca, Editura Ardealul, 2001; 

3. Joița E. – Management educațional, Iași, Editura Polirom, 2003. 

 

 

ÎNVĂȚAREA CENTRATĂ PE ELEV – IMPERATIV AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

MODERN 

Profesor învățământ primar Bârjoveanu Alina-Loredana 

Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

 

„Ce aud, uit. Ce aud şi văd, îmi amintesc puţin. Ce aud, văd şi întreb sau discut cu cineva, 

încep să înţeleg. Ce aud, văd, discut şi fac, însuşesc şi deprind. Ce redau altcuiva, învăţ cu 

adevărat. Ceea ce pun în practică, mă transformă.” (Confucius) 

 

Vremea în care profesorul intra în clasă pentru a ,,preda”, elevul mergea acasă pentru 

a ,,învăţa” şi apoi se întorcea în şcoală pentru a ,,reproduce” cât mai fidel cele memorate a 

apus. Punctul de vedere adoptat astăzi proclamă ,,primatul învăţării elevilor în raport cu 

predarea profesorului”. 

În învăţământul tradiţional temele erau mai importante decât dezvoltarea persoanei, 

programa mai importantă decât elevii, cunoştinţele abstracte mai importante decât cele 

aplicative, abilităţile teoretico-discursive mai importante decât cele comportamentale, 

informarea mai importantă decât formarea. Informaţionalul, transmiterea şi acumularea de 

cunoştinţe reprezentau centrul instruirii. 

În vederea depăşirii unei asemenea abordări unilaterale, învăţământul modern şi-a 

îndreptat atenţia spre învăţarea elevilor, priviţi ca subiecţi activi ai propriei lor formări. 

Totodată, s-a produs o deplasare a rolului central atribuit de obicei profesorului spre elev, 

considerându-se că ,,învăţământul este mult mai eficient dacă este centrat pe elev şi pe 

activitatea sa”. Are loc o transformare radicală a modelului instructiv-educativ, centrat acum 

pe rezultate. Modelul centrat pe profesor vede în transferul de informaţii scopul principal al 

învăţământului; cel centrat pe învăţarea activă a elevului pune accentul pe achiziţia de 

competenţe, pe asimilarea şi utilizarea de cunoştinţe, cât şi pe dorinţa de a continua să înveţe 

pe toată durata vieţii.  

Obiectivele urmărite de către profesor, în şcoala tradiţională, se limitau la 

transmiterea unui volum cât mai mare de cunoştinţe elaborate şi a unor procedee determinate 

de operare, solicitându-le elevilor o activitate mintală de memorare, reproducere şi imitare. 

Se acorda o importanţă excesivă predării rigide, care nu permitea elevilor să intervină, să 

aibă iniţiative sau să adere la alte opinii. 

Învăţământul modern pune accentul pe latura formativă a învăţării, preocupându-se 

de identificarea unor modalităţi eficiente de organizare şi îndrumare a activităţii elevilor. În 

locul unui învăţământ verbalist şi pasiv, bazat pe transmiterea şi receptarea unor cunoştinţe 

elaborate se promovează ideea de efort personal, adică de a-l pune pe elev în contact direct 

cu sursa de informare, îndemnându-l la căutări, explorări, cercetări care să-l conducă la 

redescoperirea adevărului pe cât posibil prin forţe proprii. Învăţarea devine astfel o 
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experienţă esenţialmente personală. Învăţământul modern aduce în centrul atenţiei elevul, 

cu particularităţile, trebuinţele şi interesele sale. O asemenea abordare aduce schimbări de 

fond în predarea disciplinelor şcolare. Profesorul devine organizatorul unor experienţe de 

învăţare relevante, creând un mediu educaţional care încurajează motivaţia intrinsecă, 

angajarea elevilor şi interacţiunea pozitivă. A preda nu înseamnă să procedezi în aşa fel încât 

anumite conţinuturi să se întipărească în memoria unui elev pasiv, dar receptiv, ci, mai ales, 

să-l înveţi pe acesta să participe activ la procesul didactic. Profesorul stimulează, 

organizează, îndrumă experienţele de învăţare ale elevilor, încurajaţi să aibă iniţiative şi 

curaj de a acţiona. Se realizează trecerea de la învăţarea perceptivă, relativ pasivă, la 

învăţarea activă, al cărui randament este considerabil mai mare. În acest context, sensul 

învăţării trece de la ,,ce învăţăm?” la ,,cum învăţăm?”, la asigurarea acelor instrumente şi 

mecanisme care să-l ajute pe elev ,,să înveţe cum să înveţe”. 

Dacă acordăm atenţia cuvenită elevului, dacă reuşim să îl angajăm în actul învăţării, 

învăţarea fiind condiţionată de experienţa nouă trăită, la care ia parte acesta, succesul 

învăţării este garantat. Pentru aceasta noi, cadrele didactice, trebuie să cunoaştem elevul, să 

cunoaştem stilul său de învăţare, dar şi potenţialul său de învăţare. Această cunoaştere 

conduce la tratarea diferenţiată a elevilor şi la progresul fiecăruia în învăţare, în ritm propriu. 

Învăţarea centrată pe elev îl pune pe acesta să înveţe prin efort propriu, îi mobilizează 

capacităţile, îl implică în mod activ la actul învăţării. El nu mai este un ,,spectator” la propria 

formare ci devine un ,,actor”. 

Pentru elev activitatea de a învăţa nu mai trebuie să fie o povară, un stres, deoarece 

învăţarea autentică înseamnă o învăţare din plăcere, nu o învăţare pentru notă. Aceasta însă 

depinde şi de noi, cadrele didactice. Dacă noi reuşim să îi motivăm în învăţare, dacă reuşim 

să-i facem să înţeleagă că învaţă pentru ei, pentru viitor şi nu pentru o recompensă, dacă 

reuşim să adaptăm conţinuturile învăţării la necesităţile vieţii reale, dacă reuşim să-i 

pregătim pentru ,,mâine” şi nu pentru ,,azi”, dacă reuşim să-i pregătim pentru a învăţa pe tot 

parcursul vieţii înseamnă că suntem adevăraţi dascăli. 

Avantajele vizează atât elevii, care vor dovedi competenţe care să-i ajute pe tot 

parcursul vieţii, cât şi cadrele didactice care, pe lângă faptul că dobândesc competenţe de 

proiectare didactică inter şi transcurriculară, se pot bucura de luminiţele din ochii copiilor 

care reuşesc să descopere ,,cheia”  învăţării. 

Este în puterea noastră, a cadrelor didactice, să aducem elevul în centrul învăţării, 

să ne transformăm propriile clase în medii inclusive de învăţare, unde fiecare elev să se poată 

dezvolta în ritm propriu, să se simtă apreciat, să înveţe din plăcere şi nu din obligaţie, să 

gândească liber și să acționeze într-o societate în continuă dezvoltare. 

 

 

STUDIU DE SPECIALITATE: EDUCAȚIA MEDIA, ÎNTRE REALITATE ȘI 

FICȚIUNE ÎN SPAȚIUL ON-LINE 

Profesor Benchea Claudia 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău 

 

Secolul XXI este marcat de prezența povestirilor digitale, ca formă de comunicare, 

prin intermediul blogurilor, website-urilor, forumurilor sau rețelelor sociale. Delimitarea 

dintre realitate și ficțiune poate fi adesea neclară în aceste spații virtuale. Incapacitatea de a 

distinge între cele două dimensiuni pentru utilizatorii de internet, indiferent de vârstă, poate 

avea consecințe importante.   
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Săptămâna Globală UNESCO a Educației Media (26 - 30 octombrie), anul acesta a 

fost marcată prin activități aflate sub imperativul imunizării la dezinformare. Folosindu-se 

de pachetul de resurse educaționale, destinat atât predării clasice, față în față, cât și celei în 

format hibrid sau on-line, pus la dispoziție de Centrul pentru Jurnalism Independent, 

numeroși profesori de liceu și gimnaziu, la nivel național, au integrat în activitatea didactică 

elemente interactive de (de-)construcție a unei știri, cu scopul de a dezvolta competențe de  

comunicare digitală și pentru a stimula gândirea autonomă, reflexivă şi critică în raport cu 

diversele mesaje receptate. 

Conform informațiilor statistice colectate prin intermediul formularelor de feedback și 

publicare de CJI, infuzarea elementelor de educație media în cadrul orelor de limba și 

literatura romană, limbi străine, dar și de istorie, a avut un impact benefic pentru 1143 de 

elevi (dintre care 22% elevi de gimnaziu și 78% elevi de liceu) din toată țara. 62% dintre 

elevii participanți au afirmat că s-au familiarizat cu modul în care un jurnalist realizează o 

știre, iar 66% sunt de părere că au acumulat informații despre cum arată o știre construită 

corect. Peste 55 % consideră că, pe viitor, vor analiza mai bine știrile pe care le citesc. 

Totodată, peste 70 % dintre tinerii de gimnaziu și de liceu care au participat la 

activitatea „Cu ochii deschiși în labirintul știrilor”, afirmă că sunt mai atenți la elementele 

care definesc o știre completă și corectă, iar 64% că au înțeles etapele de analiză a unei știri. 

Urmărind dezvoltarea abilităților de înțelegere a conținutului informațional jurnalistic, 

a legăturilor dintre elemente și de răspuns eficient la acesta,  precum și dezvoltarea 

abilităților de a identifica și recunoaște elementele unei știri corecte și complete și de a 

formula propriile considerații asupra veridicității mesajului, profesorii au posibilitatea de a 

experimenta modul în care funcționează procesul de învățare (brain-based learning) și 

GEAR cycle, în mediul on-line. 

Model de design educațional on-line 

Titlul: „Mit și/sau adevăr despre coronavirus” 

Concepte cheie din domeniul educației media: Mesaj media, știrea, (de)construcție de 

mesaj  

Relevant pentru domeniul din educația media: Mass-media, analiza unui mesaj 

media/gândire critică  

Grup țintă: elevi din grupa de vârstă: 14 - 17 ani (liceu) 

Data: 5 noiembrie 2020 

Timpul: 50 minute 

1. Obiectivele de învățare pentru conștientizarea fenomenului fake news sunt: 

·         să reflecteze asupra consecințelor distribuirii știrilor false;  

·         să analizeze diferite tipuri de știri false;  

·        să stabilească tehnicile de identificare a știrilor false; 

·        să dezvolte abilități de analiză și gândire critică și simțul responsabilității 

digitale. 
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Activitate Metoda 

utilizată 

Timp 

necesar 

Materiale necesare 

Pregătire 

(pre-work) 

pentru 

elevi 

Documentare 

Pregatirea 

materiarelor 

Conectare 

activitate 

platfoma  

 

 

2 min 

Link eveniment creat de profesor, conexiune internet, 

disponibilitate tehnică a elevilor de a se conecta pentru 

școala online, laptop/ Program realizat în parteneriat cu 

tabletă/ smartphone, camera web și căști, mouse pentru 

realizarea sarcinilor de pe site 

Pregătire 

(pre-work) 

pentru 

profesor 

Vizionare 

video  

5 min Vizionare  material video despre vindecari miraculoase 

de coronavirus 

https://www.youtube.com/watch?v=vaAxYPLGgVU  

Video-ul va fi vizualizat de toți elevii anerior sau în 

același timp, „proiectat” de profesor prin funcția 

„Prezintă”. 

Conectar e 

activitate 

via 

platforma 

Google 

Meet 

Link 

eveniment 

2 min Link eveniment creat de profesor, conexiune internet, 

disponibilitate tehnică a elevilor de a se conecta pentru 

școala online, laptop/ tabletă/ smartphone, camera web 

și căști, mouse pentru realizarea sarcinilor de pe site 

Gather 

(sincron) 

Brainstormin

g 

3 min Jambord Elevii notează în Jambord afirmații despre 

Coronavirus. 

Experiență

: 

Introducer

e 

Mit și/sau 

adevăr 

despre 

coronavirus 

 

Test -

Chestionar 

despre 

coronavirus 

 

Test: 4 

min 

 

 

5 min 

(rezerva) 

Link test distribuit pe chat si lucrat individual 

Profesor: https://wordwall.net/ro/resource/4958776  

Elevi: 

https://wordwall.net/play/4958/776/164Video-ul va fi 

vizualizat de toți elevii în același timp, „proiectat” de 

profesor prin funcția „Prezintă”. 

Identificar

e 

 

 

 

 

 

 

  

Procesare/ 

debriefing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

- identificarea elementelor din video care au rămas 

în memoria participanților 

Discuție facilitată pe marginea 

-chestionarului 

► Ce punctaj ați obținut în urma testului? V-a surprins 

vreun răspuns? Dacă da, care? De ce? 

► Care este sursa informațiilor voastre despre 

coronavirus? 

- video-ului: 

►De ce oamenii cred în tratamente false ca acesta? 

► Cunoașteți alte știri false despre coronavirus? 

► Cum puteți verifica dacă o știre este sau nu falsă? 
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10 min 

► Unde puteți cere ajutor?  

- clasificarea în 2 categorii a informațiilor: reale si 

false 

Jambord 

Elevii, împărțiți în 2 camere. Avand aceleasi pagini de 

Jambord discută și clasifică afirmațiile ca fiind 

adevărate/reale sau false. 

Analiză  Discuții 

Prezentarea 

în plen a 

concluziilor 

fiecărei 

grupe  

15 min - analiza elementelor pe care le-au identificat cel mai 

des în etapa anterioară 

Elevii își dezvoltă abilitățile de verificare a știrilor 

false. 

În grupuri mici elevii  verifică veridicitatea lor. 

 Ei identifică un set de sfaturi pentru colegi și revăd 

clasificarea anterioară. 

Punerea în comun a răspunsurilor 

Exercițiu de 

virusologie 

media în 

Bacău  

3 min Elevii discută despre cine este responsabil în societate 

de reglementarea știrilor false online. 

Profesorul prezintă o aplicație și invită elevii să o 

acceseze, fiind o sursă sigură de informații reale și 

locale despre epidemia de COVID-19 în Bacău 

https://coronavirus.casajurnalistului.ro/despre/ 

https://coronavirus.casajurnalistului.ro/presa 

Receive 

feedback 

Evaluare 5 min Profesorul sumarizează principalele repere ale lecției. 

Reamintește elevilor importanța verificării știrilor și 

analizării acestora, înainte de distribuire. Repetă 

principalele modalități de verificare a știrilor false. 

Elevii reflectează asupra celor mai importante lucruri 

învățate în timpul exercițiului. Ei explică ce sfat ar oferi 

colegilor la acest subiect. Ei discută despre cine este 

responsabil în societate de reglementarea știrilor false 

online. 

Lecția se finalizează printr-un joc online: 

https://www.getbadnews.ro/?fbclid=IwAR24vdvBnQJ

XUIDpTOa1XvAZzS1xNYWKEi1atYirI8Q6AAeQ5T

hw-imvPhQ#intro 

Sarcina de lucru pentru acasă: 

 - să verifice o știre potențial falsă, 

 - să posteze Certificatul obținut, pe Fluxul grupului, 

 - să creeze o știre falsă. 

 

Finalizarea proiectului - Concluzii în urma implementării 

Ce a mers bine? 

1. Ce și cum pot îmbunătăți data viitoare? 

https://coronavirus.casajurnalistului.ro/despre/
https://coronavirus.casajurnalistului.ro/presa
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VALORIFICAREA SOFT-ULUI EDUCAŢIONAL DE CONCEPŢIE PROPRIE ÎN 

STUDIUL DISCIPLINEI PREDATE 

Profesor Bocancea Aurelia 

Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău 

 

A face educație în societatea de astăzi, societatea cunoașterii - aceasta comportă o 

schimbare în primul rând în modul de a privi predarea și învățarea.  

Trăim într-o nouă eră în care oamenii sunt din ce în ce mai ocupați și toate gadgeturile, 

internetul de mare viteză, dar și implicarea rețelelor sociale în viața noastră, au redefinit felul 

în care ne comportăm, vorbim, ne informăm și învățăm zi de zi. 

Oamenii folosesc internetul pentru tot, de la găsirea de informații, relații de 

prietenie, găsirea unui loc de muncă, până la plata facturilor etc.  

Astfel, dacă dorești într-un mod convenabil să îți dezvolți capacitățile sociale și 

educaționale, atât ale tale, dar și ale copilului tău, ar trebui să pui mai mult accent pe educația 

online și învățământului online, care tind să devină din ce în ce mai populare. 

De ce cred că educația online este perfectă? Pentru că oamenii o pot integra în 

programele lor aglomerate, iar copiii lor pot fi pregătiți și informați într-un mod mult mai 

facil, iar acest lucru permite ca educația să fie disponibilă pentru mult mai multe persoane.  

În același timp, educația online oferă oamenilor șansa de a primi instruire 

suplimentară, fără a renunța la locurile de muncă, dar și șansa de a se ocupa de educația și 

pregătirea copiilor lor, acest lucru necesitând mai puțin timp. 

Acest nivel de flexibilitate constituie o oportunitate pentru cadrele didactice, care au 

nevoie de abilități pentru a oferi elevilor o educație de calitate, de a fi la la curent cu multe 

schimbări ale lumii moderne într-un mod ușor și ieftin.  

Astfel cu ajutorul educației online, dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul 

tradițional devin deja istorie.  

Nu există experţi în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să 

facă echipă pentru crearea unui mediu de învățare prin integrarea tehnologiilor moderne.  

Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție a informațiilor este cel 

online.  

Mediul online sprijină formarea abilitățile secolului XXI precum: colaborarea, 

comunicarea și creativitatea.  

https://cji.ro/cum-strabat-elevii-labirintul-stirilor/
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În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească 

profesorii pentru schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la 

inovațiile tehnologice, instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a 

altor tehnologii, reduc costurile cu achiziționarea materialelor pentru instruirerii permițând 

totodată folosirea mai eficientă a timpului profesorului.  

Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată, care îmbină oportunitățile de 

învățare față în față cu cele online. 

Învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de 

școli.  

Strategia de combinare a învățării online cu instruirea faţă în faţă este utilă pentru a 

adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a permite fiecăruia să studieze în 

ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că 

sunt convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare 

să devină mai mai interesant și adaptat elevului digital.  

Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi profesorii 

beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite.  

Fiecare elev preferă resurse diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de 

învățare. Profesorii şi elevii doresc instrumente de bună calitate care să fie gratuite. 

 Astăzi, într-o lume digitalizată, educaţia on-line reprezintă una dintre opţiunile 

primordiale ale cadrelor didactice și elevilor.  

Sunt oameni complecşi, care muncesc, care se pot implica în multe alte proiecte 

profesionale şi personale, şi care învaţă în acelaşi timp.  

Avantajele învăţământului la distanţă sunt incontestabile, învăţământ caracterizat de 

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) ca formă 

de învăţământ care se concentrează pe modul în care învaţă studentul şi mai puţin pe locul 

în care acesta studiază. 

 cadrul didactic poate învăţa de oriunde, din orice colţ al lumii, în funcţie de propriul 

program şi ritm 

 interacţiunea dintre cadre didactice și elevi se realizează, dincolo de spaţiul 

convenţional al clasei, pe platforme moderne de învăţare, în mediul virtual! 

 cadrele didactce beneficiază de tehnologii de învăţare specifice învăţământului la 

distanţă: tehnici audio şi video interactive; multimedia, tele-cursuri etc.! 

 oportunitatea de a relaționa cu alți profesori și a vă consulta; 

 accesul la resurse de învățare gratuite; 

 posibilitatea de a te dezvolta la nivel profesional. 

Noile paradigme educaționale includ mijloacele multimedia și de comunicare ca 

factori ce completează procesul didactic în direcția eficientizării acestuia.  

Dar valoarea adaugată reală o găsim în restructurarea pedagogică a elementelor care 

susțin practica predării/învațării/evaluării și reconsiderarea, legitimarea lor prin confruntarea 

cu softul educațional. 

Este foarte probabil ca școala viitorului să fie organizată diferit, cu un program de 

studiu mai flexibil, un curriculum restructurat, cu conținuturi infinit mai variate, cu sarcini 

colaborative la distanță, evaluare prin portofoliu de proiecte etc.  

Astfel, profesorul va deveni treptat un mediator al cunoașterii, un facilitator al 

învățării, iar educația online va întrece educația din sala de clasă, conform unui raport recent 
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întocmit pentru Departamentul Educaţiei al Statelor Unite cu privire la educaţia online, 

raport care are un titlu pur ştiinţific, neinteresant, dar cu o concluzie foarte interesantă: „În 

medie, elevii care au învăţat într-un mediu online au avut rezultate mai bune decât cei care 

au beneficiat de instruire faţă-în-faţă cu profesorul.” 

De asemenea, același raport mai cuprinde o serie de studii comparative cu privire la 

educaţia online şi cea tradiţională, din sala de clasă, pentru perioada 2008 – 2018, ajungându-

se la concluzia că, în medie, elevii care au învăţat într-un mediu online au avut rezultate mai 

bune la teste decât cei care au beneficiat de instruire faţă-n faţă cu profesorul. 

Acest lucru nu înseamnă că ne vom lua la revedere de la sălile de clasă, însă raportul 

sugerează într-adevăr că educaţia online s-ar putea extinde foarte mult în următorii ani, odată 

cu înmulţirea dovezilor referitoare la valoare sa. 

Până nu de mult timp, educaţia online reprezenta ceva cu puţin mai mult peste 

versiunile electronice ale tradiţionalelor cursuri prin corespondenţă.  

Acest lucru s-a schimbat cu adevărat odată cu apariţia aplicaţiilor video pe internet, a 

softurilor educaționale, a instrumentelor de comunicare și de colaborare online. 

În opinia experţilor potenţialul educaţiei online, este acela că ea poate oferi experienţe 

de învăţare adaptate la caracteristicile individuale ale fiecăruia. 

Acest lucru le permite tuturor să înveţe în timp ce fac ceva (learning by doing), ceea 

ce este pentru mulţi dintre ei mai motivant şi util. 

„Trecem printr-un moment de creştere în ceea ce priveşte educaţia online”, a afirmat 

Philip R. Regier, decan al programului Online and Extended Campus al Universităţii de Stat 

din Arizona, creştere care în viitorul apropiat, se va înregistra în rândul programelor de 

educaţie continuă online. 

„Tehnologia va fi folosită pentru crearea unor noi feluri de comunităţi de învăţare ale 

elevilor”, a declarat Philip R. Regier. „Oamenii au dreptate atunci când spun că prin 

educaţia online lucrurile nu se vor mai petrece în sala de clasă. Însă greşesc, cred eu, când 

presupun că prin aceasta învăţarea va deveni o activitate independentă, personală. 

Învăţarea trebuie să se petreacă într-o comunitate.” 

Astfel, dintre avantajele parcurgerii unor programe de formare online amintim: 

➢ posibilitatea de a alege o programă de studiu a unei instituții furnizoare de astfel 

de servicii, fără a fi nevoie de relocare pentru a urma cursurile respective; 

➢ posibilitatea de a lucra în timpul parcurgerii cursurilor online, indiferent de 

localitatea de domiciliu; 

➢ depășirea problemei incapacitatății de a participa la prelegeri tradiţionale, din 

cauza unei probleme fizice permanente sau temporare, ori din cauza unor 

anumite afecțiuni; 

➢ auto-organizarea timpului de studiu (motivaţie crescută, planificarea timpului şi 

capacitatea de analiză şi sinteză a conţinuturilor prezentate); 

➢ oferă posibilitatea învăţării continue (lifelong learning) şi dezvoltarea 

profesională; 

➢ cursanții parcurg conținuturile în mod independent, în ritmul lor, în locul şi 

timpul pe care ei îl aleg având la dispoziţie un număr mare de material oferite 

de tutorii programului; 

➢ ritmul propriu – cadrele didactice citesc materialele de învăţat, în pasul pe care 

ei îl aleg şi ori de câte ori doresc; 

➢ locul de învăţare este liber ales - depinde de mijlocul utilizat pentru distribuirea 

materialelor de învăţat (învăţarea la locul de muncă, acasă...); 
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➢ participanții descoperă şi participă la programele care îi interesează, chiar dacă 

acestea nu sunt oferite de către instituţii de învăţământ sau de afaceri din 

localitatea în care locuiesc sau lucrează; 

➢ posibilitatea de a participa la programe de calitate oferite de instituții de 

prestigiu; 

➢ alegerea modalităţii de învăţare – învăţarea activă sau pasivă, nivele diferite de 

interacţiune: „clasice” materiale scrise pe lângă notiţele proprii, simulări 

interactive, discuţii cu alţi cursanţi (e-mail, teleconferinţeetc), mai multe 

componente multimedia - grafica, animaţii, sunet etc; 

➢ învăţarea independentă şi interacţiune – şi profesorii învaţă de la cursanţii care 

caută individual noi surse de informare; 

➢ reducerea costurilor cu deplasările, cazările etc. 

Întrebarea pe care probabil mulți dintre noi o pun în acest context este dacă într-

adevar este nevoie de aceste schimbări majore, structurale, care pot genera probleme de 

adaptare unor categorii de profesori sau elevi.  

Raspunsul este dat de chiar societatea spre care ne îndreptăm.  

În Legea Educaţiei Naţionale se stipulează respectarea principiului echităţii şi 

egalităţii de şanse, potrivit căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără 

discriminare.  

Utilizând noile tehnologii, respectiv Internetul şi sursele de documentare on-line, 

fiecare tânăr are şanse egale de dezvoltare intelectuală.  

Integrarea TIC și a tehnologiilor multimedia va asigura crearea unui mediu de 

învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competente 

cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii. 

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul, care trebuie să realizeze o serie de 

procese pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite.  

O învăţare eficientă presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, 

formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea 

lor.  

În aceste context profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor, ci 

este mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. 

De aceea, predarea se realizează astăzi prin utilizarea resurselor și instrumentelor 

noilor tehnologii, precum și a unor metode active - participative care să solicite interesul, 

creativitatea, imaginaţia, implicarea şi participarea elevului în învățare. 

Formarea competențelor descrise prin programa școlară nu este posibilă doar prin 

utilizarea unor strategii clasice de predare-învățare-evaluare.  

Instruirea diferențiată individuală, pe grupe de nivel, se poate face și cu ajutorul unui 

soft educațional realizat de către educator, poate fi o alternativă de succes. 

Problema utilizării soft-urilor educaționale în procesul de educație al copilului este 

destul de controversată. 

Ce este de fapt un soft educațional? Orice produs multimedia cu conținut educațional 

este un soft educațional? 

Softul educațional reprezinta o îmbinare a programării pedagogice și a produsului 

informatic. 

Astfel, un soft educațional trebuie proiectat pornind de la conținuturile învățării și 

alcătuit fie cu ajutorul propriei strategii didactice, fie ca un moment precis dintr-un set de 

strategii posibile, din care educatorul poate alege.  



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

42 

 

Este însă deosebit de important să se evidentieze tipul de soft educational, din punct 

de vedere a conținutului tematic și a strategiei alese, pentru a putea fi corect folosit în timpul 

desfășurării lecției. 

Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaționale, se 

eficientizează procesul de predare–învătare–evaluare a cunoștintelor.  

Utilizarea softurilor educaționale în cadrul activităților dezvoltă gândirea logică, 

spiritul  de observație, memoria vizuală, atenția voluntară, operațiile intelectuale 

prematematice, deprinderile de lucru cu calculatorul, abilitățile de utilizare a informațiilor 

primite prin intremediul lor, etc. 

Astfel, softurile educaționale prezintă o serie de avantaje incontestabile: furnizează 

un mare volum de date; asigură o instruire individualizată; favorizează parcurgerea unor 

secvențe de instruire complexe prin pași mici, adaptați nevoilor individuale de progres în 

învățare; facilitează realizarea unui feedback rapid și eficient; oferă posibilitatea simulării 

unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct și stimulează implicarea activă a 

elevului în învățare. 

În ceea ce privește dezavantajele, acestea sunt: prezintă segmente de instruire fixe; 

uneori raspunsul incorect este cotat în funcție de detaliu și nu de esență; introduce mai multă 

coordonare în procesul de învățare; introduce o stare de oboseală, datorită posibilităților 

reduse de interacțiune umană. 

Utilizarea soft-urilor educaționale în activitatea didactică, se dovedește a fi un 

instrument de învățare eficient, care determină modificări semnificative în achiziția 

cunoștințelor și în atitudinea față de învățare a copiilor.  

Copiilor le place mai mult să învețe prin intermediul acestora, decât prin metode 

tradiționale, formându-se astfel o atitudine pozitivă față de învățare care duce în final la 

îmbunătățiarea rezultatelor obținute. 

Softurile educaționale pot fi folosite în cadrul tuturor tipurilor de activități, în cadrul 

mai multor discipline, deorece sunt concepute interdisciplinar.  

Calitatea rezultatelor obținute în învățare depinde de calitatea implementării 

softurilor educaționale la nivel de grupă. 

Se impune totuși și formare cadrelor didactice în ceea ce privește utilizarea 

tehnologiei și integrarea acesteia în procesul de predare-învățare-evaluare. 

Ca o concluzie societatea informațională nu mai este o previziune de viitor ci o stare 

de fapt a prezentului.   

Rămâne la latitudinea fiecăruia cât de repede va ști să facă parte cu adevărat din ea 

și aceasta nu numai ca o cerință exterioară, impusă, ci ca o necesitate individuală de 

armonizare.  

Într-o societate în care totul se desfășoară cu rapiditate și în care ești obligat să te 

adaptezi permanent la schimbări, trebuie să fii înarmat cu toate competențele care să-ți 

asigure succesul pe toate palierele vieții sociale și profesionale. 

Este însă foarte sigur faptul că profesorii ca și creatori de software educațional, se 

confruntă deja cu nenumărate provocări generate de introducerea noilor tehnologii în 

sistemul de educație. 
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METODE DE ACTIVIZARE A ELEVILOR 

Profesor învățământ primar Botezatu Luminiţa 

Şcoala Gimnazială Plopu, Dărmăneşti 

 

Învăţarea centrată pe elev a marcat o adevărată revoluţie în învăţământul din şcoala 

românească, de aceea astăzi este promovată acea şcoală în care elevul este considerat pionul 

principal, permiţându-i acestuia împlinirea, şcoala ţinând seama de interesele şi trebuinţele 

lui specifice, unde el trebuie să fie ajutat să se dezvolte şi să-şi manifeste personalitatea, să 

se exprime şi să acționeze conform cu preocupările, înclinaţiile şi interesele sale.  

 Astfel, o nouă didactică şi-a croit drum, didactica metodelor active, participative în 

care se impune învăţarea de tip inovator, în care învăţătorul trebuie să-i înveţe pe elevi să 

înveţe, să-i abiliteze cu diferite procedee de învăţare eficace pregătindu-i pentru o educaţie 

permanentă. În esenţă, învăţarea trebuie să devină un obiectiv personal al elevului, asistat de 

învăţător, un manager al unor situaţii de instruire care să faciliteze optimizarea actului 

educaţional. 

 Învăţătorul trebuie să asigure un demers didactic adecvat învăţării active şi 

interactive, folosind metode, procedee şi tehnici de învăţare eficiente, cu scopul evoluției 

gândirii critice a elevilor. Fără a înlătura strategiile învăţământului tradiţional, învăţătorul 

trebuie să folosească şi strategii didactice moderne care vor menţine curiozitatea elevilor şi 

vor ridica actul educaţional la nivelul necesar momentului în care trăim. 

 Noua metodologie didactică implică astfel o repoziţionare a metodelor şi mijloacelor 

de învăţământ existente care să conducă la activizarea elevilor, să cultive o atitudine 

euristică, formarea spiritului de iniţiativă. Este necesară folosirea cu preponderență a 

metodelor cu caracter mobilizator care să mărească potenţialul intelectual al elevilor prin 

participarea lor la un efort personal în actul învăţării. 

 Activizarea înseamnă, de fapt, transformarea elevului în subiect activ al propriei sale 

formări. Învăţătorul însă reprezintă factorul cel mai important în realizarea unui învăţământ 

activ, în care el conduce o acţiune educativă importantă, complexă, în care din transmiţător 

de cunoştinţe devine un organizator al condiţiilor de muncă a elevilor ceea ce implică o 

temeinică pregătire de specialitate şi psihopedagogică. Totodată el trebuie să fie un bun 

cunoscător al metodologiei şi să fie stăpân pe mânuirea tehnologiilor didactice moderne. 

Folosirea metodelor active are o puternică influenţă pozitivă asupra activităţii intelectuale, 

activizând memoria logică, atenţia, imaginaţia, gândirea creatoare. Procedeele de activizare 

la orele de matematică pun în valoare valenţe formative şi de cultivare a capacităţii de muncă 

a elevilor. Realizarea activizării elevilor este rezultatul măiestriei didactice cu care reuşim 

să îmbinăm metodele şi procedeele activizante în diferite momente ale lecţiei, în mod 

adecvat temei propuse. 

Școala modernă pune accent pe utilizarea metodelor care măresc potențialul 

intelectual al elevilor, prin angajarea lor la un efort personal în actul învățării care se soldează 

cu o eficiență formativă maximă. Astfel, noua metodologie didactică acționează astăzi 

pentru restructurarea și optimizarea metodelor didactice în vederea eficientizării acestora în 

procesul instructiv-educativ.   

  Tot mai mult, oamenii școlii gândesc la reevaluarea metodelor tradiționale, la 

integrarea lor într-o manieră modernă și la alternarea lor cu strategiile de tip activ-

participative, pentru dinamizarea și înnoirea învățământului românesc la toate nivelurile. Se 

folosesc metodele cu caracter mobilizator. Interesul tot mai mare față de metodele active 

este expresia profundelor schimbări realizate în structurile curriculumului (finalități, 
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strategii, conținuturi, evaluare), deschiderii sale către problematica profundă și complexă a 

vieții sociale. Eficiența învățământului se măsoară în primul rând în gradul de pregătire al 

elevilor pentru o viață activă și creativă. Este firesc, ca în cadrul acțiunii educaționale să fie 

selectate și utilizate metode cu sporite valențe activ-participative. Orientarea spre 

diminuarea ponderii metodelor expozitive și extinderea metodelor moderne active va duce 

la stimularea și implicarea elevilor în activitatea de învățare, la dezvoltarea gândirii critice 

și a capacității de adaptare la realitățile vieții. Metodele moderne orientează spre cercetarea 

științifică, antrenează elevii în activități de investigare directă a fenomenelor permițând 

achiziționarea și prelucrarea independentă a informațiilor. 

 Definitorie pentru aceste metode este tocmai capacitatea lor de stimulare a 

participării active și depline, fizice și psihice, individuale și colective a elevilor în procesul 

învățării, căci sunt considerate activ-participative toate acele metode care sunt capabile să 

mobilizeze energiile elevului, să-i concentreze atenția, să-l facă să urmărească cu interes 

lecția, să-i câștige adeziunea logică și afectivă față de cele nou-învățate, care îl îndeamnă să-

și pună în joc imaginația, înțelegerea, puterea de anticipare, Sintetizând, putem afirma că 

metodele activ-participative se caracterizează prin: 

• pun accentul pe procesele de cunoaștere (și nu pe produsele cunoașterii), ajută elevul 

să caute, să cerceteze, să prelucreze cunoștințele, să le restructureze și să le integreze în 

sisteme noi;  

• îl învață pe elev cum să învețe, cum să lucreze independent; 

• stimulează cunoașterea operațională, învățarea prin acțiune, activitatea în plan 

natural și mintal cu obiecte, acțiuni;  

• facilitează interacțiunea colectivă, dezbaterile și cooperarea, intensifică schimbul de 

informații, idei, confruntarea de operații;  

• creează situații problematice, determinând implicarea elevului în descifrarea 

situațiilor noi, în formularea ipotezelor, a condițiilor și procedeelor rezolutive, în rezolvarea 

propriu-zisă a problemelor teoretice și practice; 

• stimulează dezvoltarea gândirii creatoare, a laturii sale operaționale, funcționale și 

cea a performanței imaginației, memoriei, voinței; 

• contribuie la descoperirea, stimularea și verificarea potențialului cognitiv, creativ al 

elevilor. 

 Toate acestea, evidențiază pronunțatul caracter formativ al metodelor activ-

participative. Gradul de activizare și participare diferă de la o metodă la alta. Un rol deosebit 

îl are capacitatea învățătorului de a selecta metodele și procedeele cele mai adecvate 

obiectivelor și conținuturilor învățării, modul de combinare și corelare a acestora cu 

mijloacele de învățământ, cu formele de organizare a activității (frontal, individual, pe 

grupe), cu modalitățile de evaluare. 

Bibliografie: 

1. CERGHIT, Ioan, Metode de învățământ, ed. a II-a, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1980; 

2.  LEONTE, Rodica, STANCIU, Mihai (coordonatori), Strategii active – participative 

de predare – învățare în ciclul primar, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2004; 

3. NICOLA, Ioan, Tratat de pedagogie școlară, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1996. 
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ROLUL SOFT-ULUI EDUCAȚIONAL ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A 

ELEVILOR 

Profesor învățământ primar Botezatu Maria 

Școala Gimnazială ,,George Enescu” Moinești 

 

 Introducerea calculatorului în educaţia şcolară nu trebuie să constituie un scop în 

sine, ci o modalitate de creștere a calității, a eficienței învățării și predării. Folosirea 

calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru a profesorului și a copiilor, un nou mod 

de concepere a instruirii și învățării, care îmbogățește sistemul activităților didactice pe 

care  aceștia le desfășoară și prezintă importante valențe formative și informative. 

Impulsionată şi de interesul major al copiilor pentru acest mijloc didactic, datorită 

noutăţii, dar şi posibilităţilor multiple de utilizare, am căutat modalităţi care să menţină 

interesul pentru acest tip de activitate şi să stimuleze dezvoltarea individuală a copiilor. 

Astfel, calculatorul şi soft-ul educaţional adecvat, au devenit în acţiunile noastre un mod nou 

de organizare a demersului didactic de predare-învăţare. 

Softul educațional reprezintă orice produs software în orice format  ce poate fi 

utilizat pe orice calculator și care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecție, un 

curs, etc., fiind o alternativă sau unica soluție față de metodele educaționale 

tradiționale. Softul educațional este proiectat fie conținând propria strategie didactică, fie ca 

un moment precis într-un set de strategii posibile, din care profesorul poate alege; prin 

urmare, nu orice produs multimedia cu conținut educațional poate fi utilizat ca soft 

educațional. 

Softurile educaționale implică: 

- organizarea informației; 

- provocarea cognitivă a elevului; 

- rezolvarea sarcinilor didactice; 

- realizarea unei sinteze recapitulative; 

- interacțiuni colaborative în rezolvarea problemelor. 

Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaționale, se 

eficientizează procesul de predare/învățare/evaluare a cunoștințelor. Utilizând softurile 

educaționale în cadrul activităților se vor dezvolta: 

- gândirea logică; 

- spiritul de observație; 

- memoria vizuală; 

- atenția voluntară; 

- operațiile intelectuale prematematice; 

- deprinderile de lucru cu calculatorul. 

- abilitățile de  utilizare a informațiilor primite prin intermediul softurilor 

educaționale.             

În urma activităților desfășurate pe calculator, utilizând diverse softuri educaționale, se poate 

constata: 

 - utilizarea calculatorului la vârsta şcolară mică este posibilă și utilă; 

- stimulează comunicarea cu condiția să fie corect utilizat; 

- grăbește procesul de socializare a copiilor; 

- contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observație, a memoriei și a 

atenției voluntare; 

- folosirea programelor de scriere și desen oferă copiilor posibilitatea de a-și formula 

singuri probleme și de a le soluționa. 
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  PowerPoint – soft educațional 

PowerPoint este aplicaţia din pachetul Microsoft Office, destinată realizării 

prezentărilor. „Prezentarea” este un mod de reprezentare a unui conţinut informaţional 

(noţiuni, date) cu ajutorul textelor, imaginilor grafice şi a sunetelor prin intermediul 

diapozitivelor, care se desfăşoară automat sau interactiv. 

Cu ajutorul acestei aplicaţii putem introduce în prezentarea pe care o facem text, 

imagini Clip Art, diagrame Excel şi tabele Word sau Excel. De asemenea, putem crea 

propriile noastre imagini artistice, utilizând o gamă largă de instrumente de desenare 

PowerPoint.  

În realizarea unei prezentări PowerPoint trebuie să avem în vedere două aspecte: 

• calitatea materialului utilizat:  

- conținut incitant; 

- imagini clare, adecvate informației prezentate; 

- informații accesibile auditoriului; 

- slide-ul să conțină o singură idee; 

- contrast între fond și scris; 

- numărul maxim de slide-uri (15 - 20); 

- animația să nu distragă atenția de la ideile principale; 

- interactivitate; 

• prezentarea materialului: 

- să nu se citească, prezentare liberă; 

- tonalitatea vocii adecvată secvențelor prezentate; clară, corectă; 

- comportament natural fără mimică; 

- contact vizual permanent cu auditoriul. 

Cea mai atractivă este însă prezentarea electronică, care permite utilizarea unor efecte 

speciale, cum ar fi tranziţiile de la o pagină la alta, texte care apar din toate direcţiile şi chiar 

animaţie. 

Prezentările pot fi tipărite pe folii transparente, care pot fi utilizate cu un retroproiector, 

sau pot fi convertite în diapozitive utilizabile cu un retroproiector. 

Dacă dorim să captăm atenția audienței și să plece de acolo cu idei noi sau cu ceea ce 

am spus noi  în minte, ținem cont și de faptul că nu vor reține doar ceea ce au văzut pe ecran, 

ci și modul în care am expus  ideile. 

Spunem totul cât mai simplu și concis pentru o eficiență mai bună și  privim 

PowerPointul din spatele nostru  ca pe un material ajutător, nu ca pe ceva ce trebuie să facă 

toată treaba de unul singur. 

Vorbim în funcție de feedbackul audienței și facem o pauză pentru a le cere întrebări 

suplimentare, dacă ni se pare că un mesaj nu a ajuns cum trebuie la ei. 

În activitatea la clasă, am utilizat până în prezent, softuri educaționale de la editura Edu, 

de pe platforma Didactic.ro  și Power-Pointuri (preluate și personale). Aceste softuri 

educaționale aveau tematică diversă, pentru diferite discipline de studiu (CLR, MEM. 

istorie, științe, geografie), erau atractive, cu sarcini de lucru precise și clare, interactive, 

mobilizează elevii,  stârneau curiozitatea  și interesul pentru domeniile cunoașterii. 

Softul educațional ca mijloc de învățământ, prin complexitatea și atractivitatea 

informațiilor sale, contribuie la dezvoltarea gândirii elevilor. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE ESTE O PROVOCARE 

Profesor Bucuță Florinela-Ramona 

Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș, Bacău 

 

O sarcină grea în aceste săptămâni este pusă pe umerii profesorilor și diriginților de 

clasă. Și chiar dacă multe cadre didactice au bune abilități digitale, iar mulți copii au la 

dispoziție telefoane smart, tablete și laptopuri, sarcina de a realiza un proces educațional 

calitativ și eficient nu este deloc ușoară. 

Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și conținuturilor în dependență de 

vârstă, selectarea instrumentelor potrivite pentru clase, colaborarea cu părinții, pregătirea și 

încurajarea copiilor pentru o altfel de lecție, toate acestea necesită timp, răbdare și 

devotament din partea profesorilor. 

Resurse digitale, tutoriale, webinare pentru cadre didactice, împărtășiri de 

experiențe, sugestii, sfaturi, toate sunt binevenite și de un mare ajutor. Și este nemaipomenit 

de frumos și merită toate laudele faptul că profesorii noștri, cu mult curaj, calm, bunăvoință 

și, cel mai impresionant, în termene foarte scurte, se adaptează noilor condiții și încearcă să 

le reușească pe toate. 

Astfel, accesul la Internet al profesorilor și elevilor este vital pentru a ține mâna pe 

puls și a asigura copiilor dreptul la educație. Vitală este și implicarea părinților care au rolul 

de a facilita dialogul dintre copil și profesor, dat fiind faptul că un dialog „altfel” nu a fost 

practicat până acum sau a fost practicat doar cu unii profesori sau doar în unele instituții de 

învățământ. 

Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat 

cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea 

de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 

document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 

autonomi în învățare. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru 

diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în 

care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor 

o serie de opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este 

uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți 

ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor 

de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus 

gratuit 

acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o 

bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe 

care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri 

scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate 

pentrua obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și 

pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru 

interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, 

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
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cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai 

departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la 

alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori 

(răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât 

mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care 

elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin 

„profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai 

ales laînvățământul primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi 

pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe 

cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, 

cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă 

încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie 

să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea 

pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri 

ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 

EDUCAȚIA ONLINE – PRIETEN SAU DUȘMAN AL ÎNVĂȚĂRII 

AUTOREGLATE 

Profesor învățământ primar Buduroi Elena-Loredana 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

 

În contextul dinamicii actuale din spațiul comunicării cunoașterii și a nevoilor tot 

mai complexe de (auto)cunoaștere și competență, procesul de predare-învățare-evaluare se 

redefinește într-un ritm tot mai alert. Încorporând teorii și aplicații consacrate, dar și practici 

noi și flexibile, educația online se prezintă ca un proces complex și dinamic, care încearcă 

să răspundă cât mai eficient nevoilor de învățare ale generațiilor actuale și viitoare de elevi 

și studenți. Astfel, educația este forțată să se adapteze la un cadru în care spațiile și mediile 

electronice se reinventează și se modifică rapid, aducând în față constant noi provocări. 

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

și sistematizate (Gruzd, Staves și Wilk, 2012). Cu toate acestea, 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 monitorizarea procesului 

etc. În consecință, construirea unor coduri psiho-emoționale și comportamentale care să 

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

în contexte 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 emoționale ale elevilor. Este drept: eforturile pe care aceștia trebuie să le facă 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 

https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/
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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. În contextul menționat, constructul de învățare autoreglată devine 

esențial pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare. 

Facilitarea atingerii scopurilor educaționale și a autoreglării în învățare poate fi 

realizată prin utilizarea unor platforme user-friendly, care să permită 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. În cazul elevilor mai mari sau a 

studenților, o modalitate care s-a dovedit eficientă în atingerea obiectivelor de învățare, 

precum și în activarea strategiilor de învățare autoreglată a fost realizarea unor exerciții de 

reflecție în grup asupra diferitelor problematici din tematica parcursă. 

Totodată, se cunoaște deja faptul că învățarea este motivată de relații cu sens, 

emoțiile pozitive academice asociate cu învățarea influențând autoreglarea și performanța 

academică (Ahmed et al., 2013). 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. Un studiu realizat 

de Yazzie-Mintz (2010) a arătat faptul că, în condițiile predării tipice, o treime dintre elevi 

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

consemnat că, la acest capitol, inclusiv elevul-adult prezintă aceeași problemă, cu modificări 

de atenție date de motivație și compensație material. Pare 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. 

În același timp, anumite emoții negative asociate cu învățarea pot fi mai accentuat 

prezente în contextul educației online, decât în contextele față în față. Desigur, acestea pot 

fi identificate relativ facil de către comunicatorul educațional printr-o analiză atentă a 

feedback-ului, inclusiv al celui personal. Spre exemplu, elevii/studenții pot simți 

descurajarea cauzată de dificultatea de a înțelege materialul sau de a se concentra în mediul 

de acasă, însingurarea ca urmare a absenței interacțiunii directe cu profesorii și colegii și 

chiar frustarea generată de provocările ce vizează limitarea comunicării online, funcționarea 

platformelor de învățare ș.a.m.d. De altfel, o serie de studii susține faptul că procesul de 

învățare în mediul online este mult mai frecvent asociat cu sentimente de incertitudine, 

frustrare, izolare, elevii căutând mai puțină susținere din partea colegilor sau a cadrelor 

didactice. Drept consecință, aceste atitudini pot duce, pe termen mediu și lung, atât la 

abandonarea unor cursuri, cât și la amplificarea nesiguranțelor, a temerii de eșec, a 

sentimentului de neajutorare și a incapacității de a recupera individual conținuturile pe care 

nu le-au înțeles (Hew și Cheung, 2014). Astfel, devine și mai provocator pentru elevi și 

studenți să își stabilească autodidact și autoreglat obiective de învățare. Acesta este motivul 

pentru care cadrul didactic ar trebui să ofere ajutor suplimentar în reglarea motivațională și 

emoțională a educabililor. Desigur, în procesul de predare-învățare online, însuși specificul 

acestui mediu creează dificultăți în monitorizarea efectivă din partea profesorului, fiind mai 
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dificil de implementat feedbackul sau ajutorul imediat oferit elevului/studentului. Practic, 

capacitatea profesorului de a observa în mod direct greșelile și elementele, unde 

elevul/studentul are nevoie de îndrumare, este mult redusă. 

Rezultă, din cele menționate anterior, că pentru facilitarea învățării autoreglate se 

impune un ajutor suplimentar din partea cadrului didactic, poate uneori chiar a psihologului 

școlar, mai ales acolo unde se redeschid dependențe ce nasc efecte cyber (Aiken, 2018). În 

literatura de specialitate, una dintre cele mai bine fundamentate metode de susținere pentru 

învățarea autoreglată este reprezentată de acordarea unor instrucțiuni suplimentare și 

prompt-uri specifice. Acestea pot fi realizate prin adresarea de întrebări de clarificare, sarcini 

care să încurajeze sinteza și gândirea critică sau sugerarea unor activități care să stimuleze 

metacogniția (ex. reflectarea asupra unor probleme, monitorizarea înțelegerii). Într-un studiu 

realizat de Lehmann și colaboratorii, în 2014, s-a arătat că elevii care au primit instrucțiuni 

directive și specifice în faza de reflectare asupra unei probleme au avut rezultate mai bune 

decât cei care au primit instrucțiuni generale. 
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TEST PENTRU INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

(varianta pentru copii) 

Profesor învățământ primar Bulai Norina-Daniela 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 

 

 Alege răspunsul care descrie cel mai bine reacţia ta la următoarele scenarii. 

Răspunde pe baza a ceea ce ai fi vrut să faci în realitate, nu cum crezi tu că trebuie să fie 

răspunsul. 

 1. Imaginează-ţi că te afli la ora de curs şi dintr-o dată pământul începe să se 

cutremure foarte puternic, cu un zgomot înspăimântător. Ce faci? 

 a) Continui să stai liniştit în bancă şi să citeşti lecţia din manual, dând puţină atenţie 

evenimentului, aşteptând ca acesta să înceteze curând;  

b) Devii plin de grijă faţă de pericol urmărind învăţătorul şi asculţi cu atenţie 

instrucţiunile date de acesta; 

 c) câte puţin din a) şi b); 

 d) N-am observat nimic;  

2. Eşti în curtea şcolii în timpul recreaţiei. Unul dintre colegii tăi nu este acceptat în 

jocul celorlalţi şi începe să plângă. Ce faci? 

http://researchandeducation.ro/
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 a) Nu te bagi, îl laşi în pace; 

 b) Vorbeşti cu el şi încerci să-l ajuţi pe coleg; 

 c) Te duci la el şi îi spui să nu mai plângă; 

 d) Îi dai o bomboană sau altceva ca să îl faci să uite; 

 3. Imaginează-ţi că te afli la mijlocul ultimului trimestru şi speri să obţii un premiu, 

dar ai descoperit că nu ai nota dorită la o materie, ci una mai mică decât cea la care te aşteptai. 

Ce faci? 

 a) Îţi faci un plan special pentru a îmbunătăţi nota, hotărându-te cum să-ţi urmezi 

planul; 

 b) Te hotărăşti să înveţi mai bine anul următor; 

 c) Îţi spui că nu te interesează materia respectivă şi te concentrezi asupra altor 

discipline unde notele sunt mai mari; 

 d) Mergi la învăţător şi încerci să discuţi cu el în scopul obţinerii unei note mai bune. 

 4. Consideră că în lipsa învăţătorului eşti elevul responsabil cu disciplina în clasă. 

În urma unor acte de indisciplină zece elevi au fost deja avertizaţi cu scăderea notei la 

purtareşi eşti descurajat din cauza acestei situaţii. Ce faci? 

 a) Notezi numele elevilor indisciplinaţi şi predai lista învăţătorului a doua zi; 

 b) Consideri că nu-ţi poţi asuma această responsabilitate; 

 c) Încerci să discuţi cu elevii propunând soluţii pentru păstrarea disciplinei şi pentru 

îndreptarea situaţiei create; 

d) Doreşti să devii responsabil cu altceva: 

 5. Eşti anunţat că mâine o să aveţi un nou coleg rrom/ţigan. Surprinzi pe cineva 

spunând cuvinte urâte şi răutăcioase la adresa lui. Ce faci? 

 a) Nu-l iei în seamă considerând că este numai o glumă; 

 b) Îl chemi afară pe colegul răutăcios şi îl cerţi pentru fapta sa; 

 c) Îi vorbeşti în prezenţa celorlalţi spunând că asemenea fapte sunt nepotrivite şi nu 

vor fi acceptate în clasa voastră; 

d) Îţi sfătuieşti colegul să fie bun şi îngăduitor cu toţi colegii; 

 6. Te afli în recreaţia mare şi încerci să calmezi un coleg de clasă înfuriat pe un alt 

coleg care i-a pus piedică pe hol, riscând astfel să-i fractureze braţul.Ce faci? 

 a) Îi spui să-l ierte că ceea ce s-a întâmplat a fost o glumă; 

 b) Îi povesteşti o întâmplare hazlie şi încerci să-l distrezi; 

 c) Îi dai dreptate, considerând , asemenea lui, că celălalt coleg s-a dat în spectacol; 

 d) Îi spui că ţi s-a întâmplat şi ţie ceva asemănător şi că te-ai simţit la fel de furios, 

dar după aceea ţi-ai dat seama că cel vinovat pute la rândul său să cadă şi să-şi spargă capul. 

 7. Tu şi prietenul tău cel mai  bun vă certaţi şi aproape aţi ajuns la bătaie. Care este 

cel mai bun lucru de făcut? 

 a) Faceţi o pauză de 20 de minute şi apoi începeţi să discutaţi din nou; 

 b) Te opreşti din ceartă şi taci; 

 c) Spui că-ţi pare rău şi-i spui şi prietenului tău să-şi ceară scuze; 

 d) Vă opriţi puţin pentru a vă linişti şi apoi fiecare pe rând spune ceea ce gândeşte 

despre problemă. 

 8. La sfârşit de an şcolar se organizează o serbare. Închipuie-ţi că tu eşti 

conducătorul unui grup de elevi şi vreţi să compuneţi o scenă hazlie. Ce faci? 

 a) Îţi faci un orar şi îţi acorzi un timp pentru fiecare amănunt; 

 b) Propui să vă întâlniţi după ore şi să vă cunoaşteţi mai bine; 

 c) Îi ceri separat fiecărui copil să vină cu idei; 

 d) Vă strângeţi toţi în grup şi tu îi încurajezi pe ceilalţi să propună diverse variante. 
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 9. Imaginează-ţi că ai un frate de 3 ani care întotdeauna a fost foarte timid şi puţin 

înfricoşat de locurile şi oamenii străini. Ce atitudine ai faţă de el? 

 a) Accepţi că are un comportament timid şi cauţi să-l protejezi de situaţii care pot 

să-l tulbure; 

 b) Îl prezinţi unui medic cerându-i sfat; 

 c) Îl duci cu bună ştiinţă în faţa oamenilor şi în locuri necunoscute astfel încât să-şi 

poată înfrânge frica; 

 d) Faci cu el o serie de jocuri şi competiţii uşor de realizat care îl vor învăţa că poate 

intra în legătură cu oamenii şi poate intra prin locuri noi. 

 10. Imaginează-ţi că-ţi place foarte mult desenul. Începi să te pregăteşti pentru a 

desena în timpul tău liber. Cum faci? 

 a) Te limitezi să desenezi doar o oră pe zi; 

 b) Alegi subiecte de desen mai grele care să-ţi stimuleze imaginaţia; 

 c) Desenezi doar când ai chef; 

 d) Alegi subiecte de desenat pe care le ştii să le faci. 

 Modul de notare și de interpretare a răspunsurilor: 

 

Nr. itemurilor 

(întrebărilor) 

Notarea răspunsurilor Nr. itemurilor 

(întrebărilor) 

Notarea răspunsurilor 

1 a, b, c 20 puncte 6 b, c 5 puncte 

d 20 puncte 

2 b 20 puncte 7 a 20 puncte 

3 a 20 puncte 8 b 20 puncte 

4 c 20 puncte 9 

 

b 5 puncte 

d 20 puncte 

5 c 20 puncte 10 b 20 puncte 

 

 Se adună punctajele la cele 10 răspunsuri. 

 Semnificaţia sensului global este: 

- la 100: sub medie, 

-100-150: mediu, 

- peste 150: peste medie, 

- 200: excepţional. 

 

 

REPERE ISTORICE ALE EDUCAȚIEI SPECIALE ÎN ROMÂNIA 

Profesor învățământ primar Buzduga Alina-Maria 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

„În livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu, [...] 

toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în școli 

minți mai agere sau mai încete? De ce nu le-am ajuta? Pierdem timp, dar câștigăm 

satisfacție și respect.”  Comenius 

 Revoluția din 1989 a adus schimbări în domeniul protecţiei copilului şi a persoanelor 

cu dizabilităţi din România. Accentul a început să se pună pe descentralizare, respectiv pe 

responsabilitatea colectivităţii locale de a asigura copiilor în situaţie de risc protecţie şi 

asistenţă. Apoi, s-a început dezinstituţionalizarea şi sprijinirea familiei pentru a avea grijă 
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de copii. În plus, criteriul recuperabilităţii a fost eliminat, astfel încât să poată fi respectat 

dreptul la educaţie al oricărui copil.  

Între anii 1992 – 1999, încadrarea în grad de handicap a copiilor a revenit comisiilor 

de diagnostic şi triaj. Acestea funcţionau pe lângă direcţiile sanitare judeţene (legea 

53/1992). Prin Ordinul 153/1999, aceste comisii au fost preluate de comisiile de expertiză 

medicală a copiilor cu handicap, care erau compuse dintr-un medic pediatru, un medic de 

psihiatrie infantilă, un psiholog, angajaţi ai Direcţiilor de Sănătate Publică.  

 Legea învăţământului din 1995 a adus o serie de schimbări importante: înfiinţarea 

comisiilor de expertiză în subordinea ISJ-urilor, cu rol de a stabili tipul şi gradul 

handicapului copilului (art. 43), precum şi diversificarea formelor de şcolarizare pentru 

copiii cu deficienţe (art. 41). În perioada 1995 – 2001, comisia de expertiză complexă a 

inspectoratului şcolar a funcţionat în paralel cu cea de diagnostic şi triaj, care a fost apoi 

transformată în cea de expertiză medicală a copiilor cu handicap. Pentru a exista un singur 

for tutelar care să ia hotărâri privind copiii aflaţi în dificultate, atribuţiile acestor comisii au 

fost preluate de către comisia de protecţia copilului (CPC), prin intermediul serviciului de 

evaluare complexă (SEC). Conform Hotărârii nr. 1205/2001, rolul acestui serviciu este de 

identificare, evaluare şi monitorizare a copiilor cu deficienţe şi dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socioşcolară, de orientare şcolară a lor, precum şi de verificare a îndeplinirii 

condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap (art. 21). Înainte exista 

această comisie care era subordonată ISJ şi care realiza numai evaluarea şi orientarea spre 

învăţământul specialşi, separat, era o comisie medicală care încadra copiii în grad de 

handicap. Serviciul acesta s-a înfiinţat tocmai pentru a le uni pe toate trei şi a se realiza o 

evaluare complexă şi din punct de vedere medical, educaţional şi social (interviu cu 

specialist SEC). În anul 2003, se remarcă publicarea în monitorul oficial al „Ghidului 

metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap” 

întocmit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, instrument care furnizează principiile 

directoare ale evaluării copiilor cu dizabilităţi. Conform acestui ghid, evaluarea este văzută 

ca un act de mare responsabilitate, iar scopul ei este atât de constatare a dizabilităţii, cât şi 

de identificare a potenţialul de dezvoltare şi învăţare, care va sta la baza propunerii de 

programe de stimulare şi dezvoltare a ariilor afectate, precum şi de orientare a copiilor către 

serviciile adecvate (Ordinul 18/3989/ 416/142/2003).  

Conceptul de CES a fost încorporat în terminologia UNESCO în anii ’90 ca un 

corolar al orientării accentuate a educaţiei speciale spre copil şi comunitate. De asemenea, 

el a fost preluat de Legea învăţământului din România şi de Regulamentul învăţământului 

special. Expresia CES desemnează acele cerinţe/nevoi specifice faţă de educaţie - derivate 

sau nu dintr-o deficienţă - care sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale 

ale educaţiei. Lor li se adaugă şi unii copii ocrotiţi în instituţii rezidenţiale, copii din 

învăţământul obişnuit care prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau adaptare şcolară. 

În noua Lege a învăţământului nr. 1/2011 se prevede o schimbare, respectiv ca evaluarea, 

orientarea şcolară şi profesională a copiilor şi tinerilor cu CES să revină Centrelor Judeţene 

de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE), iar stabilirea gradului de deficienţă al 

elevilor cu CES să se realizeze de către aceste centre, în colaborare cu CPC. 

Istoria şcolilor speciale este asemănătoare cu cea din ţările occidentale. În 1831 a 

fost deschisă pentru prima oară o şcoală de surzi la Focşani, moment în care se abordează 

problema educării copiilor cu deficenţe de căror soartă se îngrijeau mănăstirile. Ulterior 

acestei iniţiative, înfiinţarea şcolilor speciale ia amploare: Şcoala pentru copii orbi de la Cluj-

Napoca (1900)  şi Şcoala pentru deficienţi mintal de la Cluj-Napoca (1918), cu atingerea 
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punctului culminat în perioada interbelică, când se deschid secţii pentru educarea 

defectologilor în cadrul Universităţii din Bucureşti. În anii ̀ 60 are loc o creştere a preocupării 

pentru educaţia copiilor cu deficienţe crescând şi numărul instituţiilor destinate lor. 

 Legislaţia din România prevedea conform legii din 1924 şi celei din 1979 înfiinţarea 

de instituţii speciale cu durată de 8 ani pentru copii orbi, surdo-muţi şi debili mintali fără a 

se face referiri la modul în care copii erau retribuiţi în aceste instituţii, iar orientarea către o 

şcoală specială a fost reglementată printr-o lege abia 1970, în care se stipula că o comisie 

formată din reprezentanţi ai învăţământului, sănătăţii, asistenţei sociale, poliţiei şi 

inspectoratelor teritoriale pentru handicapaţi avea datoria de a evalua abilităţile elevilor şi 

trimiterea în una din instituţiile din cele două ramuri ale învăţământului. Până în 1990 şi 

chiar anii premergători noii legi a învăţământului din 1995, educaţia copiilor cu deficienţe 

era asigurată prin reţeaua de învăţământ special,  iar condiţia esenţială era „calitatea” de a fi 

recuperabil (educabil) sau irecuperabil (needucabil). Pentru copiii consideraţi irecuperabili 

nu exista nicio posibilitate de a beneficia de educaţie, iar cei parţial recuperabili aveau parte 

de educaţie în cadrul instituţiilor în care erau repartizaţi. După căderea regimului comunist 

au urmat o serie de măsuri legislative sociale şi educaţionale: 

Temă centrală în domeniul educaţiei, copiii „diferiți” au devenit vizibili în începînd 

cu anul 1980. Zece ani mai târziu, Consiliul Europei a lansat sloganul „Toţi diferiţi, toţi 

egali!” și a derulat o campanie sub semnul dialogului, al comunicării, al acceptării unei 

campanii obiective centrate pe lupta împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi 

intoleranţei. Astăzi se vorbeşte frecvent despre personalizarea educaţiei, ca demers de 

valorificare a diferenţei, a caracteristicilor individuale prin sprijin specific şi promovare a 

individualităţii în contextul comunităţii.Şcolile deschise, prietenoase, în care se urmăreşte 

flexibilizarea curriculumului, calitateaînvăţării, evaluarea permanentă şi parteneriatul 

educaţional sunt şcoli incluzive. „Şcoala trebuie să includă toţi copiii, şi pe cei provenind 

din cadrul minorităţilor lingvistice, etnice, culturale, copiidin grupuri îndepărtate sau 

nomade, copii ai străzii sau care lucrează, copiicu deficienţe sau talentaţi” (Forumul 

Mondial pentru Educaţie, Dakar, 2000) 

Bibliografie:  

• Gherguț Alois, Educația Incluzivă și Pedagogia diversității, Editura Polirom, 2016; 

• https://www.unicef.ro/publicatii/situatia-copiilor-cu-cerinte-educative-speciale-

inclusi-in-invatamantul-de-masa/. 

 

 

ASPECTE ȘI PROVOCĂRI PENTRU ÎNVĂȚAREA ONLINE ÎN GRĂDINIȚĂ 

Profesor învățământ preșcolar Chirică Raluca-Iuliana 

Școala Gimnazială Asău 

 

În societatea  contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi 

învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o 

permanență inovaţie şi creaţie în activitatea didactică. 

Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea 

competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar 

şi de a găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în 

învăţământ. 

Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie 

axată pe valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, 

fundamentale din punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

https://www.unicef.ro/publicatii/situatia-copiilor-cu-cerinte-educative-speciale-inclusi-in-invatamantul-de-masa/
https://www.unicef.ro/publicatii/situatia-copiilor-cu-cerinte-educative-speciale-inclusi-in-invatamantul-de-masa/
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Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat 

de programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, 

ceea ce reprezintă o necesitate evidentă. 

 Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea 

scopurilor didactice şi idealurilor educaţionale. 

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, 

ci pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine 

funcţia sa didactică fundamentală. Programul de calculator poate deveni un suport important 

pentru o predare eficientă. 

Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul, de a folosi internetul este benefică 

elevilor,atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic,prin 

relaţionarea cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea. 

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determina  de asemenea o dezvoltare 

optimă din punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual. 

Este foarte important ca în formarea unui stil de viaţă sănătos pentru şcolari și 

preșcolari să se pună accent pe: 

      - autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 

     -  comunicare şi relaţionare interpersonală; 

     - controlul stresului; 

     - dezvoltarea carierei profesionale; 

      - prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; 

      - prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă.  

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acela că profesorii joacă în 

continuare cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui 

meseria profesorului, dar se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea 

experienței atât pentru profesor, cât și pentru cursant. Decizia de a preda online poate 

încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl au asupra propriei cariere și să-și pună 

mintea în repaus. Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit 

profesorilor să salveze informația cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se 

conectează. Acest tip de organizare automată permite profesorului să-și concentreze timpul 

asupra aspectelor muncii care necesită mai multă atenție, precum planificarea lecțiilor și 

comunicarea cu elevii/studenții lor. Unele platforme ajută chiar la notarea activității 

studentului - acesta este un beneficiu evident și extrem de eficient.Şcoala online a apărut 

neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi către noile tehnologii la un 

alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic, legislativ, economic. 

Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip de învățământ necesită o implicare 

activă a tuturor factorilor educaționali, pentru valorificarea eficientă şi raţională a tuturor 

resurselor. 

În învățămîntul preșcolar,educatoarea a comunicat, pe grupul de WhatsApp, 

Messenger sau canalul prestabilit cu părinții orarul și modul de derulare a activităților. Ȋn 

ceea ce privește orarul, acesta a fost stabilit de comun acord cu părinții, în funcție și de 

disponibilitatea acestora și particularitățile de vârstă ale copiilor, ţinând cont de schema orară 

şi planificarea calendaristică pe discipline. Părintele a pregătit copilul pentru acest program 

și a sprijinit profesorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Unii copii au 

acces la internet de pe calculator, laptop, tabletă sau telefon inteligent, pentru a putea 

participa online. Ȋn cazurile în care nu au acces la internet, nu au acasă echipamentul necesar 

pentru a se putea conecta şi alte cazuri speciale, s-au conceput fișe și am mers la domiciliul 

fiecăruia și am împărțit caietele speciale. La grădiniță sunt utilizate, pe lângă fişele de lucru, 
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filmuleţe şi jocuri interactive care să necesite prezenţa copilului pentru un timp scurt în faţa 

ecranului. 

În timpul activităților online părinții, copii și profesorii au întâmpinat și situații 

problemă: 

- copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală; 

- dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale 

pentruelevi,părinţi,professor; 

- lipsa conexiunii la internet; 

- slaba funcţionare a aplicaţiilor sau pierderea conexiunii; 

- nemulţumirea privind utilizarea platformelor online; 

- părinții merg la serviciu și cei mici nu reușesc să se descurce singuri; 

- lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studio; 

- lipsa disciplinei la ore - cadrul didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute 

între ei; copilul nu mai dă randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă; 

- refuzul categoric al copilului mic de a lucre. 

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. 

Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care 

le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă 

din punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere. 

Obiectivul principal este promovarea unor abordări inovative şi creative în diferite 

domenii de activitate. 

Bibliografie: 

1. Ionescu M., Radu I. – „Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001; 

2. Alois Gherguţ - „Management general şi strategic în educaţie”, Ed. Polirom, Iaşi, 

2007; 

3. I..Cerghit – „Sisteme de instruire alternative”, Aramis, București, 2002. 

 

ÎNVĂŢAREA CREATIVĂ 

Profesor învățământ primar Ciotloș Simona-Elena 

Școala Gimnazială Palanca  

 

 Învăţarea creativă este un tip de învăţare care aduce în câmpul analizei alte 

mecanisme pe care le implica procesul învăţării. Caracteristica principală a acestui tip de 

învăţare este sprijinul pe funcţia imaginativă, definitor fiind şi faptul că aceasta se exprimă 

printr-un comportament creator. Plecând de la definiţia învăţării ca fiind o modificare de 

comportament (P. P. Neveanu, 1987) şi ajungând la trăsătura definitorie a creativităţii – 

originalitatea, se poate accepta, într-o primă afirmaţie, caracterul original al 

comportamentului în cadrul acestui tip de învatare. În condiţiile descrise de revoluţia 

ştiinţifico–tehnică şi artistică, învaţarea creativă reprezintă un ideal educaţional dezirabil  

aşteptându-se ca acest tip de învăţare să ofere un nou principiu educativ pentru conduita 

umană. 

 Rămânând în limitele acestei descrieri unii cercetători au afirmat că învăţarea 

creatoare (idem) se întâlneşte în toate situaţiile care se subsumează strategiei generale a 

rezolvării de probleme. Utilizarea celor învăţate în noi contexte ridică întotdeauna anumite 

obstacole care urmează să fie depăşite. Rezolvarea de probleme este uzual definită ca 

formulare de noi răspunsuri, mergând de la simpla aplicare a unor reguli învaţate la 

crearea soluţiei (A. Wolfolk, apud I., Nicola, 1994, p. 39). Această afirmaţie evidenţiază 
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faptul că gradul de implicare creatoare este diferit de la aplicarea unor reguli la o situaţie 

analologică şi până la descoperirea şi crearea unei soluţii noi pentru o problemă dată. 

 Învăţarea creatoare presupune deci descoperirea unei soluţii originale pentru 

rezolvarea situaţiilor problematice, intervenind atunci când simpla aplicare a unor raspunsuri 

automatizate sau algoritmi nu este suficientă pentru descoperirea soluţiei. 

 Mecanismul intern aplicat în acest proces este prea puţin cunoscut. Intervine de cele 

mai multe ori operaţia de combinare într-o structură nouă a regulilor învăţate anterior. 

R.Gagne (1976) susţine că prin acest acest proces de combinare a vechilor reguli în altele 

noi omul rezolva probleme noi pentru el şi işi formează astfel mai multe capacităţi noi. 

Învăţarea creativă constitue astfel tipul superior de învăţare, ultimul în ierarhia propusă de 

acesta. 

 Specificul învăţării creative este inţeles de P. Popescu Neveanu (1978) ca o 

apropiere maximală de modelul cunoaşterii active, prin explorare, ipoteză, deducţie, punere 

şi rezolvare de probleme, dar şi de realizare practică a unor proiecte transformative. Factorul 

care generează şi întreţine acest fapt, este existenţa unui fond motivaţional, stimulat din 

exterior sau autostimulat dar şi existenţa unui complex atitudinal specific şi nespecific. 

  Soluţia creatoare, originală poate fi şi rezultatul unui transfer, a deschiderii pe care 

o ofera un principiu, sau o idee relevantă pentru un ansamblu nou de situaţii, şi nu numai 

rezultatul unor combinări de reguli învăţate. Înţelegem astfel faptul, că asemenea strategii, 

ale comportamentului creator nu pot fi predate în mod organizat deoarece prin specificul lor 

se opun schematizării şi algoritmizării. După cum am menţionat găsirea soluţiei coincide cu 

etapa iluminării care diferă de la subiect la subiect, comun fiind faptul ca aceasta apare în 

mod spontan ca o străfulgerare aruncând o rază de lumină asupra soluţiei. 

 Educarea creativităţii gândirii la elevi a devenit o preocupare majoră a şcolii la nivel 

mondial. Asta nu înseamnă  a crea creatori în sensul restrans al conceptului, ale caror produse 

să fie originale, cu valoare pentru societate. În procesul de învăţământ se doreşte formarea 

şi cultivarea unor capacităţi de cunoaştere care devin fundamente ale procesului creator real, 

manifestat atunci cand tinerii vor deveni la rândul lor făuritori de bunuri materiale şi 

spirituale. 

 Dezvoltarea creativităţii solicită  intervenţii radicale în însăşi metodologia activităţii 

de învăţare, crearea unei atmosfere propice participării efective a elevilor la procesul 

învăţarii, care să elibereze copiii de o anumită stare tensională. Este de asemenea necesară o 

atmosferă care să favorizeze comunicarea, cooperarea, colaborarea, formularea de întrebări 

de către elevi. Răspunzând la propriile întrebări elevul este motivat şi constient de propria 

sa putere, aceasta având ca efect creşterea încrederii în sine şi respectiv abordarea cu 

încredere a sarcinilor dificile. Chiar şi copiii cu tendinţa spre pasivitate, neobişnuiţi cu 

efortul intelectual, în aceste condiţii, îşi eliberează treptat energiile latente prin dorinţa de 

autoafirmare. 

 Este demonstrat faptul că dezvoltarea creativităţii presupune existenţa unor  anumite 

însuşiri motivaţianale şi de  caracter care pot fi formate şi cultivate, prin toate activităţile 

educative, începând chiar de la clasa pregătitoare. Pentru aceasta, nu e nevoie de anumite 

metode speciale utilizate în acest scop, ci de folosirea metodelor cunoscute într-o manieră 

care să antreneze elevii în acvtivitatea de învăţare, în însuşi procesul descoperirii noilor 

cunoştinţe, şi mai ales al aplicării creatoare în practică. 

 Fiecare act creativ începe cu întrebări, dar acestea trebuie să fie deschise, să aiba 

sens, să nu aibă răspunsuri predeterminate şi important sa fie întrebări care nu reclamă simpla 

expunere a faptelor. Se recomandă folosirea întrebărilor operaţionale, care provoacă la noi 

căutări, dezvoltând astfel curiozitatea. 
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 Instaurarea unui climat favorabil, bazat pe o tonalitate afectivă pozitivă, de exigenţă 

şi înţelegere, de responsabilitate, reprezintă o condiţie principală pentru stimularea 

potenţialului creativ. La fel de important este şi stimularea efortului personal al copilului şi 

stimularea tendinţei acestuia de a-şi aduce o contribuţie personală, de a fi original, inventiv, 

creator. 

 Gh. Dumitriu și C. Dumitriu (2004) concluzionează că învăţarea creativă, ce implică 

un anumit stil cognitiv, se bazează pe o stransă şi specifică îmbinare a acţiunii intelectuale 

cu dinamica afectivă. Cercetarile efectuate de P. Popescu Neveanu (1972) asupra factorilor 

creativităţii au relevat importanţa condiţiilor psiho-sociale ale învăţării creative, care 

presupune restructurarea relaţiilor dintre elev şi profesor, acest fapt fiind mai important decat 

nivelul de dezvoltare intelectuală. 

 Aceeaşi autori opinează că pentru  realizarea unei învăţări cognive şi creative este 

necesar ca profesorul să valorifice influenţa favorabilă a factorilor de personalitate, a 

condiţiilor psihosociale si socio-educaționale in activitatea școlară. Cunoașterea  in 

profunzime a sarcinii didactice, a personalităţii elevilor, a interacţiunilor din grup, a 

climatului psihosocial, a contextului activităţii şcolare şi influenţei acestora asupra 

performanţei învăţării, reprezintă mărturii ale competenţei profesionale a cadrului didactic. 

 

 

IMPORTANȚA MIJLOACELOR AUDIO-VIZUALE ÎN 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Profesor învățământ primar Ciuche Roxana-Elena 

Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș 

 

Pentru a ajunge la un nivel maxim în proiectarea şi realizarea unei activităţi 

educaţionale, se pune accent pe felul cum se decurge aceasta şi implică probleme 

organizatorice, procedurale şi materiale. Astfel apare termenul de „tehnologie didactică” 

care acceptă două păreri, puncte de vedere; prima se referă la ansamblul mijloacelor audio 

şi vizuale ce se utilizează în practica școlară, iar al doilea se referă la totalitatea metodelor, 

mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de  predăre -învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă 

corelare cu obiectivele pedagogice, conţinuturile transmise, modalități de realizare a 

educației şi forme de evaluare. 

Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda 

didactică.Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă 

„drum spre”. Metodele educaționale pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul 

cărora, elevii, în mod independent sau sub coordonarea cadrului didactic, îşi însuşesc 

cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume 

şi viaţă”. 

 Realizarea obiectivelor procesului de învățământ impune ca util, în diferite faze ale 

învățării, intuirea obiectivelor, proceselor, fenomenelor realității, fie direct, fie prin 

intermediul unor substitute. Totodată, formarea unor priceperi și deprinderi solicit prezența 

unor suporturi materiale pentru exersarea acțiunilor didactice. Există, astfel, în sistemul 

educational, o diversitate de instrumente pedagogice numite mijloace de învățământ. 

Mijloacele de învățământ cuprind totalitatea resurselor materiale și tehnice utilizate în 

procesul instructive-educativ pentru atingerea obiectivelor finale ale activității didactice și 

anume, perceperea, înțelegerea, fixarea și onsolidarea cunoștințelor și abilităților practice. 
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 Eficiența și finalitatea activității didactice depinde de modul de concepere și 

organizare a sa. Acest obiectiv trebuie avut în vedere încă din faza de proiectare didactică 

care trebuie să cuprindă, pe lângă conținuturi, finalități și metode și mijloace de învățământ. 

Varietatea tot mai mare a mijloacelor de învățământ și complexitatea unora dintre ele au 

condus la conturarea unor preocupări teoretice și practice specifice și implicit folosirea unei 

terminologii adecvate în care noțiunea de tehnologie are o frecvență destul de ridicată. 

 Sintagme precum tehnologia învățământului, tehnologia instruirii, tehnologia 

procesului de învțățământ sunt fie restrictive prin conținutul lor fie au o sferă mult prea mare 

de cuprindere. Ca și conținut ele sunt aproape identice, din punct de vedere calitativ ele sunt 

însă interpretate diferit de o serie de autori. Sintagma tehnologia învățământului nu poate fi 

sinonimă cu tehnologia instruirii în măsura în care procesul de învățământ include nu doar 

predarea-învățarea, ci și evaluarea, formarea, procese în care intervin o serie de mijloace 

didactice. În această situație raportul este de la întreg la parte (Cojocariu, V.-M., 2002). 

Prin mijloace de învățământ înțelegem un ansamblu de instrumente, materiale, 

produse adaptate și selecționate în mod intenționat pentru a reuși atingerea finalităților 

procesului instructive-educativ (Cerghit, I., 1998). Sunt resurse materiale și tehnice care, 

prin funcțiile lor, conduc la realizarea scopurilor fundamentale ale acțiunii didactice, parte  

a „dispozitivului pedagogic”, ce ajută la desfăşurarea procesului de învăţământ. În ultimă 

instanţă, nu sunt altceva decât auxiliare care contribuie, însă, esenţial, la creşterea eficienţei 

actului de învăţare (Cojocariu, V.M., 2002). 

 În ultimii ani, primul mijloc modern care a apărut a fost calculatorul. Mulți nu l-au 

văzut cu ochi buni încă de la început, dar acesta s-a integrat foarte bine în sistemul 

mijloacelor didactice modern încât lipsa lui s-ar dovedi a fi foarte evidentă. Calculatorul 

poate fi folosit cu success la orice disciplină, în oricare moment al desfășurării unei lecții 

tocmai prin cee ace poate el să ofere, informații nenumărate însoțite de sunet și imagine cee 

ace pentru copil contează foarte mult. Dar totuși un calculator este însuflețit de softul pe care 

îl rulează. Programele educaționale au cunoscut o mare dezvoltare, de aceea pot fi folosite 

cu succes în orice situație didactică. Ele îl ajută pe elev să descopere noi informații, să le 

clasifice și să le folosească mai apoi cu succes. 

 Evaluarea elevilor se va putea face într-un mod rapid și eficient, cu ajutorul unor 

teste ce se vor complete cu ajutorul calculatorului, făcând în același timp economie de hârtie. 

Anumite lecții se pot desfășura în totalitate cu ajutorul calculatorului, lucrând pe grupe și 

dezvoltând astfel și competențe de lucru în echipă, de relaționare. Accesul la internet se pare 

că este mult mai ușor de efectuat, de aceea existența unor calculatoare legate la internet va 

fi un mijloc de informare atât pentru elev cât și pentru dascălil său. Elevului I se poate cere 

să caute informațiile necesare pentru a realiza un portofoliu sau să caute informații 

referitoare la lecțiile care se studiază. Internetul, de asemenea, poate furniza nu numai 

informații ci și comunicare. Un parteneriat între clase poate fi legat și la distanțe mai mari, 

putându-se comunica foarte ușor cu ajutorul e-mail-lui sau live cu ajutorul camerei web. Se 

pot schimba opinii, impresii, fotografii între parteneri într-un timp foarte scurt, practic 

instantaneu. Calculatorul intră, din ce în ce mai mult, în viața copiilor, le ocupă mai tot 

timpul liber, iar noi, adulții nu trebuie să intrăm în competiție cu el, ci trebuie să-i îndrumăm 

pe aceștia să îl folosească în învățare. Elevul este mai receptive la nou, la învățarea prin joc, 

iar noi, învățătorii putem să ne jucăm alături de ei și să folosim calculatorul în învățarea 

dirijată. Este necesar să regândim mijloacele educației în contextual actual, să profităm de 

beneficiul pe care îl oferă informatizarea. 
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 Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care 

preuspune adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin 

regândirea utilizării tehnologiei și implicit a funcționării organizației dar și restructurarea 

organizării, structurii și culturii școlii. Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat 

să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a 

interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicțiile din mediul 

virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educational 

și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea 

activitășilor didactice, exclusive prin mijloace modern de comunicare online, poate conduce 

la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

 Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor pentru că nimeni nu a fost pregătit 

pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se 

adapteze rapid și să transmit un mesaj important elevilor, învățarea continua dincolo de 

școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare. Se poate face 

progress, se pot încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 Situația nou generate, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o 

învățare de tip online, sincronă, care a fost initial abordată cu scepticism de către cei mai 

mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. În acest context, 

profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii de 

predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul online 

presupune o pregătire special, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, 

a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de 

predare, ci, mai ale, din perspectiva pregătirii resursei umane(profesori și elevi deopotrivă) 

pentru o astfel de experiență didactică. 

 Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire 

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

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

stabilitatea în procesul educațional. 
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BARIERE ÎN COMUNICARE ŞI ASPECTE PRIVIND EFICIENŢA 

COMUNICĂRII ÎN EDUCAŢIE 

Profesor învățământ primar Angela Ciupală 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Comunicarea este, rând pe rând, o (posibilă, necesară) interrelaţie umană, un cadru 

de acţiune şi reacţiune, până la a fi, în consecinţă, un instrument sui generis de cunoaştere, 

detransmitere şi de descoperire de cunoştinţe, în sens de informaţii; şi de instruire - în sens 

de edificare/de şlefuire a unei personalităţi. Privită ca artă, comunicarea presupune talent, 

maleabilitate şi implicare afectivă. Privită ca ştiinţă, comunicarea presupune o foarte bună 

stăpânire a teoriei comunicării, dar care poate fi îmbunătăţită doar prin practică, exerciţiu şi 

continuă observaţie. 
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Comunicarea umană poate avea diferite forme şi foloseşte stimuli,  semnale care 

aparţin  următoarelor categorii de limbaj: limbajul verbal - 7% respectiv, cuvintele; limbajul 

paraverbal - 38% respectiv, stimuli şi semnale transmise prin tonul şi volumul vocii, dar şi 

prin ritmul exprimării; limbajul nonverbal - 55% reprezentând stimuli şi semnale transmise 

prin fizioniomie, mimică, gestică, postură, etc.  

În procesul de comunicare pot interveni o multitudine de bariere care îl fac să 

devină dificil, uneori degenerând în conflicte. Barierele sunt obstacole ce se interpun în calea 

realizării unei comunicări eficiente. Acestea pot produce efecte nedorite sau pot crea chiar 

blocaje în procesul comunicării. Derularea procesului de comunicare dintre emiţător (E) şi 

receptor (R) poate fi obstrucţionată sau doar perturbată de o serie de factori care se interpun 

între semnificaţia intenţionată şi cea percepută. Aceşti factori sunt legaţi de oricare din 

componentele comunicării (emiţător, mesaj, canal, receptor) sau de interacţiunea lor. 

Cercetările care au avut ca obiectiv identificarea barierelor în comunicare au clasificat 

disfuncţiile comunicaţionale după componentele schemei comunicării şi anume: bariere care 

ţin de emiţător, bariere care ţin de elev, probleme de comunicare datorate mesajului şi bariere 

legate de sistemul de codare sau de transmitere al mesajelor sau caracteristicile mediului în 

care se produce comunicarea (Pânişoară, 2003, Cucoş, 1996). 

Bariere de limbaj:  

➢ exprimarea lipsită de fluenţă şi coerenţă; stângăcii în exprimare;  

➢ sensul dat cuvintelor în decodificarea mesajului verbal – un cuvânt rostit într-un 

context dat poate avea sensuri diferite pentru participanţii la procesul de comunicare;  

➢ semnificaţiile diferite atribuite cuvintelor (persoane care provin din medii culturale 

cu valori, obiceiuri, simboluri diferite atribuie – pe fondul diferenţelor culturale – atribuie 

semnificaţii diferite elementelor de limbaj, îndeosebi celor nonverbale);  

➢ jargonul profesional;   

➢ nivelul de pregătire şi experienţa interlocutorilor – persoanele cu statut mai ridicat 

au tendinţa de a se exprima într-un mod mai sofisticat, greu de înţeles pentru persoane cu un 

nivel de şcolarizare scăzut;  

➢ dispoziţia afectivă – starea emoţională a receptorului poate deforma ceea ce acesta 

aude;  

➢ deficienţe ale aparatului fono-articulator;  

➢ utilizarea unor cuvinte sau expresii confuze.  

De asemenea, o serie de obişnuinţe verbale blochează comunicarea: ameninţările; 

ordinele; dirijarea; critica; tăinuirea informaţiilor cheie; refuzul de a accepta problema; 

diagnosticarea motivelor sau cauzelor; convingerea prin apel la logică; interogarea; lauda în 

scopul manipulării; sfatul necerut; schimbarea subiectului comunicării.  

Comunicarea didactică beneficiază din plin de atuurile pe care particularităţile clasei 

şcolare le oferă: grup organizat, niveluri intelective, atitudinale şi de interese aproximativ 

egale, monitorizare permanentă din partea unor persoane autorizate şi competente. Având în 

vedere aceste aspecte, comunicarea didactică ar trebui să fie una dintre formele cele mai 

performante ale comunicării. În practica educaţională, s-a constatat de nenumărate ori că în 

planul relaţiei educaţionale apar destule obstacole. Observaţia curentă şi simţul comun ne 

atrag atenţia că barierele care stau în faţa oricărei comunicări şi, deci, şi a comunicării 

didactice sunt de o mare diversitate: nu putem comunica cu un elev pentru că este obosit şi 

bolnav, pentru că are dificultăţi de concentrare, pentru că are un vocabular sărac, pentru că 

este marginalizat de colegi, pentru că se crede persecutat de profesor etc. O încercare de 

sistematizare a blocajelor comunicării didactice trebuie să ia în consideraţie elementele 

structurale ale comunicării didactice. Orice disonanţă în raport cu funcţionarea normală în 
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cazul fiecăruia dintre aceste elemente poate constitui un obstacol în calea realizării unei 

comunicări didactice cât mai eficiente. Am putea propune drept criteriu de sistematizare a 

blocajelor comunicării didactice natura elementului structural afectat într-o relaţie de 

comunicare. 

Orice individ care comunică este direct implicat în situaţia de comunicare, 

angajându-se în ea cu toată personalitatea sa şi cu propriul sistem de nevoi care-i determină 

motivaţiile. E firesc să ne gândim că atât elementele de personalitate ale profesorului, cât şi 

cele ale elevului sunt factori psihologici care îşi pun amprenta asupra relaţiei de comunicare 

dintre cei doi actori. Este interesant să urmărim modul în care pot interveni factorii 

psihologici, îndeosebi factorii de personalitate, în perturbarea comunicării profesor-elev. 

Profesorul exprimă în relaţia de comunicare cu elevul modul său de a fi, atitudinile şi 

interesele sale, obişnuinţele şi stereotipurile, gradul de deschidere către partener, încărcătura 

afectivă, umorul, agreabilitatea etc. Calitatea relaţiei are de suferit dacă profesorul prezintă 

trăsături de personalitate negative. Trăsături precum superficialitatea, narcisismul, 

agresivitatea (verbală, gestuală), cinismul, încăpăţânarea, apatia, indiferenţa, rigiditatea, 

autoritarismul pot determina distorsiuni ale mesajului şi pot conduce chiar la blocarea 

comunicării.  

Pentru îmbunătăţirea comunicării didactice, profesorii trebuie să respecte anumite 

cerinţe, reguli, cum ar fi: vorbirea corectă, deschisă, directă (care înlătură distorsiunea 

mesajelor); încurajarea feedbackului din partea elevilor; ascultarea atentă, răbdătoare şi 

încurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor; folosirea mai multor forme de 

comunicare didactică pentru acelaşi tip de mesaje (orală şi vizuală în acelaşi timp); repetarea 

mesajelor mai complexe.  

Profesorul foloseşte comunicarea (individuală şi în grup) pentru a analiza şi 

soluţiona diferite probleme specifice categoriei de vârstă a elevilor. El trebuie să ştie să 

conducă dezbaterile, să-i asculte pe elevi cu atenţie, cu respect, să-i încurajeze în rezolvarea 

problemelor discutate. Când trebuie să le comunice unor elevi anumite decizii, profesorii 

vor face acest lucru după o pregătire a celor vizaţi cu tact pedagogic, explicând şi 

argumentând decizia, pentru ca aceasta să fie înţeleasă, deci să aibă valoare educativă. 

Literatura de specialitate (Shaunessy, 2009; Cooper, 1997; Kearney, 1985; Bruschke, 1991) 

abundă în cercetări care pun în centrul capacităţilor comunicaţionale ale profesorilor 

abilitatea de a transmite mesaje clare, de a asculta, de a da feedback. Yuksel-Sahin (2008) 

scoate în evidenţă empatia, ascultarea activă, feedbackul şi autodezvăluirea ca atribute ale 

unei comunicări eficiente în context educaţional, prin creşterea gradului de satisfacţie legată 

de relaţia elev-profesor, a sentimentului de încredere şi a motivaţiei şcolare. Umorul 

profesorului este una din trăsăturile evidenţiate de literatură (Waldeck, 2001; Marilyn, 1992) 

ca potenţând actul didactic. Alături de acestea se numără capacitatea de motivare pozitivă a 

elevilor, capacitatea de organizare a clasei, înţelegerea elevului şi limbajul non-verbal. 

Keinsasser (1996) pune accent pe comunicarea pozitivă cu elevul, parafrazarea cuvintelor 

elevului, manifestarea interesului faţă de preocupările acestuia, modelarea 

comportamentului, utilizarea metodelor variate de predare şi având în vedere în principal 

controlul clasei, strategii dublate de limbaj non-verbal adecvat situaţiei. 

Comunicarea elev-profesor şi abilităţile de comunicare ale profesorului par a fi 

concepte cheieîn atingerea obiectivelor actului educaţional. Studii recente (Bipuss, 2003, 

Arlsan, 2010, Yamu 2009, Karadoz, 2010, Farr, 2010) scot în evidenţă legătura între 

abilităţile comunicaţionale ale profesorului de eficienţa acestuia, precum şi faptul că aceste 

abilităţi s-ar putea să joace un rol mai important pentru educaţie decât pregătirea cadrului 

didactic, nivelul său de inteligenţă şi metodele de predare folosite. 
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ROLUL LIMBAJULUI NONVERBAL ÎN COMUNICARE 

Profesor învățământ primar Coman Irina-Ancuța 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

A fi comunicativ e confundat adesea cu legarea de relații, cu sociabilitatea, cu 

deschiderea către ceilalți. Acestea nu sunt echivalente, dar se întrepătrund și se completează. 

Comunicarea reprezintă cheia  relațiilor interumane. 

Albert Mehrabian, în urma studiilor realizate în 1967  a concluzionat că  din totalul 

mesajelor transmise în procesul de comunicare, aproximativ, 7% sunt  verbale (doar 

cuvinte), 38% sunt vocale (incluzându-se aici tonalitatea vocii, inflexiunea dar şi alte sunete 

guturale), iar 55% sunt mesaje non-verbale. Studiile sale au fost completate de profesorul 

Ray Birdwhistell care a făcut estimări similare în privinţa cantităţii informațiilor non-verbale 

transmise în timpul comunicării între oameni. După aprecierile sale, de-a lungul unei zile, o 

persoană obișnuită vorbeşte efectiv timp de zece sau de unsprezece minute, iar o propoziţie 

afirmă acesta durează în jur de două secunde şi jumătate.  

Allan Pease în lucrarea Limbajul trupului atrage atenția asupra unui fapt observat 

de toată lumea dar controlat de foarte puțini: „Dar, uimitor, omul este rareori conștient de 

faptul că mișcările și gesturile sale pot transmite o anumită poveste, în timp ce vocea sa 

poate spune cu totul altceva.” (Pease, A. 1995 p. 13) 

Comunicarea nonverbală este foarte importantă în plan social. De obicei afirmațiile 

noastre sunt influențate de numeroși factori ce pot determina o sincronizare mai mică sau 

mai mare între ceea ce spunem și ceea ce transmitem: teama de a nu jigni sau supăra duce 

adesea la rețineri, dorința de a fi plăcuți, de a duce la bun sfârșit o sarcină. Comunicarea 

nonverbală de cele mai multe ori completează, întărește mesajele verbale sau le nuanțează. 

De multe ori interlocutorul dă crezare în primul rând acestui tip de comunicare și abia apoi 

cuvintelor rostite. 

Un comunicator bun stăpânește bine ambele tipuri de comunicare, atât pe cea 

verbală cât și pe cea nonverbală. 

În activitatea didactică limbajul nonverbal permite cadrului didactic să asculte 

povestea din spatele cuvintelor, îl poate sprijini să deslușească personalitatea, credințele și 

atitudinea  interlocutorului. Adesea copiii nu au curajul de a spune ceea ce nu înțeleg, ce îi 

supără, dar urmărindu-i cu atenție poți completa povestea. Controlându-și cu atenție limbajul 

nonverbal, armonizându-l cu cel verbal,  poate câștiga încrederea celui din fața sa, fie el 

copil, părinte, cadru didactic, se poate face mai bine înțeles. 

Contactul vizual, distanța la care ne poziționăm față de interlocutor, expresia feței, 

zâmbetele  arată că participăm activ la conversație, că ne place sau ne displace ceea ce 

spunem,  sau auzim/receptăm.  

Jocurile de rol, de mimă și pantomimă pot oferi elevilor satisfacții multiple iar 

cadrului didactic îi permit să creeze o relație reușită cu elevii săi. Pot destinde atmosfera, pot 

oferi informații suplimentare, pot ajuta la creșterea socializării, chiar dacă nu se pune 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

64 

 

accentul pe cuvinte. Adesea copiii nu caută pe cineva să le ofere soluții miraculoase, ci pe 

cineva care să îi înțeleagă, să îi asculte.  Astăzi la un clik distanță elevul poate accesa 

informații, dar dezvoltarea comportamentelor și atitudinilor implică mai mult decât   oferirea 

de informații.                                                        

Ascultarea e o componentă esențială a procesului de comunicare. În timpul acesteia 

e foarte vizibil limbajul nonverbal. Dezinteresul, plictiseala sunt foarte vizibile de multe ori 

în timpul ascultării. Nu toate subiectele ne pot stârni interesul, dar ține de fiecare în parte să 

ofere interlocutorului respectul cuvenit, atenția de care are nevoie. În cazul elevilor de primar 

interesul se dezvoltă și se menține cu efort constant. Cu diplomație se pot evita discuțiile 

inutile și se pot structura informațiile cu adevărat importante.Folosită cu abilitate, tăcerea 

poate fi o strategie de încurajare la dialog. Unii oameni au nevoie de aceste momente de 

liniște,  pentru a își alege cuvintele, pentru a se convinge că vor fi ascultați, pentru a prinde 

curaj.  

Avem două urechi și o singură gură, tocmai pentru a asculta mai mult. Abilitatea de 

a asculta eficient, pentru a înțelege clar mesajul emis, este cheia construirii relațiilor și duce 

la succesul procesului de consiliere. 
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CONSECINȚELE VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR 

Profesor învățământ primar Constantinescu Mariana 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Cu cât cunoaștem mai multe despre consecințele violenței asupra copiilor, cu atât 

devine mai clară nevoia morală de a aborda această problemă. Atât pe termen lung cât și pe 

termen scurt, expunerea la violență în timpul copilăriei are consecințe exclusiv negative 

asupra sănătății fizice și mentale.  

Conform articolului 19 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, 

toți copii au dreptul de a fi protejați împotriva oricăror forme de violență. Întrucât acest drept 

fundamental este consacrat în dreptul internațional, organizațiile interguvernamentale 

trebuie să depună eforturi pentru a asigura o copilărie fără violență până la obținerea unei 

aplicări universale a acestui drept. 

Violența împotriva copiilor poate îmbrăca diferite forme: fizică, psihologică și 

sexuală. Consecințele experimentării violenței în copilărie are mai multe aspecte. Analizând 

cazul sărăciei și a violenței în copilărie, deși este clar că între acestea există realmente o 

conexiune, natura exactă dintre ele rămâne totuși necunoscută. Riscul de a experimenta o 

copilărie cu violență crește atunci când copiii provin din familii sărace, fapt ce crește la 

rândul lui riscul de a fi captiv în sărăcie în viața adultă: astfel, delimitarea cauzei de efectul 

propriu zis reprezintă o provocare. Mai mult decât atât, violența fizică poate produce atât 

daune psihologice cât și fizice deopotrivă. În mod similar, efectele violenței psihologice pot 

să se manifeste uneori și fizic. Cercetările ne arată că atunci când copiii experimentează o 
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anumită formă de violență li se asociază totodată un risc mai mare de a fi vulnerabili în fața 

altor forme de abuz.  

Este dificilă descifrarea consecințelor violenței din timpul copilăriei de alți factori 

care pot afecta negativ viața unei persoane (cum ar fi sărăcia sau dizabilitatea). În mod clar 

există interconexiuni între violență și defavorizare. Este totuși important să reamintim faptul 

că legătura cauzală dintre violență și consecințele ei nu implică inevitabilitatea. Deși violența 

din copilărie poate avea repercusiuni pe termen lung recuperarea este totuși posibilă. 

Consecințele violenței: 

• Moartea: Consecința potențială cea mai alarmantă a violenței fizice față de copii este 

moartea. Probabilitatea inducerii decesului unui copil prin violență fizică este deseori extrem 

de subestimată. Cercetarea sugerează și faptul că „intenția de a pedepsi” este un precursor 

comun în multe cazuri de omucideri în rândul copiilor. Acest lucru indică faptul că pedeapsa 

corporală este în mod inerent periculoasă și s-a demonstrat că are rezultate exclusiv negative, 

dintre care cea mai severă este moartea. 

• Vătămări corporale grave: Deși actele de violență asupra copiilor pot provoca decesul, 

este mult mai probabil ca acestea să provoace vătămări. Experimentarea unor leziuni în 

timpul copilăriei pot fi în mod particular periculoase întrucât procesul de dezvoltare fizică și 

cognitivă este în desfășurare. Leziunile cerebrale posttraumatice pot fi o cauză și o 

consecință a violenței. Pe de altă parte, copiii cu dizabilități sunt cei mai vulnerabili, și, prin 

urmare, sunt expuși unor riscuri mai mari de violență. Pe de altă parte, vătămările grave pot 

duce la risc crescut de dizabilități permanente. Au fost stabilite legături și între dizabilitate 

și probabilitatea de a fi născut într-o familie abuzivă în care riscurile de violență domestică 

sunt mai mari. 

• Boli fizice: Violența în copilărie pare să sporească susceptibilitatea pentru dobândirea unor 

boli grave în viața de adult (precum boli cronice cardiace, pulmonare sau hepatice, obezitate, 

tensiune arterială și nivel ridicat de colesterol). Pe termen scurt, violența împotriva copiilor 

mai mici este asociată cu o vulnerabilitate mai mare pentru astm, probleme gastrointestinale, 

cefalee și gripă. Stresul provocat de violență poate fi atât de acut încât poate inhiba 

funcționarea sistemelor imunitar și nervos.  

• Capacitate cognitivă: Dezvoltarea cognitivă a copiilor abuzați și neglijați poate fi afectată 

în mod sever. Incompetența lingvistică comparativă a copiilor abuzați este cel mai evidentă 

chiar din primii ani. „Recuperarea” într-o etapă ulterioară reprezintă o provocare 

semnificativă pentru mulți copii deoarece în anumite cazuri mult mai extreme, dezvoltarea 

cerebrală este împiedicată de lipsa de stimuli pozitivi.  

• SSPT: Sindromul stresului posttraumatic poate rezulta din experimentarea sau observarea 

unui anumit tip de violență extremă și/sau constantă în timpul copilăriei. Un studiu recent 

care examinează efectele observării violenței domestice de către copii a arătat că 56% din 

84 din copiii analizați îndeplineau criteriile diagnostice asociate cu SSPT. Un studiu olandez 

a confirmat, de asemenea, teoria polivictimizării prin demonstrarea faptului că până la 70% 

dintre copiii care au crescut în gospodării cu violență în care mamele sunt supuse abuzului 

experimentează și aceștia, în mod direct, violență. Violența fizică poate duce la o gamă 

variată de probleme de sănătate mentală, astfel încât ar fi o eroare foarte gravă să 

presupunem că violența fizică produce doar consecințe fizice. 

• Probleme de sănătate mentală: Deși violența psihologică și neglijarea emoțională pot fi 

mai dificil de depistat față de violența fizică, efectele acesteia pot fi la fel de subtile. Un 

studiu a descoperit că 80% dintre copiii a căror copilărie a fost umbrită de violență sufereau 

de cel puțin un tip de tulburare psihiatrică până la vârsta de 21 de ani.  Depresia, tulburările 
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de anxietate, tulburările de nutriție și suicidul sunt toate asociate cu violența psihologică în 

timpul anilor de formare din copilărie. 

• Socio-economice: Toate formele de violență împotriva copiilor au efecte socio-economice. 

Corelarea dintre absenteism și violență poate într-o oarecare măsură să explica de ce, în mod 

tipic vorbind, copiii cu un context violent au performanțe academice mai reduse. În schimb, 

acest aspect limitează gradul în care copiii victimizați sunt capabili să-și aducă contribuția 

în societatea în care trăiesc, și, astfel, prosperitatea și creșterea întregilor comunități sunt 

afectate de violență.  

• Comportamentale: Copiii abuzați prezintă un risc mai mare de alcoolism, abuz de substanțe 

toxice și de implicare în activități sexuale cu risc crescut în anii ce urmează episoadelor de 

violență. În plus, copiii care au experimentat violență sunt cu 25% mai predispuși să devină 

părinți în adolescență față de copiii care nu suferă de abuzuri. În privința întrebării dacă 

victimele sunt mai predispuse să devină la rândul lor agresori, dovezile empirice sunt mixte.  

Acestea sunt doar câteva posibile consecințe ale violenței asupra copiilor. Chiar și din 

această examinare sumară a efectelor violenței, este clar că repercusiunile negative sunt 

strâns interconectate. De exemplu, în cazul în care un copil suferă o vătămare gravă acesta 

prezintă imediat un risc mai mare de împiedicare a  dezvoltării cognitive, care la rândul său, 

face copilul mai vulnerabil la abuzuri. Prin urmare, o abordare holistică, care implică 

combaterea sărăciei, a discriminării și atitudinilor/obiceiurilor care permit ca violența față 

de copii să treacă neinvestigată, este absolut esențială pentru eliminarea violenței. 
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EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALĂ – A FI SAU A NU FI 

Profesor învățământ primar Fichioș Monica 

Școala Gimnazială Nr. 1 Oituz 

 

„Tehnologia este doar un instrument. În ceea ce privește aducerea copiilor împreună 

și motivarea lor pentru mediul online, profesorul va fi întotdeauna cel mai important.” (Bill 

Gates) 

 În anul 2020, niciun profesor nu-și mai poate permite să ignore tehnologia care a 

devenit prezentă în toate domeniile de activitate. Niciun profesor nu poate nega 

oportunitățile de învățare pe care le poate oferi tehnologia elevilor săi. Niciun profesor nu ar 

trebui să-și trimită elevii în lumea digitală fără a-i înzestra cu abilitățile de supraviețuire 

necesare. În contextul dinamicii actuale din spațiul educației și mai ales al procesului de 

învățământ, nevoile de (auto)cunoaștere și competență sunt tot mai complexe. Educația în 

mediul online a devenit un proces complex și dinamic care încearcă să se plieze cât mai bine 

pe nevoile de învățare ale generației actuale și viitoare. În acest fel, educația este forțată să 

se adapteze la un cadru în care spațiile și mediile de învățare se reinventează, se modifică 

rapid, aducând în față noi și noi provocări, încorporând teorii consacrate, dar și practici noi 

și flexibile. Tehnologia digitală a facilitat continuarea actului didactic la distanță. Cu toate 

acestea, o bună parte din activitățile de predare-învățare-evaluare nu se poate face la distanță, 

având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice.  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/child_...(link%20is%20external)
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/child_...(link%20is%20external)
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 Generațiile actuale de elevi, numite generații nativ digitale, par într-adevăr, să 

prefere mediile virtuale, urmărind conținuturile cu care rezonează, cele care le sunt atractive, 

accesibile, sistematizate. Rolul cadrului didactice rămâne însă vital în selectarea celor mai 

adecvate conținuturi, pentru că el ghidează formarea competențelor, oferă climatul 

emoțional și moral adecvat învățării, monitorizează procesul și îl redirecționează și ajustează 

atunci când consideră necesar. În general, profesorii care reușesc să fie eficienți în mediul 

online, sunt cei care se angajează într-o pedagogie activă, pozitivă, bazată pe atenția acordată 

nevoilor de învățare și a celor emoționale ale elevilor.  

 Realizarea educației în mediul online presupune provocări majore din partea 

profesorului pentru că motivația și angajarea elevilor în activitate și în rezolvarea sarcinilor 

necesită eforturi suplimentare, iar profesorul se vede în imposibilitatea de a controla mediul 

de învățare al elevului și factorii care ar distrage atenția și concentrarea elevului. În acest 

sens, eficientizarea procesului de învățare este dependentă de aspectul autoreglării învățării. 

Destul de dificil să vorbim despre autoreglare în învățare la vârsta școlară mică.  

 Eficacitatea instrumentelor online la care apelează profesorul depinde într-o mare 

măsură de capacitatea acestuia de a-l ghida și orienta pe elev în mediul virtual, dar și de a-l 

învăța să se autoregleze în învățare, prin stabilirea clară a obiectivelor, monitorizarea 

progresului, gestionarea emoțiilor. Capacitatea cadrului didactic de a construi un climat 

pozitiv de învățare are un impact major în a-i motiva pe elevi pentru a depune efort în 

învățare. Elementele care pot destabiliza motivația elevilor pentru învățarea online vizează 

faptul că aceștia nu mai pot fi determinați să învețe, deși declară că le place să învețe utilizând 

instrumente și resurse digitale; incapacitatea/imposibilitatea părinților de a acorda suportul 

necesar, absența feedbackului imediat și a monitorizării, multitudinea de aplicații și 

platforme la care trebuie să se conecteze. În general, mediul online limitează interacțiunile 

și paleta de emoții ce pot fi transpuse în acest mediu. Unul dintre marile dezavantaje ale 

învățământului online tocmai acesta este – proces de comunicare rece, distant, lipsit de 

empatie, cu sentimente de incertitudine și izolare, elevii căutând mai puțină susținere din 

partea colegilor și a profesorului. Activarea strategiilor de învățare autoreglată la vârsta 

școlară mică  constă  în oferirea de feedback permanent elevilor, pe tot parcursul învățării. 

Este binecunoscut faptul că feedbackul prompt și specific în procesul educațional derulat 

clasic, față în față, are șanse semnificative să ducă la rezultate mai bune și la angajare din 

partea elevului în propriul său proces de învățare. În actul de predare-învățare-evaluare 

derulat online, feedbackul nonverbal și paraverbal își pierde din intensitate (uneori este chiar 

inexistent); dar feedbackul verbal, constructiv și specific din partea cadrului didactic poate 

să stimuleze încrederea elevului în propriile sale capacități de învățare. În general, 

platformele educaționale permit feedback individualizat, fie scris, pentru fiecare exercițiu, 

fie verbal. Aceasta însemană un management al timpului foarte bine ghidat și proiectat din 

partea profesorului. De asemenea, școlarul mic nu are formate încă abilitățile de 

management eficient al resurselor proprii, al posibilităților de învățare. De aceea, rolul 

părintelui de partener al cadrului didactic se accentuează și devine indispensabil în contextul 

educației din mediul virtual.  

 Un alt aspect ce ține de activitatea didactică online care trebuie evidențiat în acest 

context este cel legat de relaționarea profesor-elev. Sprijinul pe care îl oferea, în mod clasic, 

profesorul elevului, în mediul online, este greu de dat. Chiar dacă profesorul își cunoaște 

foarte bine clasa, elevii, știe cine are nevoie de suport suplimentar, acest lucru s-ar putea 

realiza ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă 

interacțiunea personalizată cu un elev în contextul în care contactul nu este unul direct, față 

în față. Nu există un dialog autentic cu clasa, profesorul se află în imposibilitatea urmăririi 
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notițelor, schemelor realizate de elevi, iar pentru administrarea probelor de evaluare, trebuie 

să apeleze deseori la altă resursă digitală (ceea ce îngreunează și activitatea elevului). 

 Există însă și o serie de de avantaje ale educației online. Astfel, pot fi utilizate 

materiale video și audio care să contribuie la fixarea conținuturilor, la exemplificare și 

aplicare concretă. Aceste tipuri de materiale pot fi reluate dacă profesorul sau elevul 

consideră necesar acest lucru, în funcție de gradul de înțelegere/neînțelegere a materialului, 

de starea emoțională. Lecțiile pot deveni mai atractive din această perspectivă. De asemenea, 

accesul la resurse este unul facil, dacă profesorul pune la dispoziția elevilor materialele 

pentru a fi studiate, aprofundate. Totuși, fără un ghidaj sistematic, un control în ceea ce 

privește selectarea informațiilor din partea cadrului didactic, elevul poate să găsească dificilă 

selectarea conținuturilor. Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit 

profesorilor să salveze informația cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se 

conectează. Acest tip de organizare automată permite profesorului să-și concentreze timpul 

asupra aspectelor muncii care necesită mai multă atenție, precum planificarea lecțiilor și 

comunicarea cu elevii lor. Unele platforme ajută chiar la notarea activității elevului - acesta 

este un beneficiu evident și extrem de eficient, deoarece mulți profesori consideră că petrec 

o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate lăsa să se simtă epuizați după o zi 

de lecții. Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă 

în continuare cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui 

meseria profesorului, dar se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea 

experienței sale.  

 Sistemul de învățământ s-a reorientat către practici noi de comunicare și de 

colaborare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Avem 

de-a face cu moduri diferite de a fi și de a acționa. Clasele virtuale nu vor putea înlocui clasa 

reală niciodată. Ele pot fi complementare, dar niciodată alternative. 

Bibliografie: 
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PREȘCOLARITATEA - PERIOADA OPTIMĂ DE FORMARE A IMAGINII DE 

SINE 

Floria Ionela Aura 

Drd. Ups „Ion Creangă” Chișinău 

 

Rezumat: Un program educativ timpuriu, individualizat, are nevoie să se bazeze pe 

construcția personalității copilului. El proiectează în copil dimensiunile domeniilor de 

dezvoltare, cu grija față de ceea ce este identitatea fiecăruia. Pentru a construi o imagine de 

sine, trebuie sa pornim de la identitatea, valoarea si unicitatea fiecarui copil. 

Termeni-cheie: imaginea de sine, educația, educația timpurie, preșcolar, 

personalitate, 

Key terms: self-image, education, early education, pre-school, personality, 

Educația reprezintă o realitate psihosocială incomensurabilă, care include o 

multitudine de activități si acțiuni organizate, cu finalități pedagogice generale, specifice si 

concrete, dar și de influiențe spontane, incidentale si accidentale, cu efecte pedagogice 

http://researchandeducation.ro/2020/07/16/educatia-online-prieten-sau-dusman-al-invatarii-autoreglate.html
http://researchandeducation.ro/2020/07/16/educatia-online-prieten-sau-dusman-al-invatarii-autoreglate.html
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imprevizibile, difuze, continue și discontinue, directe și indirecte, provenite din toate 

direcțiile mediului natural si social, familial și local, național, internațional. (9, p. 85) 

Sprijinind interdependența, dobandirea capacității de decizie și asumarea 

responsabilităților, ne propunem sa facilităm construcția unei imagini de sine puternice, 

positive care sa determine increderea în fortele proprii și respectul de sine la copii. Odată cu 

dezvoltarea diferitelor componente ale personalității, copilul prescolar incepe să-și formeze 

și o imagine de sine, despre importanța sa în lume, despre nevoile si puterea sa, despre 

valoare pe care crede el ca o are. Această imagine poate deveni tot mai mult sprijin sau o 

piedică în procesul adaptării și învățării. 

Imaginea de sine este pentru fiecare o oglindă interioară prin care se vede și se 

identifică. Imaginea din oglindă depinde de acțiunile, de opiniile și de interacțiunile noastre 

și a celor din jur, începând cu mica copilărie. La vârste mici, copilul este multumit de tot 

ceea ce face, pentru că cel mai important pentru el este să stăpânească mediul și să-l poată 

schimba. Adulții din jurul lui dau semnificație gesturilor si rezultatelor activității lui. 

Ca să înțelegem copii trebuie să ne amintim că și noi am trecut prin această perioadă, 

numită copilărie. Am trecut prin momente dificile in perioada micii copilării, uneori am 

abordat problemele cu incredere sau uneori cu deznadejde. Această încredere vine din ceea 

ce știm ca putem si ceea ce suntem ca indivizi. 

Imaginea de sine se dezvoltă pe parcursul vieţii din experienţele pe care le are 

copilul cu celelalte persoane şi din acţiunile pe care le realizează şi la care participă. 

Experienţele din timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine. Astfel, 

succesele şi eşecurile din copilărie, precum şi modalităţile de reacţie a copilului la acestea, 

definesc imaginea pe care o are copilul despre el. Atitudinile părinţilor, ale profesorilor, 

colegilor, fraţilor (surorilor), prietenilor, rudelor, contribuie la crearea imaginii de sine a 

copilului. Starea de respect de sine este fluctuantă, uneori ai încredere în propriile forțe, 

alteori nu ai deloc încredere in tine si in ceea ce poți. La copii, aceste stari sunt foarte delicate, 

ele depind de lucruri diverse, minore sau majore si anume: cuvântul adresat, gestul, privirea 

adultului sau a celorlalți copii. 

Imaginea de sine este ceea ce crezi despre tine. Aceasta constă într-o multitudine de 

judecăți și credințe care iți ilustrează ideea despre cum crezi tu că ești. Stima de sine, 

respectul de sine sunt acele trăiri afective pe care le ai în raport cu judecățile, credințele, 

aptitudinile sau opiniile tale despre propria persoana. Respectul de sine se naște in urma 

acceptării acestei imagini de sine construită si cu ajutorul celorlalți. De asemenea, reprezintă 

valoarea pe care ți-o dai tu însuși în funcție de dezvoltarea globală si specifică personalității 

proprii. 

Studiile efectuate între pedagogie și psihologie confirmă ipoteza că de la vârsta 

preșcolară, copilul dobândește cele mai profunde și durabile caracteristici psihice ale 

individualității proprii, sensibilitate și flexiblitate psihică. 
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ASPECTE ȘI PROVOCĂRI ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE DEZVOLTAREA 

SOCIALĂ ȘI ADAPTAREA ȘCOLARĂ A COPILULUI 

Profesor învățământ preșcolar Davidescu Liliana-Maria 

Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 

 

Literatura de specialitate şi practica educaţională pun în evidenţă elemente de 

„continuitate”, dar şi de „discontinuitate” între învăţământul preşcolar  şi cel primar sub 

raportul finalităţilor, conţinutului, strategiilor  educaţionale, sistemului de evaluare.Astfel, 

prin obiective,conţinut şi metode, grădiniţa  anticipează perspectiva şcolară. Noulcurriculum 

pentru  educaţia timpurie oferă posibilitatea maturizării copilului în contextul jocului ca 

activitate specifică vârstei, conţinân în acelaşi timp forme incipiente aleinstruirii detip şcolar. 

Dar pregătireacopiilor pentru şcoală depinde atât de formarea în grădiniţă a unor abilități, 

competențe, deprinderi, comportamente specifice activităţilor din  şcoală, cât şi de 

continuarea unor  activităţi specifice  grădiniţei în şcoală (jocuri, activităţi libere), 

realizându-se astfel o mai bună articulare între cele două cicluri de  şcolaritate. În acelaşi 

timp, se produc trecerea treptatăde lamecanismele psihologic proprii conduitei ludice la cele 

implicate în activităţi de tip şcolar, precum și de la gândirea intuitiv- preoperatorie la cea 

operatorie concretă. 

Emil Păun aprecia că pregătirea copilului pentru şcoală trebuie înţeleasă ca o 

adaptare reciprocă: pe de o parte, adaptarea copilului la şcoală, iar pe de altă parte, adaptarea 

şcolii la copil. De altfel, multitudinea și complexitatea problemelor cu care se confruntă 

lumea contemporană (mai nou, pandemia COVID 19), generează expectații de reconsiderare 

permanentă a misiunii școlii în raport cu această problematică, cu schimbările și 

transformările rapide, cu cerinţele dezvoltării sociale, în aşa fel încât, ea să corespundă şi să 

răspundă în cel mai înalt grad acestor așteptări. Astfel, pregătirea copilului pentru şcoală va 

fi implicit şi o pregătire pentru viața socială.  

Din perspectiva piagetiană, adaptarea şcolară  marchează tendinţa de echilibru   

necesar   între procesele de asimilare şi cele de acomodare, tendinţă realizată, în mod obiectiv 

la nivelul interacţiunii permanente existente între om şi realitate. Din perspectiva dezvoltării 

sociale, adaptarea şcolară marchează tendinţa de integrare a copilului într-o anumită 

comunitate, în cadrul unui proces care începe în familie şi continuă în grădiniţă, şcoală, 

societate etc. În această accepţiune, adaptarea şcolară constituie o parte integrantă a unui  

proces  mai complex, care este adaptarea socială. 

În sens larg, conţinutul conceptulu deadaptare şcolară defineşte ansamblul 

acţiunilor proiectate de educator pentru realizarea corelaţiei optime între posibilităţile 

copiilor şi  necesităţile mediului educativ/didactic. Această corelaţie priveşte activitatea 

didactică dar şi procesul de integrare psihosocială a copilului în diferite colective, grupuri, 

microgrupuri, conform finalităţilor  asumate la nivel macro şi microstructural. 

Adaptarea şcolară nu poate fi limitată la pregătirea intelectual-cognitivă a copilului, 

e fiind o noţiune maicomplexă. Aceasta seraportează la starea multidimensională a 

personalităţii,cuprinzând şi sfera volitivă şi socială. Astfel, gradul de dezvoltare a 

curiozității, intereselor  de cunoaştere, ca suport al unei motivaţii susţinute de învăţare, 
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orientarea în mediul social şi natural, sociabilitatea copilului, completează tabloul adaptării 

şcolare [1, p. 15]). 

Stabilirea maturităţiişcolare presupunenecesitatea examinării copilului dintr-o 

perspectivămultidimensională. Trebuie să luăm în considerare rezultatul global al efectului 

factorilor bio-psiho-sociali asupra copilului. Maturitatea şcolară, ca rezultat a evoluţiei 

copilului în pragul şcolarizării, reflectă gradul de concordanţă dintre nivelul său de 

dezvoltare şi cerinţele specifice clasei pregătitoare.  

Totalitatea elementelor, întreg sistemul însuşirilor fizice, cognitive, socio-morale ale 

copilului ce favorizează adaptarea acestuia la cerinţele vieţii şcolare se concretizează în  ceea 

ce literatura de specialitate numeşte: aptitudine de şcolaritate, maturitate şcolară, stare de  

pregătire pentru şcoală Aceste concepte desemnează  echilibrul realizat de ansamblul 

proceselor psihice cognitive, afective, socio-morale care deschid și facilitează procesul unor 

noi achiziții, dobândirea cu succes a statusului și rolului de școlar.  
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UN VIS ȘI O REALITATE 

Profesor învățământ primar Daviduță Antonina 

Școala Gimnazială „Grigore Tăbăcaru” Hemeiuș 

 

 Menirea unui profesor este aceea de a descoperi și dezvolta în fiecare copil 

potențialul acestuia. Nu este despre materia pe care trebuie să o predăm, despre cunoștințele 

pe care, parcă obsesiv, le dorim însușite. Este mai simplu de atât. Trebuie să vedem copilul 

așa cum este el: o „sămânță” în dezvoltare, nu un adult mai mic care „trebuie să facă”. 

 Începând cu 11 martie 2020, odată cu intrarea României în stare de urgență datorată 

măsurilor de prevenire a infectării cu noul Coronavirus, mai multe sectoare de activitate s-

au trezit în fața unei realități crunte: aceea de a nu fi pregătiți pentru situația de criză, sanitară 

și nu numai. 

 Într-o eră a digitalizării, într-un secol în care gadgeturile sunt la mare căutare și 

industria tehnologiei într-o permanentă  dezvoltare, iluzia societății era că fiecare copil- 

școlar  deține și operează cu ușurință un  telefon sau un calculator. De aici, probabil, și 

ușurința cu care s-a transferat responsabilitatea predării online școlilor și, implicit, cadrelor 

didactice. Nu s-a pus problema dacă educatorii, învățătorii, profesorii sunt pregătiți și 

capabili să acceseze platforme, să se reorganizeze într-un timp atât de scurt , și nu doar din 

punctul de vedere al cunoștințelor legate de utilizarea calculatorului, cât și financiar prin 

achiziționarea de aparatură care să se permită să țină legătura cu elevii și părinții în vederea 

continuării activității didactice. Chiar și părinții au încercat, în măsura posibilităților, să se 

adapteze din mers la noua realitate, cea a distanțării sociale în care procesul educațional se 

desfășoară online.  

 Cert este că această situație imprevizibilă și fără precedent a dus la adoptarea unor 

măsuri care a bulversat toți actorii implicați în actul educațional. Regulile impuse de minister 

au fost adoptate din mers cu un efort considerabil din partea tuturor: minister, autorități 

locale, instituții de învățământ , cadre didactice, părință și, nu în ultimul rând, actorii 

principali- copiii. În școlile unde a fost posibilă realizarea infrastructurii informatice într-un 

scurt timp, iar cadrele didactice au fost deschise la schimbare și s-au adaptat relativ ușor 

situației, așa cum s-a întâmplat în instituția noastră, procedura școlii online este relativ bună. 
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Adevăratele provocări le întâmpină cadrele didactice care trebuie să se descurce singure în 

lupta această nedreaptă cu neputința copiilor de a fi prezenți la ore din cauza lipsurilor de tot 

felul, a tot ce înseamnă  tabletă/calculator sau, în cel mai fericit caz, comunică cu aceștia pe 

telefoanele părinților care, de altfel, trebuie să meargă și la serviciu.  

 În aceste condiții, cele mai multe cadre didactice , și-au pus din nou problema: „Ce 

este educația în era digitalizării?”, „Cine și în ce măsură înțegere provocarea și reușește să îi 

facă față?”, „Cum reușim să descoperim și să dezvoltăm , dincolo de ecranele 

calculatoarelor, potențialul copiilor de astăzi?”. Consider că scopul educației rămâne același 

iar on-line-ul este un alt mijloc, contemporan, de atingere a obiectivului educației. Totul ține 

de dorința noastră de a ne îndeplini menirea, indiferent de vremuri, norme, legi, planuri, 

mijloace, și să nu ne pierdem umanitatea. Fiecare situație este particulară, fiecare instituție 

are provocări proprii pe care trebuie să le înfrunte și să le depășească, dar, atâta timp cât 

scopul este comun și bine înțeles de toată lumea, această criză ne poate face să ieșim din 

inerție și să fie un catalizator al evoluției. 

 Tot ce se întâmplă astăzi în întreaga societate românească, și nu numai, este o lecție 

importantă de viață, care va avea ecou în educația din România.  

NEVOIA DE CREATIVITATE 

Profesor învățământ primar Dimidof Elena-Raluca 

Școala Gimnazială Traian 

 

 Conceptul de creativitate are o valoare greu de definit într-o ierarhie axiologică se 

impune cu atât mai mult atenţiei în cercetare şi acţiune educaţională cu cât cuantumul 

informaţional tinde la factorul temporal prezent şi viitor. 

 Problematica creativităţii în general şi educarea capacităţilor creative în procesul de 

învăţământ în special au constituit obiectul a numeroase studii şi cercetări în ultimele două 

decenii. 

 Conceptul de creativitate a dobândit noi dimensiuni în sensul că activitatea creatoare 

nu se manifestă numai în domeniul artei şi ştiinţei, aşa cum se gândea în trecut, ci 

potenţialităţile creative se afirmă şi sunt solicitate de toate sectoarele de activitate umană: 

ştiinţă, artă, tehnică, munca de conducere, activitate didactică, în activitatea sportivă de toate 

genurile. Pentru toate aceste activităţi, societatea modernă cere oameni creatori, inventivi, 

inovatori, aceasta fiind o condiţie hotărâtoare a progresului material şi spiritual la care aspiră 

toate fiinţele umane de pe planeta noastră. 

 Termenul de creativitate provine din cuvântul latin „creare”, care înseamnă  a 

zămisli, a făuri, a crea, a naşte. Însăşi originea cuvântului ne demonstrează că termenul de 

creativitate defineşte un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde 

atât originea cât şi scopul. 

 Noţiunea de creativitate este definită insuficient. Această situaţie se explică prin 

complexitatea procesului creativ, ca şi prin diversitatea domeniilor de activitate în care se 

realizează creaţia. Analizând şi comentând diferite concepţii care s-au exprimat în legătură 

cu aria de răspândire a capacităţilor creatoare în masa populaţiei, psihologul român Al. Roşca 

împărtăşeşte opinia altor cercetători, după care însuşirile creative nu aparţin unor fiinţe 

singulare, ieşite din comun şi predestinate din naştere pentru a deveni creatori, ci  la orice 

persoană normală creativitatea poate fi dezvoltată, într-o măsură mai mică sau mai mare, 

într-o direcţie sau alta, că, aptitudinile creatoare pot fi deliberat şi măsurabil dezvoltate. (Al.  

Roşca, 1967). 
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 Creativitatea este o nevoie socială, care asigură supravieţuirea unui popor. Din punct 

de vedere științific chiar şi în societăţile avansate, C.Rogers prezintă următoarele critici: 

- în educație se tinde spre formarea unor oameni conformiști, cu stereotipii numeroase și 

marcante, considerându-se că este de preferat să asiguri o educație cât mai completă decât 

să dezvolți o gândire originală și creativă. 

-distracțiile din timpul liber ale oamenilor au un caracter pasiv, sunt noncreative. 

-în domeniul științific sunt apreciați mai mult oamenii erudiți, conformiști. Cei creativi care 

formulează ipoteze noi, au idei originale și îndrăznețe sunt oameni toleranți. 

Creativitatea artistică 

În diferite domenii ale artei, cu deosebire în muzică şi în arta grafică, un rol deosebit 

revine aptitudinilor speciale ce se împletesc cu factorii intelectuali, afectivi, motivaţionali. 

În pictură, desenul simbolic, analitic sau caricatura presupun un coeficient mai ridicat de 

inteligenţă. În afară de aptitudinile speciale, informaţia cu care operează gândirea divergentă 

este mai strâns legată cu creativitatea. 

Artele grafice constituie un ansamblu sau un complex de aptitudini. În procesul 

realizării unei opere picturale este necesară integritatea percepţiei, fixarea rapidă şi precisă 

a imaginii vizuale a obiectelor şi păstrarea ei mai mult timp, aprecierea corectă a relaţiilor 

de luminozitate, a proporţiilor, a perspectivelor. 

Creaţia muzicală presupune pe lângă prezenţa aptitudinilor, capacitatea de sesizare 

a diferitelor nuanţe, ale înălţimii, intensităţii şi duratei sunetelor muzicale, fineţea auzului, 

simţul ritmului, memoria tonală, o bogată imaginaţie. 

În creaţia literară, alături de gândire, un rol important revine informaţiei 

comportamentale, referitoare la conduita oamenilor, la sentimentele şi intenţiile lor. 

Scriitorul pătrunde în lumea interioară a celui pe care-l observă, trăieşte viaţa acestuia. Cu 

cât viaţa scriitorului este mai bogată şi personalitatea sa mai dezvoltată, cu atât asociaţiile 

vor fi mai numeroase şi mai variate, iar posibilităţile sale creatoare mai mari. Talentul său 

literar implică şi trăsături de caracter: exigenţa faţă de sine, responsabilitatea faţă de oameni 

şi societate, puternice convingeri morale. 

Analizând creativitatea ştiinţifico-tehnică şi pe cea artistică, se poate concluziona că 

între aceste două tipuri de creativitate există unele diferenţe, dar şi asemănări. Diferenţele 

apar datorită prezenţei sau absenţei unor aptitudini sau interese specifice, din specificul 

activităţii, al informaţiei, al tehnologiilor, al mijloacelor de expresie din cele două mari 

domenii ale creaţiei şi chiar din diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii şi artei. Însă, în orice 

activitate creatoare este vorba de realizarea unui produs nou, original şi de valoare. 

Epoca contemporană solicită tot mai mult creativitatea de grup, colectivă, 

concretizată în cooperare şi unificarea eforturilor creatoare în cercetarea ştiinţifică, în artă. 

În cadrul grupului are loc o creştere a flexibilităţii gândirii tuturor membrilor, ceea ce are ca 

efect rezolvarea, de regulă, mai uşoară a problemelor în grup decât individual. 

Prin esenţa sa creativitatea este o valoare social-umană şi educaţională de prim rang. 

Activizarea şi educarea ei corespunde exigenţelor sociale actuale, celor mai profunde 

necesităţi umane, şi, de asemenea, cerinţelor definitorii pentru învăţământul modern şi 

pentru realizarea unui nou umanism în educaţie. 
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DEZVOLTAREA GUSTULUI PENTRU LECTURA LITERARĂ 

Profesor învățământ primar Dumitru Maria 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

  

În cadrul activității didactice desfășurate la clasa a patra, am sesizat că unii elevi se 

confruntă cu următoarele probleme: citesc foarte puțin, nu finalizează la timp lecturarea unei 

cărți sau citesc fără să înțeleagă conținutul textului. Luând în considerare faptul că programul 

școlar este de opt ore, că elevii participă și la activități extrașcolare, mi-am propus să rezolv 

această problemă astfel: 

- să realizez vizite la Biblioteca Județeană și la biblioteca școlii; 

- să organizez vizite la casele memoriale ale unor scriitori;  

- să le prezint cărțile de la Clubul de lectură Arthur; 

- să le propun să se înscrie în clubul de lectură, recurgând la o motivație extrinsecă: 

obținerea de premii materiale simbolice; 

- pentru fiecare carte propusă pentru lectură, am realizat o împărțire pe săptămâni cu 

precizarea numărului  minim de pagini ce trebuie citit; 

- la începutul săptămânii, fiecare elev trebuia să scrie numărul de pagini citite; 

- în cadrul orei de limba română, fiecare elev povestea pe scurt ce l-a impresionat 

din textul citit; 

- elevii vizionau filmul la școală, după lecturarea cărții. 

La final, realizam o verificare prin una din următoarele modalități, care se potrivea 

mai bine pentru tipul de text citit: 

- povestirea în lanț, 

- fișa de lectură, 

- jurnalul de lectură, 

- harta textului, 

- întrebări/interviul/discuțiile individuale, 

- diagrama Venn, 

- portofoliul. 

Am alternat textele de lectură propuse de mine, cu textele citite la alegere. 

Pentru a fi motivați să citească mai repede, am recompensat elevii cu premii 

simbolice. 

Am desfășurat împreună cu părinții și elevii o activitate cu titlul ,,Ora de lectură, ora 

de aur”. Părinții au primit cu bucurie această activitate. Fiecare părinte a lecturat împreună 

cu al său copil o carte la alegere. La data stabilită, au prezentat la școală, cartea citită: opinii, 

gânduri, povestirea pe scurt, mesajul textului. Activitatea a avut succes. Toți elevii și părinții 

s-au implicat cu responsabilitate și cu plăcere. 

O altă activitate prin care am reușit să dezvolt gustul pentru lectură a fost proiectul 

educațional ,,Lumea lui Caragiale”. Activitatea a început cu studierea bibliografiei lui 

Caragiale, am rezumat aceste informații într-un ciorchine. Elevii au citit schițele scriitorului 

după planul dat. Le-am discutat aplicând metode tradiționale, dar și moderne utilizate în 

orele de lectură. Au vizionat schițele lui Caragiale. Au desenat portretul și câteva personaje 

preferate. La final, schițele lui Caragiale au fost jucate pe scenă, cu  recuzita 

corespunzătoare. Publicul a fost constituit din părinți, frați, bunici. Activitatea a avut mare 

succes. 
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ÎNVĂȚAREA CENTRATĂ PE ELEV- BENEFICII 

Profesor învățământ primar Durac Elena 

Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești, județul Bacău 

Învățarea centrată pe elev, sau Centrarea pe elev, este un model de învățare care 

plasează elevul în centrul procesului de învățare. În învățarea centrată pe elev, elevii sunt 

participanți activi în învățarea lor; ei sunt motivați mai mult intrinsec, decât extrinsec; 

învățarea este mai mult individualizată decât standardizată. Învățarea centrată pe elev 

dezvoltă abilitățile de a învăța cum să înveți cum sunt: rezolvarea de probleme, gândirea 

critică și gândirea reflexivă. Ea ține cont și se adaptează diferitelor stiluri de învățare ale 

elevilor (National Center for Research on Teacher Learning, 1999). Învăţarea centrată pe 

elev descrie modalităţi de a gândi despre învăţare şi predare ce pun accentul pe 

responsabilitatea elevului pentru activităţi de genul plănuirii învăţării, interacţiunii cu 

profesorii şi alţi elevi, cercetării şi evaluării învăţării. Cannon, R. (2000). Aspectul esenţial 

este că pune accentul în principal pe satisfacerea nevoilor elevului.  

Rolul elevilor: 

• mai mare autonomie, 

• responsabilitatea elevilor, 

• să devină manipulatori activi de cunoştinţe. 

Dacă satisfacerea nevoilor elevilor se află în centrul învăţării centrate pe elev, 

formarea trebuie să răspundă nevoilor acestora. Pentru ca acest lucru să fie posibil, mai întâi 

trebuie să fie determinate nevoile lor. În mod tradiţional, aceasta s-a întreprins pentru ei, 

nevoile lor au fost decise şi li s-au furnizat aceste informaţii. Însă un astfel de procedeu nu 

prea poate fi considerat ca fiind centrat pe elev. Învăţarea centrată pe elev merge mult mai 

departe şi le oferă elevilor o mai mare autonomie. Trebuie să observăm că în învăţarea 

centrată pe elev nu le spunem elevilor pur şi simplu să meargă şi să înveţe ceea ce vreau să 

înveţe. Le oferim un nivel corespunzător de îndrumare şi orientare când încep, şi continuăm 

să-i sprijinim pe măsură ce învaţă. În învăţarea centrată pe elev accentul se pune pe a-l face 

pe elev responsabil pentru propriul proces de învăţare. Elevii au o influenţă mai mare asupra 

tuturor aspectelor legate de ce anume urmează să înveţe şi de modul în care o vor face. În 

viaţă în general, atunci când avem o libertate mai mare, aceasta atrage după sine o 

responsabilitate mai mare. Aceasta se aplică şi în cazul elevilor şi al învăţării centrate pe 

elev. Elevii îşi dovedesc responsabilitatea mai mare devenind căutători activi de cunoaştere. 

Ei nu se mai bazează pe profesorul care să le deschidă mintea şi să le-o umple cu cunoştinţe 

în timp ce stau pasivi în sala de clasă. Ei folosesc posibilităţile de învăţare care li se oferă, 

caută alte modalităţi de învăţare, iar dacă aceasta nu dă rezultate, cer ajutorul şi îndrumarea 

cadrelor didactice - însă nu pur şi simplu pentru răspunsuri de-a gata. 

Activitatea elevilor în învăţarea centrată pe elev: 

• alegerea subiectului, 

• plănuirea învăţării, 

• alegerea metodelor de învăţare, 

• manipulatori activi de cunoştinţe, 

• interacţiunea cu profesorii, 

• interacţiunea cu alţi elevi, 

• munca atât în grup cât şi individual, 

• cercetarea, 

• explorarea problemelor, 
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• învăţarea într-un ritm propriu, 

• evaluarea învăţării. 

Un aspect foarte important este alegerea metodelor de învăţare. Ca persoane care 

învaţă, ei pot avea stiluri de învăţare diferite şi preferă să fie activi în diferite feluri. Le poate 

plăcea să: 

 Fie activi şi entuziaşti în noile experienţe;  

 Să strângă informaţii şi să reflecteze asupra lor înainte de a ajunge la o concluzie; 

 Să fie analitici şi să integreze observaţiile noastre în teorii raţionale sau  

 Să fie foarte pragmatici, încercând lucrurile fără discuţii lungi. 

Mulţi copii se chinuie în şcoli... pentru că felul în care li se predă este incompatibil cu felul 

în care învaţă. (Peter Senge). 

Faptul că elevii au anumite preferinţe de învăţare nu înseamnă că acelea sunt singurele 

abordări care trebuie să fie folosite cu ei. Uneori trebuie să fie expuşi unor experienţe diferite 

şi obligaţi să lucreze în modalităţi diferite, astfel încât să se dezvolte ca indivizi care sunt 

capabili să acţioneze într-o serie de contexte. Indiferent de diferenţele pe care elevii le pot 

prezenta, ei nu învaţă o idee nouă în izolare, ci se dezvoltă şi îşi adaptează gândirea în 

continuu, în lumina experienţei anterioare. În promovarea învăţării centrate pe elev, trebuie 

să recunoaştem experienţa anterioară a elevului individual, şi să o folosim ca pe o bază 

pentru a furniza noi experienţe care să-i ajute să-şi dezvolte ideile şi abilităţile. 

Oferindu-le elevilor controlul din când în când, nu înseamnă că tu pierzi orice 

control. (Felder, R.M. & Brent, R. 1996). 

Bibliografie: 

1. Pânişoară, I. – O., Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune eficientă, Editura 

Polirom, Iaşi, 2003; 

2. Sarivan, Ligia, Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev, București, 2009. 

 

 

METODE DE ABORDARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI RELIGIOS: EXEMPLE DE 

BUNE PRACTICI 

Profesor Durac Ionel-Ciprian 

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

Promovarea în școală a unei culturi sau a unei educații religioase a elevilor este 

posibilă și necesară. Formarea tinerilor prin sistemul de învățământ se cere a fi 

multidirecțională și polivalentă. Cum școala pregătește sistematic individul în perspectivă 

intelectuală, morală, civică, estetică, igienică etc., componenta religioasă se adaugă acestora 

în mod firesc, organic, urmărindu-se complementaritatea și continuitatea de ordin instructiv 

și formativ. Contează ca aceste laturi ale educației să fie vizate nu în chip autarhic, 

concurențial, ci ca un demers educațional global, integrator, realizat cu profesionalism și 

responsabilitate de către întreg corpul didactic. 

Dincolo de criteriul predominanţei abordării confesionale, respectiv neconfesionale a 

educaţiei religioase şi de finalităţile stabilite pentru aceasta, metodele utilizate în procesul 

didactic mai ţin de particularităţile sistemului de învăţământ şi de deschiderea acestuia faţă 

de inovaţie şi de adecvarea la nevoile copilului. Nu există o singură metodă sau un model 

ideal de realizare a educaţiei religioase, ci o varietate, care reflectă diversitatea realităţilor în 

care se desfăşoară acest tip de educaţie: de la metode conservatoare de predare a dogmei 

mod scolastic, la metode dinamice, interactive, tot mai frecvent utilizate, care pun accentul 

pe copil şi pe nevoile sale de a se adapta la lumea înconjurătoare. Educaţia religioasă este 
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abordată uneori interdisciplinar ori se împleteşte cu educaţia morală, interculturală, civică 

sau cu educaţia pentru democraţie. La nivelul ţărilor europene există o serie de ghiduri şi 

manuale, care cuprind exemple de bună practică şi recomandări făcute de cadre didactice şi 

experţi în domeniu celor interesaţi de predarea religiei. Dintre metodele cu rezultate bune 

amintim: 

Abordarea bazată pe cooperare în educaţia religioasă  

•solicită independenţă pozitivă şi reprezintă o structură care asigură lucrul în comun 

al elevilor,prin care aceştia contribuie nu numai la propria lor educaţie, ci şi la cea a colegilor 

lor de clasă; 

•se bazează pe premisa că nimeni nu-şi poate îndeplini sarcina singur şi că este 

necesar ca toţi elevii să se implice pentru atingerea unui obiectiv comun; 

•funcţionează în grupuri mici, eterogene; diversitatea se referă la capacităţile 

academice şi lingvistice, la bagajul lingvistic, cultural ori religios; este necesar ca profesorii 

să împartă sarcinile de lucru în aşa fel, încât să maximizeze potenţialul fiecărui elev, să-i 

accentueze punctele tari; 

•permite ca mai degrabă abilităţile şi cunoştinţele personale ale membrilor grupului 

să devină criterii de integrare, decât apartenenţa lor religioasă sau etnică. Identitatea, deşi în 

mod normal criteriu de diviziune, poate uni indivizii. 

Metoda participării ca oaspete la festivităţile altora  

•Festivităţile religioase pot fi aduse în sala de clasă pentru a construi punţi de 

legătură 

între oamenii de diferite credinţe; 

•Prin includerea festivităţilor religioase în procesul de predare-învăţare sau ca 

element al vieţii şcolare privită în ansamblul ei, se poate încuraja deschiderea către 

diversitate a religiilor şi a viziunilor asupra lumii; 

•Luarea de contact cu diferite festivităţi religioase poate să constituie pentru elevi 

o oportunitate de a recunoaşte bogăţia diferitelor culturi şi tradiţii, de a-şi plasa propriile 

experienţe într-un context mai larg şi de a descoperi astfel similitudini şi diferenţe. 

Abordarea empatică în educaţia religioasă 

•Empatia nu este o stare de spirit, ci un stimul emoţional şi mental dinamic, necesar 

în educaţia realizată prin comunicare; 

•Empatia ajută la o mai bună cunoaştere a celorlalţi, la o mai bună înţelegere a 

noastră înşine şi la ameliorarea relaţiilor cu ceilalţi; 

•Se pot formula multe întrebări, pentru a se investiga propriul nivel de empatie şi a 

se ameliora comunicarea empatică; 

•Abordarea empatică în educaţia religioasă poate creşte toleranţa interreligioasă şi 

ameliora climatul educaţional.  

Abordarea interpretativă a educaţiei religioase 

Abordarea interpretativă urmăreşte să ofere metode de dezvoltare a înţelegerii dintre 

tradiţiile religioase diferite, putând fi utilizată de orice copii de vârstă şcolară.  Încearcă să 

crească nivelul de cunoştinţe şi înţelegere şi nu îşi propune nici să promoveze, nici să 

submineze vreo credinţă religioasă. Abordarea interpretativă ţine cont de diversitatea 

religioasă existentă şi permite interacţiunea dintre religie şi cultură, perspectiva diacronică 

şi viziuni diferite referitoare la ceea ce este religia. Ea poate porni de la exemple din tradiţiile 

religioase sau de la întrebările şi preocupările elevilor. 
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Tradiţiile religioase trebuie prezentate nu ca sisteme omogene şi îngrădite, ci într-o 

manieră care recunoaşte diversitatea din cadrul religiilor şi unicitatea fiecărui membru, 

precum şi faptul că fiecare individ este supus mai multor influenţe. 

Nu trebuie să se aştepte de la elevi să-şi lase deoparte propriile presupoziţii, ci 

trebuie ca ei să-şi compare propriile concepţii cu cele ale altora: perspectiva proprie a 

elevului este o parte esenţială a procesului de învăţare. 

Este necesar ca elevii să-şi reevalueze propriul mod de viaţă; să exercite o critică 

constructivă asupra materialului de studiu; ei trebuie să rămână conştienţi de metodele pe 

care le utilizează, reflectând asupra naturii procesului de învăţare la ei înşişi.  

Bibliografie: 

1. Manolescu, A., Europa şi întâlnirea religiilor, Polirom, Iaşi, 2005. 

 

 

EDUCAȚIE FĂRĂ PREJUDECĂȚI 

Profesor învățământ primar Duță Mihaela 

Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești 

 

 ,,Dacă copiii trăiesc cu exerciţiul acceptării diversităţii, vor învăţa să găsească mai 

uşor dragostea în lume.” (Dorothy L. Nolte) 

 Uneori, diferențele dintre oameni nu se nasc din însușirile lor, ci din prejudecățile 

celorlalți față de ei. Existența diferențelor dintre oameni nu trebuie să ducă la tratamente 

discriminatorii. Deși pot fi foarte diferite, toate persoanele sunt egale, au aceleași drepturi și 

îndatoriri în cadrul societății. 

 Elevii ajung să dezvolte propriile păreri, naive, superficiale și chiar dăunătoare 

despre diferențele dintre oameni dacă nu vorbim cu ei despre semnificația reală a acestor 

diferențe. Este bine să le explicăm că diferențele nu sărăcesc lumea, ci o fac mai interesantă. 

 Discriminările îmbracă cel mai des forme negative; cei diferiți sunt considerați 

inferiori, supuși unui tratament ostil sau diferit. 

Învăţarea noţiunilor legate de discriminare este primul pas, relativ simplu, întrucât 

tot sistemul de combatere a acestui comportament se sprijină pe câteva tipologii precum 

tipurile de discriminare, sau măsurile speciale în combaterea discriminării. 

Școala este unul dintre factorii  ce trebuie implicați în educația fără prejudecăți.  

În scopul formării copiilor potrivit exigențelor democratice, al integrării lor firești 

în viața socială, aceștia vor fi sensibilizați, antrenați în exersarea și practicarea unor norme 

elementare de conduită, configurarea unor relații grupale, practicarea acțiunii sociale 

solidare. În acest sens, prin activitățile de educație moral-civică, școala îi ajută pe elevi: 

- să înțeleagă sensul și semnificația normelor și valorilor morale care călăuzesc viața și 

activitatea oamenilor în comunitate; 

- să analizeze fapte și întâmplări din viață, reale și posibile, în spiritul normelor și valorilor 

morale acceptate în societatea noastră; 

- să practice comportamente adecvate în raport cu grupurile de apartenență; 

- să manifeste conduită socială responsabilă. 

 Pentru realizarea acestor obiective, activitățile moral civice pornesc de la universul 

de viață al copilului și al mediului din care provine, de la fapte și situații concrete, cunoscute 

de elev sau prezentate de învățător. În acest sens, cadrul didactic utilizează mijloace variate: 

observarea și analiza unor fapte de viață, convorbiri, lecturi cu conținut etc, vizionări de 

filme, PPT-uri, desene, dramatizare etc. 
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Un prim pas al creării unui climat de participare în clasă constă în motivarea elevilor 

de a se cunoaşte între ei dintr-o perspectivă identitară. Mobilizarea elevilor în identificarea 

discriminărilor are de avut în vedere atât situaţiile care-i privesc pe ei, cât şi cazurile din 

comunitatea mai largă–şcoală, presăetc. Mobilizarea părinţilor în rezolvarea unor probleme 

de atitudine discriminatoare din şcoală va contribui la iniţierea (sau amplificarea) 

comunicării dintre elevi şi părinţii lor. 

Un obiectiv al educației anti-discriminare se referă la cum să-i învățăm pe copii să-

și dezvolte gândirea critică vis-a-vis de discriminare, prejudecăți și comportamente 

discriminatorii. Întrucât aceste comportamente există în viața copilului și îl afectează, va 

trebui să-l ajutăm să construiască instrumente prin care să recunoască prejudecățile și 

elementele discriminatorii și să le respingă. 

 În manualele de educație civică pentru clasele a III-a și a IV-a sunt incluse teme de 

dezbatere și lecții ca: 

* Un sentiment dureros, 

* Diferiți, dar parteneri, 

* Suntem persoane diferite, 

* Ești o persoană care respectă diversitatea?, 

* Ai dreptul să fii diferit. 

 Edmondo de Amicis oferă în cartea sa,,Cuore-inimă de copil” multe exemple de 

acțiuni umanitare făcute de un elev de clasa a III-a, câteva fragmente regăsindu-se în 

manualele de educație civică. Personajul principal, copilul Enrico, povestește întâmplări din 

viața lui de școlar: cum s-a împrietenit cu un copil sărac, pe care colegii îl evitau, cum îl 

apăra de ceilalți copii pe micuțul Nelli care era cocoșat, precum și alte aspecte din care reies 

generozitatea, compasiunea, acceptarea, iubirea, răbdarea etc. Îndemnându-i pe elevi să 

citească întreaga carte, cadrul didactic conduce clasa spre o analiză a faptelor personajelor 

și subliniază importanţa respectului faţă de cei din jurul nostru, chiar dacă sunt sau se 

comportă diferit. 

Nu este suficientă prezentarea exemplelor din textele literare pentru a le forma 

copiilor deprinderi de comportare moral-civică. Este necesară în practica zilnică a diferitelor 

acțiuni observarea îndeaproape a comportamentelor. 

 O formă gravă de discriminare este segregarea și are drept consecinţă accesul inegal 

al copiilor la o educaţie de calitate, încălcarea exercitării în condiţii de egalitate a dreptului 

la educaţie, precum și a demnității umane, arată proiectul Ministerului Educaţiei.Potrivit 

acestuia, constituie segregare şcolară pe criteriul etnic separarea fizică a copiilor și elevilor 

aparţinând unui grup etnic în unitatea de învațământ preuniversitar, respectiv 

în  grupe,  clase, clădiri sau aşezarea şcolarilor în ultimele două bănci, dar nu este segregare 

şcolară pe criteriul etnic daca se constituie grupe, clase sau școli în scopul predării în limba 

maternă a acelui grup etnic sau în sistem bilingv. Constituirea de grupe sau clase cu copii 

sau elevi cu dizabilități sau cu cerinţe educaţionale speciale într-o unitate de învățământ 

preuniversitar de masă reprezintă segregare școlară și este interzisă. De asemenea, constituie 

segregare şcolară organizarea claselor, grupelor pe criteriul statutului socio-economic al 

părinţilor, al familiilor, dar și pe criteriul performanțelor şcolare, cât și în funcţie de mediul 

de rezidență. 

Pot fi aplicate la orele de dezvoltare personală sau educație civică teme de dezbatere 

sau chestionare (DA/NU) cu următoarele afirmații: Mă simt bine printre colegii de 

clasă/școală, Doamna învățătoare/profesoară mă tratează diferit față de alți colegi, Sunt 

pedepsit chiar dacă alt coleg e vinovat, La serbarea de Crăciun nu primesc rol pentru că 
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sunt de altă religie, Colegii se poartă urât cu mine pentru că sunt sărac, M-ar deranja ca în 

clasa noastră să vină un copil din Africa (cu pielea neagră), Școlarii care învață la oraș 

sunt mai deștepti decât mine, Doamna învățătoare iubește mai mult fetele, Nu vreau să am 

prieten un copil cu un defect fizic etc. 

Formarea comportamentelor moral-civice necesită o muncă consecventă, unitară, 

dar care va avea ca efect îmbogățirea activității zilnice a copiilor, îmbogățirea jocului prin 

ascultarea părerilor celorlalți, spirit de echipă, dar și de întrajutorare, perseverență, hărnicie, 

calități care vor sta la baza formării caracterului copiilor. 

Copiii nu se nasc cu prejudecăţi, ci cu dorinţa şi abilitatea de a interacţiona liber cu 

cei din jurul lor. Prejudecăţile sunt preluate de la prieteni sau chiar de la părinţi. Prin urmare, 

aceștia din urmă sunt cei care, prin dialog şi exemplul lor îi pot educa pe copiii într-un mediu 

lipsit de prejudecăţi, discriminare sau intoleranţă. 

Educația fără prejudecăți nu este un simplu set de materiale și activități, ci o abordare 

care vine din înțelegerea propriei persoane și din dedicația manifestată pentru o astfel de 

percepție. Cei care implementează acest tip de educație nu trebuie să se rezume doar la 

activitatea din clasă. Trebuie să ne aducem propria contribuție la dezvoltarea unei societăți 

drepte, astfel încât, la un moment dat, educația fără prejudecăți să devină normă firească. 

Bibliografie:  

➢ Ghidul Respect pentru diversitate (compendiu de exerciții practice la îndemâna 

facilitatorilor), realizat de British Council România, 2010; 

➢ https://www.britishcouncil.ro/sites/default/files/ghid-respecting-diversity.pdf; 

➢ http://discriminarea-oscoalapentrutoti.blogspot.com/2011/11/combaterea-

discriminarii-ghid.html; 

➢ https://www.hotnews.ro/stiri-esential-21436296-discriminarea-criterii-etnice-

dizabilitate-statut-social-sau-performante-scolare-este-interzisa-toate-unitatile-

invatamant-proiect-ministerul-educatiei.htm; 

➢ *** Suport de curs Accesul la educație al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe 

rromi, Formarea formatorilor de cadre didactice, Sinaia, august/septembrie 2003, 

aprilie 2004; 

➢ Vrășmaș, Traian, (2004), Școala și educația pentru toți, Editura Miniped, București. 

 

 

REBUSUL – DE LA FOAIE TIPĂRITĂ LA APLICAȚIE INTERACTIVĂ 

Profesor dr. Maria-Ema FÂCIU 

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Podul Turcului 

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru" Bacău 

 

Aparținând jocurilor de cuvinte încrucișate, REBUSUL este un joc care stimulează 

gândirea, memoria, atenţia, creativitatea și voinţa copilului. Utilizat în educație, „rebusul 

şcolar” sprijină succesul elevilor atât prin cunoştinţele însuşite, capacităţile intelectuale, 

abilităţile de aplicare a cunoştinţelor în rezolvarea unor probleme, formarea unor trăsături de 

personalitate, dar şi prin evaluare, cuantificând măsura in care sunt îndeplinite obiectivele 

activităţii didactice. În același timp, sentimentul de succes pe care elevul îl simte la 

finalizarea completă a rebusului are un efect mobilizator, stimulativ asupra elevului, ce 

corelează astfel pozitiv cu performanţa şcolară, cu satisfacţia în muncă şi cu dorinţa de a 

învăţa din ce în ce mai bine. 

În clasă, rebusul poate fi completat pe auxiliar/caietul de activități sau pe fișa tipărită 

și/sau multiplicată de învățător, iar evaluarea activității se poate realiza prin compararea 

https://www.britishcouncil.ro/sites/default/files/ghid-respecting-diversity.pdf
http://discriminarea-oscoalapentrutoti.blogspot.com/2011/11/combaterea-discriminarii-ghid.html
http://discriminarea-oscoalapentrutoti.blogspot.com/2011/11/combaterea-discriminarii-ghid.html
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-21436296-discriminarea-criterii-etnice-dizabilitate-statut-social-sau-performante-scolare-este-interzisa-toate-unitatile-invatamant-proiect-ministerul-educatiei.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-21436296-discriminarea-criterii-etnice-dizabilitate-statut-social-sau-performante-scolare-este-interzisa-toate-unitatile-invatamant-proiect-ministerul-educatiei.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-21436296-discriminarea-criterii-etnice-dizabilitate-statut-social-sau-performante-scolare-este-interzisa-toate-unitatile-invatamant-proiect-ministerul-educatiei.htm
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răspunsului dat cu cel corect, enunțat de cadrul didactic sau de colegi. Odată cu trecerea în 

online, transmiterea fișelor de lucru atât de la învățător la elev, cât și de la elevi la cadrul 

didactic, a devenit o provocare, necesitând resurse de tehnologie: imprimantă, toner, hârtie, 

scaner, dar și de timp pentru descărcarea, vizualizarea, scrierea feedback-ului, scanarea și 

retrimiterea fișelor corectate către elevi. Astfel, a devenit o necesitate imperativă 

identificarea unei aplicații ce permite crearea unui „rebus digital” care apoi să poată fi 

transmis elevilor, aceștia să îl completeze tot digital și să primească feedback imediat, 

utilizând ca și resurse de tehnologie doar conexiunea la internet și dispozitivul propriu de 

lucru online, iar ca și timp de lucru, doar perioada alocată lecției. 

Există în online zeci de aplicații/platforme care permit crearea de „rebusuri 

digitale” și doresc să vă propun spre exemplificare platforma LearningApps 

(https://learningapps.org/) dezvoltată de Universitatea din Meinz, Germania. Motivele 

pentru care am ales această aplicație: 

1. este complet gratuită – toate cele 24 de șabloane de exerciții și jocuri digitale pot fi 

utilizate 

în mod gratuit, cu toate opțiunile și facilitățile. Nu veți primi mesaje de genul: „în varianta 

gratuită 

aveți la dipoziție doar 3 fișe/puteți transmite la doar 10 elevi/nu aveți acces la această 

opțiune, cumpărați abonamentul și veți putea să ........” 

 
Captură de ecran ce prezintă o parte din tipurile de șabloane puse la dispoziție 

2. are o bibliotecă de resurse gata construite ce pot fi preluate și modificate conform 

nevoilorclasei - există o comunitate de câteva milioane de utilizatori din întreaga lume, 

înclusiv România, ce partajează resursele create. Jocurile pot fi pot fi transmise direct către 

elevi, dacă îndeplinesc toate cerințele lecției noastre, sau pot fi salvate în contul propriu și 

modificate conform nevoilor clasei. 

https://learningapps.org/
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Captură de ecran ce prezintă doar prima linie din colecția de resurse în limba română 

pentru învățământ primar, disciplina matematică 

3. transmiterea exercițiului/jocului și rezolvarea interactivă de către elevi poate fi 

realizatăși fără înrolarea acestora pe platforma Learning Apps – la finalizarea 

exercițiului/jocului se generează un link ce permite accesarea într-o fereastră nouă, separată, 

a exercițiului/jocului. Feedbackul asociat este transmis automat tot în această fereastră. 

 
Captură de ecran cu fereastra jocului deschisă de elev 

4. ușurința cu care se poate crea un joc – șabloanele puse la dispoziție conduc cadrul 

didactic 

prin toți pașii necesari creării jocului, acesta trebuind doar să încarce 

textul/imaginea/înregistrarea vocii/clipul video sau audio în zonele specificate, asamblarea 

acestora sub forma jocului (programarea jocului) fiind realizată automat de către aplicație. 

Pentru crearea unui rebus utilizând LearningApps trebuie să accesăm butonul 

Alcătuiește un exercițiu și apoi șablonul Rebus din secțiunea de jocuri. 
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Se deschide fereastra deschisă trebuie să completăm zonele șablonului astfel: 

1. Completăm denumirea jocului (Titlul exercițiului) și indicațiile de rezolvare pentru elevi 

(Definirea cerinței). Aceste indicații vor fi afișate într-o fereastră la pornirea jocului și pot 

fi accesate pentru consultare și în timpul derulării printr butonul ce este afișat în 

permanent pe ecran. 

 
2. Putem insera o imagine pe fundalul rebusului (Inserați o imagine). Are doar rol estetic, 

nu are funcție în derularea rebusului. Dacă elevii nu au o conexiune bună și stabilă la internet, 

vă sugerez să lăsați fundalul implicit, fără imagine. 

3. În zona Întrebări introducem definițiile (Întrebare) și soluțiile (Cuvântul soluție). 

Putem oferi și indicații ajutătoare în Notificări. 

 
 Numărul de cuvinte în rebus poate fi mărit prin clic pe butonul +Adaugă alt 

element. Întrebarea mai poate fi lansată (în afară de text) și prin imagine, text și audio, clip 

video sau audio. 
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4. Opțional, gradul de dificultate poate fi crescut prin adăugarea unui cuvânt cheie (Cuvânt 

soluție) ce va fi format din litere ale cuvintelor soluție. Acesta poate fi inclus în rebus prin 

bifarea opțiunii Aliniere fixă. 

5. Putem transmite elevilor un mesaj de felicitare la finalizarea cu succes al rebusului 

(Feedback) precum și indicații despre cum se poate verifica dacă a dat definiția corectă 

(Asistență). 

 

 

 

 
 

 

 

6. Când totul este gata clic pe . Putem să ne întoarcem și să operăm 

modificări  sau să generăm jocul  

7. Odată jocul generat putem prelua link-ul (Fullscreen-Link) și îl putem transmite apoi pe 

platforma clasei (Google Classroom sau Microsoft Teams) către elevi. 

 
 Iată cum poate fi creat un „rebus digital” cu un consum minim de resurse și de timp.  

Tutorialul poate fi urmărit în format video pe canalul de Youtube al Centrului 

deAsistență pentru Învățarea Online 

(https://youtube.com/channel/UCMqkGVPtWOzBoNAjcsR5MJw). Pentru mai multe 

sugestii de aplicații, exemple de soluții sau consiliere în utilizarea acestora, puteți accesa 

site-ul CCD Bacău, pagina Centrului (http://ccdbacau.ro/Centrul-de-asistenta-pentru-

invatarea-online.php). 

 
 

javascript:void(0)
http://ccdbacau.ro/Centrul-de-asistenta-pentru-invatarea-online.php
http://ccdbacau.ro/Centrul-de-asistenta-pentru-invatarea-online.php
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ȘCOALA ON-LINE, AVANTAJE ȘI LIMITE 

Profesor învățământ primar Creangă Liliana 

 Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

Pe fondul pandemiei din anul 2020, toate sistemele de educație din întreaga lume au luat 

decizii importante privind modul de continuare și de desfășurare a activităților educaționale.  

O formă alternativă de învățământ, potrivită noii situații create, este școala on-line, cu 

limitele și avantajele ei, o opțiune care vine să completeze procesul educativ acolo unde cursurile nu 

se pot ține fizic. Cadrele didactice din învățământul preuniversitar și-au mutat cursurile în mediul 

virtual, încercând să sprijine elevii să depășească această perioadă dificilă. Învățarea la distanță 

ramâne, din perspectiva pedagogică, o formă alternativă la învățarea tradițională, implementată în 

situații de urgență, formă care cuprinde în nucleul său învățarea on-line, alături de alte forme 

complementare de instruire. 

Desigur, nu a fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere activitatea 

în mediul online. Acest proces complex necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar mai 

ales o comunicare eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi. Învățarea în mediul 

on-line s-a instalat ca o mare necesitate, provocându-ne să fim mult mai deschiși la noile tehnologii, 

la un alt nivel decît cel folosit până acum. 

După cum se știe, platformele educaționale online facilitează comunicarea în timp real între 

profesor și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind 

oarecum artificială din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real. 

Unul dintre avantajele învățării on-line este faptul că activitățile on-line pot fi accesate 

oricând si din orice loc unde există internet, iar elevii le pot accesa în ritm individual. Tehnologia este 

parte a vieții noastre, iar copiii sunt atrași, de cele mai multe ori, în mod deosebit de mediul digital 

dinamic, colorat și interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și 

dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, 

diplomație și pricepere. Cu ajutorul produselor de învățare online, copiii pot descoperi resurse 

educaționale atractive, facilitând înțelegerea diverselor noțiuni. Elevii din ciclul primar pot exersa și  

aprofunda sub formă de jocuri interactive noțiunile predate la clasă. Resursele educaționale au grafică 

frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar 

atmosfera poate fi relaxantă, veselă, amuzantă. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, câteva limite în relaționarea cadru 

didactic – elev, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a 

activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. Copiii sunt mult mai entuziasmați când merg 

fizic la școală pentru că pot interacționa și fizic cu colegii de clasă și cu profesorii. O problemă 

importantă poate fi și slaba funcţionare a aplicaţiilor sau pierderea conexiunii, iar în unele cazuri, 

chiar lipsa echipamentelor IT.  

De asemenea, faptul că unii părinți merg la serviciu, copiii sunt nevoiți să se descurce singuri. 

Lipsa disciplinei la ore - cadrul didactic controlează mai greu elevii, dincolo de ecran. Copilul nu mai 

dă randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă, în alt mediu decât cel școlar şi nu mai ia 

școala în serios. 

Educația digitală, prin cursurile online, presupune și o mare disponibilitate de adaptare la 

nou, necesitatea de a păstra contactul, fie el şi virtual, cu copiii, părinții și colegii profesori, acordarea 

importanţei sectorului educaţional online, fără a exclude învăţarea tradiţională. Este o lecţie 

importantă de viaţă, care va avea ecou în viitorul şcolii şi educaţiei copiilor. 
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INTERNETUL ÎN PROCESUL DIDACTIC 

Profesor învățământ primar Frigură Cristina Maria 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși 

 

În efortul actual de modernizare și optimizare a școlii românești, menit să asigure 

creștereacalitativă a activității didactice, proiectarea,organizarea, pregătirea și desfășurarea 

lecției, ca microsistem ce produce la scară redusă sistemul instrucțional, ocupă un loc central. 

Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi 

a generalizării tehnologiilor avansate presupune și utilizarea maximală a resurselor IT de 

care dispun unităţile şcolare. Posibilitatea reală a folosirii softurilor educaţionale în procesul 

instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar, având în vedere că cerinţele de forţă 

de muncă sunt restrânse, iar absolvențții învățământului preuniversitar se confruntă cu 

dificultăţi la integrarea pe piaţa muncii. 

Competenţele cheie de dobândit în școală reprezintă un „pachet transferabil şi 

multifuncţional de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care toată lumea are nevoie pentru 

dezvoltarea şi împlinirea personală, necesare atât în spațiul românesc cât și în cel european. 

Acestea ar trebui să fie dezvoltate până la terminarea/finalizarea educaţiei sau formării 

obligatorii. Noile tehnologii digitale au transformat comunicarea şi utilizarea internetului în 

cele mai frecvente instrumente, inclusiv pentru predare/învăţare şi colectarea de informaţii. 

Elevii încă de la vârste fragede dispun de telefoane mobile, computere şi de corolarul lor 

indispensabil internetul, iar cele mai recente aplicaţii permit accesarea acestuia chiar de pe 

telefoanelemobile. 

Imediat după anuțul făcut de președinte,căutările pentru programe de teleconferință 

au explodat. S-au strâns doar într-o oră 100.000 de căutări pentru Google Classroom si 

Zoom, cele mai folosite programe de către elevi și profesori. Zoom este un program gratuit 

distribuit de către o companie din China. Acesta a devenit extrem de folosit în perioada 

pandemiei din 2020, în ciuda criticilor de securitate. Pe langă profesori, este folosit de catre 

companii și persoane private. Google Clasroom este un program gratuit dezvoltat de Google 

pentru școli care își propun sa simplifice cererea, distribuirea si clarificarea sarcinilor online 

și să eficientizeze procesul de partajare de fișiere între profesori si elevi. El funcționează cu 

mai multe aplicații dezvoltate de Google,precum Meet sauDrive. 

Google Meet, Easy Clase, ClassDojo, Kahoot, TwinKl sau Digitalia sunt aplicații 

și site-uri pe care elevii și profesorii le folosesc în acestă perioadă pentru resurse. 

Informarea elevilor şi părinţilor despre modalităţile de utilizare a computerelor şi 

internetului care sunt la dispoziţia elevilor în cadrul şcolii; Convenirea cu părinţii asupra 

modului de utilizare şi a numărului de ore petrecut de elevi în faţa computerului; Instruirea 

elevilor în eticheta online, în diversele tipuri de marcare a intenţiei mesajelor scrise cu 

emoticonuri, avataruri, abrevieri etc. Translatarea şi adaptarea politicilor şi practicilor de 

climat optim şcolar  la mediul online; Încurajarea comportamentelor pozitive online şi 

evidenţierea resurselorde descurajare a manifestării comportamentelor negative şi în mediul 

online. Astfel, elevii vor fi informaţi despre ce înseamnă siguranţă şi securitate online, 

eticheta, promovarea învăţării şi perfecţionării cunoştinţelor pe o platformă 

multidisciplinară, internaţională, vor beneficia de conturarea obiceiurilor şi aptitudinilor 

pentru a şti să cerceteze şi să-şi continue învăţarea independent, inclusiv pe tot parcursul 

vieţii, va fi echipat pentru provocările digitale ale secolului21. 

Subiectul abordat este cel al securităţii şi siguranţei online, iar elevii vor fi învăţaţi 

despre modul în care trebuie să procedeze cu emailurile, mesajele, conturile protejate prin 

parolă şi, în general, atunci când se află pe internet, „în reţea”. În acest context vor fi 
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informaţi despre beneficiile pe care le are un cont parolat, precum şi care sunt provocările 

legate de siguranţa adreselor de email, ale mesajelor instant, ale downloadurilor gratuite; ce 

sunt viruşii, scrisorile în lanţ electronic, phishingul, precum şi să analizeze care sunt motivele 

pentru crearea unei parole dificil de intuit şi vor exersa crearea de parole conform regulilor 

de securitate recomandate. Vor fi solicitaţi, de asemenea, să analizeze modalităţile prin care 

pot comunica ceea ce au învăţat şi familiilor lor. Elevii vor fi rugaţi să analizeze modalităţile 

positive de utilizare a internetului, în general, precum şi a aplicaţiilor de email, mesagerie şi 

ale celor web 2.0, vor fi încurajaţi să-şi dezvolte gândirea creativă despre cum să discute 

despre internet şi cunoştinţele acumulate cu ajutorul computerelor şi internetului şi în 

familie. În plus, vor învăţa eticheta ce trebuie folosită pe internet, care este etica internetului 

şi responsabilitatea pe care trebuie să o exercite în utilizarea acestui instrument. Vor explora 

căile prin care să poată să facă faţă unei situaţii de hărţuire online, regulile elementare şi 

avansate de prevenire, precum şi măsurile pe care le pot lua prin apelul la un adult de 

încredere. Vor fi încurajaţi să exploreze scenarii în care o relaţie de prietenie aparentă poate 

să se transforme într-una de hărţuire online şi la  telefon.  Realitatea românească ne oferă o 

diversitate conceptuală prin care dobândim competențe. Spre deosebire de managementul 

practicat în oricare țara, chiar europeană, managementul european presupune conceperea, 

elaborarea și aplicarea unor strategii care să depășească prin sfera de cuprindere a 

obiectivelor, opțiunilor strategice, resurselor, dar și a efectelor scontate, granițele unei țări. 

Aceasta presupune ca euromanagerii să aibă în vedere o sferă mai largă a intereselor, să ia în 

considerare variabile din mai multe țări europene și să considere ca principali competitori 

companiile din afara Uniunii Europene. 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de 

deplasarea către instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul 

unei conexiuni la Internet se pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având 

astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire de modalitatea clasică de predare în care 

aveam prezentată doar opinia profesorului de curs). Educaţia cu ajutorul calculatorului se 

numeşte CBT (Computer Based Training). 

Câteva dintre cele mai folosite aplicaţii în acest domeniu sunt: Programe de 

procesare de text şi calcul tabelar; Programe de prezentare sau desen; Aplicaţii de pregătire 

pe computer; Baze de date; Organizarea orarului; Aplicaţii de E-mail, Navigare pe webetc. 

Resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un 

model static, în care elevul este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-

unul dinamic, în care procesul de predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este 

atras să caute pe cont propriu noi surse de cunoaştere. 

Bibliografie: 

▪ http://www.elearning.ro/; 

▪ https://www.didactic.ro/materiale-didactice/referat-resursele-web-in-procesul-

educational. 
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APTITUDINEA PEDAGOGICĂ LA RANG DE ARTĂ 

Profesor învățământ primar Gârmacia Simona-Maria 

Școala Gimnazială Sascut 

 

 Pornind de la definițiile celor doi termeni „artă” și „pedagogie”, primul însemnând 

„îndeletnicire care cere multă îndemânare, dibăcie, iscusință, măiestrie, meșteșug, pricepere, 

știință, talent și anumite cunoștințe” și al doilea „știință care se ocupă cu metodele de 

educație și de instruire a tinerei generații sau a oamenilor în general” putem ridica, fără 

reținere, aptitudinea pedagogică de care dispun profesorii la rang de mare ARTĂ. 

 Educația nu poate fi făcută decât de cadre didactice cu o pregătire psiho-pedagogică 

și metodică temeinică, trainică, și care simt un profund atașament și o afecțiune aparte față 

de copii. Dacă personalitatea profesorului este puternică, atunci procesul de educare al 

elevilor este mai eficient. 

 Măiestria pedagogică este cea mai înaltă calitate pe care o atinge profesorul în 

cursul carierei sale. Ea nu se confundă cu tehnica predării, cu îndemânarea de a folosi cele 

mai adecvate metode de transmitere a cunoștințelor, ci presupune și priceperea de a acționa 

în diferitele situații care se ivesc în munca didactică, prompt, în conformitate cu țelurile 

educației. Măiestria pedagogică este sinteza tuturor calităților care contribuie la realizarea 

procesului instructiv-educativ, în cele mai bune condiții. Ea face posibilă activitatea 

creatoare, originală. 

 Există numeroase condiții ale măiestriei pedagogice: 

1. Cunoașterea de sine oferă cadrului didactic posibilitatea de a-și aprecia calitățile 

intelectuale, afective și voluntare. Un profesor trebuie să fie modest, atrăgând prețuire, stimă 

și respect, îl face simpatic colegilor și elevilor, creează un climat favorabil de muncă. 

2. Cunoașterea elevului este o condiție fundamentală, deoarece profesorul trebuie 

să țină cont de datele psihologice. El va respecta nivelul clasei, particularitățile individuale 

și de vârstă, va adapta metodele.  

3. Iubirea față de copii nu înseamnă slăbiciune, nu exclude autoritatea și exigența, 

copilul văzând în professor un îndrumător care-i cântărește corect acțiunile.  

4. Modul de predare. Profesorul trebuie să stăpânească temeinic materialul pe care 

îl transmite pentru a stimula interesul elevilor.  

5. Autoritatea își are izvorul în prestigiul real al profesorului, în pregătirea lui 

serioasă, în superioritatea morală, în înalta conștiință de răspundere, fermitate și simț al 

măsurii. ea nu înseamnă tiranie, nici intimidare a elevilor, ci atitudine demnă, hotărâtă și 

fermă, respectând personalitatea elevilor.  

6. Exigența este o altă condiție importantă măiestriei pedagogice. A fi exigent 

înseamnă a pretinde de la elev tot ceea ce el poate da, fără a forța capacitatea lui intelectuală. 

Profesorul exigent cu elevii este exigent și cu el însuși.  

7. Tactul pedagogic este cea mai importantă verigă a măiestriei pedagogice. A avea 

tact pedagogic înseamnă a lua cea mai corectă atitudine, a aplica procedeele cele mai 

potrivite în rezolvarea unei situații pedagogice, pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Tactul pedagogic se aplică și la evaluarea elevului la oră ținând cont de condițiile de 

sănătate, de pregătirea anterioară, de eforturile depuse, de atitudinea față de învățare, de 

condițiile din familie, de priceperi și deprinderi, de interese, aptitudini etc. 

8. Capacitate organizatorică. Profesorul planifică munca pentru un an școlar, dând 

sarcini fiecărui elev din colectivul pe care îl conduce, acesta trebuind să răspundă de munca 

sa atât ân fața cadrului didactic cât și în fața colegilor.  
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Pe lângă calitățile prezentate, o cerință primordial este pregătirea de specialitate a 

profesorului. Acesta trebuie să cunoască foarte bine domeniul său pentru a face față cu brio 

situațiilor care ar putea apărea în lucrul cu elevii dar și în cadrul cercurilor profesionale.  

De asemenea, deosebit de importantă este pregătirea psiho-pedagogică, deoarece 

pentru a transmite cunoștințe trebuie să se respecte anumite principii pedagogice, să se 

cunoască tipurile de lecții, tehnica lor, cum se dezvoltă însușirile psihice ale elevilor, 

caracterul acestora, ce metode se folosesc pentru cunoașterea școlarilor. 

Profesorul modern trebuie să dețină cunoștințe de psihologia copilului fiindcă rolul 

lui este de a forma personalitatea educabilului, pregătindu-l complet pentru viață. 

Toate aceste însușiri ale cadrelor didactice îmbinate armonios constituie arta 

pedagogică. Ea se dezvoltă prin muncă, prin asimilarea unei bogate culturi generale, 

pregătire de specialitate metodică și științifică. 

Pentru a crea o punte de legătură între modelul profesorului de ieri și cel de azi 

putem să ne îndreptăm atenția asupra literaturii române ce se constituie ca o oglindă în care 

se reflectă dascălul bun sau rău, respectat/apreciat sau nu de elevi, exemple pozitive sau 

negative. Astfel, un model nu tocmai potrivit de dascăl întâlnim în nuvela „Domnul Vucea”, 

scrisă de Barbu Ștefănescu Delavrancea; lipsit de tact pedagogic, fără vocație și dragoste 

pentru elevi, stăpânit numai de gândul de a chinui și pedepsi. Era un om superficial, nu era 

preocupat de pregătirea elevilor, stăpânit de răutate, lipsit de demnitate și de scrupule. 

Defectele acestui dascăl au ajuns model negativ pentru întreaga categorie profesională.  

Scriitorul Costache Negruzzi, în opera sa „Cum am învățat românește” ne prezintă 

o altă tipologie, aceea a dascălului pedant, dispus să impresioneze prin gesture teatrale, 

pentru a lăsa impresia unui om erudit. De fapt, acesta era un tip limitat, convins că numai 

metodele lui de predare sunt corecte. Cosidera că limbile străine sunt dăunătoare pronunției 

corecte a limbii române. Autorul îl prezintă făcându-i portretul fizic şi moral prin prisma 

copilului care nu-l agreează pe dascăl. 

La capătul opus descoperim alt model inspirat din realitate: dascălul Busuioc, 

personajul central al povestirii scrisă de Mihail Sadoveanu, „Domnu’ Trandafir”. 

Dăruit meseriei şi conştient de răspunderea pe care o are, învăţătorul se detaşează 

de griji, de necazuri şi îşi face datoria cu plăcere. Domnul Trandafir predă din pasiune şi 

dragoste pentru copii. Este modest, se consideră un om simplu şi se comportă ca atare. 

Susţine o lecţie obişnuită când vine pe neaşteptate însuşi ministrul în inspecţie. Acel profesor 

este modelul peste veacuri al dascălului perfect, dăruit meseriei sale, care trezeşte sentimente 

de respect şi preţuire.  

Un alt model neprețuit întâlnim în opera lui Octavian Goga, poezia „Dăscălița”. 

Dăscălița ascultă necazurile tuturor, îi povățuiește, își sacrifice tinerețea pentru binele 

comunității. Toți sătenii, începând cu copiii și încheind cu bătrânii au parte de învățăturile 

tinerei, le deslușește tainele cărților. Este de o frumusețe și o puritate angelica, chipul fiindu-

i asemănat cu al unei icoane. 

Profesorul lui Mihai Eminescu, Aron Pumnul rămâne pentru acesta un model de 

neegalat. Au avut o legătură strânsă, cu o amprentă puternică ce marcat formarea 

personalității literare a marelui poet. Profesorul l-a însufleţit şi i-a dat aripi către marea 

poezie prin lectura aprofundată a înaintaşilor, luând de la ei modelul rimei, unele figuri 

poetice şi chiar teme literare. 

Este ideal, ca dascăl, să fii model pentru elevi, dar este foarte greu să te menții ca 

etalon în ochii copilului, mai ales în condițiile societății actuale.  

Și profesorii veritabili din ziua de azi, ca și cei dintotdeauna, își cunosc menirea, au 

vocația în sânge, practică o profesie în care este nevoie de suflet. Fac parte dintr-o categorie 
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socială aparte, cu principii sănătoase, pregătire științifică și metodică de excepție, pe care o 

oferă cu drag elevilor spre a-i dezvolta armonios, cu dorința de autodepășire și formare 

permanentă pentru a ține pasul cu noile tendințe și cerințe ale societății actuale aflată în 

continuă schimbare. 

Bibliografia/webografia: 

1. Zisulescu, Ștefan, Aptitudini și talente, Editura Didactică și Pedagogică, 1971; 

2. http://www.consultanta-psihologica.com/arta-pedagogica/, accesat în data de 

25.06.2020; 

3. https://tribunainvatamantului.ro/2015/10/28/dascalul-de-ieri-si-de-azi/, accesat 

în data de 25.06.2020. 

 

ȘCOALA ONLINE - AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

Profesor Gheorghian Violeta 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim 

deschişi către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, 

tehnologic, legislativ, economic etc. Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip 

de învățământ necesită o implicare activă a tuturor factorilor educaționali, 

pentru  valorificarea eficientă şi raţională a tuturor resurselor. Şcoala online a apărut 

neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi către noile tehnologii la un 

alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic, legislativ, economic etc. 

Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip de învățământ necesită o implicare 

activă a tuturor factorilor educaționali, pentru  valorificarea eficientă şi raţională a tuturor 

resurselor. Lecțiile online se țin pe diverse aplicaţii, instrumente de interacțiune în timp real, 

cu video și text: Zoom, Skype, Discord, WhatsApp. Există și aplicații sau platforme de 

colaborare online care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între 

profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea 

profesorului : Google Classroom, Kinderpedia (platforma unitară la nivelul unităţii şcolare). 

Se lucrează și pe aplicații de învățare, pe care le poate crea profesorul sau pe resurse deja 

existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care profesorii le pot folosi 

atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă: ASQ (Another Smart 

Question), Quizizz, Padlet, Microsoft Powerpoint, My scans, Open Board, Twinkl România, 

Didactic.ro, Clasamea.ro, ScoalaIntuitext.ro,Youtubeetc. 

Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din 

partea elevilor şi părinţilor: 

- copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală; 

- dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi, 

profesori; 

- lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de 

telefon pentru depăşirea traficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau 

pierderea conexiunii; în unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT; 

- nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de adaptare, 

faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai 

mult singuri; 

http://www.consultanta-psihologica.com/arta-pedagogica/
https://tribunainvatamantului.ro/2015/10/28/dascalul-de-ieri-si-de-azi/
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- lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. Lipsa disciplinei la ore - cadrul 

didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei. Copilul nu mai dă 

randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia școala în serios. 

Lista cu aspecte pozitive și aspecte negative despre şcoala online este foarte lungă. 

Sperăm să trecem cu bine şi sănătoşi peste această perioadă solicitantă şi delicată. Oricum 

ar fi, am învăţat că trebuie să avem o mare disponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, 

ni s-a confirmat încă o dată că este esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul, fie el şi 

virtual, cu semenii, am învăţat că trebuie să acordăm mai multă importanţă sectorului 

educaţional online, dar să nu excludem învăţarea tradiţională. Este o lecţie importantă de 

viaţă, care va avea ecou în viitorul şcolii şi educaţiei în România. 

Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit profesorilor să 

salveze informația cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. Acest tip de 

organizare automată permite profesorului să-și concentreze timpul asupra aspectelor muncii 

care necesită mai multă atenție, precum planificarea lecțiilor și comunicarea cu elevii lor. 

Unele platforme ajută chiar la notarea activității elevului, acesta este un beneficiu evident și 

extrem de eficient, deoarece mulți profesori consideră că petrec o cantitate mare de timp 

pentru a da note, ceea ce îi poate lăsa să se simtă epuizați după o zi de lecții. 

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în 

continuare cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui 

meseria profesorului, dar se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea 

experienței atât pentru profesor, cât și pentru cursant. Decizia de a preda online poate 

încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl au asupra propriei cariere și să-și pună 

mintea în repaus. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru 

didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât 

o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod 

explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu 

dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. 

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă 

situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. 

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin 

consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în 

contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă 

și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele de streaming, 

în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate 

acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, 

pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce 

face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în 

spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar 

de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să 

construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea 

mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în 

cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună 

comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum 

pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de 

banda limitata sau de trafic încărcat 

Bibliografie: 
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SCENARII EDUCAȚIONALE ÎN ȘCOALA DE ACASĂ 

profesor învățământ primar Gunea Mariana 

Școala Gimnazială „Miron Costin”Bacău 

 

Pandemia a schimbat începând cu luna martie 2020 întreg mediul social și 

raporturile dintre persoane în tot arealul social. Mecanismul social din ziua anterioară 

devenea insuficient, vulnerabil și imperfect a doua zi. Dinamica schimbării era și cred că 

este încă amețitoare. Individul era și este forțat să se adapteze, să caute rapid, din mers, 

modalitatea de adaptare social-psihologică la multiplele cerințe venite din spațiul social.  

În Dicționarul de psihologie socială, adaptarea socială este definită ca „un produs 

al acumulării și condensării în timp a interacțiunii interpersonale, caracterizat printr-o serie 

de transformări și ajustări mutuale ale trăsăturilor de personalitate și ale conduitelor 

indivizilor participanți la interacțiune.” J.Piaget, în teoriile sale, arată că adaptarea rezultă 

din echilibrarea a două procese: asimilarea şi acomodarea. Prin asimilare se înţeleg 

modificările pe care organismul le impune obiectelor lumii înconjurătoare, iar prin 

acomodare – fenomenul invers, constând în modificarea acţiunilor individului în raport cu 

lucrurile. Profesorului român i s-a pretins brusc o upgradare a conduitei sale profesionale, 

interacțiunea între indivizi (profesor/elevi/părinți) mutându-se în mediul virtual al 

platformelor de elearning.  Asimilând dinamica socială și acomodându-ne, prin acea ieșire 

bruscă din cutia tiparelor comportamentale, ne-am repoziționat (vrând-nevrând!): suntem 

mai mult ca oricând facilitatori ai învățării, căutători avizi de scenarii didactice de succes 

pentru elevul de la școala... de acasă.  

Provocarea dată de îmbinarea predării  într-un spațiu virtual cu tehnologia și cu 

soluțiile de tip elearning a generat scenarii educaționale de tip blended learnind și flipped 

learning. Scenariile flipped learning (învățarea răsturnată), noțiune introdusă de J. 

Bergmann și A. Sams încă din 2007, au fost  în ultima vreme opțiunea mea, cu precădere 

pentru activitățile de istorie, geografie și științe ale naturii. Pas cu pas, un astfel de scenariu 

presupune lectura (elevii practică lectura de acasă urmărind materialele video create de 

profesor), urmată de  activitățile din clasa vituală,când într-o conectare sincron, face to 

face, se clarifică noțiuni, au loc dezbateri, se fixează și chiar  creează conținuturi noi de 

învățare.  

Schematic: profesorul crează materialul videoși facilitează discuția, elevul 

vizualizează materialul, notează întrebările pentru întâlnirea face to face 

Aplicație  

Disciplina: științe ale naturii 

Clasa: a IV-a 

Subiectul: Ciclu de viață la plante 

Elevii au primit cu o zi înainte materialul video, un mix între un pdf cu schema 

lecției, animată cu ajutorul aplicației Loom. Aplicația Loom permite deschiderea pe desktop 

a documentelor în format word, pdf, ppt,  plus înregistrarea audio-video a explicațiilor date 

de profesor. Urmează vizualizarea clipului de către copii, notarea schemei conținutului  în 

caiet, întrebările posibile și realizarea sarcinii de lucru dată pe baza materialului. A doua 
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zi, conectați face to face, fixăm noul conținut, primind întrebările elevilor și oferind  

răspunsuri.  

Altfel de concluzii ... 

 

Webografie  

1. Cauni,T. Webinar MERITO #2.1, 1.09 - introductiv, despre blended & flipped 

learning; 

2. Paladi, O. http://ojs.studiamsu.eu/. 

 

STAREA DE URGENȚĂ - ȘCOALA ONLINE – SCENARIUL ROȘU 

Profesor învățământ primar Gurin Ion 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

 

În tot acest context dramatic, cel al pandemiei rezultate de răspândirea noului 

coronavirus, Sars CoV-2, și-a făcut loc, timid, alternativa școlii online. Din păcate, încă 

debutează, în detrimentul beneficiarilor direcți ai educației, elevii, și, implicit, a întregului 

proces de învățământ. Dacă până la momentul lui 10 martie 2020 doar cei care au dorit, 

motivați de nevoia personală de formare, pe diferite platforme (dezvoltate pe site-uri web), 

în mod sincron/asincron sau prin intermediul cursurilor F2F, au studiat această formă de 

organizare și au și aplicat-o - au creat clase virtuale, au conceput și folosit resurse interactive 

de pe     site-uri/aplicații de profil, au integrat elevii într-un astfel de proces educațional 

complementar (avantaj), contextul ne-a determinat pe toți să luăm măsuri rapid, să ne 

repliem, să dovedim din nou că suntem autodidacți și să continuăm procesul instructiv-

educativ din fața dispozitivelor (dezavantaj în tranziție spre avantaj).  Într-o altă categorie 

pot fi incluși cei care au dobândit astfel de competențe, dar nu le-au integrat niciodată cu 

adevărat în procesul educațional (semi-avantaj). Așadar, unii și-au extins activitatea la scară 

largă (acoperirea tuturor orelor și a claselor), alții au știut de unde să pornească mai ușor, iar 

penultimii au început să învețe. Despre ultimii nu voi vorbi.   

Apoi, nu se face școală online doar cu site-uri și aplicații, ci și cu dispozitive. Da, 

dispozitivele au fost o problemă majoră pentru continuarea activităților. Poate că nu am avut 

desktop/laptop, poate că nu am avut nici tabletă, ci doar un simplu telefon (se pot face diverse 

combinații), dar tot a trebuit să ne organizăm! Chiar dacă am avut probleme și cu traficul de 

date pus la dispoziție de furnizorul de servicii de internet (alte dezavantaje)! Dincolo de 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=313286416669493
https://www.facebook.com/watch/live/?v=313286416669493
http://ojs.studiamsu.eu/
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toate acestea, vidul legislativ! Dar lucrurile s-au reglat cumva și treaba a început să meargă, 

ba ca pe roate, ba scârțâind, ca după conștiința cadrelor didactice (avantaje versus 

dezavantaje pentru elevi de aceeași generație, din medii diferite). Dacă unii nu au avut 

imbold personal, și-au făcut apariția rapid factorii de constrângere: reclamații de tot felul (ba 

că e prea mult/ puțin sau inexistent. Ce? Firește, online-ul!), actele normative de reglare a 

predării în astfel de condiții.  

Întorcându-mă, la momentul lunii martie, 11 poate fi considerat un mare avantaj în 

dezavantajul momentului. Pentru mine a constituit o provocare. Nu am luat niciun moment 

în calcul semi-platformele WhatsApp sau Messenger (produse marca Facebook), Viber, 

Skype. Din punctul meu de vedere, acestea rămân doar platforme de instant messaging 

(semiavantaj), dar pentru scopuri personale. S-au dovedit a fi utile în unele medii, unde 

singurele dispozitive folosite au fost telefoanele. M-am îndreptat spre folosirea unei 

platforme stabile, care să ofere și siguranță actorilor implicați (și mie, și copiilor – implicit 

părinților).  

Am instalat Google Classroom, folosind un cont de gmail, apoi, cu ajutorul 

părinților, am format clasa virtuală (avantaj). Google Classroom nu rula la acel moment cu 

Google Meet de pe un cont personal (dezavantaj). Am luat în calcul folosirea platformei 

Zoom. Nu am apucat să o cunosc foarte mult pentru că organizația școlară a înrolat unitatea 

de învățământ pe platforma G Suite for Education (un mare avantaj). Astfel, Google 

Classroom a venit la pachet cu Google Meet (avantaj). Totuși, Google Meet < Zoom. Google 

vine la pachet cu Jamboard, iar Zoom, pe lângă tablă virtulă, vine și cu posibilitatea lucrului 

în echipe – camere de lucru (dezavantaj vs. avantaj). Totuși, siguranța oferită de platforma  

G Suite a primat (din nou, avantaj!).  

Este facil să navighezi pe platforma Classroom, are instrumente practice pentru 

desfășurarea procesului educativ, atât în ceea ce privește organizarea învățării, cât și a 

evaluării. Firește, vorbim, în acest caz, doar despre mod de lucru asincron (dezavantaj dacă 

este folosit prea mult). Astfel, poți crea materiale de prezentare (expunere), poți obține 

feedback rapid pentru un anumit conținut parcurs, poți crea un test de evaluare (Google 

Forms) - multe avantaje  aici (poți opta pentru notare automată sau manuală, ai la dispoziție 

rapoarte de sistem etc.).  

Extensiile (avantaj) create pentru Google Classroom sunt foarte practice și înlesnesc 

funcționalitatea platformei (Talk and comment, de exemplu). Am să vă zic și ceva despre 

Google Meet (mod de lucru sincron), pentru că trebuie să încheiem! Avantaje: extensia Grid 

View și opțiunea de chat. Ora este cu adevărat interactivă, iar chatul zbârnâie: copiii răspund 

mai repede în scris. Tot despre ei trebuie să vă spun că s-au acomodat rapid cu modul de 

folosire a platformei și regulile comunicării în aceste condiții, fiind destul de digitali. Trebuie 

să vă mărturisesc și un avantaj  personal aici: copiii mei au vârsta de 8-9 ani... 

Și despre școala online am vorbit până acum cam în procent de 50%. Unde e 

diferența? În alegerea aplicațiilor și instrumentelor dezvoltate de diferite site-uri (multe 

avantaje), care desăvârșesc demersul didactic. Un ultim avantaj, dar al cititorului: bonus– 

aplicații: Padlet (desktop/laptop – www.padlet.com/dispozitiv mobil) și ChatterKid 

(dispozitive mobile prin Magazin Play-Android sau AppStore -iOS). Între atâtea avantaje și 

dezavantaje, școala online este o realitate și necesitate, dar componente ale sale se vor regăsi, 

mai mult ca sigur, în școala post-pandemie.  

 

 

  

http://www.padlet.com/
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PROVOCĂRI ALE ÎNVĂŢĂRII ONLINE 

Profesor Hurjui Păuniţa 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

În contextul epidemiei de coronavirus Covid 19, sistemul de învăţământ a fost forţat 

să se adapteze rapid, prin renunţarea la predarea faţă către faţă şi abordarea stilului online de 

predare care a creat provocări nebănuite. Trecând peste problemele tehnice, adesea 

profesorul regăseşte la ore un copil mai stresat, neatent şi mereu obosit.  În vederea 

identificării unei soluţii pentru această situaţie este esenţial să precizăm sursa problemelor 

iar din cercetările efectuare de numeroşi psihologi reiese că numărul orelor petrecute în faţa 

ecranelor are un efect direct proproţional asupra anxietăţii şi suprastimulării copiilor. În acest 

context trebuie făcută o distincţie între timpul petrecut de copil în faţa calculatorului în 

vederea educării sale şi timpul nociv petrecut pentru simpla distracţie, prin jocuri şi utilizarea 

platformelor de entertaining. Contrar aşteptărilor, s-a constatat că şi timpul „de calitate” 

petrecut de copil în faţa monitorului în vederea dezvoltării cunoştinţelor are efecte negative 

asupra psihicului acestuia, influenţând capacitatea de luare a deciziilor şi memoria pe termen 

lung, 

De exemplu, din studiile întreprinse,  profesorul  Valdemar Setzer de la 

Departamentul de Ştiinţe Informatice al Universităţii din Sao Paolo, Brazilia ajunge la 

concluzia că utilizarea calculatorului din perioada gimnaziului, atunci cand copilul trebuie 

se îşi dezvolte modul de a gândi, de a percepe şi a-şi reprezenta realitatea, conduce la o 

deformare a gândirii acestuia sau la deprinderea unei gândiri maşinale. Din punct de vedere 

educaţional, este foarte important de evidenţiat că, în fapt, calculatoarele formează utilizarea 

unor gânduri şi raţionamente formale de un tip special, respectiv cele care pot fi introduse în 

maşină sub forma de comenzi şi instrucţiuni. Acestea se numesc gânduri maşinale în sensul 

că gândirea utilizatorului este redusă la ceea ce poate fi interpretat de maşină. Educaţia ar 

trebui să aibe ca unul din cele rnai înalte obiective ale sale dezvoltarea înceată a capacităţii 

de gândire logice şi obiective, astfel încît să devină libere şi creative la vârstă adultă. Aceasta 

nu se poate întampla dacă gândirea este încadrată prea devreme în forme rigide şi moarte, 

precum cele cerute de orice maşini, şi mult mai mult de computere, care lucrează la un nivel 

mental strict formal. Datorită tipurilor de gândire şi limbaj fornal impuse de utilizarea 

calculatoarelor si datorită autocontrolului enorm pe care îl cer şi bazat pe experienţa lor 

personală cu elevii, psihologii au ajuns la concluzia că vârsta ideală a tinerilor pentru a 

începe se utilizeze un calculator este 16 ani, preferabil 17 ani. Prin urmare, este falsă credinţa 

că utilizarea calculatorului dezvoltă gândirea şi-l face pe copil mai inteligent, fiind necesară 

introducerea acestuia în familie de la vârste fragedă. 

Folosirea internetului ca resursă pentru educaţie se bucură de un sprijin aproape 

universal din partea elevilor, părinţilor, profesorilor  şi instituţiilor de învăţământ. Totuşi, un 

studiu  a arătat că 86% dintre profesorii, bibliotecarii şi specialiştii în computere din 

instituţiile şcolare care au fost chestionaţi în acest studiu, consideră că folosirea internetului 

de către copii nu le îmbunătăţeşte performanţele şcolare (Barber, 1999). Ei au argumentat că 

informaţia pe internet este prea dezorganizată şi nu are legătură cu programa şcolară şi cu 

manualele pentru a-i ajuta pe elevi să obţină rezultate bune la teste. Punând şi mai mult sub 

semnul întrebării valoarea educaţională a Internetului, dr Young a ajuns la rezultatul cu 58% 

dintre elevi au prezentat o scădere a obiceiurilor învăţatului şi o scădere semnificativă a 

notelor. Deşi meritele internetului îl fac să fie o unealtă ideală de cercetare şi de contact 

direct cu profesorii, se întâmplă adesea ca în timpul orelor on-line aceştia să navigheze în 

paralel pe site-uri web nerelevante, să se angajeze în conversaţii pe Whatsup sau Messenger, 
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controlul profesorului fiind ineficient din cauza distanţei şi a imposibilităţii de a stabili un 

contact vizual. 

Faţă de aceste aspecte, se constată că profesorul este chemat să acorde ajutor elevilor 

pentru concentrarea la ore sau redobândirea controlului asupra programului. Astfel, 

profesorul este chemat să încurajeze în timpul orei activităţile în timp real, acordând un 

interval mai larg de timp formulării de întrebări de către elevi, precum şi întrebărilor cheie 

care asigură înţelegerea lecţiei de către copii. De asemenea, prin stabilirea unor teme precise 

cărora li se va ataşa un timp estimativ de efectuare, părinţii pot controla timpul petrecut de 

copil pe internet pentru a preîntâmpina situaţiile în care acesta din urmă se lasă distras de 

platformele de socializare sau jocuri video. 

Concluzionând, trecând peste pericolole de ordin fizic(în special cele 

oftalmologice), desfăşurarea lecţiilor on-line impune mult discernământ participanţilor la 

actul de educaţie: profesorilor pentru a trasnmite informaţia esenţială fără a supraîncărca 

elevul, părinţilor pentru a stabili un program strict al timpului petrecut pe calculator şi 

elevilor pentru a-şi respecta sarcinile trasate de profesori, conştientizând că educarea este un 

proces individual de care depinde viitorul lor.   

 

 

LA ȘCOALĂ SAU ON-LINE? 

Profesor Ignat Aurelian-Vasile 

Școala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuși 

 

Suntem pregătiți de învățământ online? România, ca și celelalte state ale lumii, trece 

printr-o perioadă de criză, o perioadă marcată de schimbări în toate domeniile de activitate. 

Am trecut prin perioade de restricții, de carantină, de izolare, dar trebuie să mergem înainte, 

trebuie să învățăm să ne redescoperim să ne updatăm noilor vremuri. 

Deși poate părea că educația online a început la sfârșitul anilor 1900, conceptul de 

învățare la distanță a intrat în practică la mijlocul secolului al XIX-lea, când a fost dezvoltat 

Serviciul Poștal al SUA. Noțiunea de corespondență fiabilă, pe distanțe lungi, a condus la 

dezvoltarea și implementarea a ceea ce se numea „colegii de corespondență” comerciale, în 

care misivele de instruire ar fi distribuite prin serviciul poștal între studenți și profesori. 

Astăzi, programele de educație la distanță au devenit mai sofisticate și mai accesibile datorită 

proliferării tehnologiei web și digitale. Instituțiile de elită din întreaga lume oferă acum 

cursuri deschise, diplome online și cursuri online care legitimează și popularizează ideea 

educației de pe un computer. 

Câteva progrese semnificative au modelat și împins învățământul la distanță înainte 

de la sfârșitul anilor 1800. În 1873, primul program oficial de educație prin corespondență, 

numit „Society to Encourage Home Studies”, a fost înființat în Boston, Massachusetts de 

Ana Eliot Ticknor. Universitatea din Queensland din Australia și-a fondat Departamentul de 

Studii pe Corespondență în 1911, care s-a bazat și pe sistemul poștal al Australiei. 

Universitatea din Africa de Sud, cunoscută astăzi drept una dintre mega colegiile de învățare 

la distanță din lume, a devenit un campion și inovator al învățării la distanță atunci când și-

a remodelat misiunea și concentrarea în 1946. 

În 1953, Universitatea din House a făcut istoria învățământului la distanță, când a 

început să ofere primele ore de televiziune pe KUHT (astăzi numită HoustonPBS), care a 

fost primul post de televiziune public din Statele Unite. Denumindu-se „Canalul care te 

schimbă”, KUHT a difuzat 13 - 5 ore de material educațional în fiecare săptămână, 

reprezentând aproximativ 38% din timpul total de difuzare al canalului. Multe dintre cursuri 
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au fost difuzate seara, astfel încât cursanții care au lucrat în timpul zilei au avut timp să vadă 

materialul. 

După televiziune, computerul personal și internetul personal au fost următoarele 

invenții majore pentru a revoluționa educația la distanță. În 1989, Universitatea din Phoenix 

a devenit prima instituție care a lansat o instituție colegială complet online, care oferea atât 

licențe, cât și diplome de masterat. În 1996, antreprenorii Glen Jones și Bernand Luskin au 

lansat Universitatea Internațională Jones, care a devenit prima universitate acreditată și 

complet bazată pe web. De la crearea acestor programe și școli complet online, învățământul 

la distanță a continuat să crească în multe direcții diferite. În 2003, angajații sistemului 

Blackboard Learning System au anunțat că 40.000 de instructori predau 150.000 de cursuri 

online pentru mai mult de 6 milioane de studenți, din 55 de țări. 

Astăzi se estimează că 1 din 4 studenți sunt înscriși la cel puțin o clasă online. În 

2009, au existat peste 4,5 milioane de studenți care urmau cursuri online, un masterat în 

administrarea afacerilor (MBA) fiind cel mai înalt grad oferit în Statele Unite. Această 

tendință pare să continue în viitor: în prezent, 83% din toate instituțiile SUA care oferă 

cursuri online spun că se așteaptă la o creștere a numărului de înscrieri online în următorul 

deceniu.  

 Oare România este pregătită pentru învățământ online? Studiile făcute în această 

perioadă au arătat că foarte mulți copii încă nu au acces la școala online din diferite motive: 

nu au acces la calculatoare/laptop, nu au internet, nu au curent electric. În aceste condiții 

profesorii sunt nevoiți să tehnoredacteze lecțiile și să le ducă personal copiilor acasă.  

 În urma cercetărilor făcute de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie s-a 

constatat că: 1 din 3 copii nu are acces la școala online (903.870 elevi din 2.824.594). Au 

acces la un dispozitiv funcțional: 63% din copiii din clasele primare, 72% din elevii de 

gimnaziu, 70% din elevii de liceu. 

Studiile de specialitate au enumerat câteva aspecte pozitive ale învățământului 

online: învățarea online este autonomă, învățarea este centrată pe elev, învățarea este 

rentabilă, se regăsesc mai multe stiluri individuale de învățare, medii de învățare 

personalizabile, învățarea online ar putea rezolva lipsa profesorilor, nu este nevoie de 

manuale, învățarea online este eficientă în timp. 

Învățarea online are și câteva aspecte negative: feedbackul online al elevilor este 

limitat,  învățarea online poate provoca izolare socială, necesită abilități puternice de 

automotivație și de gestionare a timpului, lipsa dezvoltării abilităților de comunicare la 

studenții online, prevenirea înșelăciunii în timpul evaluărilor online este complicată, 

profesorii online tind să se concentreze mai degrabă pe teorie decât pe practică,  lipsește 

comunicarea față în față, este limitată la anumite discipline, este inaccesibilă populației fără 

studii sau analfabeților funcționali. 

Suntem sau nu pregătiți? Schimbarea începe cu noi! 

Bibliografie: 

1. https://www.onlineschools.org/visual-academy/the-history-of-online-schooling/; 

2. https://e-student.org/disadvantages-of-e-learning/. 

 

 

 

  

https://e-student.org/disadvantages-of-e-learning/
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JOCUL ŞI IMPACTUL SĂU FORMATIV ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Profesor învățământ primar Ignat Maria-Daniela 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

 Şcolarizarea copilului reprezintă o fază de tranziţie, având un loc special în 

configuraţia copilăriei. Viaţa de şcolar presupune atât efort fizic, cât şi intelectual (apud 

Golu, P., Verza, E., Zlate, M., 1994).  

 Odată intrat în clasa pregătitoare, copilul are alte priorităţi, dictate de sarcinile ce îi 

revin în urma dobândirii statutului de şcolar. Dacă la gradiniţă activităţile se desfăşurau prin 

joc, la şcoală apar elemente noi, cum ar fi: ora de curs, ce dureaza 45 – 50 de minute, regulile 

după care aceasta se desfăşoară (elevii trebuie să fie atenţi, să vorbească atunci când sunt 

întrebaţi etc.), conţinuturile ce sunt predate care capătă un grad mai mare de abstractizare şi 

complexitate, metodele folosite de cadrul didactic în timpul lecţiilor etc.  

 Este foarte important ca trecerea de la etapa preşcolară la cea şcolară să se realizeze 

lin şi firesc. Învăţătoarea trebuie să uzeze din plin de acea calitate specifică unui dascăl 

adevărat şi anume tactul pedagogic.  

 Faptul că acum copilul nu mai este „grădinar” (aşa cum îşi zic cei de la grădiniţă), 

ci şcolar, obiceiurile sale zilnice, programul său se modifică de la o clasă la alta. Cu toate 

acestea, şcolarul mic simte aceeaşi nevoie de joc şi de joacă. Cu tact pedagogic şi măiestrie, 

învăţătoarea trebuie să folosească această nevoie a copilului spre a-l atrage către şcoală, către 

rezolvarea temelor sau a sarcinilor ce-i revin elevului în cadrul colectivului din care face 

parte.  

 Folosirea jocului în lecţiile de predare–învăţare–evaluare îl ajută pe şcolar să se 

integreze mai uşor, să pătrundă sensul celor predate şi învăţate la şcoală. 

  În ultimul timp se pune un mare accent pe acele metode care au elevul ca subiect 

(participă la parcurgerea etapelor metodei folosite, este actent) şi ca obiect al acestora 

(efectele folosirii acelei metode se răsfrâng asupra lui), el fiind implicat în mod direct şi 

efectiv în situaţia de învăţare. Astfel de metode bazate pe joc sau care conţin elemente de 

joc sunt jocurile didactice de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor, de evaluare a 

noţiunilor, fiind foarte bine-venite şi în lecţiile de predare - învăţare în etapa de feedback a 

lecţiilor.  

 Din experienţa acumulată la catedră, pot spune că aceste metode ludice antrenează 

întreg colectivul de elevi, aceştia trecând de la motivaţia extrinsecă la cea intrinsecă: apare 

spiritul competitiv – sunt dornici de afirmare, le place să fie laudaţi şi daţi ca exemplu, devin 

creativi şi originali – vin cu propuneri, aduc unele completări uzând de toate cunoştintele în 

încercarea de a îndeplini sarcinile de învăţare. Treptat, copiii încep să înveţe pentru ei înşişi, 

găsind în viaţa lor personală utilitate cunoştinţelor însuşite. Jocul are puterea de a canaliza 

şi de a întări potenţialul intelectual şi fizic (apud Cerghit, I., 1980) al şcolarilor, motivaţia 

fiind una de tip secundar, dar cu mare putere de stimulare pentru aceştia. De multe ori se 

întâmplă ca elevii să prelungească starea de joc, fie prin modificarea (parţială sau totală) a 

jocului, fie prin instituirea altui joc. Timpul devine brusc insuficient, ei fiind foarte implicaţi 

în ceea ce au de rezolvat.  

 Pe lângă faptul că are rolul de a-i antrena pe elevi în cadrul lecţiei, jocul poate 

însemna un aşa-zis moment de repaos, de fapt activitatea de învăţare desfăşurându-se 

camuflat, sub o altă formă. (De exemplu: Acum să ne odihnim puţin şi să jucăm un joc!) 

Asocierea jocului cu odihna îl ajută pe şcolarul mic să fie în continuare motivat, să se 

relaxeze, să se detensioneze, surprinzând uneori cu un randament crescut comparativ cu un 

alt moment al lecţiei.  
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 Jocul didactic este o bună metodă de captare şi de menţinere a atenţiei. Formularea 

cât mai atrăgătoare a sarcinilor de lucru menţin atenţia pe tot parcursul activităţii, şcolarii 

renunţând voluntar la alte preocupari. Orice informaţie dată de învăţătoare este îndeaproape 

urmărită, de multe ori elevii apostrofându-şi colegii care perturbează lecţia. Deşi întâmpină 

şi dificultăţi, şcolarii mici sunt perseverenţi în timpul jocului, dând dovadă de voinţă, 

încercând numeroase soluţii, cerând ajutor.  

 Jocul este considerat calea naturală care duce spre muncă, spre maturizare, 

solicitându-l atât fizic, cât şi intelectual (apud Nicolescu, E., 2003). Jocul, în general, şi jocul 

didactic, în special, stimulează şi susţine dezvoltarea limbajului (îmbogăţirea vocabularului, 

învăţarea corectă a structurilor gramaticale) - verbalizarea etapelor de lucru, faptul că 

şcolarul mic trebuie să se exprime, să explice, să comunice cu cei din echipă, a memoriei 

(elevii trebuie să-şi amintească şi să selecteze acele informaţii necesare rezolvării sarcinii, 

reţin în mod intenţionat jocurile ce le-au plăcut pentru a le mai juca, de cele mai multe ori, 

acest lucru întâmplându-se imediat dupa ora ce a trecut); operează în plan obiectul, dar şi 

simbolic (apud Golu, P., Verza, E., Zlate, M., 1994).  

 Jocul dezvoltă spiritul de observaţie, gândirea logică, argumentativă – ei trebuie să 

facă legătura între cauză şi efect, să demonstreze, să exemplifice etc. 

 Având un caracter practic, jocul este un excelent mijloc de cunoaştere nemijlocită a 

mediului înconjurător, formează deprinderi şi convingeri puternice, cu un puternic impact 

emoţional, se dezvoltă atitudinea critică şi autocritică. Multe dintre jocurile copilăriei 

vizează descoperirea şi experimentarea realităţii (apud Claparède, E., 1975).  

 Prin joc, şcolarul îşi desfăşoară şi-şi afirmă personalitatea, se perfecţionează 

continuu, ducând la desăvârşirea sa (ibidem). În timpul jocului, învăţătoarea poate observa 

cu uşurinţă modul de manifestare, de relaţionare cu colegii de grupă; unii copii sunt veritabili 

lideri, alţii lucrează foarte eficient dacă nu se pune presiune prea mare pe ei, în sensul că 

preferă să rezolve sarcinile didactice, dar să nu ducă responsabilitatea reprezentării grupului, 

alţii se exprimă verbal foarte bine, ideile lor fiind transpuse în scris de cei care scriu frumos 

etc. Astfel, şcolarii mici nu se ruşinează, nu se simt inutili şi complexaţi pentru că nu posedă 

toate calităţile – lucru, de altfel, imposibil, ci se manifestă liber, au curaj să-şi exprime 

opiniile, o ideea stângace sau chiar nepotrivită nemaifiind privită cu reticenţă şi criticată de 

restul grupului. Prin joc, se pot controla stări precum nerăbdare, nervozitate, lipsa de control 

asupra comportamentului etc., fiind vizate componentele ce ţin de temperament (apud 

Dumitriu, C. 2011). Ei au posibilitatea să exerseze comportamente şi atitudini, cum ar fi: 

acceptarea, cooperarea, înţelegerea celuilalt, concilierea, socializarea în cadrul 

microclimatului dat de joc, dar şi competiţia, fair-play-ul etc. 

 Nevoia copilului de a se juca accesibilizează şi împleteşte relaţia dintre şcoală şi 

viaţa de zi cu zi. Activităţile ludice sunt, în concepţia lui Claparède, agenţi de creştere. Ele 

contribuie la dezvoltarea fizică, dar reprezintă mai ales hrană pentru sufletul copilului, cu un 

impact remarcabil în planul sentimentelor. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE-ÎNTRE AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

Profesor învățământ primar Ionașcu Cristina 

Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău 

 

Starea în care ne aflăm ne-a determinat să fim părtași ai unei schimbări radicale, o 

adevărată revoluție, în abordarea procesului didactic, dintr-o altă perspectivă, prin înlocuirea 

în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din 

mediul virtual. Și chiar dacă multe cadre didactice au bune abilități digitale, iar mulți copii 

au la dispoziție telefoane smart, tablete și laptop-uri, sarcina de a realiza un proces 

educațional calitativ și eficient nu este deloc ușoară. 

Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea 

în mod personal, dar necesită cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practici pentru ca 

munca să fie îndeplinită. Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în 

spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni 

nu a fost pregătit pentru învățarea online în totalitate. Cadrele didactice au fost provocate să 

se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în practică derularea activităților 

didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația nou generată, 

neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, 

care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și 

curiozitate de către cei mai mulți elevi. Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și 

conținuturilor în dependență de vârstă, selectarea instrumentelor potrivite pentru clase, 

colaborarea cu părinții, pregătirea și încurajarea copiilor pentru o altfel de lecție, toate 

acestea necesită timp, răbdare și devotament din partea profesorilor. Astfel, accesul la 

internet al profesorilor și elevilor este vital pentru a ține mâna pe puls și a asigura copiilor 

dreptul la educație. Vitală este și implicarea părinților care au rolul de a facilita dialogul 

dintre copil și profesor, dat fiind faptul că un dialog „altfel” nu a fost practicat până acum. 

Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora 

reprezintă o realitate a lumii actuale față de care școala prin specialiștii săi trebuie să 

manifeste deschidere, capacitate de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în raport cu 

beneficiarii săi direcți. Atât timp cât acceptăm, ca profesori, că tehnologia modernă care 

facilitează accesul la informații și relaționarea rapidă și complexă cu medii dintre cele mai 

diverse ocupă astăzi un loc foarte important în viața elevilor noștri, trebuie să înțelegem și 

că acest aspect poate și trebuie valorificat și în activitatea noastră. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru 

didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât 

o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod 

explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu 

dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. 

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă 

situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. 

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin 

consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în 
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contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă 

și fiecare elev îi solicită atenția.  

Platformele educaționale online facilitează comunicarea în timp real între profesor 

și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca 

fiind oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 

comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza 

contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți 

fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, 

îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid.  

Având la bază tehnologiile e-Learning, învățământul online are o serie de avantaje, 

precum: 

• accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație; 

• centrare pe elev/participant; 

• favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări; 

• permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă; 

• profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul 

face-to-face; 

• posibilitatea modificării informației difuzate; 

• accesibilitate, confort, flexibilitate; 

• elevul poate învăța în ritmul lui propriu; 

• costuri reduse de distribuție a materialelor; 

• învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional; 

• posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de 

download-uri efectuate de către elevi; 

• permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi. 

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

• pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs 

tradițional; 

• lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de 

joasă performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice; 

• apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru 

socializare; 

• nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning; 

• necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor; 

• elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune 

că utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o 

formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă 

de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice 

de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește 

dezvoltarea competențelor elevilor. 
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http://www.itech.ro/


ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

102 

 

EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALĂ 

Profesor învățământ primar Iosub Lenuța 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

În ultimele luni, casa noastră a devenit birou, loc de joacă, cinema, cabinet medical și 

sală de clasă. Criza sanitară ne-a forțat să digitalizăm atât relația cu locul de muncă, cu 

autoritățile statului, și ne-a arătat că tehnologia ne poate ajuta să avem acces la o mare parte 

din lucrurile de care avem nevoie în viața de zi cu zi dar și că putem să învățăm atâta vreme 

cât avem la dispoziție un telefon cu acces la internet. Iar nimic de acum înainte nu va mai fi 

la fel în universul nostru. 

Decretarea stării de urgență i-a prins pe elevi în plin semestru doi al anului școlar 2019 

- 2020. Și, deși vorbim de ani de zile despre manuale digitale și despre cum să ne ajutăm și 

de alte unelte în procesul educațional, cum ar fi de gadget-uri noi și de resursele inepuizabile 

pe care le găsim pe internet, marea majoritate a profesorilor și elevilor nu a putut să ducă 

lecțiile 100% în online. 

Un motiv ar fi faptul că nu toți au acces la internet sau măcar la un telefon. 

Însă nu este singurul element lipsă din digitalizarea procesului educațional. Un alt 

element lipsă este faptul că avem atât profesori cât și elevi fără abilități digitale de bază. Și 

dacă în cazul profesorilor lucrurile tind să se schimbe, rămâne problema tinerilor care nu 

dobândesc acest set de cunoștințe. 

Un studiu publicat de Parlamentul European menționează faptul că atât elevii, cât și 

profesorii sunt nevoiți să se adapteze transformărilor digitale pentru a ține pasul cu cerințele 

pieței muncii, ale provocărilor globale și ale societății. 

Pe lângă lipsa accesului la calculatoare sau la alte dispozitive cu acces la internet, ca 

de exemplu smartphone-uri, această generație care ar trebui să fie a nativilor digitali este 

educată în școli de profesori care încă nu s-au adaptat la transformarea digitală sau de dascăli 

care, deși utilizează frecvent instrumente digitale, aplicațiile digitale nu sunt adesea adaptate 

în mod semnificativ din punct de vedere pedagogic. 

Mai mult, marea majoritate a cadrelor didactice nu participă sau participă doar 

sporadic la dezvoltarea profesională axată pe educația digitală. 

Oferta slabă/ inconsistentă de cursuri de formare dedicate formării de competențe 

elearning sau blended learning a dus la căutarea unor soluții alternative. Multe 

cadredidactice au fost puse în situația de a derula activități didactice online fără suport 

profesionist, căutând soluții ad-hoc. 

Competențele digitale dobândite de profesori în această perioadă reprezintă, achiziții 

utile pentru activitatea didactică viitoare și care se vor utiliza în continuare în activitatea 

didactică față-în-față. Utilizarea noilor tehnologii în activități de învățare i-a determinat pe 

profesori să regândească procesul didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua 

modalitate de comunicare facilitată de platformele digitale. 

Noile tehnologii didactice ar putea oferi oportunități de personalizare a contextelor de 

învățare, îmbunătățind astfel motivația și retenția elevilor. 

Cu siguranță, România nu a fost pregătită pentru o astfel de adaptare la educația 

digitală, cel puțin nu atât de rapidă. Perioada recentă a adus provocări pentru fiecare dintre 

actorii implicați în educație. Sunt de părere că ar fi fost nevoie de o perioadă de adaptare. 

Faptul că școlile s-au închis fără a exista o strategie în acest sens s-a resimțit.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc12125f-88f6-11ea-812f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-126152663
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 

Profesor Iosub Maricica 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

 

Pornind de la afirmația „A învăța un copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci 

să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înțeleagă cu gândirea lui lumea”, Ioan Cerghit 

propune o succesiune de metode alternative, în viziunea autorului aceastea fiind destinate 

„evaluării calitative”: elaborarea și susținerea proiectelor, organizarea expozițiilor, 

alcătuirea jurnalelor personale, lucrările de grup, interviurile și dezbaterile. 

Ca orice metodă de evaluare, observarea sistematică a comportamentului elevilor față 

de învățare, prezintă o serie de avantaje, dar și dezavantaje. Deși oferă numeroase resurse de 

cunoaștere a elevilor, prin prisma preocupărilor și a intereselor lor, a motivației pentru 

învățare, toate acestea raportate la exigențele școlii, din păcate utilizarea ei este destul de 

rară. Aceasta constă în a privi, a asculta, a analiza: atitudinea elevului față de lecții, atitudinea 

elevului față de temele pentru acasă, atitudinea față de activitățile extracurriculare și modul 

în care el se implică în aceste activități, multitudinea conduitelor și comportamentelor 

elevilor în diferite situații educaționale. 

Ca orice metodă, observarea sistemică prezintă avantaje dar și limite. 

Principalul avantaj pe care îl prezintă constă în faptul că ea descoperă fenomenele 

psihologice în ritmul și maniera lor firească de manifestare. 

Marele dezavantaj constă în faptul că este cea mai subiectivă dintre toate metodele iar 

pentru a fi veridice rezultatele obținute este necesar să fie completate cu rezultate obținute 

prin alte metode. 

Investigaţia ca modalitate de evaluare, oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod 

creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unui interval mai lung sau 

mai scurt. Ea „constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o 

activitate practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigaţie (documentare, 

observarea unor fenomene, experimentarea etc.) pe un interval de timp stabilit.” 

Activitatea didactică desfăşurată prin intermediul acestei practici evaluative poate să 

fie organizată individual sau pe grupuri de lucru, iar aprecierea modului de realizare a 

investigaţiei este de obicei, de tip holistic. 

Cu ajutorul acestei metode profesorul poate să aprecieze: gradul în care elevii îşi 

definesc şi înţeleg problema investigată, capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele 

de obţinere a informaţiilor, de colectare şi organizare a datelor, abilitatea de a formula şi 

testa ipotezele, felul în care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite, conciziunea şi 

validitatea raportului de analiză a rezultatelor obţinute. 

Toate acestea, corelate cu gradul de complexitate al sarcinii de lucru şi cu natura 

disciplinei de studiu fac din metoda investigaţiei un veritabil instrument de analiză şi 

apreciere a cunoştinţelor, capacităţilor şi a personalităţii elevului. Investigaţia presupune 

obiective care urmăresc: înţelegerea şi clarificarea sarcinilor, aflarea procedeelor pentru 

găsirea de informaţii, colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare, formularea 

şi testarea ipotezelor de lucru, schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă 

este necesar, scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei. 

Întrucât oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creator cunoştinţele însuşite şi 

de a explora situaţii noi de învăţare, pe parcursul unei ore de curs, investigația este o metodă 

alternativă de evaluare destul de des utilizată în practica școlară. 

Proiectul reprezintă o metodă alternativă de evaluare care se desfăşoară pe parcursul 

a câtorva zile, câtorva săptămâni şi, uneori, pe perioade chiar mai lungi. 
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În alegerea proiectului trebuie să se ţină seama ca elevii să aibă un anumit interes 

pentru subiectul respectiv, să cunoască dinainte unde îşi pot găsi sursele de documentare, să 

fie dornici de a crea un produs de care să fie mândri. Planul de lucru, precizările şi 

clarificările vor fi făcute în clasă, urmând ca elevul să continue activitatea în mod 

independent. 

Spre deosebire de investigaţie, proiectul de cercetare are un caracter practic mult mai 

accentuat. Modul său de realizare se face conform paşilor cunoscuţi în metodologia 

cercetării. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urmăreşte progresul 

la o anumită disciplină, dar şi atitudinea elevului faţă de acea disciplină. El reprezintă „cartea 

de vizită” a elevului urmărind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce 

priveşte cunoştinţele achiziţionate pe o unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este 

un mijloc de a valoriza munca individuală a elevului, acţionând ca factor al dezvoltării 

personalităţii, rezervându-i elevului un rol activ în învăţare. 

Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra în 

ritm propriu, stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de 

autoevaluare. 

Portofoliul este o metodă de evaluare ce implică şi alte metode alternative ca 

investigaţia şi autoevaluarea, prin autoevaluare elevii asumându-şi responsabilitatea asupra 

activităţii desfăşurate, regândindu-şi propriul proces de învăţare, de gândire şi de evaluare. 

Ca metodă alternativă de evaluare, portofoliul solicită mai mult o apreciere calitativă 

decât cantitativă şi este mai uşor de aplicat pe grupuri mai mici. Cadrul didactic îl poate 

folosi pentru a evalua performanţele elevilor, iar elevii îl pot folosi pentru autoevaluare şi ca 

modalitate de reflecţie asupra învăţării. De asemenea, portofoliul este compatibil cu 

instruirea individualizată ca strategie centrată pe stilurile diferite de învăţare. Poate fi 

considerat în acelaşi timp un instrument complementar folosit de cadrul didactic în aplicarea 

strategiilor de instruire centrate pe lucrul în echipă, pe elaborarea de proiecte ample de 

cercetare şi învăţare. 

Autoevaluarea este posibilă şi necesară întrucât serveşte cunoaşterii (perceperii) de 

sine (autocunoaşterii) şi dezvoltării conştiinţei de sine (autoconştiinţei), aspecte esenţiale ce 

vor da posibilitatea, cu timpul, fiecăruia să descopere sensul propriei valori, premisă 

necesară oricărei depăşiri; o disponibilitate privită în perspectiva educaţiei permanente, care 

presupune angajarea individului nu numai în procesul propriei formări, ci şi în acţiunea de 

evaluare a propriei formări pentru a deveni capabili de autoperfecţionare. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele 

operaţionale. Are drept scop să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere 

şi de autoevaluare, să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele 

învăţării şi de standardele educaţionale, să-şi dezvolte un program propriu de învăţare, să-şi 

autoevalueze şi valorizeze atitudini şi comportamente. 

Autoevaluarea trebuie făcută sub atenta îndrumare a cadrului didactic. Toate aceste 

metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formulele tradiţionale, a căror 

prezenţă este preponderentă în activitatea curentă la clasă, oferind alte opţiuni metodologice 

şi instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă. 

În concluzie, procesele evaluative îşi relevă deplin funcţiile feedback, atunci când 

cadrul didactic şi elevii se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. 

Aceasta presupune ca fiecare dintre interlocutori să conștientizeze rolul pe care îl deţine la 

nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile partenerului pentru a-şi optimiza 

propriul comportament. 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

105 

 

Bibliografie: 

• Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și 

strategii, Editura Aramis, București, 2002; 

• Radu,T. I., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 

2000. 

COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIC 

Profesor învățământ primar Isac Mihaela-Oana 

Școala Gimnazială ,,Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești 

 

Comunicarea în domeniul didactic are un caracter interactiv. Procesarea 

informațiilor și derivarea lor în cunoștințe aparține procesului de comunicare activă, 

dinamică. Informațiile prelucrate didactic se transformă în cunoștințe, capacități, 

competențe.  

Clasa este un mediu de comunicare, o întâlnire între generații, mediată de trebuințe, 

de influențe, de socializare, având legi, reguli și dinamică proprii.  

În contextul pandemiei, a avalanșei de informații, este dificil să se facă diferența 

între informații care au la bază dovezi științifice și cele care provin din surse îndoielnice.   

Comunicarea între școală, părinți, elevi și profesori este esențială pentru a asigura o 

înțelegere clară a ceea ce trebuie făcut, de către cine și cum. În vremuri de incertitudine, este 

important ca părinții să se implice în relația cu școala.  

Cu toate acestea, au existat multe blocaje care au influențat negativ comunicarea 

dintre școală și familie.  

Sursele de distorsiune în comunicarea didactică țin de: 

- climatul psiho-afectiv, mediul ambiental, 

- organizarea procesului instructiv-educativ, 

- profesor, 

- familie. 

În contextul învățării online, profesorul poate efectua câteva acțiuni prin care să 

afecteze buna comunicare dintre el și elevi: 

- nu își adaptează nivelul vocii, iar elevii nu înțeleg sau sunt deranjați de vocea care pare 

răstită, 

- sub și supraapreciază calitățile reale ale elevului, iar acesta devine pasiv, indiferent, 

acționează prin protest, respingere (închide camera, microfonul), se simte copleșit de 

multitudinea sarcinilor de lucru, 

- nu dispune de mijloace tehnice performante, se întrerupe fluxul comunicării, iar elevii nu 

aud explicațiile, devin agitați. 

Pentru o bună comunicare, profesorul trebuie: 

- să îi asculte pe părinți, să le adreseze întrebări pentru a le înțelege mai bine 

comportamentul, îngrijorările, percepțiile și acțiunile, 

- să folosească un ton cald și pozitiv, fie că transmite mesaje prin email, SMS sau în 

persoană, să fie deschis și optimist, să ofere încurajări, 

- să comunice des, în mod regulat, să identifice împreună cu familiile o abordare fezabilă 

pentru a comunica și informa, 

- să promoveze desfășurarea unor activități practice atractive, realizabile, 
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- să cultive sentimentul de încredere deoarece este esențial pentru părinți să poată avea 

încredere în cadrele didactice, în confidențialitatea comunicării și că principalul scop este 

acela de a asigura interesul suprem al elevilor, 

- să identifice instrumentele de comunicare adecvate fiecărei familii , de o combinație de 

instrumente/abordări pentru a se asigura că ajunge la fiecare familie deoarece familiile vin 

din contexte diferite și au convingeri diverse, 

- să îi pună în valoare pe părinți implicându-i în educația copiilor și recunoscându-le 

implicarea. 

Unul din lucrurile bune pe care această perioadă le aduce pentru mulți dintre noi este 

timpul petrecut acasă cu familia. Deși pe parcursul zilei părinții pot fi ocupați cu treburile de 

serviciu, iar copiii cu studiatul, pot profita de pauzele petrecute împreună, bucurându-se de 

acest timp și chiar cunoscându-se și înțelegându-se mai bine unii pe alții.  

 

Exemple de bune practici 

 

Joc de amuletă 

Petrecere în pijama 

 

 
 

Realizarea unei activități practice – ,,Papanași online’’ 
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APLICAȚIA MICROSOFT TEAMS – CONCEPT ȘI APLICARE 

Profesor învățământ primar Istrate-Ștefănescu Adriana 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

  

Microsoft Teams este un hub digital ce reunește într-un singur loc conversațiile și 

conținutul, fiind astfel o unealtă extrem de utilă pentru învățământul online interactiv, în 

mediul educațional modern. Microsoft Teams permite organizarea de cursuri, webinarii și 

sesiuni de training online cu până la 10.000 de persoane, partajarea și editarea în timp real a 

fișierelor în format Word, PowerPoint și Excel, cât și partajare de fișiere audio, video sau 

partajare ecran (share screen) la calitate ireproșabilă. 

Cursurile și întâlnirile online sunt mai simple ca niciodată prin trimiterea invitație 

de participare prin e-mail. În plus, Microsoft Teams oferă opțiunile de a dezactiva sunetul 

sau a elimina participanți din sesiune, dar și de a desemna prezentatori și participanți. În 

plus, invitații pot aștepta într-o sală de așteptare virtuală validarea accesului din partea 

organizatorilor. 

Funcții și beneficii: 

Înregistrare - funcția permite înregistrarea sesiunii de Teams, stocarea acesteia în 

cloud și accesarea sau partajarea ulterioară a conținutului. 

Chat - funcția permite discuțiile scrise cu participanții atât înaintea unei sesiuni 

Teams, cât și în timpul sau după sesiune. 

Background personalizat - funcția permite alegerea unui fundal din cele predefinite 

disponibile în aplicație sau încărcarea unuia personalizat. 

Ridicați mâna - Opțiunea permite ridicarea virtuală a mâinii printr-o simplă apăsare 

de buton, pentru a solicita luarea cuvântului sau pentru a răspunde unei cerințe în cadrul unei 

sesiuni de școală online. 

Lista de participanți - funcția permite vizualizarea și descărcarea listei persoanelor 

prezente la sesiune, profesorii având astfel posibilitatea de gestionare facilă a prezenței la 

orele de curs. 

Integrare nativă cu tabelele interactive din gamele Foundation, Expert și 

Evolution.Crearea unei săli de curs online este un pas important în a face trecerea 

către școala online, 
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iar aplicația Microsoft Teams oferă această posibilitate, facilitând atât comunicarea 

facilăîntre profesori și elevi, cât și continuarea la calitate superioară a procesului de învățare. 

Aplicația Microsoft Teams facilitează implicarea activă a elevilor în orele de curs 

prin conexiuni virtuale și activități de grup sau unu-la-unu, aceasta putând fi utilizată de pe 

desktop, laptop, online din browser sau de pe dispozitive mobile iOS sau Android. Elevii, 

studenții și profesorii pot lucra împreună cu ușurință, creând conținut și împărțind resursele, 

dintr-o singură platformă. 

Soluția pentru învățământ online, Microsoft Teams, se integrează nativ cu tablele 

interactive Iqboard din gamele Foundation, Expert și Evolution, special adaptate mediului 

educațional din Romania. Astfel, tot ceea ce profesorul lucreză pe tabla interactivă poate fi 

văzut fară niciun alt accesoriu de elevi, în timp real. Mai mult, prin funcția de a permite 

control, elevilor li se poate permite să interacționeze în timp real cu conținutul lecției curente. 

Colaborare - Microsoft Teams permite co-autori pentru fișiere și partajarea 

resurselor prin intermediul aplicațiilor Office 365 integrate. 

Comunicare - Aplicația oferă posibilitatea de a rămâne conectat prin intermediul 

chatului, a canalelor de conversații și a sesiunilor audio-video. 

Personalizare - Funcția permite personalizarea aplicației Teams cu uneltele favorite 

pentru educație și organizare. 

Sarcini/Teme - Funcția permite crearea sarcinilor/temelor pentru elevi și studenți, 

oferirea suportului în realizarea temelor și acordarea feedbackului în urma lucrărilor 

prezentate. 

Catalog - Aplicația oferă opțiunea de organizare și urmărire a temelor și notelor 

obținute de elevi, individual pentru fiecare clasă. 

Notițe - Funcția permite crearea și păstrarea notițelor prin intermediul OneNote. 

Third-Party Apps - Microsoft Teams permite personalizarea experienței de folosire 

a aplicației prin Flipgrid, Turnitin, MakeCode și alte unelte educaționale. 

Colaborare și interactivitate. 

Orele de curs prin intermediul aplicației Teams includ funcții de audio, video și 

partajare ecran (screen sharing), ce reprezintă principalele opțiuni pentru colaborare 

interactivăîntre elevi și profesori atunci când vorbim despre școală online. 
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Prin folosirea aplicației Teams pentru învățământul la distanță, utilizatorul are 

posibilitatea de a se conecta cu colegii de clasă, de a pune întrebări profesorului, să lucreze 

pe un proiect împreună cu colegii, să primească teme de la profesor și să facă disponibile 

pentru corectare temele făcute. 

În plus, după ce primesc temele și sarcinile rezolvate de elevi, profesorii au 

posibilitatea să dea note, să facă adnotări și să ofere feedback elevilor, iar elevii au acces atât 

la comentariile profesorilor, cât și la notele obținute. 

Tabul „Conversație”, disponibil în aplicația Teams, are rolul unui canal de social 

media: se pot purta discuții și dezbateri, se pot atașa și partaja fișiere, imagini și orice 

conținut de care elevii și profesorii au nevoie pentru a duce la bun sfârșit un proiect. În plus, 

fișierele Microsoft 365 Word, PowerPoint și Excel pot fi co-editate direct din aplicație. În 

OneNote Class Notebook, elevii pot lucra împreună în Collaboration Space și orice canal 

creat de profesori va fi disponibil ca secțiune în acest spațiu. 

 

 

OBIECTIVITATE ȘI SUBIECTIVITATE ÎN EVALUAREA ȘCOLARĂ 

Profesor Ionașcu Mihai 

Palatul Copiilor Bacău 

 

Evaluarea școlară este o relație interumană cu multiple conotații afective și morale, un 

act de intercomunicare și intercunoaștere ce angajează atât personalitatea profesorului, cât 

și pe cea a elevului, atât normele și reglementarile oficiale, cât și reprezentările, aprecierile 

nonformale, atitudinile și mentalitățile. În viziune modernă evaluarea este concepută ca 

apreciere, ca emitere de judecăţi de valoare despre ceea ce a învățat și cum a învăţat elevul, 

pe baza unor criterii precise, bine stabilite anterior (Evaluare = emitere de judecăţi de 

valoare). 

În evaluarea tradiţională se punea accent pe o apreciere cantitativă a rezultatelor 

învățării, măsurându-se în primul rând cunostințele. Aprecierea şcolară sau verificarea se 

constituia ca moment separat în activitatea de predare-învăţare. Lecţia trebuia învăţată exact 

cum era predată de profesor, fiind apreciată conformitatea cunoştinţelor asimilate. Nota sau 

calificativul fiind un scop în sine, „recompensa” elevul sau „sancţiona” - fiind aplicată ca și 

corecție. Cuvintele cele mai frecvent folosite pentru denumirea activităţii de evaluare erau: 

examinare, verificare, ascultare, control.  

Din perspectivă modernă, „a evalua” înseamnă a desfăşura o activitate care însoţeşte 

pas cu pas procesul de predare-învăţare și care se ocupă atât de rezultatele şcolare cât şi de 

procesele de predare şi învăţare pe care le implică. De asemenea, cuprinde atât domeniile 

cognitive cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării şcolare. Evaluarea devine astfel, 

un proces care are efecte în mintea şi conştiinţa elevilor, implicând totodată judecăţi de 

valoare, raportare la valori morale şi la însuşiri de caracter. Este prioritară aprecierea 

capacităților și competențelor, performanțelor în procesarea mentală și în înțelegere. Sunt 

apreciate punctele de vedere, argumentele, interpretările, concepția proprie, progresul 

formativ pentru stimulare, îndrumare și diferențiere. De aceea problema evaluării nu poate 

fi tratată, în prezent, fără să se facă diferență  dintre ceea ce este realmente obiectiv şi ceea 

ce este mai mult sau mai puţin obiectiv.  

Astfel, aprecierea rezultatelor școlare, conține o latură obiectivă dar și una, subiectivă, 

fiecare dintre ele determinând formele de evaluareobiectivă și subiectivă care sunt 

reprezentate printr-o serie efecte pozitive sau negative la nivelul actului pedagogic. Pentru 

cineva neavizat acest lucru pare imposibil... „Cum adică… subiectiv? Evaluarea trebuie sa 
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fie cât mai obiectivă!”. Însă practica pedagogică ne arată că subiectivitatea este extrem de 

importantă în aprecierea școlară. 

Obiectivitatea, în general, apare ca o detaşare conştientă a individului de sine însuşi, ca 

o restricţie pe care subiectul şi-o impune de a nu depăşi cadrul permis de realitatea obiectivă. 

Caracterul obiectiv se referă la calitatea actului de evaluare efectuat și desemnează   

renunţarea   totală la abordările şi interpretările personale. În acest context, despre o evaluare 

se spune că este obiectivă, nu în sensul că este exterioară şi independentă în raport cu 

evaluatorul, ci atuncicând nu este influenţată şi nu poartă amprenta acestuia.Adicăinfluenţa 

profesorului nu distorsionează datele obiective pe baza cărora se face evaluarea. Când se 

estimează obiectivitatea unei evaluări, se urmăreşte tocmai măsura în care evaluarea este sau 

nu influenţată de profesorul care o face, presupunându-se că nu se schimbă la modificările 

de atitudine ale acestuia. 

Astfel, evaluarea obiectivă are o mare doză de predictibilitate, elevii știu clar ce se 

dorește de la ei datorită faptului că obiectivele urmărite şi conţinutul evaluării sunt precizate 

încă de la început, există claritate în formularea cerinței, iar răspunsul nu se poate interpreta 

deoarece baremul de notare este precizat. În schimb, există posibilitatea ca această formă de 

evaluare să dezavantajeze anumiți elevi precum cei care au probleme în utilizarea 

tehnologiei sau pe cei mai emotivi. 

Obiectivitatea, de asemenea, îngrădește și nu stimulează formarea unor capacităţi de 

creaţie, defavorizând elevii creativi. Evaluarea obiectivă, fiind valorizată mai ales la probele 

scrise, privează elevii (mai puţin pregătiţi) de îndrumarea profesorului, când întâmpină 

probleme în redactarea răspunsurilor , de pildă confundă răspunsul corect cu alte variante 

oferite pentru alegere. Dar, o apreciere completă, pur obiectivă, absolut neutră, care dacă ar 

scoate din ecuația evaluării influența personală a profesorului sau a elevului, este practic 

imposibilă. În plus, o asemenea evaluare ar fi și mai puțin relevantă chiar decât o evaluare 

în care este activat și factorul subiectiv.  

În prezent evaluarea nu mai este una cantitativă, ci una calitativă, bază de judecăți de 

valoare, de aprecieri adesea subiective referitoare la priceperi, deprinderi sau limite de timp. 

Din acest motiv, poate fi ușor apreciată ca fiind subiectivă. La prima vedere factorul 

subiectiv apare în contrast cu factorul obiectiv dar pentru o evaluare completă, este necesar 

și chiar indicat să se țină contde ambii factori, cel subiectiv venind în completarea celui 

obiectiv creând o complementaritate fără de care evaluarea nu ar fi completă. 

Evaluarea subiectivă prezintă două tipuri de influențe: una pozitivă numită 

subiectivitate și una negativă numită subiectivism. 

Subiectivitatea profesorului sau a elevului acționează ca o influență personală, și nu 

numai că nu trebuie respinsă, dar apare ca o condiție deseori decisivă, pentru ca evaluarea 

să fie semnificativă, să aibă relevanță pedagogică, și în cele din urmă să fie corectă. Se 

manifestă prin motivații și atitudini pozitive, care pun în valoare capacitatea profesorului de 

a sesiza ceea ce este semnificativ, de a da sens datelor obiective;  

Subiectivismul este manifestarea negativă a influenței subiective, este o influență 

deformatoare, care produce abateri de la caracterul obiectiv al evaluarii, putând să apară 

neintenționat sau intenționat. Când apare neintenționat - se  datorează nivelului de 

competență al profesorului, sau datorită efectelor subiective ce insoțesc în mod natural actul 

evaluării. Când apare intenționat - își originea fie în obiectivele educative ale evaluarii, fie 

în folosirea evaluarii ca mijloc de favorizare/defavorizare a unor elevi. 

Atfel, dintre efectele pozitive ale evaluării subiective, se pot enumera o serie de exemple 

precum: subiectivitatea dă posibilitatea atunci când este cazul, de reevaluare;în unele cazuri, 

poate stimula creativitatea (care poate fi îngrădită de criterii); răspunsurile și abordările 
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parțiale, se pot considera corecte. De asemenea, dintre efectele negative se pot aminti: 

inechitate, în ceea ce privește profesorul prin posibilitatea supraevaluării sau subevaluării 

unui anumit elev; subiectivismul diminueaza gradul de semnificație, obiectivitate și 

corectitudine al evaluării; 

În concluzie, evaluarea nu poate și nu trebuie să fie lipsită de conținutul său subiectiv 

în actul aprecierii procesului educativ. Nu renunțarea la subiectivitate este de dorit, ci la 

subiectivism, la relativizarea tot mai mare a evaluării în funcție de diferite interese, opinii, 

preferințe individuale. 
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ŞCOALA ONLINE 

Profesor învățământ primar Irina-Vasilica Kincses 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

 

Începând cu luna martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și 

Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a reorientat către 

practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și 

funcționarea organizațională a procesului instructiv - educativ. Măsurile instituite prin starea 

de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii 

au fost deopotrivă în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare 

a activităților educative şi nu numai, ca de exemplu, sociale, culturale, ludice și de petrecere 

a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în 

urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare 

socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în 

fața unei provocări la o scară mare, pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

În aceste împrejurări au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură 

logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. Toate 

acestea se pot vedea ca să fie nişte bariere, fie drept provocări cărora profesorii, elevii, 

părinții și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, 

manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, 

inventivitate. În același timp, trebuie menționat faptul că nu au existat măsuri care să poată 

fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul unităților de 

învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe antrenante și memorabile de 

învățare prin sesiuni de învățare online și până la situații în care perioada de suspendare a 

cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi un hiatus total față de școală și, implicit, 

față de învățarea formală. Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze 

obiective ca: lipsa de echipamente şi de nivelul scăzut al competențelor digitale, etc. 

 În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar 

mai ales la nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a 

profesorilor, fără acces la platforme online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment 

sau Virtual Classroom, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont 

de timp care să fie destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină 

activități didactice într-un regim cu totul special. Experiențele, pozitive sau negative, 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

112 

 

dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu doar pentru cei direct implicați în 

activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației, pentru că decantarea 

acestor experiențe poate fi valorificată epistemologic prin sugestiile de optimizare a 

politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a formării inițiale și continue a cadrelor 

didactice. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate 

face online/la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Activitatea 

online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în relaționarea 

cadru didactic – elev. Aceste limite care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât 

o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod 

explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu 

dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. 

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă 

situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. 

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin 

consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în 

contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă 

și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele de streaming, 

în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate 

acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, 

pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce 

face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în 

spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar 

de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să 

construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea 

mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în 

cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună 

comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum 

pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni în condiții de capacitate de 

banda limitata sau de trafic încărcat. Printre dificultățile în realizarea activităților didactice 

la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea 

clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie 

instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de 

învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite 

pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional a resurselor 

digitale în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului 

necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Diferențele dintre mediile rural și urban mic, pe de o parte, și urban mare, pe de altă 

parte, sunt semnificative în ceea ce privește opinia privind rolul cadrului didactic pentru 

susținerea motivației elevilor pentru învățare. 

Competențele digitale mai avansate atât ale profesorilor, cât și ale elevilor din 

orașele mari, accesul lor mai facil la conexiuni la Internet de mare capacitate și stabil, la 

școala online: elemente pentru inovarea educației impactul activităților derulate prin 

webinare și evenimente realizate prin proiectul CRED, derulate prin intermediul eTwinning 

și Teachers᾽ Academy, precum și cursurile online gratuite derulate pe platforma iTeach.ro. 

Toate aceste activități de formare reprezintă exemple de bune practici în dezvoltarea 

profesională continuă a cadrelor didactice, iar nevoia de a le generaliza devine imperioasă. 
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Cele mai importante avantaje pe care situația de față le aduce au fost evidențiate de 

răspunsurile cadrelor didactice.  

Competențele digitale dobândite de profesori în această perioadă reprezintă, achiziții 

utile pentru activitatea didactică viitoare. Diferențele între mediul urban și cel rural sunt 

semnificative în ceea ce privește rolul noilor tehnologii în proiectarea și desfășurarea 

activității didactice, profesorii din rural fiind ușor mai reticenți deoarece sunt mai conștienți 

de unele limitări la nivelul elevilor, instituției, comunității. Însă toate cadrele didactice sunt 

în aceeași măsură de acord că vor utiliza în continuare cel puțin unele dintre instrumentele 

și resursele digitale pe care au început să le folosească în această perioadă. 

Bibliografie:  
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INOVAŢIE ŞI CREAŢIE ÎNACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Profesor învățământ primar Adina Leureanu 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

 

În societateacontemporană,cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi 

învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o 

permanentă inovaţie şi creaţie in activitatea didactică. Obiectivul general este acela de a 

promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea competenţelor personale, 

antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar şi de a găsi strategii 

moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. 

Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie 

axată pe valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, 

fundamentale din punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie 

eficientă.Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, 

reprezentat de programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor 

teme specifice, ceea ce reprezintă o necesitate evidentă . 

Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea 

scopurilor didactice şi idealurilor educaţionale.Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui 

activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru a veni tocmai în sprijinul predării, 

ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică fundamentală. Programul 

de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă.Formarea 

capacităţii de a utiliza calculatorul,de a folosi internetul este benefică elevilor,atât în 

activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic,prin relaţionarea cu 

lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea. 

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determinade asemenea o dezvoltare 

optimă din punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual.Este 

foarte important ca in formarea unui stil de viaţă sănătos pentru şcolari să se pună accent pe : 

• autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 

• comunicare şi relaţionare interpersonală; 

• controlul stresului; 

• dezvoltarea carierei profesionale; 

• prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; 

• prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă. 
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În abordarea creativitǎţii in procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 

independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare 

intelectuală.Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie să ne 

lărgească perspectiva asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de pregătire al 

elevilor şi să ne ajute să descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare. 

Un obiectiv important ce ar trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un 

indicator internaţional al capacităţii de a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea 

ştiinţifică. 

Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specificepe 

care trebuie să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu  de 

instruire, al unui an de studiu etc. Centrarea pe competenţereprezintă o preocupare majoră 

în triada predare-învăţare-evaluare. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea 

sistematizează şi organizează influenţele mediului,dezvolta personalitatea.Creativitatea, în 

termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei şi concepte noi sau 

asocieri originale intre concepte şi idei deja existente. 

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. 

Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care 

le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă 

din punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere. 

Obiectivul principal este promovarea unor abordări inovative şi creative în diferite 

domenii de activitate.Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe o gamă largă de subiecte, 

precum matematica, ştiinţa şi informaţia şi alte tehnologii.Criteriul de calitate aplicat 

educaţiei are un rol foarte important deoarece măsurile propuse pentru a promova 

creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi adaptate fiecǎrei etape din cadrul învăţării 

continue. Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea 

progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuşi pe drumul atingerii obiectivelor 

prevăzute în programă. Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de 

care dispune elevul, ci, mai ales, ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce 

intuieşte. 

Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare este însoţită de o autoevaluare a 

procesului pe care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare elev în parte. Astfel, 

poate fi descris nivelul de formare a competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi stabilite 

modalităţi prin care se pot regla, de la o etapă la alta, activităţi de învăţare-formare a elevilor, 

în mod diferenţiat. 

De o importanță deosebită este realizarea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă 

şi evaluarea orală; aceasta din urmă, deşi presupune un volum mare de timp pentru aprecierea 

tuturor elevilor şi blocaje datorate emoţiei sau timidităţii, prezintă avantaje deosebite, 

precum: realizarea interacţiunii elev-profesor; demonstrarea stadiului de formare a unor 

competenţe prin intervenţia cu întrebări ajutătoare, demonstrarea comportamentului 

comunicativ şi de interrelaţionare al elevului etc. 

De asemenea este necesară folosirea cu o mai mare frecvenţă a metodelor de 

autoevaluare şi de evaluare prin consultare, în grupuri mici, vizând verificarea modului în 

care elevii îşi exprimă liber opinii proprii sau acceptă cu toleranţă opiniile celorlalţi, 

capacitatea de a-şi susţine şi motiva propunerile etc. 

Managementul clasei este un domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază 

atât perspectivele de abordare ale clasei de elevi cât şi structurile dimensionale ale acesteia, 

în scopul facilitării intervenţiei cadrului didactic în situaţii de criză micro-educaţională şi a 
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evitării consecinţelor negative ale acesteia.Trebuie pus accent pe dimensiunile 

managementului clasei: 

• dimensiunea ergonomică – se referă la dispunerea mobilierului, vizibilitatea, amenajarea 

sălii de clasă; 

• dimensiunea psihologică -se referă la cunoaşterea, respectarea şi exploatarea 

particularităţilor individuale ale elevilor; 

• dimensiunea sociala – se referă la clasă ca şi grup social; 

• dimensiunea operaţională - se referă la instrumentele operaţionale care sunt 

recompensele şi pedepsele; 

• dimensiunea inovatoare – se referă la cunoaşterea practicii educaţionale la un moment 

dat, cunoaşterea tendinţelor şi tradiţiilor activităţilor educaţionale vizate, cunoaşterea 

orizonturilor de aşteptare ale elevilor; 

• dimensiunea normativă – se referă la norme, ansambluri de reguli care reglementează 

desfăşurarea unei activităţi educaţionale. 

O importanţă deosebită în inovaţia şi creaţia în activitatea didactică o au rolurile 

manageriale ale cadrului didactic:de planificare (planifică activităţile cu caracter instructiv - 

educativ; de organizare (organizează activităţile clasei); de comunicare (comunică idei, 

cunoştinţe, ascultă efectiv, oferă feedback, stabileşte canalele de comunicare); de conducere 

(conduce activităţile cu elevii , desfăşurate în clasa şi în afara ei); de coordonare 

(sincronizează obiectivele individuale cu cele comune clasei, contribuind la întărirea 

grupului şi formării echipelor de lucru); de îndrumare (prin intervenţii punctuale adaptate 

unor situaţii specifice, recomandări); de motivare (prin întăriri pozitive, prin utilizarea 

aprecierilor verbale şi non-verbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive); de 

consiliere (de orice tip, în probleme personale sau legate de şcoală); de control (în scopul 

cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor şi nivelul de 

performanţă); de evaluare (măsura în care scopurile şi obiectivele au fost atinse). 
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ASPECTE METODOLOGICE ALE FORMĂRII COMPETENȚEI DE 

COMUNICARE  LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

Profesor învățământ primar Loțcu Daniela 

Școala Gimnazială ,,Alexandru. Ioan Cuza” Bacău 

 

Dacă ne referim la formarea competenței de comunicare lingvistică la elevii din 

învățământul primar prin studiul disciplinei comunicare în limba română/limba și literatura 

română, vom menționa că toate conceptele gramaticale se învață numai în baza textului 

literar. Învățătorii vor reuși să formeze aceste competențe la elevi, numai dacă au o bună 

pregătire lingvistică și reuşesc să integreze conținuturile gramaticale cu cele literar-artistice 

pe baza textului literar/nonliterar.  

Analizând această problemă, menționăm că structura competenței lingvistice este 

foarte complexă, deoarece ea cuprinde: competența fonetică, competența lexicală, 

competența ortografică, competența ortoepică și competența gramaticală. Din punctul de 
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vedere al specialiștilor, toate aceste componente sunt necesare în formarea și dezvoltarea  

competenței de comunicare lingvistică la elevii din ciclul  primar.  

Formarea competenței fonetice începe din clasa pregătitoare, când elevii își însușesc 

noțiunile de sunet, silabă, cuvânt, le recunosc în vorbire și le analizează prin metoda fonetică, 

analitico-sintetică. Competența fonetică vizează abilitatea de a pronunța și de a intona corect 

sunetele, grupurile de sunete, și cuvintele. E necesar de menționat că nu toți școlarii mici au 

formată această competență. Frecvent se constată la elevii din clasa pregătitoare și I, tulburări 

de vorbire ca: dislalia, rinolalia, bîlbîiala, tulburări de ritm al vorbirii etc. Cadrul didactic 

trebuie să urmărească continuu, în cadrul orelor de Limbă și literatură română, dacă elevii 

pronunță corect sunetele, grupurile de sunete, silabele și cuvintele. Pentru a dezvolta auzul 

fonematic și a pronunța corect sunetele, învățătorul trebuie să realizeze cu elevii exerciții și 

jocuri didactice ce au ca scop exersarea pronunțării corecte a vocalelor și consoanelor.      

Competența fonetică ține și de capacitatea de auzi și a reda în scris un text literar. În 

acest sens, competența poate fi formată prin dictări de litere, silabe, cuvinte, propoziții.  

Competența lexicală este o altă parte componentă, la fel de importantă pentru micii 

școlari. Ea se formează prin lectura, înțelegerea, analiza și reproducerea diverselor texte 

literare/nonliterare. Această competență presupune cunoașterea unui număr de cuvinte, așa 

cum e precizat în programa școlară și utilizarea lor în comunicare. Pentru a forma 

competența lexicală, dascălul trebuie să utilizeze cele mai eficiente strategii didactice ce 

contribuie la îmbogățirea, activizarea și nuanțarea vocabularului elevilor din clasele primare.  

Competența ortografică se formează principial în clasele primare. Această 

competență presupune scrierea corectă în concordanță cu normele ortografice în vigoare. 

Formarea competenței ortografice în clasele primare se realizează pe parcursul celor două 

etape: etapa pregramaticală ce include clasele pregătitoare-II, când elevii nu cunosc noțiunile 

gramaticale, învățând ortogramele în mod intuitiv și etapa gramaticală (clasele a III-a – a 

IV-a), când aceștia dobândesc unele noțiuni elementare de gramatică. Deoarece formarea 

competenței ortografice este o activitate dificilă și plictisitoare pentru elevii din clasele 

primare, aceasta poate fi dezvoltată prin aplicarea exercițiilor de copiere, transcriere și 

autodictare, dar  și prin  exerciții creatoare-compuneri.  

Competența ortoepică prevede articularea corectă a cuvintelor și o completează pe 

cea ortografică și fonetică. Cadrul didactic trebuie să formeze la elevi o pronunție corectă ce 

respectă normele limbii literare. Pentru a forma această competență, învățătorul trebuie să 

realizeze mai multe discuții  orale, avînd drept scop respectarea normelor de rostire a 

cuvintelor în comunicarea orală a elevilor.  

Se considerăm că toate competențele lingvistice enumerate mai sus sunt importante, 

dar, în mod particular, ne interesează unele aspecte ce țin de formarea competenței de 

comunicare gramaticală prin studiul disciplinei Comunicare în limba română/Limba și 

literatura română. În cele ce urmează vă propun să identificăm problemele ce apar la 

formarea competenței de comunicare gramaticală în baza textului literar, care sunt 

dificultățile la identificarea noțiunilor morfologice, ce greșeli frecvente comit elevii din 

clasele primare la utilizarea diverselor concepte și cum însușesc modalitățile de combinare 

a părților de vorbire în procesul de comunicare. 

Deoarece disciplina limba și literatura română prevede studiul integrat al noțiunilor 

morfologie în baza textului literar/nonliterar, considerăm că orice concept morfologic 

trebuie explicat și însușit, avînd în vedere legile actului de comunicare practic-funcțional. În 

acest sens, Ioan Șerdean susține că „materialul concret de la care se pornește în învățarea 

unei noțiuni gramaticale trebuie să fie textul”. Programa școlară în vigoare prevede predarea-

învățarea-evaluarea următoarelor noțiuni: substantivul, adjectivul, verbul, pronumele 
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personale, pronumele de politețe și numeralul. Înțelegerea acestor concepte morfologice 

permite elevilor să utilizeze corect diverse forme gramaticale atât în comunicarea orală, cât 

și în cea scrisă. În clasele mici, studierea acestor părți de vorbire nu trebuie să se reducă la 

stricta memorare a definițiilor, dar este foarte important ca elevii să le poată utiliza corect în 

comunicare. Un aspect nu mai puțin însemnat la predarea-învățarea-evaluarea conceptelor 

morfologice este respectarea principiului concentric și selectarea acelor texte literare, care 

conțin variate forme gramaticale. Formarea competenței gramaticale la elevii din clasele 

primare prevede însușirea conceptelor morfologice și a modalităților de combinare a lor în 

procesul de comunicare. S-a observant că la însușirea noțiunilor morfologice gradul de 

abstractizare e mare, așa că este nevoie de multă creativitate, ingeniozitate din partea 

învățătorului, în ceea ce privește selectarea și aplicarea unor strategii didactice care să 

înlesnească învățarea temeinică a părților de vorbire. Se consideră că exercițiul este o 

strategie didactică eficientă, deoarece ea reprezintă calea prin care se pot forma competențe. 

Exercițiile gramaticale vizează formarea competenței de exprimare corectă. 

Eficiența exercițiilor se poate argumenta prin permanenta legătură dintre cunoștințele 

teoretice și aplicarea lor în practică și care ajută elevul să se exprime corect. Este extrem de 

importantă formarea competenței gramaticale la elevii din clasele primare prin studiul 

integrat al disciplinei Limba și literatura română. Textele literare în baza cărora se predau 

conceptele morfologice ajută elevii să reunoască formele gramaticale în context și să le 

utilizeze corect sub aspect lingvistic în comunicare. Astfel, se constată că formarea 

competenței de comunicare gramaticală prin studiul integrat al disciplinei limba și literatura 

română are un rol extrem de mare în clasele primare, deoarece cunoașterea părților de 

vorbire, a regulilor de modificare a cuvintelor în diverse contexte și a regulilor de acord îi 

ajută pe elevi să comunice corect sub aspect lingvistic.  

Cadrele didactice din învățămîntul primar vor reuși să formeze competențele de 

comunicare lingvistică la micii școlari, dacă vor cunoaște aspectele teoretice și metodologice 

privind predarea-învățarea-evaluarea conceptelor gramaticale, care se poate realiza doar în 

baza textului literar și dacă vor selecta, aplica acele strategii didactice care îl vor ajuta pe 

elev să utilizeze corect diverse forme gramaticale atât în comunicarea orală, cât și în cea 

scrisă. 

Bibliografie: 

1. Șerdean Ioan, Didactica limbii române; 

2. Pamfil Alina, Limba și literatura română în școala primară; 

3. Norel Mariana, Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul 

primar. 

ȘCOALA ONLINE 

Profesor învățământ primar Lovin Lăcrămioara 

Școala Gimnazială Berești-Tazlău 

 

Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim 

deschişi către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, 

tehnologic, legislativ, economic etc. Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip 

de învățământ necesită o implicare activă a tuturor factorilor educaționali, 

pentru  valorificarea eficientă şi raţională a tuturor resurselor.  

Pentru ciclul primar, profesorul pentru învăţământul primar a comunicat, pe grupul 

de WhatsApp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu elevii, orarul și modul de 
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derulare a orelor. Ȋn ceea ce privește orarul, acesta a fost stabilit de comun acord cu părinții, 

în funcție și de disponibilitatea acestora și particularitățile de vârstă ale copiilor, ţinând cont 

de schema orară şi planificarea calendaristică pe discipline.  

Părintele a pregătit elevul pentru acest program și a sprijinit învățătorul în 

organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevii au acces la Internet de pe calculator, 

laptop, tabletă sau telefon inteligent, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa 

online. Ȋn cazurile în care elevii nu au acces la internet, nu au acasă echipamentul necesar 

pentru a se putea conecta şi alte cazuri speciale, inclusiv elevii cu CES, s-au conceput fișe și 

activități speciale.  

La clasele primare sunt utilizate, pe lângă fişele de lucru, filmuleţe şi jocuri 

interactive care să necesite prezenţa copilului pentru un timp scurt în faţa ecranului. 

Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din partea 

elevilor şi părinţilor: 

- copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală; 

- dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi, 

profesori; 

- lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori;  

-creşterea costurilor la factura de telefon pentru depăşirea traficului de date mobile;  

-slaba funcţionare a aplicaţiilor sau pierderea conexiunii; 

-în unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT; 

- nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de 

adaptare, faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se 

descurce mai mult singuri; 

- lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studio; 

-lipsa disciplinei la ore - cadrul didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute 

între ei; 

- copilul nu mai dă randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia 

școala în serios. 

Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața 

calculatorului. elevul primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. 

Are un timp limită de postat cerințele profesorilor. Cred că aici rolul părinților devine mai 

important. Aceștia își pot verifica mai ușor copiii, pot verifica dacă au făcut lecțiile și temele. 

Totul e pe repede înainte pentru noi toți, important e să ținem pasul împreună! 

 

 

PROFILUL ÎNVĂŢĂTORULUI CU VOCAŢIE 

Profesor învățământ primar Măgirescu Ionela 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

Gândirea pedagogică a fiecărei epoci a cerut învăţători înzestraţi cu o serie de calităţi 

necesare formării unui anumit tip de om, iar practica educaţională a generat diverse tipuri de 

dascăli. În condiţiile în care se pune astăzi tot mai insistent accentul pe educarea creativităţii 

elevilor, se impune ca şi cadrul didactic să posede la rândul său o serie de trăsături de 

personalitate asociate cu  capacitatea creativă, precum: fluenţă ideaţională, flexibilitatea 

gândirii, capacitatea de a gândi abstract, o inteligenţă generală superioară, sensibilitatea la 

probleme, spirit de observaţie şi receptivitate sau ,,deschidere la experienţă”, curiozitate, 

încredere în sine, capacitatea de a-şi asuma scopuri îndepărtate, perseverenţă în urmărirea 

realizării lor, independenţă.   
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Inteligenţa şi priceperea didactico-educativă trebuie dovedite atât în abordarea şi 

utilizarea  variatelor strategii, cât şi în stilul de muncă şi în relaţiile cu elevii. Animat de 

altruism, de devotament şi optimism pedagogic, un învăţător pasionat de meseria sa va vibra 

în orice moment alături, cu şi pentru elevii săi. Va combina eficient principiile, metodele şi 

procedeele, va diversifica formele de activitate, va crea un climat favorabil,de cooperare în 

cadrul grupului pe care îl îndrumă şi conduce. 

Învăţătorilor le revine misiunea dificilă de a începe formarea la copii a deprinderilor 

necesare în societatea în care se dezvoltă. De aceea, pentru o reuşită în educaţie, e foarte 

important să iubim copiii. Astfel, vom transfera din personalitatea noastră elevilor.  

 Relaţia dintre dascăl şi elevul mic incubă încredere şi respect reciproc. Copilul de 

vârstă şcolară mică simte imperios nevoia unui model de urmat, înclinarea spre imitaţie fiind 

o trăsătură a vieţii psihice specifică acestei perioade. El va alege ca model pe cel care 

manifestă afecţiune, respect, prietenie (părinte sau cadru didactic). Fini observatori ai celui 

de la catedră, elevii simt educatorul ,,cu vocație” sau pe cel ,,cu normă”.   

Au vocaţie de educatori cei care sunt apropiaţi sufleteşte de copii. Dragostea faţă de 

ei înlătură oboseala, atenuează stresul, elimină nerăbdarea cu care se aşteaptă sfârşitul orei/ 

activităţii, îndeamnă la calm, blândeţe, bunătate. Atenţie! Bunătatea exagerată poate provoca 

uneori dezastre care duc la slăbiciune. De aceea, sunt obligatorii supravegherea, intervenţiile 

severe  atunci când este cazul,  pentru că severitatea moderată este corectivul cel mai la 

îndemână şi pertinent. A face educaţie fără sancţiune este o utopie, deoarece nu este copil 

care să nu greşească. A nu sancţiona greşelile şcolarilor sau încălcarea regulamentului şcolar 

înseamnă a le încuraja, a produce haos în mintea micilor învăţăcei. Sancţiunile uşoare sunt 

necesare şi au rol educativ, aşa cum afirma pedagogul Komenschi: ,,Uneori e necesar să 

aplici pedeapsa pentru ca exemplele şi învăţăturile să fie privite cu mai multă atenţie.” 

O altă calitate necesară pentru activitatea fructoasă a unui învăţător este răbdarea.  

Aceasta este o adevărată piatră de încercare pentru educatorul cu vocaţie. Nimic nu pare a fi 

mai dificil decât să-ţi păstrezi echilibrul şi calmul atunci când unele metode şi strategii par 

a da greş şi eşti pus în situaţia de a lua  totul de la capăt, când bunele intenţii par a se dărâma 

în faţa unor copii negativisti, agresivi şi neînţelegători.  

Alături de răbdare, încrederea e o altă virtute a învăţătorului. Crezând în ,,candidaţii 

la umanitate”, va decanta strategiile capabile să valorifice posibilităţile lor, va supune la efort 

intelectual, fizic şi moral pe elevii săi, asigurând efecte calitative. Elevul trebuie ,,ascultat” 

cu răbdare, lăsat să se exprime, să se dezvăluie, să-şi manifeste opinia, să acţioneze. Trebuie 

acceptat aşa cum este, ajutat să-şi pună în valoare personalitatea, să-şi dezvolte înclinaţiile 

şi aptitudinile. 

O bună educaţie înseamnă ca educatorul să-i inspire elevului stimă şi respect, dar 

care să nu se realizeze prin inhibarea individualităţii elevului, prin distrugerea stimei de 

sine.  

În tot ceea ce face alături de elevii săi, învăţătorul trebuie să manifeste iniţiativă, 

creativitate, sensibilitate şi implicare afectivă. Pedagogia inimii şi-a propus de-a lungul 

timpurilor o permanentă înnoire a şcolii, prin crearea în jurul copilului a unei ambianţe de 

armonie care este climatul adecvat dezvoltării omului.  

Suntem cu toţii de acord că noi, dăscălii, avem iubire pentru copii în special şi pentru 

oameni în general, dar şi talent. Pestalozzi spunea că ,,pentru a creşte oameni înainte de orice 

ştiinţă şi de orice metodă, trebuie să ai inimă”. Dragostea faţă de copii reprezintă condiţia 

esenţială în asigurarea eficienţei, calităţii şi progresului în întregul şi complicatul demers 

instructiv-educativ, în realizarea tuturor demersurilor pedagogice Cunoaşterea copilului, 

înţelegerea, respectul, încrederea, prietenia, exigenţa rezonabilă, terapia diferenţiată şi 
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diversificată, altruismul şi optimismul pedagogic au drept piatră de căpătâi ataşamentul faţă 

de copii. Fiecare om doreşte să-şi ferească urmaşii de o posibilă ratare pe plan uman, cu atât 

mai mult noi, educatorii lor.  

Datoria noastră primordială este de a lumina minţile fragede, tinere. Şi astăzi, ca şi 

în urmă cu secole, învăţătorul este dator să răspândească în rândul poporului ştiinţă de carte 

al cărei prim pas este cititul, scrisul şi socotitul. Şi nu doar atât! Scopul activităţilor sale se 

centrează şi pe educaţia caracterului, inteligenţei, sensibilităţii, voinţei şi atitudinilor, pe 

educaţia ecologică, educaţia pentru drepturile copilului şi ale omului, pe educaţia pentru 

democraţie, pentru participare şi dezvoltare, pentru mediu, pentru comunicare şi cooperare, 

toleranţă, pentru viaţa privată, pentru respectul propriei persoane şi a celuilalt, pentru 

educaţie multiculturală şi pentru educaţia patriotică. Stă în puterea dascălului cu vocaţie  să 

transmită toate aceste învăţături fără ordin şi obligaţii, prin spontaneitate spirituală . 

Să facem cu plăcere toate acestea şi să nu lăsăm nimic să ne abată din calea 

apostolatului nostru. Numai astfel vom avea ca răsplată supremă bucuria din ochii copiilor.   

 Încărcaţi cu aceste virtuţi, vom reuşi să ne consolidăm noile noastre roluri de dascăl 

organizator, îndrumător, consilier, participant, mediator, moderator, manager, 

evaluator, facilitator al relaţiilor şi activităţilor în grup, consultant.  
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A FI DASCĂL – VOCAȚIE SAU DOAR O MESERIE? 

Profesor învățământ primar Marin Ana-Maria 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Aproape un sfert din viața fiecăruia dintre noi înseamnă școală, educație, învățare: 

grădinița, scoala primară, școala generală, liceul, facultatea, studiile post-universitare, 

doctoratul etc. Iar în toate aceste etape ale vieții există niște oameni care îi stau alături 

copilului, apoi adolescentului și mai apoi tânărului ce începe să se maturizeze: profesorii. 

Fie că se numesc educatori, învățători, profesori, lectori, asistenți, preparatori sau profesori 

universitari , acești oameni ce poartă generic numele de cadre didactice sunt cei care lasă, 

fiecare în parte, câte o amprentă în formarea tinerilor ce le trec prin mâini. 

Se spune că, a fi profesor, este cea mai nobilă meserie. Stai mereu între copii, te 

bucuri de inocența lor, de spiritul lor deschis, de emoția cu care își scriu în cartea vieții 

primele reușite la concursuri sau primii fiori ai dragostei. Și pe deasupra mai ai și vacanțe. 

Mult prea multe vacanțe în concepția unora. 

Profesia de dascăleste o alegere. Ca multe alte lucruri în viață. Alegem mereu, 

rațional, cu mintea, punem în balanță toate avantajele și dezavantajele. Voi fi dascăl pentru 

că îmi place. Voi fi între copii, îmi voi pregăti conștiincios temele pentru a doua zi,știu să 

mă întegrez în colectiv, am abilități pedagogice. A fi profesor nu e de ici, colea. Există o 

programă școlară care trebuie espectată și parcursă . Ai o responsabilitate enormă de a învăța 

copii, de a-i educa pentru societate. Să știe la rândul lor carte și dacă se poate, să se descurce 

în viață și să ajungă oameni mari (ingineri, doctori, avocați etc). La acest moment sunt prea 

puține modele de urmat. Cei mai mulți elevi merg pe premisa că se vor descurca ulterior și 

se vor adapta situațiilor apărute din mers. De aceea, neavând o cale de urmat conștientă, 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

121 

 

dezamăgirile, frustrările sunt mari și dureroase. Se distruge încet și sigur încrederea în ei, 

frumusețea și importanța  lor pe acest Pământ. Deopotrivă, suferă părintele, familia. Și se 

creează un cerc vicios din care cu greu poți scăpa. Toți, în afara elevului, sunt de vină: 

sistemul de învățământ, guvernul, pentru că nu sprijină tineretul, școala, că nu i-a învățat etc. 

Dar oare,unde a fost dascălul în perioada formării lui? Care sunt bazele fundamentale ale 

dezvoltării acestuia? Care este rolul dascălului  în această etapă? 

Menirea de dascăl este o șansă. Ea te găsește, vine spre tine. Ești cu totul pregătit 

pentru a te dăruipe tine și prin tine. Se dezvoltă în sufletul tău dorința de iubire și de 

cunoaștere. Este legământul sacru făcut cu Dumnezeu, ție însuți, precum și copiilor și 

părinților acestora, de a dărui din tot ceea ce știi. Leaparții conștient. O legătură 

indestructibilă ce dăinuie uneori peste ani și vremuri. Dascălul se dăruiește total fără a avea 

așteptări de la nimeni și nimic și își urmează destinul și și-l împlinește. Tot ceea ce face,se 

raportează la a căuta întotdeauna armonia, încrederea, echilibrul. Ca o joacă. Totul să fie de 

dragul copiilor, al pedagogiei , al sistemului. Tot ce face și transmite ca informație este ceea 

ce are nevoie copilul din fața lui, respectând programa impusă. Elevuluisă-i fie drag să vină 

la școală. Modul în care dascălul privește, gestionează și rezolvă o problemă sau o stare 

creată își va pune amprenta ulterior în dezvoltarea lui. La fel de important pentru elev este 

și cum arată și felul în care se îmbracă dascălul. Relația pe care o are acesta cu colegii, 

familia lui și părinții  elevului. La fel de importantă este și credința dascălului, care sunt 

valorile reale după care se ghidează. Absolut tot ceea ce dăruiește dascălul își va pune 

amprenta pe sufletul lui. Tot ceea ce este, spune, gândește și face. Pentru el, dascălul este 

mentorul, modelul lui în viață. 

Un dascăl bun trebuie să fie sincer şi corect cu elevii, cu părinţii acestora şi mai 

ales cu el însuşi. Dascălul trebuie să fie eficient, adică să-l facă pe elev să fie pregătit 

pentru viaţă.   

Învăţătorul, cel care ţine cheile cunoaşterii în mâinile sale, oricare ar fi el, îşi 

pune şi o parte din sufletul său în slujba celui pe care-l vrea instruit şi educat, nu doar 

bagajul său de cunoştinţe. Să nu uităm că elevii sunt cei care dau sens profesiei noastre 

de dascăli, ei ne motivează munca investită. Aşadar, să fim mai aproape de elevi cu 

mintea, trupul dar mai ales cu sufletul! 

Meseria de profesor nu este una ușoară. Însă satisfacția pe care o au dascălii în 

momentul în care descoperă evoluția micilor învățăcei, nu se poate compara cu nimic 

altceva.  
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EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE – O PROBLEMĂ A ÎNTREGII SOCIETĂȚI 

Profesor învățământ preșcolar Mazilu Carmen-Vasilica 

Școala Gimnazială Palanca 

 

În ultimii ani se discută foarte mult despre rolul educației interculturale în formarea 

personalității elevilor. Și pe bună dreptate. Valorile educației fără discriminare sunt, aproape 

în totalitate, valori morale. Și nu putem vorbi despre educație fără această dimensiune 

axiologică a personalității noastre. Poate cea mai potrivită definiție a educației în acest 

context este cea dată de Kant: „calea omului către umanitate”. Dar educația nu se desfășoară 

numai în context formal, în instituții de învățământ, ci și acasă sau în alte contexte informale 

sau nonformale. Poate mai mult ca în cazul oricărei alte componente a educației, cea 

interculturală trebuie sprijinită de familie. Sau, mai degrabă, de acolo pornește sau ar trebui 

să pornească. De cele mai multe ori, copiii ajung în grădinițe sau școli cu stereotipuri gata 

formate. De mici aud de la părinți: „dacă nu ești cuminte te dau la țigan”, „miroși ca țiganii!, 

„vorbești ca la ușa cortului” etc. Ne-am referit doar la etnia romă fiindcă, din păcate, e cea 

mai condamnată la stereotipuri. Dar mai sunt și alte etnii (depinde de zona țării), să nu mai 

vorbim de stereotipurile și prejudecățile religioase sau sexuale. În aceste cazuri, părinții sunt 

foarte vehemenți în susținerea unor convingeri denigratoare, condamnabile pentru oricine 

este altfel decât ei. 

Școala nu poate suplini totul.  Astăzi, se lasă exclusiv „pe umerii” școlii tot ceea ce 

înseamnă educație. O disciplină opțională numită ,,Educație interculturală" nu  rezolvă foarte 

mult. Nu ar fi decât o altă oră în care se predau conceptele foarte dificile ce țin de acest 

domeniu, iar evaluarea ar consta în verificarea memoriei de scurtă durată. La fel ca și în 

cazul educației morale,  formarea unei conștiințe morale  nu se justifică decât în prezența 

unei conduite morale. Nu poți să limitezi educația fără discriminare la pur nivel teoretic. 

Școala oferă zilnic contexte în care acest tip de educație trebuie valorificat: de la teme din 

curriculum, la diferite discipline până la situații concrete în care sunt implicați elevii în afara 

lecțiilor. Și cred, că cele care au cel mai puternic efect formativ sunt cele în care ei participă 

efectiv, demonstrând o conduită proprie unui tânăr educat în manieră interculturală.  Însă, 

pentru aceasta, trebuie să fim pregătiți ca adevărați formatori în acest sens, să promovăm 

valori şi comportamente sociale ca acceptarea, toleranţa, comunicarea şi integrarea pozitivă 

şi să evităm atitudinile negative de etichetare, stereotipurile, prejudecăţile şi 

comportamentele discriminatorii, intoleranţa, xenofobia, rasismul etc. Este, cred, prima grijă 

pe care trebuie să o avem în vedere: pregătirea noastră, a cadrelor didactice. Educația 

interculturală este doar o disciplină opțională în planul de învățământ la nivel național pentru 

cei care urmează programul de formare psihopedagogică. Însă nu devii formator numai 

parcurgând o disciplină și dând un examen. Este doar una dintre componentele care formează 

stilul de predare, alături de propriile convingeri și experiențe personale. De aceea, cred că 

pe lângă stăpânirea unui bagaj teoretic trebuie să fim implicați în alte activități decât cele 

didactice: proiecte naționale și internaționale, participarea la activități comunitare, implicare 

în acțiuni de voluntariat etc. Chiar dacă programele școlare la unele discipline au precizate 

la transmiterea unor valori și atitudini manifestarea interesului pentru comunicarea 

interculturală, interacţiunea dintre identitatea culturală naţională şi cea europeană, nu se 

oferă exemple de activităţi de învăţare sau conținuturi explicite în acest sens. Dar fiecare 

disciplină oferă contexte (prin anumite subiecte) de valorificare și promovare a acesteia; 

important este însă ca profesorul să fie capabil, să fie disponibil și să fie pregătit în acest 

sens. Trebuie să fie convins că este o cerință a educației societății noastre de a dezvolta 

interesul elevilor faţă de aspecte interculturale, de a dezvolta o atitudine de empatie culturală 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

123 

 

şi interculturală, conducând, astfel, la înţelegerea alterităţii şi la refuzul discriminării. Pe de 

altă parte, profesorul trebuie să fie un adevărat mediator cultural, care își cunoaște elevii, 

care valorifică strategii de cunoaştere şi intercunoaştere în interiorul grupului, care nu 

discriminează un elev de o anumită etnie așezându-l în ultima bancă sau izolându-l de restul, 

care comunică asertiv și este capabil să rezolve pozitiv orice conflict, care promovează 

identitatea culturală etc. În ultimii ani am înțeles cât de important este rolul educației 

nonformale prin activități diverse. Iar educația pentru diversitate ocupă un loc esențial, mai 

ales prin prisma propunerilor făcute pentru desfășurarea activităților din săptămâna ,,Școala 

altfel!” Trebuie să fim implicati și în proiecte internaționale, unde să desfășurăm activități 

de educație multietnică. Cred că un aspect pozitiv în unele școli de la noi îl constituie 

prezența unui mediator școlar, care sprijină mult educația fără discriminare. Activitățile 

interculturale, la care participă întreaga comunitate, uneori elevi și părinți acestora sunt de 

un augur. 

 Este evident că educația fără discriminare trebuie să fie un efort comun:al școlii, al 

familiei, al comunității locale. Sunt familii care nu știu sau nu pot accepta că au un copil 

homosexual, familii care nu pot accepta că vecinul este de o altă religie și îl judecă, sau că 

este de o altă etnie și îl condamnă. Acest tip de educație începe de timpuriu, în familie și 

durează toată viața. Este un efort comun de a forma un sistem de valori sănătos, în care 

respectarea și promovarea drepturilor omului să devină un resort intern. E nevoie de o 

permanentă cunoaștere, autocunoaștere, intercunoaștere pentru a ajunge la formarea unei 

atitudini deschise față de diversitate.  Dar în primul rând trebuie să conștientizezi toate 

acestea și să îți dorești. Abia atunci te poți numi OM. 

 

 

VALENȚELE FORMATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

Profesor învățământ preșcolar Merlușcă Claudia 

Școala Gimnazială Palanca, G.P.N. Popoiu, jud. Bacău 

 

Recunoaşterea unanimă a valenţelor formative ale jocului se continuă în planul 

teoriei pedagogice cu stabilirea modalităţilor didactice optime de valorificare a acestui 

potenţial, dar şi cu încercarea de recuperare a dimensiunii ludice a fenomenului educaţional 

(Stan, C., 2000). În pedagogia şi practica educaţională preşcolară s-au făcut paşi importanţi 

în acest sens. Aceştia s-au materializat într-o repetată afirmare în documentele şcolare a 

obligativităţii preponderenţei jocului ca formă de organizare a activităţilor instructiv-

formative şi metodă de atingere a finalităţilor (Metodologia de aplicare a planului pentru 

învăţământul preşcolar, paragr. 11, 12, Ghidul de aplicare a programei, 2000, pp. 20, 25, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar, Art. 44).  

 Prin intermediul activităţii ludice, copilul de grădiniţă poate învăţa să numere, să 

observe proprietăţile lucrurilor şi fenomenelor, să construiească, să deseneze şi să folosească 

semne abstracte, cum sunt cifrele şi literele, să joace roluri sociale, să se exprime verbal şi 

corporal etc. 

 În joc, copilul de grupa mare poate învăţa singur să citească. Dar acest aspect nu 

trebuie confundat cu cerinţa ca toţi copiii din grupa mare să citească. Copii au nevoie să li 

se respecte ritmul de dezvoltare şi de învăţare precum şi stilurile proprii. Desigur, prin 

educaţia preşcolară putem sprijini şi orienta acestea. Dar studiile în domeniu au arătat că 

grăbirea momentului de însuşire a limbajului scris are pe termen lung rezulatate negative: 
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fie că se diminuează interesul pentru şcoală şi studiu, fie că şcolarul oboseşte mai repede 

(Golu, F., 2009, p. 73). 

Deşi rolul său principal nu îl reprezintă transmiterea noilor cunoştinţe, jocul didactic 

contribuie la dezvoltarea capacității de comunicare și de stimulare a inteligenței copilului. 

Rolul şi importanţa jocului didactic constau în faptul că acesta ajută în procesul de 

asimilare, fixare şi consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ 

influenţează dezvoltarea personalităţii preşcolarului. Jocul didactic este un important 

element de educaţie intelectuală, care pune în valoare şi antrenează creativitatea copilului. 

Jocurile didactice reprezintă o modalitate activă şi eficace de educare şi instruire a 

preşcolarilor. Prin intermediul jocului, copilul învaţă din pură plăcere, elementele de joc 

incluse în procesul instruirii, având calitatea de a modela şi a încuraja puternic preşcolarii şi  

elevii. 

Copilul îşi completează viaţa afectivă prin intermediul jocului şi dezvoltă 

capacitatea de a se controla emoţional, oricât de intense ar fi emoțiile, pentru că regula 

jocului o impune. Astfel, jocul îl învaţă pe copil să aibă o atitudine pozitivă, corectă şi să ia 

atitudine, respingând minciuna, incorectitudinea. Petruţiu Sima (1998, p. 76) este de părere 

că, pe lângă procesele afective, prin joc se stimulează şi dezvoltarea proceselor 

motivaţionale. Creşte interesul pentru cunoaştere şi se dezvoltă curiozitatea, se structurează 

treptat motivaţia intrinsecă ca o importantă constantă a viitoarelor acţiuni umane. 

Jocurile didactice, prin sarcinile lor clare, permit reluarea, într-o formă mai dinamică 

şi atractivă, a cunoştinţelor predate, ceea ce favorizează repetarea, fixarea şi evaluarea 

acestora. Ele pot fi inserate în scenariul didactic al unei lecţii realizând o îmbinare între 

activitatea de predare-învăţare, evaluare şi joc, îmbinare ce facilitează procesul de 

consolidare a cunoştinţelor.  

G. C. Pâslaru  (2003, p. 84) consideră că jocul poate fi conceput  pentru un singur 

copil sau pentru grupe de preşcolari În timpul derulării jocului, fiecare copil acţionează în 

felul său şi rezolvă sarcina prin mijloacele operaţionale de care dispune. Jocul activizează 

copilul în procesul educațional şi în egală măsură, vizează pe fiecare elev în parte, 

asigurând astfel un învăţămant diferenţiat.  

 Recunoscând importanţa jocului pentru dezvoltarea şi conturarea personalităţii 

copiilor, din anul 1989 dreptul   copilului la joc este sfânt și nu poate fi încălcat.. Alături de 

celelalte nevoi fundamentale umane – nevoile fiziologice, de securitate, cognitive – jocul 

este necesar în dezvoltarea completă a unei persoane. De aceea, copilul trebuie protejat şi 

sprijinit să se joace şi nu să îndeplinească activităţi care îi depăşesc posibilităţile, să fie 

exploatat sau abuzat. 

Joc de prezentare în timpul pandemiei 

EU MĂ NUMESC.... - joc de cunoaștere/socializare 

Organizarea copiilor în formă de cerc(pe buline amplasate respectând distanțarea socială) 

Utilizarea formulei fixe: EU MĂ NUMESC... 

Prezentarea fiecărui copil prin intermediul unui gest (saritură, reverență, zâmbete, 

aplauze.... etc) urmat de sunete; 

Repetarea formulei de salut de către întregul grup; 

Acest joc are rolul de a detensiona atmosfera din grupă,de a debloca fiecare emoție 

produsă în corp . 

Bibliografie: 

1) Pâslaru, C. G. (coord.), (2003). Didactica învăţământului preşcolar, Bacău, Editura 

Bacovia; 
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2) Pâslaru, C.G., Cazacu, O. (2005). Instruire si educaţie modernă în învăţământul 

preșcolar contemporan, Bacău, Editura Grafit; 

3) Păun, E., Iucu, R. (coord), (2002),Educația preșcolarăîn România,Iaşi, Editura 

Polirom; 

4) Piaget, J. (1971), Psihologia copilului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică. 

 

 

COMUNICAREA LA DISTANȚĂȘI NOILE PROVOCĂRI ALE 

PROFESORILOR 

Profesor învățământ primar Mihai Cornelia 

Şcoala Gimnazială Berești-Tazlău 

 

O sarcină grea în aceste săptămâni este pusă pe umerii învățătorilor, profesorilor  de 

clasă. Și chiar dacă multe cadre didactice au bune abilități digitale, iar mulți copii au la 

dispoziție telefoane smart, tablete și laptopuri, sarcina de a realiza un proces educațional 

calitativ și eficient nu este deloc ușoară. 

Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și conținuturilor în dependență de 

vârstă, selectarea instrumentelor potrivite pentru clase, colaborarea cu părinții, pregătirea și 

încurajarea copiilor pentru o altfel de lecție, toate acestea necesită timp, răbdare și 

devotament din partea  

profesorilor. Astfel de sugestii, sfaturi, toate sunt binevenite și de un mare ajutor. Și este 

nemaipomenit de frumos și merită toate laudele faptul că profesorii noștri, cu mult curaj, 

calm, bunăvoință și, cel mai impresionant, în termene foarte scurte, se adaptează noilor 

condiții și încearcă să le reușească pe toate. 

Astfel, accesul la Internet al profesorilor și elevilor este vital pentru a ține mâna pe 

puls și a asigura copiilor dreptul la educație. Vitală este și implicarea părinților care au rolul 

de a facilita dialogul dintre copil și profesor, dat fiind faptul că un dialog „altfel” nu a fost 

practicat până acum sau a fost practicat doar cu unii profesori sau doar în unele instituții de 

învățământ. 

Offline sau online, indiferent de distanța socială, copilul are nevoie în primul rând 

de: 

încurajare 

Incertitudinea adulților din jur, statul în fața ecranului mai multe ore în șir, titlurile 

de știri, conținutul emisiunilor TV sau radio sunt o încărcătură emoțională prea grea pentru 

un copil. Mulți pedagogi recunosc că dialogurile online cu elevii chiar din primele zile de 

învățare la distanță au trecut dincolo de subiectele propriu-zise la istorie sau limba română, 

încercând să transmită regulat emoții pozitive prin cuvinte calde și zâmbete. 

Schimbarea regulilor 

La școală copiii sunt încurajați să stea mai puțin timp în fața ecranului și să comunice 

mai mult cu prietenii din viața reală. Și brusc, li se cere să stea în casă, cât mai departe de 

prieteni și colegi și să se ocupe de teme. Primirea sarcinilor, realizarea și transmiterea 

acestora către profesor, deseori sub presiunea părinților, devin foarte obositoare. Ziua le este 

doar învățare și stat în fața laptopului sau tabletei, chiar dacă orarul lecțiilor este mult mai 

scurt. De aceea, o ajustare a regulilor vechi este foarte binevenită: copiii sunt încurajați să 

comunice online cu prieteni, să glumească, să se joace chiar și în timpul orelor online. 

Distanțarea socială este necesară doar în spațiul fizic. În spațiul online ea trebuie minimizată 

rațional. Ei au nevoie de emoții constructive din comunicarea ușoară și veselă cu oamenii 

plăcuți lor: prieteni buni, colegi de școală, copii din gașcă și rude. 
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Gândire critică în mediul online 

În continuare, rămâne la fel de important procesul de educare a comportamentelor 

sigure în mediul online. Acum, durata timpului petrecut online este mult mai mare decât în 

zilele când copiii frecventau școala. Cu părere de rău, activitățile despre siguranța online pe 

care mulți profesori le desfășurau cu regularitate sunt mai puțin comode în comunicarea la 

distanță. 

Totuși, unele acțiuni mici, dar importante pot fi realizate de către profesor sau 

diriginte. De exemplu: 

Le amintim elevilor că este necesar să observe cum se simt atunci când sunt online 

sau comunică cu prietenii. 

Le spunem că orice stare de disconfort sau îngrijorare trebuie discutată cu un adult 

de încredere. 

Accentuăm ideea că, chiar dacă stau acasă, nimeni nu a anulat prietenia și pot să 

povestească despre o îngrijorare pe care o au unui prieten bun. 

Îi sfătuim să se oprească pentru câteva clipe înainte de a reacționa la un comentariu, 

mesaj, postare mai puțin plăcută sau jenantă, sau tristă. 

Le transmitem din când în când linkuri cu filmulețele sau testele de pe 

Siguronline.md. 

 

 

PLATFORMA GOOGLE CLASSROOM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

Profesor învățământ primar Mocondoi Daniela-Cristina 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Google Classroom este o aplicație pentru educație inclusă în pachetul G Suite for 

Education care a fost dezvoltată de către Google în colaborare cu profesorii pentru a-i ajuta 

să economisească timp și să își organizeze orele într-un mod eficient. În același timp, Google 

Classroom îi ajută pe profesori să comunice mai ușor și în timp real cu elevii, părinții și 

colegii lor, profesori. 

Aplicația a fost lansată de către Google în august 2014 și este folosită astăzi de peste 

20 de milioane de profesori și elevi din întreaga lume (Sursa: Google). 

Google Classroom este o platformă web gratuită, cu o interfață disponibilă și în 

limba română, care integrează celelalte servicii G Suite pentru educație, precum: Google 

Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Forms, Google Sites, Google Drive și Google 

Calendar. 

Vă prezint avantajele acestei platforme atât pentru noi, profesorii, cât și pentru 

beneficiarii actului educational: 

Aplicație gratuită și sigură 

Aplicația Google Classroom nu conține reclame și nu folosește niciodată conținutul 

sau datele elevilor sau profesorilor în scopuri publicitare. 

Aplicație accesibilă oriunde și oricând 

Puteți accesa Google Classroom cu orice navigator de Internet al unui computer (de 

ex. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) sau de pe dispozitivele mobile, deoarece 

Classroom este disponibilă pentru sistemele Android și iOS (descărcare din Google Play 

Store sau App Store pentru iOS). 

 

 

https://edu.google.com/
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Ușor de configurat 

Cu aplicația Google Classroom profesorii pot crea un curs și pot invita elevi și 

profesori colaboratori să se alăture cursului. 

Adăugați ușor elevii la curs 

Elevii pot să se alăture unui curs printr-un cod, oferind profesorului mai mult timp 

pentru a preda. 

Gestionați mai multe cursuri 

Puteți să reutilizați postările cu anunțurile, temele și întrebările din fluxurile altor 

cursuri. 

Predați împreună cu alți profesoriPentru a vă ajuta să gestionați activitățile și temele din 

cadrul fluxului, puteți invita până la 20 de profesori colaboratori pentru un singur curs 

Google Classroom. 

Creați șabloane printr-un sigur clic 

Puteți crea fișiere individuale pentru fiecare elev, printr-un singur clic, distribuind 

șabloane de orice tip (documente, prezentări, foi de calcul, imagini etc.). 

Creați materiale de evaluare complexe 

Adăugați materiale de facilitare la sarcinile de lucru, cum ar fi videoclipurile 

YouTube, chestionare cu Google Forms, fișiere de tip PDF și alte fișiere din dosarele Google 

Drive. Profesorii și elevii pot desena, pot scrie note și evidenția datele în aceste documente 

cu ajutorul aplicației Google Classroom de pe dispozitivele mobile. 

Personalizați temele 

Adăugați opțional un subiect pentru teme pe care să îl utilizați pentru o filtrare eficientă și 

găsire rapidă, un termen de predare pentru temele elevilor pentru a putea vizualiza temele 

întârziate, temele nefinalizate și punctajul de evaluare în funcție de fiecare temă. 

Pregătiți conținutul unui curs în avans 

Puteți programa anunțurile, întrebările și temele pentru a fi postate automat în fluxul 

cursului, la o anumită dată și la o anumită oră. Astfel, elevii vor avea acces la informații doar 

în momentul în care au nevoie de ele și se pot organiza mai bine. 

Creați rapid sondaje de opinie 

Postați o întrebare pentru elevi cu variante multiple de răspuns, apoi puteți să 

vizualizați răspunsurile selectate de către elevi, direct din aplicația Google Classroom. 

Personalizați tema disciplinei 

Schimbați modelul de culoare pentru curs, imaginea temei din galeria de poze 

implicite sau încărcați o fotografie nouă. 

Păstrați resursele într-un singur loc 

Puteți să creați o pagină de resurse a cursului pentru documente cum ar fi: programa 

cursului sau programa școlară, manuale electronice, modalitățile de evaluare, regulile clasei, 

catalogul virtual, metodologii, norme de lucru și de protecție, instrucțiuni de securitate și 

sănătate în muncă etc. 

Lucrați în cel mai organizat mod 

Google Classroom vă permite să revizuiți munca elevilor incluzând sarcini, întrebări, 

note și comentarii. Puteți să vizualizați activitatea pentru un anumit curs sau pentru toate și 

să sortați ceea ce trebuie revizuit. De asemenea, profesorii pot organiza fluxul cursului prin 

adăugarea de subiecte la postări și prin filtrarea acestora după subiectele selectate. 

Evaluați și acordați note rapid și ușor 

Sortați elevii alfabetic, vizualizați cine a predat tema, notați temele și adăugați 

comentarii private. În plus, adnotați și oferiți feedback pentru teme, inclusiv din versiunea 
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mobilă a aplicației. Google Classroom vă permite să exportați rezultatele evaluărilor într-o 

foaie de calcul sau într-un fișier de tip CSV. 

Comunicați rapid, eficient și în timp real 

Profesorii au posibilitatea de a crea teme, de a trimite anunțuri și de a începe imediat 

discuții cu elevii de la curs. Aceștia interacționează între ei sau cu profesorii, distribuind 

resurse în fluxul cursului sau prin e-mail. 

Oferiți feedback în timp real 

Vizualizați, comentați și editați fișierele în care lucrează elevii, în timp real. Puteți 

face adnotări direct de pe dispozitivul mobil. 

Inițiați dezbateri cu elevii și gestionați discuțiile 

Puteți posta anunțuri, angaja elevii în discuții bazate pe întrebări sau muta subiecte 

importante pentru a fi poziționate primele în fluxul cursului. În plus, aplicația vă permite să 

gestionați permisiunile pentru cei care pot face postări și să excludeți din discuție anumiți 

elevi, dacă decideți că aceștia și-au pierdut dreptul de a posta sau de a comenta în cadrul 

fluxului unui curs. 

Distribuiți conținutul printr-un singur clic 

Cu ajutorul extensiei Trimiteți în Google Classroom puteți distribui către elevi sau 

colaboratori link-uri, videoclipuri și imagini de pe Internet. 

Comunicați cu părinții 

Profesorii pot invita părinții și tutorii să se înscrie pentru a primi prin e-mail un 

rezumat al cursului. Rezumatul Google Classroom pentru părinți include sarcinile de lucru 

ale elevilor sau temele nerealizate. De asemenea, părinții primesc anunțurile și întrebările 

postate de profesori în fluxul cursului la care s-au înscris. 

Exemplu de lecție: dezbatrere asupra lecturii „Povestea fără sfârșit” după Michael 

Ende, manual Intuitext, clasa a IV-a 

Pentru a vă convinge cât de practic și cât de ușor este să predai o lecție cu Google 

Classroom, vă ofer un exemplu de bună practică 

Prezentarea lecției: captarea atenției elevilor cu ajutorul unei prezentări care 

descrie tema și obiectivele lecției – prezentare realizată cu Google Slides 

Aplicarea chestionarelor: răspunsurile elevilor la chestionarul realizat pe baza unei 

povești citite din manualul de clasa a IV-a, creat cu aplicația pentru formulare Google 

Forms, analiza răspunsurilor primite într-o foaie de calcul Google Sheets și dezbaterea 

acestora 

Vizionarea videoclipurilor: cu ajutorul aplicațiilor Google Drive și YouTube, 

profesorul propune elevilor să vizioneze două clipuri, iar la final să răspundă la întrebarea 

„Tu cum ai proceda în locul personajelor?” 

Prezentarea temei de proiect: elevii primesc tema de proiect care include șablonul 

proiectului și grila de evaluare realizate cu aplicațiile Google Docs și Google Drawings. 

Google Classroom în școala ta 

Pentru a utiliza Classroom în școală este necesară activarea licenței G Suite for 

Education pentru instituția educațională pe care o reprezentați. Este nevoie să faceți acest 

lucru, deoarece, pentru autentificarea în această aplicație, nu puteți utiliza un cont de Gmail 

personal și nicio altă adresă de e-mail. Altfel spus, după migrarea la G Suite for Education 

numele de utilizator va avea forma NumeleTău@ȘcoalaTa.ro. 

Licența G Suite for Education este oferită în mod gratuit de către Google pentru orice 

instituție educațională și are valabilitate nelimitată (numărul de conturi poate să depășească 

10.000 de utilizatori). 
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După migrarea la G Suite for Education veți putea utiliza în mod gratuit toate serviciile 

incluse în pachetul de aplicații Google pentru educație: 

Aplicații pentru comunicare: Gmail, Calendar, Hangouts, Google Plus; 

Aplicații pentru colaborare: Google Classroom, Google Docs, Google Sheets, Google 

Slides, Google Forms, Google Drawings, Google My Maps, Google Sites; 

Aplicații pentru stocare de date: Google Drive și Google Vault. 

Bibliografie online: 

www.eduapps.ro/blog 

 

FAŢĂ ÎN FAŢĂ VERSUS ONLINE 

Profesor învățământ primar Moghior Maria-Vasilica 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Berzunţi 

 

Dezbaterile cu privire la predarea față în față versus predarea online au deja mai bine 

de două decenii în cadrul discuțiilor referitoare la eficiența educației în general. Fiecare tip 

de predare are susținătorii ei și, firește, avantaje și dezavantaje. Pandemia actuală pare să 

grăbească însă lucrurile, dar să nu uităm să analizăm în continuare avantajele și 

dezavantajele, mai ales că acum vom avea la dispoziție ceea ce științele sociale numesc ,,un 

experiment natural”. Așadar, să reflectăm asupra stării de fapt, ca să extragem apoi 

învăţămintele utile educaţiei. Unii spun că era și timpul să trecem odată la predarea online: 

este predarea viitorului, modelele față în față fiind desuete.  

În primul rând, predarea online şi predarea față în față nu ar trebui să fie foarte 

diferite în mediul educaţional. Mă refer aici la stilul de lucru într-un învăţământ ideal, care 

ar presupune munca intensă a elevilor dacă aceştia doresc interactivitate şi experienţe de 

învăţare noi, şi, a cadrelor didactice pentru aceleaşi motive. Deci, cursurile nu sunt nici 

pentru auto-prezentare dacă sunt faţă în faţă, nici pentru filme dacă sunt online. Ele sunt 

pentru a-l provoca pe cel care doreşte să analizeze în profunzime conţinuturi, să caute mental 

exemple, să facă asociaţii cu alte cunoştinţe şi, înviaţa de zi cu zi, să le aplice. Cu alte 

cuvinte, learning by doing aplicat la învăţarea însăşi. Iar din acest punct de vedere, predarea 

online „forţată” de acum, ne poate ajuta să adoptăm acest stil de lucru sau să îl consolidăm 

(pentru că, cu siguranţă, mulţi făceau aşa şi înainte). Altfel, dacă folosim doar video 

conferinţe datorită facilităţii lor (şi nu vreau să spun că acestea sunt doar facile, vom vedea 

la argumentul următor), ele vor deveni filme care nu diferă prin nimic de lecţiile  plictisitoare 

la care un cadru didactic dictează  o oră (stil criticat în vremuri bune de toată lumea, ca fiind 

desuet şi nepotrivit pentru învăţământul centrat pe elev…).  

În al doilea rând, este de dorit să fie integrate multiple modalități. Deci din nou, este 

o îmbinare de modalităţi (clipuri video de clarificare, materiale scrise pe parcurs, activităţi, 

dezbateri, videoconferinţe etc.). Fireşte, acest lucru reclamă efort susţinut de ambele părţi – 

cadrele didactice să creeze conţinuturi în variate forme, elevii să le parcurgă zilnic– însă 

rezultatul este unul fericit: aprofundarea reală a materiei pas cu pas. E mai util să găsim 

modalităţi variate care să susţină învăţarea de profunzime. 

În al treilea rând, dacă am vorbit deja de learning by doing, e foarte posibil că vom 

descoperi faptul că formele contemporane de online nu pot înlocui deocamdată interacţiunea 

faţă în faţă. Interacţiunea directă ca experienţă de învăţare aduce dovezi pentru abordarea 

cogniţiei ancorate (Barsalou, 2008), adică pentru ideea conform căreia cogniţia nu este 

separtă de corp şi de contextul în care navighează corpul. În cazul de faţă, se va dovedi că 

fără interacţiune socială învăţăm mai puţin eficient. În mediul şcolar avem însă ghinion, 

http://www.eduapps.ro/blog
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tocmai pentru argumentele de mai sus: nu toţi elevii pot folosi învăţarea auto-reglată 

(reglarea de către alţii trebuie făcută acum, de aceea pentru copii va fi mai dificil în online 

cu conţinuturi noi) şi care pot transforma această experienţă într-una de learning by 

doing: studiu individual, cu citit mult şi scheme şi legături între cunoştinţe. E interesant 

faptul că sunt studii recente care arată că şi în cazul predării faţă în faţă nu entuziasmul 

cadrului didactic contează pentru cunoştinţe învăţate temeinic, ci modalitatea de studiu. 

Am putea spune, în concluzie,  contează formatul dacă ne gândim la formarea  

elevilor, unde centrarea trebuie să fie pe aprofundarea de conținuturi dificile. În același timp, 

contează formatul dacă ne gândim la specia noastră: deocamdată câştigă interacțiunea 

directă. Observăm că răspunsul nu este unul simplu și de aceea cred că o concluzie mai 

potrivită este următoarea: e nevoie acum de analize lucide ale stării de fapt, ale avantajelor 

fiecărui format pentru a ajunge la soluții cu adevărat viabile, cu diferenţe datorate probabil 

şi tipului de învăţământ. Dezbaterea aceasta seamănă întrucâtva cu conflictele dintre 

adolescenți și părinți: e aparent o luptă între nou și vechi, luptă care dintotdeauna a dus la 

progresul omenirii. Dar să nu uităm că progresul a fost dictat cel mai adesea de îmbinarea 

noului cu vechiul: nici noul, nici vechiul nu sunt bune sau rele în sine. Ceea ce este important 

este că vechiul reține ceea ce a fost bun în trecut, iar noul aduce schimbari care determină 

modificarea a ceea ce nu a fost eficient în trecut. Așadar, să cântărim cu atenție noul și 

vechiul în educație, astfel încât pe baza unor argumente solide de ambele părți și cu luciditate 

să asigurăm un progres real, adică,  învăţare eficientă care să formeze adulţii responsabili de 

mâine. Și dacă tot suntem actori în acest experiment natural, e momentul perfect pentru a 

reflecta asupra acestei problematici pe măsură ce se desfăşoară, astfel încât atunci când vom 

fi depășit pandemia, să putem acționa pentru optimizarea reală a educației. 

Bibliografie: 

Barsalou, L. W. (2008). Grounded Cognition. Annual Review of Psychology, 59, 617 - 645. 

 

 

MODALITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EDUCARE PRIN JOC 

Profesor învățământ primar Moisă Crăiţa-Adina 

Şcoala Gimnazială Chetriş 

 

Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. 

În mod obişnuit o asemenea activitate este izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare 

a copilului (o modalitate de a-şi consuma energia) sau de a se distra, un mod plăcut, de a 

utiliza timpul liber, şi nu numai. 

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de 

pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. 

 Incorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter 

mai viu si mai atrăgător, aduce varietate si o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie 

şi bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. 

 Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul consolidează, 

precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe, pune 

în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare ale acestora. 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii 

psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind 

interesul de cunoaştere fată de conţinutul lecţiei. 

 O dată cu împlinirea vârstei de 6 ani, în viaţa copilului începe procesul de integrare 

în viaţa şcolară, ca o necesitate obiectivă determinată de cerinţele instruirii şi dezvoltării sale 
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multilaterale. De la această vârstă, o bună parte din timp este rezervată şcolii, activităţii de 

învăţare, care devine o preocupare majoră. În programul zilnic al elevului intervin schimbări 

impuse de ponderea pe care o are acum şcoala, schimbări care nu diminuează însă dorinţa 

lui de joc, jocul rămânând o problemă majoră în perioada copilăriei. 

Ştim că jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea 

didactică simulată. Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei finalităţile adaptive de tip 

recreativ proprii activităţii umane, în general ,în anumite momente ale evoluţiei sale 

ontogenice, în mod special. 

 Această metodă dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice 

care sunt subordonate scopului activităţii de predare-evaluare într-o perspectivă pronunţat 

formativă.  

 Prin joc, elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor 

de a acţiona creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se 

manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, răbdarea, îndrăzneala etc. 

 Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă o organizare 

şi se succed în ordinea implicată de logica cunoaşterii şi a învăţăturii. 

 În acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din 

încercarea puterilor, ci învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Pentru a 

atinge aceste scopuri, jocul didactic trebuie să fie instructiv, să le consolideze cunoştinţele. 

 Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce variaţie 

în procesul de instruire a copiilor, făcându-1 mai atractiv. 

 Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive: conţinuturi, sarcina 

didactică, regulile jocului, acţiunea de joc. 

 Prima latură-conţinuturi-este constituit din cunoştinţele anterioare ale copiilor 

însuşite în cadrul activităţilor comune cu întrega clasă, cunoştinţe ce se referă la plante, 

animale, anotimpuri, reprezentări matematice,istorice etc. 

 Cea de a doua componentă a jocului-sarcina didactică-poate să apară sub forma 

unei probleme de gândire, de recunoaştere, denumire, reconstituire, comparaţie, ghicire. 

Jocurile didactice pot avea acelaşi conţinut, acestea dobândind un alt caracter, datorită 

sarcinilor didactice pe care le au de rezolvat,de fiecare dată altele. 

 A treia latură-regulile jocului-decurge din însăşi denumirea ei. 

 Regulile sunt menite să arate copiilor cum să se joace, cum să rezolve problema 

respectivă.Totodată regulile îndeplinesc o funcţie reglatoare asupra relaţiilor dintre copii. 

 Ultima latură-acţiunea de joc- cuprinde momente de aşteptare, surprize, ghicire, 

întrecere şi fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută si atractivă pentru elevi. 

Metodica desfăşurării unui joc didactic cuprinde:introducerea în joc – executarea 

jocului - complicarea jocului - încheierea jocului.Elementele de joc: ghicirea, mişcare, 

întrecerea, surpriza etc.creează stări emoţionale care întreţin interesul şi dau un colorit viu 

activităţii. 

  Lista jocurilor folosite în cadrul activităţilor este vastă, dar mă voi opri în acest 

material la prezentarea unui joc, teoretic acum... e adevărat, ce poate fi folosit la toate 

disciplinele, un joc al inteligenţei - rebusul şcolar. 

 Privit ca un frate mai mic al rebusului şi ruda cu integramele atât de gustate în zilele 

noastre rebusul şcolar îl face pe micul participant ca prin rezolvarea diferitelor rebusuri 

şcolare să se simtă şi el mai aproape de fraţii mai mari, de adulţi. 

 În acelaşi timp însă, ineditul joc dezvoltă procese psihice ale elevului: gândirea, 

limbajul, memoria, atenţia, creativitatea, voinţa; poate fi folosit şi ca metodă/mijloc de 

învăţare şi evaluare sau procedeu în cadrul unei metode. 
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 Folosirea rebusului printre elementele de sprijin ale învăţării este importantă prin 

faptul că poate interveni stimulativ o dată cu creşterea curbei oboselii. 

 Relevând legătura dintre joc şi munca copilului, Jean Piaget a pus în evidenţa aportul 

jocului la dezvoltarea intelectuală a şcolarului. De aceea, el susţine că „toate metodele active 

de educare a copiilor mici să furnizeze acestora un material corespunzător pentru ca jucându-

se, ei să reuşească să asimileze realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare 

inteligenţei copilului.” 

 Rebusul oferă învăţătorului posibilitatea observării comportamentului elevului la 

nivelul tuturor componentelor personalităţii, deoarece în rezolvarea rebusului elevul depune 

efort voluntar şi rezolvă motivat de bucuria succesului o multitudine de probleme, în care 

este implicată inteligenţa, afectivitatea, temperamentul, caracterul. 

 Una dintre cele mai puternice structuri motivaţionale ar fi starea de curiozitate ce se 

manifestă în dorinţa rapidă de a rezolva rândurile orizontale ale rebusului, spre a descoperi 

cuvântul (cuvintele) de pe verticala A - B. 

 Dar pentru aceasta, orice învăţător, în realizarea sau folosirea rebusului, trebuie să-

şi precizeze dinainte: 

- conţinutul urmărit (o lecţie, un capitol etc.); 

- modul de realizare (individual sau în grup); 

- finalitatea urmărită (memorare, aplicare, transfer, creaţie); 

- modul de evaluare (oral, scris, test). 

 În concluzie, rebusul şcolar poate fi folosit în orice tip de activitate şcolară (lecţie, 

cerc, concurs), în momente diferite ale lecţiei, la multe discipline din învăţământul primar, 

la orice vârstă şcolara mică, de către orice elev cu posibilităţi normale de învăţare. 

 Rebusul şcolar poate fi folosit în scopuri diferite: îmbogăţirea cunoştinţelor, 

consolidare, fixarea, transferul acestora, în verificare, evaluare, dezvoltarea creativităţii şi a 

tuturor proceselor psihice şi intelectuale, dezvoltarea personalităţii copilului. 

 Pentru obţinerea acestor rezultate învăţătorul trebuie sa fie un mare ‹‹meşter» în a 

şti când, cum, unde poate fi folosit rebusul şi mai ales, să fie un creator de astfel de jocuri, 

pentru care copiii, de orice vârstă şcolară au o mare satisfacţie când reuşesc să le rezolve, 

folosindu-şi toate cunoştinţele căpătate în şcoala, ca şi cele din cultura lor generală. 

 Vorbind despre jocurile didactice, Ursula Schiopu preciza că ele „educă atenţia, 

capacităţile fizice intelectuale, perseverenţa, promtitudinea, spiritul de echipă, de 

ordine, dârzenie, modulează dimensiunile etice ale conduitei”. 

Poate că e bine să ne amintim, atunci când suntem în faţa vlăstarelor pe care le modelăm, 

că vârsta lor este vârsta jocului, iar în activităţile didactice ce le desfăşurăm cu ei să fie 

folosite cât mai multe jocuri didactice şi atunci succesul este garantat. 

Bibliografie: 

• Dumitru, Alexandrina, Dumitru Viorel-George (2013), Jocuri didactice pentru 

formarea şi dezvoltarea unor competeţe la elevii din clasele ciclului primar, Editura 

Corint Educaţional, Bucureşti; 

• Şchiopu, Ursula, coord. (1970), Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
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MYKOOLIO – PLATFORMĂ EDUCAȚIONALĂ PRIETENOASĂ 

Profesor învățământ primar Nastasă Anca-Mihaela 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

MyKoolio este o platformă educațională online (www.mykoolio.com) aprobată 

M.E.N. atât ca auxiliar didactic, cât și ca mijloc de învățământ,pune la dispoziția profesorilor 

accesul gratuit la materialele sale educaționale(peste 630 de lecții și teste, precum și 

aproximativ 7500 de exerciții pentru limba română și matematică, clasele I-VIII, și 

geografie, clasa a VI-a) pentru a-i sprijini în demersul lor de a continua de la distanță 

procesul educațional. Conținutul educațional a fost conceput împreună cu 20 de profesori 

experimentați, coordonați de prof. dr. Radu Gologan și se adresează grupei de vârstă 7-14 

ani. 

Profesorii pot accesa aceste materiale (lecții teoretice, exerciții rezolvate și de 

rezolvat, teste și teze) gratuit prin crearea unui cont de profesor pe www.mykoolio.com.  

Beneficiile folosirii MyKoolio ca instrument gratuit de predare la distanță: 

• profesorii vor putea continua predarea materiei semestrului al II-lea; 

• profesorii le vor oferi elevilor conținut educational de calitate folosind noile tehnologii 

(e-learning); 

 

• lecțiile predate vor fi în continuare interactive și antrenante pentru elevi; 

• atât profesorii, cât și elevii vor putea lucra de oriunde, oricând și de pe orice dispozitiv; 

• profesorii vor primi o adeverință pentru folosirea tehnologiei e-learning însoțită de un 

grafic al activității pe ultimele 30 de zile (de tip bar chart). 

Pentru predarea la distanță se recomandă profesorilor utilizarea unei soluții compuse 

din platforma educațională MyKoolio și o aplicație pentru organizarea de webinarii precum 

– Zoom, Webex, Microsoft Teamsetc. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor, echipa a creat unghidde utlizare a unei soluții 

complete de predare de la distanță (compusă din platforma MyKoolio și Microsoft Teams), 

precum și un material video disponibil pe canalul nostru de YouTube. 

https://drive.google.com/file/d/1pd0E673RDz4-Dm9czWaw2IT9FqZuIWJe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mV3iwDm5m1aARtMcfJ9-KfbqNomSymR/view?usp=sharing
https://youtu.be/xlPTYsRmqzI
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Avantajul materialelor suport şi al cursurilor propuse de platforma Mykoolio este 

acela că elevul poate avea acces la ele nu doar în timpul lecției predate de la distanță, când 

profesorul explică, ci şi după, pentru a relua anumite aspecte. Astfel, predarea se prelungeşte 

şi în afara întâlnirilor programate cu clasa. Din acest motiv, profesorul poate alege să 

insereze în activitatea didactică diverse sarcini pentru a fi îndeplinite de elevi acasă, în 

procesul individualizat al învățării. 

Rezolvarea de teme pe platforma MyKoolio presupune un abonament plătit. 

Principalul avantaj oferit de rezolvarea temelor pe platforma MyKoolio este că profesorul 

și/sau părintele pot vedea imediat și într-un mod unitar cum au fost îndeplinite acestea. 

Profesorii nu mai sunt nevoiți să corecteze temele, răspunsurile elevilor fiind validate 

automat în platformă. Statisticile disponibile le oferă profesorilor o imagine de ansamblu 

asupra gradului de însușire a cunoștințelor de către elevii din clasele lor. 

Conceptul platformei 

Alături de conținut educațional de calitate platforma integrează toate 

funcționalitățile de care are nevoie un profesor pentru a-și desfășura ora online - integrare 

cu aplicația Zoom, catalog electronic, modul de teme etc. 

Astfel platforma MyKoolio 2.0.este o soluție completă pentru școala online. 

Instrument modern de predare 

Platforma educațională mykoolio.com se bazează pe o tehnică de predare modernă. 

Aceasta diferă foarte mult de cea clasică, fiind sub forma unor jocuri educative interactive. 

Consolidarea cunoştinţelor constituie un rol foarte important în cadrul ei, iar 

evaluarea se realizează într-o manieră atractivă şi adaptată nevoilor elevilor. 

Prin această nouă metodă, copilul nu mai este doar simplu ascultător al lecțiilor, el 

poate lua parte la procesul de predare. De asemenea, are și posibilitatea de a reveni la 

anumite informații ori de câte ori dorește și poate selecta exact ceea ce consideră el că trebuie 

să aprofundeze.  

Structura platformei 

Pe platformă sunt disponibile peste 745 de lecții și peste 8300 de exerciții și 

probleme de limba română, matematică (clasele pregătitoare - 8) și geografie (clasa a 6-a). 

În viitor plănuim să dezvoltăm alte materii: istorie, biologie, fizică și chimie. 

Materiile sunt împărțite pe capitole, iar fiecare capitol are între 3 - 7 lecții, conform 

programei școlare în vigoare. 
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Pentru unele lecții de matematică (atât geometrie cât și algebră), există figuri și 

demonstrații interactive ale topicului în cauză, utilizatorii putând mări/micșora figura 

respectivă. 

Utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să 

obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale 

ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele 

clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce 

privește dezvoltarea competențelor elevilor. 

 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ON-LINE 

Profesor învățământ primar Patrichi Ana-Raluca 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

  

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din 

societate, unele dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, 

pusă în fața unei noi provocări: cea digitală. Din 11 martie, de când s-a decis închiderea 

școlilor, elevii, profesorii, autoritățile și părinții încearcă să se adapteze la noua realitate, cea 

a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul on-line. 

Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar 

elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților,  pentru 

a putea urma lecțiile on-line. Problema este că oficialii din educație au pus în aplicare acest 

sistem fără o minimă pregătire prealabilă și fără a asigura tuturor elevilor condiții egale de 

acces la educație. 

Tehnologia digitală facilitează însă în bună măsură continuarea activității didactice 

la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea 

didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/la distanță, având astfel un impact 

negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește 

următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare 

umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 

Activitatea online are, dincolo de anumite avantaje evidente, limite în relaționarea 

cadru didactic – elev. Limite care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o 

importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod 

explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau profesorii elevilor cu nevoi speciale 

sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice 

implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic 

o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu 

probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie 

de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare 

online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev 

anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă 

întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. 

Platformele educaționale online facilitează comunicarea în timp real între profesor 

și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind 

oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 

comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza 

contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți 

fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, 
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îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea 

nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a 

comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar 

unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea 

comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni 

in condiții de capacitate de banda limitata sau de trafic încărcat, monitorizarea învățării în 

mediul online fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, 

imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru 

care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. 

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele 

didactice semnalează: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și 

evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, 

lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente 

și/sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-

evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul 

disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 

înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Sunt identificate probleme de natură profesională, mai exact carențe sau chiar lipsa 

competențelor de utilizare a platformelor online, a competențelor de proiectare curriculară 

pentru mediul online, managementul ineficient al timpului dedicat pregătirii și realizării 

activităților didactice în mediul online. Aceste inabilități identificate de profesori își au 

corespondentul în gap-uri corelate în formarea inițială și, mai ales, continuă a cadrelor 

didactice. Lipsa dotărilor tehnice performante, complicațiile generate de necesitatea 

instalării, mentenanței, setării și managementului platformei, lipsa unor instrumente 

tehnologice necesare în managementul real al clasei, în obținerea feedbackului real sunt doar 

câteva elemente semnalate de către profesori. 

Din păcate nici cele mai sofisticate și mai performante platforme educaționale online 

nu sunt ideale, astfel încât să asigure condiții similare cu o clasă reală. Clasele virtual nu vor 

putea niciodată înlocui clasa reală, pot cel mult completa. Pot fi complementare, niciodată 

alternative. 

În cazul dificultăților tehnice, acestea sunt semnificativ mai mari în școlile din 

mediul rural, comparativ cu cele din mediul urban mic sau urban mare. În cazul accesului 

limitat la internet și a lipsei unui computer suficient de performant, diferențele sunt 

semnificative între toate cele trei categoriile supuse analizei, aceste impedimente fiind 

semnificativ mai prezente în mediul rural comparativ cu urban mic și urban mare, dar și în 

urban mic semnificativ mai mult decât în urban mare. 

Instrumentele software utilizate în mod curent pentru comunicarea sincronă cu elevii 

nu au fost proiectate în scopul realizării activităților didactice. În spațiul informatic, o 

aplicație software are, de obicei, o funcționalitate precisă, un public și o activitate – țintă 

căreia în servește drept suport și pentru care a și fost proiectată și optimizată. Activitatea 

didactică este o activitate complexă, cu forme de comunicare multimodale, cu feedback 

necesar și autoreglare în timp real. Chiar și cele mai sofisticate platforme aflate azi pe piața 

educațională sunt, din acest punct de vedere, încă la început. 

Bibliografie: 

✓ Școala online, elemente pentru inovarea educației, Raport de cercetare evaluativă, Petre 

Botnariuc, Constantin Cucoș, Cătălin Glava, Daniel E. Iancu, Marian D. Ilie, Olimpius 

Istrate, Adrian Vicenșiu Labăr, Ion-Ovidiu Pânișoară, Doru Ștefănescu, Simona Velea, 

Editura Universității din București, București, mai 2020; 
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✓ https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-

online-in-romania-2997336. 

MODALITĂȚI ÎN CARE FAMILIA ȘI ȘCOALA POT COLABORA ÎN 

CONTEXTUL UNEI PANDEMII EXTINSE 

Profesor învățământ primar Paveluc Maria-Gianina 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Pandemia de coronavirus (COVID-19) determină emoții, precum anxietatea, stresul 

și incertitudinile, resimțite cu atât mai puternic de copiii de toate vârstele.  

Deși au mecanisme proprii prin care fac față acestor emoții, în condițiile în care 

școlile sunt închise, evenimentele au fost anulate și trebuie să stea departe de prieteni, copiii 

au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum mai mult ca oricând.Evitarea rupturilor în 

învățare, a discontinuităților didactice și de comunicare trebuie să reprezinte, cu certitudine, 

o prioritate a tuturor sistemelor educaționale. Acest lucru presupune o organizare deliberată 

a eforturilor didactice menite să păstreze o legătură consistentă, cu semnificații și rost între 

cadrele didactice și elevi sau studenți. Este o concentrare de eforturi care să păstreze 

proaspătă dispoziția de învățare a tuturor, antrenarea minților pe temele fundamentale ale 

unui domeniu, păstrarea comunicării și a comunității educaționale. 

Aceste solicitări la care trebuie să răspundă educația nu sunt deloc facile. Reușesc 

oare sistemele educaționale să le pună în practică, să își păstreze funcționalitatea și să-și 

atingă finalitățile? Analizele și cercetările ulterioare pandemiei probabil vor arăta clar dacă 

stabilitatea și măsurile luate au fost suficient de solide să susțină învățarea sau nu. 

Până atunci, iată câteva dintre modalitățile de reacție ale educației la situația fără 

precedent cu care este confruntată (un procent 87% din populația școlară a planetei, adică 

peste un miliard de elevi și studenți din 165 de țări nu frecventează școala, conform 

statisticilor făcute publice recent de către UNESCO): 

1. Elaborarea la nivel central a unor documente de sprijin pentru organizarea școlii de 

acasă (metodologii, ghiduri, pachete de resurse), în special pentru mutarea predării în 

mediul online; 

Preocuparea pentru asigurarea unui minim de fundament conceptual pentru școala forțată să 

se desfășoare de acasă există în multe contexte educaționale, deși unele documente care 

rezultă din eforturile grăbite ale decidenților sunt sumar și schematic elaborate. Totuși, 

acestea există și merită menționate.  

2. Susținerea școlii de acasă prin platforme specializate pentru învățarea online și site-uri 

oficiale care centralizează inițiativele din acest domeniu 

Aici, opțiunile sunt multiple (incluzând și eforturi din România), iar platformele diferite și 

frecvent accesate  

3. Susținerea elevilor și a părinților prin mesaje frecvente, explicații, întrebări și răspunsuri; 

4. Instituirea de măsuri clare care să promoveze abordări echitabile în educație, dat fiind 

că, în situațiile de criză, cei vulnerabili devin și mai vulnerabili. Câteva exemple au fost 

contabilizate recent de UNESCO. China a cumpărat, pentru familiile în dificultate, un număr 

mare de computere și pachete de telecomunicație susținute financiar de autorități. Franța a 

tipărit pe suport hârtie activități și sarcini de lucru pentru 5% dintre elevi, cei care nu au 

acces la internet, în timp ce Portugalia a inițiat un parteneriat cu serviciile poștale pentru a 

livra copiilor, acasă, fișe de lucru. Polonia a lansat o licitație de 180 milioane de zloți pentru 

echipamente informatice pentru studenți și profesori. 

https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-online-in-romania-2997336
https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-online-in-romania-2997336
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5.  Reorganizarea procedurilor de evaluare (ajustarea calendarelor de examen, anulare sau 

reprogramare de examene). Olanda a anunțat ferm că este un an fără examene naționale în 

învățământul preuniversitar, în timp ce multe alte sisteme au optat explicit pentru trecerea la 

evaluarea exclusiv online, mai ales în mediul universitar. China a făcut acest lucru, Olanda, 

de asemenea. Chiar și tezele de doctorat pierd din ritualul ceremonios al prezentării față în 

față și se mută în lumea electronică (Universitatea din Amsterdam anunța, pe 26 martie 2020, 

organizarea primei ceremonii online de susținere publică a titlului de doctor). 

6. Promovarea de soluții descentralizate, ce lasă loc inițiativelor diferite, multe decizii 

procedurale fiind plasate în grija autorităților locale și a școlilor/universităților. 

Multe exemple vin din Olanda, acolo unde există deja acest antrenament de gestionare pe 

plan local a descentralizării în educație, măsură cu puternică susținere culturală. Ca urmare, 

multe instituții de învățământ superior pot rămâne deschise, deși nu mai fac ore, dar pot să 

ofere acces la biblioteci și alte spații care pot să fie în continuare frecventate. 

7. Susținerea părinților, mult mai solicitați de organizarea actuală a educației de acasă; Cei 

pe umerii cărora cade o mare parte din povara didactică primesc sprijin „metodologic” 

(platforme special structurate în acest sens, cum este, de exemplu, Edugestio în Spania) sau 

se bucură de facilități care să le permită activitatea de acasă (concedii plătite etc.) De 

asemenea, în multe țări – cum este și Marea Britanie – anumite școli sunt deschise pentru 

copiii personalului cheie (personal medical, unele cadre didactice, asistenți sociali, angajați 

de bază în sistemul juridic, în biserică, jurnaliști, lucrători în administrația centrală și locală, 

cei din rețelele de alimentație, de la producție și vânzare, poliție, armată, pompieri, gardieni, 

lucrătorii în transport, utilități, salubritate). Ca urmare, acum o săptămână, se estima că un 

procent de până la 20% din elevi încă frecventează școala britanică (conform National 

Association of Head Teachers – NAHT).  Toate aceste măsuri, alături de altele similare, 

încearcă să transforme soluția de avarie adoptată – închiderea școlilor – într-un context încă 

funcțional de învățare pentru a nu rata un an școlar/universitar parcurs mai mult de jumătate. 

Acestor inițiative de la nivel macro li se adaugă multiple expresii ale creativității didactice 

individuale, ce țin de priceperea școlilor și, mai ales, de cea a profesorilor, de a duce 

învățarea, eficient, mai departe. Decantarea mini-lecțiilor de creativitate și responsabilitate, 

împărtășite de cadrele didactice pe diferite canale, conturează câteva sugestii de acțiune în 

spiritul continuității pedagogice menționate anterior. În primul rând, practicile de predare 

eficientă, valabile în interacțiunile față în față, trebuie păstrate și în online. Un profesor bun 

este un profesor bun indiferent de modalitățile prin care își transmite ideile. Transferul de 

creativitate de la activitatea din clasa reală la cea mediată tehnologic este vizibil în cazul 

educatorilor responsabili, cărora le pasă. Acest lucru nu înseamnă că cei care se manifestă 

sonor în mediul digital sunt singurii care își asumă continuarea procesului de învățare. Există 

multe alte forme de asigurare a calității în predare și în promovarea interacțiunilor didactice, 

mai ales în contextele în care accesul la tehnologie e dificil, dacă nu chiar imposibil. Tocmai 

de aceea, e important de precizat că școala de acasă nu înseamnă doar platforme digitale, 

fascinante prin performanțele lor tehnice; la fel de importante sunt și activitățile de învățare 

gestionate telefonic sau cele care ajung tipărite la elevii/studenții fără acces la Internet.  Apoi, 

e bine de înțeles că simpla prezență on-line nu înseamnă automat eficiență; oricât de 

sofisticate ar fi soluțiile digitale, ele nu pot să salveze opțiunile didactice neconvingătoare, 

inabilitățile de comunicare, conținuturile șchioape sau structurate greșit! Tehnologia nu e un 

profesor în locul profesorului, ea e utilă atunci când e integrată într-un demers didactic bine 

organizat, planificat cu atenție, condus cu măiestrie, cu improvizații controlate, cu obiective 

intenționat stabilite și comunicare adecvată. De asemenea, e important ca școala de acasă să 

fie percepută ca o stare excepțională, așezată pe un fundal de tensiune și incertitudine. Nu e 
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o educație la distanță așa cum scrie la manual, nu poate pretinde reacții de răspuns care să 

ignore emoțiile celor angrenați în derularea proceselor respective de învățare. În această 

situație provocatoare, mașinile care mediază comunicarea didactică sunt mașini, iar oamenii 

sunt oameni! Aceștia din urmă au nelămuriri, frici, ce nu pot să fie negate sau ignorate.  

Școala de acasă trebuie să fie realistă în raport cu acest context în care se desfășoară 

și chiar să accepte că, în aceste momente, mai puțin înseamnă mai mult! Așteptările exagerat 

de ridicate, perfecționiste, centrarea excesivă pe conținuturi și rezultate, în dauna proceselor, 

împovărarea celor care învață cu teme doar pentru a bifa formal parcurgerea de ore nu sunt 

elemente care să conducă la eficiența procesului. Școala de acasă trebuie să țină cont de 

dispoziția de învățare a tuturor, să-și infuzeze mesajele cu formule, clasificări, rezolvări de 

probleme, dar și cu înțelegere și răbdare. 

Școala de acasă nu e doar o enciclopedie, ci și o aventură comună de cunoaștere, de 

învățare și de traversare în condiții bune, împreună, pe cealaltă parte a crizei. 

 

 

PROFESORUL ȘI ELEVUL LA CONFLUENȚA CU OBIECTIVELE 

GÂNDIRII CRITICE 

Profesor învățământ primar Perju Mihaela-Loredana 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Profesorul reprezintă persoana care încurajează sau blochează gândirea critică prin 

întrebările pe care le formulează. El este acela care creează atmosfera din clasă, care face 

aprecieri în ceea ce privește corectitudinea răspunsurilor și care stabilește care sunt noile 

surse de informații. Dacă întrebările îl invită pe elev să reflecteze, să își imagineze, să creeze, 

să speculeze, să  formuleze cu grijă un răspuns, profesorul îi învață că gândirea lor este 

apreciată, că ideile lor pot contribui la soluționarea unor probleme, îi învață că ideile sunt 

maleabile, că reprezintă construcțiile personale ale altora, care au abordat probleme din 

punctul lor de vedere. 

Climatul educațional în care se realizează învățarea permite sau nu elevilor să își 

dezvolte comportamente pe care le manifestă cei care gândesc critic. Ca urmare, este necesar 

să încurajăm și să promovăm manifestarea atributelor și comportamentelor acestora, cum ar 

fi: încrederea, implicarea active, împărtășirea ideilor, ascultarea.  

Pentru a ajunge să gândească critic elevii trebuie: 

- să dobândească încredere în valoarea ideilor proprii pentru a se angaja în 

manifestarea gândirii critice; aceștia trebuie să accepte idea că cee ace gândesc ei are valoare 

unică și contribuie la înțelegerea noțiunilor prezentate; 

- să învețe cu plăcere pentru a câștiga sentimentul de împlinire și autorealizare, astfel 

că și capacitatea lor de gândire și înțelegere este mai mare; 

- să înțeleagă că este folositor să împărtășească ideile cu alții, pentru că renunțând 

la ceva, pot câștiga altceva și astfel clasa devine o comunitate de învățare în care fiecare are 

ceva de câștigat;  

- să își reconsidere propriile idei, să le șlefuiască și să le utilizeze în contextul dat; 

dacă nu primește considerația colegilor, are măcar meritul de a fi exprimat ideile în alți 

termeni și își oferă un cadru mai larg ideilor personale.   

Transpuse succint, aceste comportamente se regăsesc în următoarea schemă:  
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Fig. nr. 1.Comportamente ale manifestării gândirii critice 

 

Pentru realizarea obiectivelor gândirii critice, fiecare elev trebuie să își cunoască 

rolul în cadrul clasei, care îi sunt responsabilitățile în învățare și să înțeleagă ce înseamnă 

acestea. Responsabilitatea fiecărui elev se dezvoltă atunci când se ține cont de factorii care 

intervin în învățare. Ne referim la următoarele situații: 

- potrivit principiului succesul atrage succes, putem înțelege cât este de important 

ca elevii să treacă prin experiențe de succes, care îi asigură o îmbunătățire a imaginii de sine. 

Astfel este necesar ca să creăm contexte de învățare prin care să încurajăm reușita elevului; 

- de asemenea, menținerea interesului față de tot ceea ce este nou, direcționarea 

intereselor spre gândire și învățare, precum și entuziasmul dascălului pot contribui la 

menținerea unei implicări active a elevului în învățare; 

- implicarea în învățare și dezvoltarea gândirii critice implică un nivel minim de 

stress; pentru a fi obținut trebuie îndeplinite câteva condiții: implicarea elevilor în situații de 

reflectare asupra unor probleme, încurajarea acestora să răspundă la întrebări și să găsească 

răspunsuri la întrebările propuse de ei, să anticipezebucuria reușitei, dar și neplăcerea 

eșecului, să mărească ritmul de lucru pentru realizarea sarcinii de învățare.   

În altă ordine de idei, copiii învață încă de la începutul școlarității să fie atenți la 

ceea ce spune învățătorul lor. Ei învață asltfel ce se așteaptă de la ei, ce trebuie să știe în 

momentul evaluării. Așadar, profesorul transmite cunoștințe și informații, dar și ceea ce 

dorește și apreciază la elevii săi.  

Bibliografie: 
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2. Crețu, D., (2003). Dezvoltarea motivației învățării, Editura Psihomedia, Sibiu; 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI ÎN ȘCOALA ONLINE 

Profesor învățământ primar Pintilie Alina-Cecilia 

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești 

 

 „Copilăria nu e niciodată o profesie blândă, netedă, regulată. Ea se compune dintr-

un șir de conflicte, de contradicții, de izbucniri ancestrale în mijlocul celor mai autentice 

progrese.” 

René Zazzo 

 

 Creșterea și dezvoltarea copilului în condiții armonioase, contribuie la menținerea 

unui echilibru atât cu sine însuși, cât și cu mediul ambiant. De-a lungul dezvoltării sale, ființa 
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umană parcurge anumite etape marcate de transformări biologice, psihologice și sociale. 

Acestea contribuie la modificarea conduitelor omului în vederea adaptării la mediul social. 

 Fiecare stadiu reprezintă momentul pregătirii condițiilor stadiului următor, astfel 

încât maturizarea se finalizează cu dezvoltarea personalității umane. 

 În copilărie, dezvoltarea este influențată de experiențele de viață ale copilului și se 

concretizează în deprinderi, obișnuințe, structuri de personalitate care îi permit acestuia să 

se acomodeze la situațiile concrete ivite. Dezvoltarea socială capătă un caracter stabil, 

diferențiind ființa umană de celelalte ființe, ajungându-se, în final, la roluri specific umane. 

 Factorii dezvoltării psihice sunt: ereditatea, mediul și educația. 

 Ereditatea, însușire biologică a ființelor, reprezintă totalitatea caracteristicilor  

transmise de la înaintași la urmași prin anumite mecanisme și influențează capacitatea 

acestuia de a face față condițiilor de mediu. Ea este implicată în modul în care aceste însușiri 

se manifestă.  

 Ceilalți doi factori, mediul și educația, au o importanță desosebită în formarea 

capacităților intelectuale și a profilului moral al ființei umane. 

În școlaritatea mică, elevul parcurge o „perioadă latentă”, în care energia acestuia 

trebuie  canalizată în special în activitatea școlară.  

Familia, primul și cel mai important mediu de viață al copilului, exercită o serie de 

influențe asupra acestuia. Una dintre dimensiunile de bază ale familiei este afectivitatea care 

contribuie la asigurarea unui mediu de viață favorabil dezvoltării sale armonioase. 

Facilitarea dezvoltării se realizează  prin stabilirea contactelor acestuia cu societatea, 

inclusiv cu școala. 

Socializarea se poate manifesta uneori ca o deziluzie în ceea ce îi privește pe părinți, 

de aceea copilul apelează la grupul de colegi cu care este tentat să petreacă multe  momente 

(mai ales în spațiul virtual). Eroii jocurilor video devin modele pentru elevi, ceeea ce poate 

conduce la o criză de identitate și la o eliberare de autoritatea părinților. Copiii nu mai 

acceptă cu atâta ușurință regulile, cerând explicații.  

Activitatea școlară s-a modificat din temelii  în condițiile pandemiei de covid. Unii 

autori consideră că intrarea în școala elementară este „un al doilea înțărcat afectiv” 

(Osterrieth, 1978). În acest sens, putem spune că școala online reprezintă „al treilea înțărcat 

afectiv” pentru unii elevi, deoarece aceștia se simt abandonați în fața unor provocări cărora 

nu le pot face față:  lipsa condițiilor materiale, lipsa competențelor digitale, dezinteresul 

autorităților, neputința părinților de a îi ajuta etc.  

Școala nu mai este gratuită și nici deschisă tuturor elevilor. De aceea, „egalitatea de 

șanse” reprezintă o sintagmă fără sens pentru copiii proveniți din medii sociale defavorizate. 

Rolul comunității în facilitarea accesului la educație, în această perioadă, este determinant. 

De asemenea, O.N.G.-urile pot veni în sprijinul acestora prin implicarea în programe de 

recuperare. 

Modul în care se produce învățarea s-a schimbat. Achiziția cunoștințelor nu este 

suficientă în rezolvarea problemelor și adaptarea la situațiile ivite. Rolul profesorului este 

foarte important în formarea competențelor de bază: selectarea cu mare atenție a 

conținuturilor, alegerea metodelor activ-participative, utilizarea mijloacelor moderne și a 

soft-urilor potrivite etc. Ca urmare a calității învățării, dezvoltarea elevului se află într-un 

proces de transformări în care salturile sunt evidente. Trebuie să specificăm faptul că 

învățarea este rodul efortului propriu al elevului, de aceea calitatea învățării depinde mai ales 

de nivelul dezvoltării acestuia. Profesorul se află, de multe ori, într-o poziție nedreaptă: deși 

își face profesia cât se poate de bine, rezultatele unora dintre elevii săi sunt slabe, din cauza 

lipsei de implicare a unor părinți care și-au abandonat propriii copii în fața școlii. 
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Evaluarea a suferit modificări. În timpul stării de urgență, acest proces a devenit 

flexibil sau a lipsit. De aceea, începutul anului școlar 2020 - 2021 a constiuit momentul în 

care profesorul a fost nevoit să realizeze planuri de recuperare a materiei în cazul în care a 

costatat faptul că elevii nu și-au format competențele vizate în acea perioadă. Atitudinea 

elevilor la ore este influențată de o serie de factori nonintelectuali (deficit de atenție, 

plictiseală, dezinteres etc.). Rolul părinților este de netăgăduit. Colaborarea cu școala ar 

trebui să fie atât de strânsă, încât elevii să fie ajutați să depășească totate greutățile cu care 

se confruntă. Din acest punct de vedere, vorbim de un mediu educațional care favorizează 

dezvoltarea armonioasă a personalității elevului. Se poate vorbi chiar de spirit de sacrificiu, 

în condițiile în care tot mai mulți părinți se confruntă cu o serie de probleme precum șomajul 

tehnic, pe de o parte sau lipsa timpului celor ocupați, pe de altă parte.  

Educația reprezintă modalitatea manifestării factorilor de mediu în mod organizat și 

dirijat, astfel încât să se producă o modificare în comportamentul elevlului.   

Ereditatea, mediul și educația sunt mecanisme care influențează devenirea umană. 

În acest sens, procesul instructiv-educativ s-a modificat substanțial în școala online: de la 

modul de prezentare a informațiilor până la evaluare. Captarea atenției elevilor a devenit o 

misiune aproape imposibilă în condițiile în care unii dintre  aceștia „trăiesc”, în cea mai mare 

parte a timpului, în mediul virtual. Formarea deprinderilor de bază presupune efort propriu 

de voință, iar dezvoltarea intelectuală, afectivă, a voinței  și morală se manifestă în raport cu 

disponibilitatea elevului de a fi receptiv la activitățile propuse de profesor. Această 

receptivitate se manifestă mai ales în funcție de condițiile de mediu din care provine elevul, 

dar și de educația primită de-a lungul timpului.  

Reușita școlii online depinde, în egală măsură, de implicarea tuturor actorilor în 

procesul instructiv-educativ, precum și de condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea. 

Bibliografie: 
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JOC ȘI ÎNVĂȚARE, PRIN MEDITAȚIE ȘI ECHILIBRARE FIZICO-MENTALĂ 

Profesor dr. Alina Pistol 

Școala Gimnazială ,,George Enescu” Moinești 

 

La orice vârstă, orice demers centrat pe învățare, pe dezvoltarea încrederii în sine, 

în ceilalți și a creativității, se face în mod natural prin joc, prin mișcare și prin stimularea 

simțurilor. Metodele vehiculate, în acest sens, sunt puse sub semnul ludicului și al 

aplicativului – pe cât de non-formale, pe atât de eficiente. De altfel, ,,Oamenii de știință au 

ajuns recent la concluzia că este nevoie de repetiția unei noțiuni de 400 de ori, pentru a se 

crea o nouă sinapsă în creier, dar dacă acesta este realizată prin joc, este nevoie doar de 10-

20 de repetări” (Dr. Karyn Purvis, The Connected Child..., 2007).  

În ultimul timp, din ce în ce mai multe instituții de învățământ din vestul și din 

nordul Europei acordă o mare importanță meditației și acelei ,,stări de bine” atât de 

importante pentru sănătatea fizică și psihică, pentru relaționarea și tonusul cursanților.  Fie 

că se dedică un spațiu aparte acesteia, fie că este practicată zilnic sau săptămânal, pentru 

câteva minute, în sala de clasă, ori este inclusă în curriculum, în preambulul orelor de curs, 

meditației îi sunt recunoscute următoarele beneficii:  
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1. Diminuarea stresului 

 Este deja un fapt demonstrat că o doză mare de stres, în viața de zi cu zi, este una 

dintre sursele principale ale bolilor. Elevii se confruntă cu mulți factori de stres: note, teste, 

teme, examene, relațiile cu părinții, cu cei de vârsta lor etc. De aceea, este atât de 

important, mai ales la această vârstă, să învețe cum să reacționeze la stres. Prin practicarea 

meditației, chiar și pentru 5 minute, pe zi, pot fi regăsite liniștea și echilibrul. 

2. Îmbunătățirea capacității de concentrare  

Capacitatea de concentrare este esențială în actul învățării, de aceea, prin meditația 

ghidată, oferită de profesor, elevul își educă această nevoie de focusare, de situare în 

momentul prezent. Prin aplicarea acesteia, mai ales în cazul elevilor hiperactivi, beneficiile 

vor deveni evidente, în timp. 

3. Starea de bine 

Mediul școlar este unul extrem de extenuant, atât pentru elevi, cât și pentru 

profesori, fiind adeseori perceput drept unul negativ. Prin meditație, acest spațiu poate 

deveni unul care conferă liniște și echilibru emoțional – elemente atât de importante pentru 

sănătatea mentală. Astfel, pot fi combătute angoasele, anxietatea, atacurile de panică, teama 

de eșec școlar, conștientizându-le și manageriindu-le prin aceste exerciții de concentrare și 

de respirație.  

4. Creativitatea 

Odată cu încrederea în sine și cu echilibrul emoțional, vin și soluțiile pline de 

creativitate pe care elevii le pot aduce în rezolvarea exercițiilor, a sarcinilor trasate de 

profesor. Or un mentor veritabil imprimă discipolilor săi dorința de a gândi soluții ,,outside 

the box”, iar meditația aduce această stimulare a inovației și a capacității de găsi problemelor 

răspunsuri inspirate, inovatoare, surprinzătoare. 

5. Un somn mai bun 

Din ce în ce mai mulți elevi suferă de insomnie – efect direct al expunerii 

îndelungate la lumina și la radiațiile ecranului (fie că vorbim de televizor, de laptop, tabletă 

ori telefon), al unui regim de viață nesănătos ori al stresului cotidian. Prin cele câteva minute 

de meditație zilnică, ei își pot regla programul de somn, antrenându-și corpul și mintea să se 

deconecteze de la grijile și presiunile resimțite. 

6. Combaterea adicțiilor 

Din păcate, una dintre realitățile cu care se confruntă copiii și tinerii este 

reprezentată de diferitele forme de adicție (droguri, alcool, tutun, Internet, jocuri), de la 

vârste din ce în ce mai fragede. Meditația s-a dovedit a fi o metodă eficientă de autocontrol, 

prevenind, dar, mai ales,  stopând aceste dependențe generate de stres, presiune, conflicte 

relaționale, nevoia de evadare, absența unor modele comportamentale ,,sănătoase” ori de 

căutarea unui sens al existenței.  

Un mare număr de elevi resimte un nivel ridicat de stres, anxietate și neliniște. 

Studiile au demonstrat faptul că, prin meditație, ei își pot dezvolta o gamă de trăsături 

pozitive, cum ar fi꞉ un nivel ridicat de încredere în sine, o capacitate crescută de concentrare 

la ore, un grad mare de empatie și respect față de alții. De asemenea, exercițiile de meditație 

îi pot ajuta să facă față situațiilor stresante, stărilor de depresie, ADHD-ului sau 

hiperactivității. 

Pentru copii, aceste exerciții vor veni firesc, ca și jocul, întrucât ei nu trebuie să 

treacă peste acele bariere mentale ale adultului, legate de preconcepțiile asupra acestui 

subiect. Din experiența proprie, putem afirma că, în urma acestor exerciții, elevii au devenit 

mult mai liniștiți, mai concentrați și mai receptivi la noua lecție, după ce, în prealabil, 

manifestaseră nervozitate, hiperactivitate și lipsă de interes. 
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Iată câteva metode de a medita, pentru 5-10 minute, în sala de clasă, pentru a 

beneficia de toate efectele benefice, menționate mai sus꞉ 

Steaua de mare 

În paralel cu practicarea respirației controlate, se deschide palma stângă și, cu 

arătătorul mâinii drepte, se urmărește, fără grabă, conturul acesteia, de-a lungul fiecărui 

deget. Se continuă mișcarea și la cealaltă mână, repetându-se mișcarea de cel puțin cinci ori. 

Exercițiul acesta facilitează concentrarea și reechilibrarea interioară.  

Clepsidra  

Acesta este un exercițiu util, de asemenea, mai ales elevilor hiperactivi care nu 

reușesc  să-și mențină concentrarea pe o sarcină de lucru pentru mai multe de 5 minute. Poate 

fi folosită o clepsidră reală sau o variantă animată (de exemplu, de pe youtube), pentru 5 – 

10 minute, pe care elevii sunt invitați să o privească în liniște, nemișcați, respirând rar. 

Floarea și lumânarea 

Un alt exercițiu mental de calmare și de accedere la o stare de bine, pentru elevi, 

este acela în care ei sunt invitați să-și imagineze că țin în mâna stângă o floare parfumată, 

iar în dreapta, o lumânare. Ei vor trebui ca, cel puțin de 30 de ori, să tragă în nări parfumul 

florii din mâna stângă, iar apoi să stingă flacăra lumânării din cealaltă mână, despre care își 

vor imagina că se reaprinde, cât timp practică acest joc. 

Ecoul 

Pentru acest exercițiu, se impune exersarea aceluiași tip de respirație definit mai sus, 

cu ochii închiși. Coordonatorul jocului va avea nevoie de un talger sau de un triangul (sau 

de orice instrument muzical a cărui vibrație poate fi percepută pentru mai multe secunde), 

pe care îl va lovi de cel puțin 10 ori, invitându-i pe elevi să ridice mâna, în momentul în care 

nu vor mai auzi sunetul instrumentului. În felul acesta, copiii vor învăța să se  deconecteze 

de la ,,zumzetul” de fundal care i-ar putea bruia de la concentrarea pe aspectele importante 

ale învățării, regăsidu-și liniștea și echilibrul interior. 

 

 

BENEFICIILE EDUCAȚIEI ONLINE 

Profesor învățământ primar Purice Liliana 

Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești 

 

Multe domenii de studiu au cunoscut o schimbare dramatică către învățarea online: 

cursurile de limbi străine; cursuri vocaționale; cursuri scurte; cursuri pentru plăcere sau 

interes personal. Acest lucru a avut, fără îndoială, un efect asupra rolului cadrelor didactice, 

care trebuie să includă tehnologia în strategia lor de predare dacă ar fi să rămână cel mai 

important instrument pentru elevii lor. 

Lecțiile online, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări triste, 

sunt o provocare pentru cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să ne desfășurăm orele în 

sala de clasă, dar aceasta este singura metodă rămasă pentru a continua studiul în timpul 

pandemiei. 

Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale 

tradiționale. 

De azi este recomandat să uităm de metodele pe care le foloseam acum 10 - 15 ani 

la școală și trebuie să gândim la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe 

instrumente și tehnologii digitale. Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia 

de la utilizarea pur și simplu a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și 

echipamente software elaborate. 
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Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice 

eficiente de învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, 

găsesc și utilizează resursele online, și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și 

proiecte. Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea. 

Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală 

dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. 

Copiii care explorează întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață 

să ia decizii mai coerent, spre deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual. Spre 

exemplu, jocurile interactive și de îndemânare sunt instrumente excelente care îi învață pe 

copii să se disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se respecte regulile și 

îndrumările pentru a participa. 

Elevii care folosesc tehnologia digitală pentru a învăța devin mai implicați în acest 

proces și sunt mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea seama, 

pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat. 

Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi 

ajută pe profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru/comunicare. Astfel, câștigă 

foarte mult timp și reușesc să răspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând educația mai 

productivă prin comunicare continuă și dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate 

folosind numai metodele tradiționale. 

Pe lângă profesori, și părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja 

interesul copilului în procesul de învățare. Aceștia pot explora, de asemenea, activități de 

învățare online cu copilul lor, care poate servi drept extensie a ceea ce învață în sălile de 

clasă. 

Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, 

dar pot și să se asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a 

ajuta fiecare elev să învețe în cea mai eficientă manieră, este cel mai important beneficiu al 

învățării digitale. Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși 

rapid informații cu alți profesori, în timp real. Prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a 

învățării conectate, sălile de clasă din întreaga lume își sporesc abilitățile de învățare, 

experiența educațională și comunicare. 

Câteva caracteristici ale învățării online: 

➢ flexibilitate deplină:  

Platformele de studiu la distanţă (DL-Distance Learning) facilitează organizarea 

timpului. În comparaţie cu studiul tradiţional, platformele DL sunt superioare în acest 

domeniu. 

➢ conectare fără limite: 

Toţi cei care au experienţă cu studiul la distanţă ştiu că acest tip de învăţare 

presupune o reţea internaţională enormă. Ceea ce este şi mai important, persoanele cu care 

stabilim un contact nu sunt nişte utilizatori de internet obişnuiţi, ci persoane cu care avem 

subiecte comune, deoarece avem aceleaşi interese. 

➢ ritmul de învățare este determinat de fiecare individ: 

Studiul online  permite stabilirea propriului ritm de învăţare. În primul rând, 

termenele limită pentru studiu sunt deseori mai flexibile decât în cazul canalelor 

educaţionale formale şi informale în studiul tradiţional.  

➢ economisirea banilor: 

Studiul online costă, în general, mai puţin decât cel tradiţional. Toate tehnicile care 

alcătuiesc costul în modelul clasic de învăţare nu sunt deloc recunoscute în modelul online.  

➢ profesori din întreaga lume: 

https://www.business-academy.ro/e-learning-vs-studiul-traditional
https://www.business-academy.ro/e-learning-vs-studiul-traditional
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Spre deosebire de orice instituţie, profesorii şi coordonatorii din mediul online 

fluctuează liber, aşadar, se poate întâmpla ca la acelaşi curs să asculţi mai mulţi profesori de 

renume mondial care nu se cunosc personal, deoarece trăiesc pe diferite continente. 

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în 

continuare cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui 

meseria profesorului, dar se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea 

experienței atât pentru profesor, cât și pentru cursant. Decizia de a preda online poate 

încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl are asupra propriei cariere și să-și pună 

mintea în repaus. 

 

 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN CONTEXT ȘCOLAR. 

FACTORI FAVORIZANŢI ŞI FACTORI PERTURBATORI 

Profesor învățământ primar Radu Alina-Ramona 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

 Mediul şcolar influenţează manifestarea şi devenirea emoţională a fiecărui copil. 

Stimularea şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copiilor este condiţionată de anumiţi 

factori care accelerează (factori favorizanţi) sau împiedică (factori perturbatori) saltul 

calitativ în plan emoţional.  

Este util pentru profesori să cunoască aceşti factori, pentru a se raporta corect la ei, 

pentru a folosi efectul lor în beneficiul copilului, inclusiv pentru a (in)forma părinţii în 

vederea educării eficiente a inteligenţei emoţionale în familie. Am ales o prezentare în 

paralel a celor două categorii opuse de factori care influenţează inteligenţa emoţională a 

copiilor. Astfel, comportamentele favorizante/inhibitoare şi consecinţele lor devin poli ai 

comparaţiei, ajutând la înţelegerea şi alegerea variantei de urmat.  

Am valorificat experienţa la catedră pentru a identifica cei mai importanţi factori 

care influenţează dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copiilor de vârstă şcolară mică; între 

factorii prezentaţi mai jos se regăsesc şi unii abordaţi de Georgeta Pânişoară în lucrarea 

Psihologia copilului modern (2011):  

• modelul parental: dispoziţia afectivă pozitivă oferă un mediu stabil emoţional 

care stimulează dezvoltarea, prin imitaţie, a abilităţilor emoţionale dezirabile la 

copil; dimpotrivă, irascibilitatea, criticismul, lipsa încurajării limitează  

autocontrolul, încrederea în sine, generând la copil sentimentul inadecvării, 

teama de eşec şi (tot prin imitaţie) lipsă de empatie, violenţă, criticism; 

• modelul adultului relevant (rudă, profesor): copilul, demotivat iniţial de 

recompensa prea mică promisă pentru un efort  prea mare, privind figura veselă, 

încrezătoare a adultului, îşi reechilibrează balanţa emoţională, trece peste efectul 

perturbator al emoţiei negative iniţiale şi este de acord să facă efortul; în cazul 

în care figura adultului inspiră tensiune interioară, neîncredere,  dezamăgire, 

aceste trăiri vor fi transmise copilului ca stimuli perturbatori ai motivaţiei pentru 

efort, implicit ai performanţei. (Garner, Ph. apud Pânişoară, G., 2011); 

• limbajul folosit de adulţii din familie, de cadrele didactice: limbajul corect, 

clar, expresiv, adaptat vârstei copilului, care activează experienţa de viaţă a 

acestuia are un  impact considerabil mai mare şi oferă şansa  feedbackului 

aşteptat; prin opoziţie, adresarea maliţioasă, ironică, echivocă, deasupra puterii 

de procesare şi de răspuns a copilului generează timiditate, nesiguranţă, lipsă de 
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încredere în adult, sentimentul eşecului iminent; întrebările care nu primesc 

răspuns nu transmit copilului că este apreciat de cei din jur, iar problemele sale 

par lipsite de însemnătate;  

Pe de altă parte, discuţiile individuale, atitudinea empatică şi respectuoasă, 

stimularea pozitivă, atribuirea unor responsabilităţi pot transmite copilului încredere 

în adultul din faţa sa (sau din faţa clasei), îmbunătăţind performanţe şi dezamorsând 

conflicte: 

• motivele şi motivaţia: dacă i se explică motivul pentru care se cere de la el ceva, 

dacă se menţine un echilibru între motivaţia extrinsecă şi cea intrinsecă, dacă se 

oferă şi altfel de recompense decât cele materiale, atunci copilul se simte 

valorizat, percepe aprecierea celor din jur, este mândru de realizările sale, 

continuă bunele practici; dacă primeşte comenzi pentru care nu se simte motivat 

ori pentru care primeşte răsplată exclusiv materială, copilul va manifesta lipsă 

de implicare şi va subaprecia motivaţiile superioare, ce derivă din valori morale 

perene;  

• cooperarea între şcoală şi familie: coerenţa, continuitatea, complementaritatea 

între valorile şcolii şi ale familiei dovedesc copilului că trăieşte şi învaţă într-un 

mediu stabil, guvernat de valori universal valabile, sporindu-i încrederea în 

părinţi şi profesori şi motivându-l să le urmeze exemplul; opiniile şi practicile 

diferite, opuse chiar, induc lipsă de încredere, nesiguranţă, adoptarea 

comportamentului dezirabil doar în aparenţă, specularea fiecărei situaţii în 

scopul obţinerii de beneficii imediate; 

• IUBIREA ŞI RESPECTUL: relaţiile interumane, indiferent de natura lor ori 

de contextul în care se derulează, sunt utile şi stimulative dacă servesc aceste 

valori universale, în caz contrar ele sunt o practică riscantă care pune în pericol 

devenirea copiilor de lângă noi.  

 Copilul, ajuns la vârsta micii şcolarităţi, se dezvăluie treptat celor de acasă şi de la 

şcoală şi se aşteaptă ca aceştia să fie convinşi sau să presupună, cel puţin, că el este dornic 

şi capabil să le împlinească aşteptările (de reţinut că are şi copilul aşteptări).  

Este absolut necesar ca adulţii să realizeze anvergura schimbărilor prin care trece 

şcolarul, să îi ofere lecţii de calitate, să susţină entuziasmul, să încurajeze fiecare pas, să 

clădească încrederea şi respectul de sine, să îi acorde atenţie şi ajutor, adică să îi respecte şi 

să îi dezvolte potenţialul cognitiv şi emoţional. Şcoala devine astfel locul în care copilul 

învaţă, simte, învaţă că e firesc să simtă şi, la un moment dat, simte că e firesc să înveţe. 

Bibliografie: 

1. Pânişoară, G., (coord.) (2011), Psihologia copilului modern, Iaşi, Editura Polirom; 

2. 

https://books.google.ro/books?id=MxRrDAAAQBAJ&pg=PT24&lpg=PT24&dq=factori+

favorizanti+a+dezvoltarii+inteligentei+emotionale, consultat în data de 20.05.2018, la 

orele 17,20; 

3. Radu, A. (2015). Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I, 

Bacău, Editura Alma Mater; 

4. Stein, S., (2013). Improving your Emotional Intelligence. Misissauga, Ontario: Wiley; 

 5. 

https://books.google.ro/books?id=6KRTqbalegsC&printsec=frontcover&dq=stein+improvi

ng+emotional+intelligence, consultat în data de 30.04.2018, la orele 16,35. 

 

https://books.google.ro/books?id=MxRrDAAAQBAJ&pg=PT24&lpg=PT24&dq=factori+favorizanti+a+dezvoltarii+inteligentei+emotionale
https://books.google.ro/books?id=MxRrDAAAQBAJ&pg=PT24&lpg=PT24&dq=factori+favorizanti+a+dezvoltarii+inteligentei+emotionale
https://books.google.ro/books?id=6KRTqbalegsC&printsec=frontcover&dq=stein+improving+emotional+intelligence
https://books.google.ro/books?id=6KRTqbalegsC&printsec=frontcover&dq=stein+improving+emotional+intelligence
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ASPECTE ŞI  PROVOCĂRI  ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

Profesor învățământ primar Radu Elena 

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Buhuşi 

 

Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim 

deschişi către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, 

tehnologic, legislativ, economic etc. Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip 

de învățământ necesită o implicare activă a tuturor factorilor educaționali, pentru  

valorificarea eficientă şi raţională a tuturor resurselor. 

„Pentru ciclul primar, profesorul pentru învăţământul primar a comunicat, pe grupul de 

WhatsApp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu elevii, orarul și modul de 

derulare a orelor. Ȋn ceea ce privește orarul, acesta a fost stabilit de comun acord cu părinții, 

în funcție și de disponibilitatea acestora și particularitățile de vârstă ale copiilor, ţinând cont 

de schema orară şi planificarea calendaristică pe discipline. Părintele a pregătit elevul pentru 

acest program și a sprijinit învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. 

Elevii au acces la Internet de pe calculator, laptop, tabletă sau telefon inteligent, căști și 

webcam (opțional) pentru a putea participa online. Ȋn cazurile în care elevii nu au acces la 

Internet, nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea conecta şi alte cazuri speciale, 

inclusiv elevii cu CES, s-au conceput fișe și activități speciale. La clasele primare sunt 

utilizate, pe lângă fişele de lucru, filmuleţe şi jocuri interactive care să necesite prezenţa 

copilului pentru un timp scurt în faţa ecranului. 

Lecțiile online se țin pe diverse aplicaţii, instrumente de interacțiune în timp real, cu video 

și text: Zoom, Skype, Discord, WhatsApp. Există și aplicații sau platforme de colaborare 

online care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori 

și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea profesorului 

: Google Classroom, Kinderpedia (platforma unitară la nivelul unităţii şcolare). Se lucrează 

și pe aplicații de învățare, pe care le poate crea profesorul sau pe resurse deja existente sub 

formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care profesorii le pot folosi atât în timpul 

lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă: ASQ (Another Smart Question), Quizizz, 

Padlet, Microsoft Powerpoint, My scans, Open Board, Twinkl România, Didactic.ro, 

Clasamea.ro, ScoalaIntuitext.ro, Youtube etc. 

Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din partea elevilor 

şi părinţilor: 

- Copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală. 

- Dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi, 

profesori. 

- Lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de 

telefon pentru depăşirea traficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau 

pierderea conexiunii. În unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT. 

- Nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de 

adaptare, faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce 

mai mult singuri. 

- Lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. Lipsa disciplinei la ore - cadrul 

didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei. Copilul nu mai dă 

randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia școala în serios. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 

relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării 

eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

149 

 

virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi 

speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările 

tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru 

cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea 

celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are 

nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de 

predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu 

un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de 

o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele 

de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. 

Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum 

artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real 

(ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al 

plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană 

(nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori 

să construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea 

mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în 

cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună 

comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum 

pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de 

banda limitata sau de trafic încărcat. 

Lista cu aspecte pozitive și aspecte negative despre şcoala online este foarte lungă! Sperăm 

să trecem cu bine şi sănătoşi peste această perioadă solicitantă şi delicată. Oricum ar fi, am 

învăţat că trebuie să avem o mare disponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, ni s-a 

confirmat încă o dată că este esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul, fie el şi virtual, 

cu semenii, am învăţat că trebuie să acordăm mai multă importanţă sectorului educaţional 

online, dar să nu excludem învăţarea tradiţională. Este o lecţie importantă de viaţă, care va 

avea ecou în viitorul şcolii şi educaţiei în România. 

 

 

EDUCAȚIA PRIN TOLERANȚĂ ȘI RESPECT 

Profesor învățământ primar Rădulescu Paula-Maria 

Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești 

 

Copiii sunt tot ce avem mai scump. Bogăția noastră cea mai mare sunt copiii pe care 

i-am crescut și educat, căci asta este menirea educatorului pe pământ. Această menire de a 

crește și educa copiii este o mare responsabilitate. 

Democritus spunea: „A crește copiii e un lucru riscant, căci reușita depinde de multă 

trudă și grijă, iar nereușita întrece orice altă durere”.  

Ce-i drept, copiii se cresc greu, timpul trece foarte repede, și când te uiți – ei sunt 

deja copii mari. Să recunoaștem, de multe ori avem obiecții la comportamentul copiilor, și 

uneori chiar spunem: „copilăria noastră a fost deosebită, adică nu era așa ca acum”. Toleranța 

ne va face să gândim puțin altfel... nu era chiar așa, căci erau și alte timpuri. De aceea 

dascălul trebuie să manifeste toleranță în interacțiunea cu copiii. Toleranța față de opiniile 

celorlalți copii trebuie încurajată mai ales atunci când fiecare vrea să impună jocul sau 

regulile jocului (exemplu: dacă nu vrea să se joace cu Lego-ul azi, nu-i nimic. Lasă-l să se 

joace cu altă jucarie și arată-i Lego-ul mâine când sigur va fi interesat).  
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Cei șapte ani de acasă a copiilor  pe care îi educăm, care se dezvoltă cu filme 

moderne, însoțite de violență, cruzime, și hrăniți cu dulceața „internetului”, ne provoacă 

„bătăi de cap” atât nouă  cât și părinților. Suntem mereu gata, ca fiecare mișcare a copiilor 

să o observăm și chiar imediat să reacționăm, să interprindem  măsuri. 

Uneori reușim, iar alteori nu, căci nu chiar totul depinde de noi. Probabil că uneori 

se uită, că și copiii au drepturi: dreptul la dragoste și înțelegere, alimentație, de a fi protejat 

împotriva tuturor formelor de neglijență, cruzime și exploatare, de a primi educație, de a-și 

dezvolta capacitățile în condiții de libertate și demnitate, de a fi crescuți într-un spirit de 

ințelegere, toleranță , prietenie și respect. 

Prin contribuția atât a  noastră cât și a părinților la împlinirea acestor drepturi ne 

câștigăm respectul din partea copiilor . Însă să nu uităm că respectul se poate câștiga dar se 

poate și cultiva. 

„Este mare lucru de a fi dascăl - căci, chiar și atunci când suferă din cauza copiilor, 

el nu-i urăște” - scria Sophocles. „Oricum ar fi copiii, ei sunt dragi dascălilor”, spunea mai 

simplu filosoful. 

Copiii trebuie doriți și iubiți, ei merită aceasta, altfel ei devin capcană a abaterilor 

de la normă. Ce poate fi mai plăcut decât îmbrățișarea, mângâierea sau dezmierdarea unui 

copil care devine fericit alături de cei din jurul său. Dacă copilul este neglijat, atunci 

capacitatea de învățare și memoria lui pot fi grav afectate, și aceasta pe un termen destul de 

lung. 

Copiii merită o atenție deosebită, chiar dacă există unele greutăți cu care ne 

confruntăm. 

Toleranța presupune valoarea individului, autonomia lui, libertatea alegerii. O 

societate toleranta va tinde mai mult spre a fi creativă și inovativă, deoarece este deschisă 

față de noi descoperiri, adevărului și noi pătrunderi psihologice, îmbunătățind astfel 

experiența umană. O societate tolerantă este mai potrivită pentru a promova încrederea și 

colaborarea reciprocă. Într-o societate tolerantă va fi mai puțină cruzime și înșelăciune, mai 

puțin dogmatism și fanatism. 

Trecem timpuri grele acum, toți considerăm că am face mai multe dacă... dacă... 

dacă... și iar dacă... Cred că vor veni timpuri și mai bune. Pentru aceasta trebuie sa fim cu 

toții mai toleranți așadar să ne apucăm de treabă! 

Societatea modernă ce tinde spre o prosperare în pace și prietenie, toleranță, are 

nevoie și de dreptate. Noi trebuie să ne învățăm să fim corecți, să recunoaștem dreptatea, să 

demonstrăm și generației viitoare ca în acțiunile noastre am avut dreptate.  

„Cu cât o duceți mai ușor, cu cât sunteți mai puternici, mai bogați, mai fericiți, mai 

nobili, cu atât se cuvine să fiți mai drepți”, spunea Terantius. 

 

 

ÎNVĂȚAREA MATEMATICII PRIN STRATEGII CREATIVE 

Profesor învățământ primar Romanescu Camelia 

Școala Gimnazială Berești-Tazlău 

 

 Matematica s-a născut din nevoile practice ale omului, iar apoi s-a cristalizat ca ştiinţă 

deschisă şi a înregistrat un progres continuu. Matematica serveşte nevoilor concrete ale omenirii. 

Principiile matematice pot, sunt şi trebuie aplicate în rezolvarea de probleme în majoritatea 

domeniilor: informatică, fizică, chimie, agricultură, medicină, comerţ, electronică, finanţe, 

geografie, turism, construcţii, arhitectură etc. Cultura matematică trebuie să-şi facă loc tot mai mult 
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în cultura generală a unui om deoarece după cum spunea Şt. Bârsănescu „Intrarea în ţara cunoaşterii 

se face pe podul matematicii”. Unul dintre scopurile matematicii este acela de a formula întrebări 

şi de a da răspunsuri la întrebările puse. Viaţa însăşi se desfăşoară între întrebări şi răspunsuri. 

Răspundem la întrebare şi apare încă cel puţin una. În domeniul matematicii învăţarea creează 

perseverenţă, tenacitate, voinţă, răbdare, putere de sinteză, spirit de inventivitate şi intuiţie. Toate 

acestea nu se obţin uşor. Ca atare, încă din clasele mici, se impune stimularea intelectului, a gândirii 

logice, a judecăţii matematice la elevi astfel încât matematica să devină o disciplină plăcută, 

atractivă, convergentă spre dezvoltarea raţionamentului, creativităţii şi muncii independente. 

Conform principiului că atitudinea pozitivă faţă de matematică este o condiţie esenţială în reuşita 

şcolară, cadrul didactic din învăţământul primar are o mare  responsabilitate. În primele clase se 

naşte la copil atractivitatea, dragostea sau repulsia pentru matematică. Dacă elevul simte că 

pătrunde în miezul noţiunilor matematice, dacă gândirea lui este stimulată sistematic, făcând un 

efort gradat, el simte că la fiinţa lui se adaugă ceva. Dacă el trăieşte bucuria fiecărui succes mare 

sau mic, atunci se cultivă interesul şi dragostea pentru studiul matematicii. Înţelegerea conceptelor 

matematice contribuie astfel la construirea  unei atitudini  pozitive faţă de această disciplină.Încă 

din perioada preşcolară activităţile sunt determinate să promoveze şi să stimuleze dezvoltarea 

atitudinilor pozitive faţă de toate domeniile, implicit de matematică. Aici jocul şi jucăria se îmbină 

armonios cu acţiunea matematică, cu participarea activă şi conştientă, care trezeşte şi menţine activ 

interesul pentru activităţile matematice, contribuind astfel la o bună pregătire a copiilor pentru 

învăţarea de tip şcolar. Fiecare copil intră în şcoală cu anumite experienţe matematice, dovedind o 

curiozitate  naturală faţă de matematică şi este capabil să exploreze realitatea din punct de vedere 

matematic (Sunt mai înalt decât ...?, Cât costă ...?, Cât mai este până la ...?, Când se termină ...?). 

Dascălii trebuie să profite de aceste curiozităţi şi să ajute copiii să dea sens informaţiilor 

matematice, dar şi de a valorifica experienţele copiilor din sfera matematicii precum şi de a stabili 

legături dintre conceptele matematice şi realitatea pe care ei o cunosc. În predarea matematicii se 

disting trei tendinţe principale determinate de preponderenţa unora sau altora din factorii procesului 

de învăţare. Astfel, învăţământul verbal acordă o importanţă primordială cuvintelor, simbolurilor 

şi se manifestă prin învăţarea mecanică sau pe învăţarea de tip formal bazată pe aplicarea mecanică 

a regulilor. Învăţământul intuitiv al matematicii are în vedere cunoaşterea primelor calcule 

aritmetice şi geometrice prin contactul direct cu obiectele sau cu imaginile acestora, fără a face apel 

la raţionamentul matematic. Rolul intuiţiei la copii este de necontestat, dar dacă ei nu vor stabili şi 

legături logice riscă să se oprească la un anumit stadiu al dezvoltării mintale. 

Învăţământul prin acţiune acordă un rol mai dinamic intuiţiei, punând accent pe acţiunea copilului 

asupra obiectelor însăşi. Manipularea obiectelor conduce mai rapid, mai eficient la formarea 

percepţiilor accelerând astfel formarea structurilor operatorii ale gândirii. Etapa manipulării 

obiectelor se continuă cu cea a manipulării imaginilor acestora şi în fine cu elaboarea unor scheme 

grafice urmate de simboluri. 

 Prin manipularea diferitelor obiecte (figuri geometrice, beţişoare, materiale naturale, 

obiecte folosite de elev în viaţa de zi cu zi, colecţii de obiecte ale elevilor, diferite materiale 

confecţionate de copii, instrumente de măsură precum ceas, metru, cântar etc.) elevul explorează 

cu uşurinţă concepte matematice. Cadrul didactic are rolul de a stabili materialele necesare pentru 

înţelegerea unui conţinut, rolul lor, cantitatea necesară şi de asemenea trebuie să-şi ia măsuri de 

siguranţă că elevii s-au familiarizat cu ele şi au înţeles cum trebuie să le folosească. O învăţare 

eficientă a matematicii presupune şi o corelare cu celelalte discipline de studiu. Interacţiunea şi 

complementaritatea diferitelor activităţi de învăţare permit realizarea unor abordări inter şi 

transdisciplinare a conţinuturilor şi utilizarea unor strategii didactice  activ-participative pentru 

valorificarea maximă a potenţialului copiilor. 
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CUM PUTEM SĂ ÎI MENȚINEM CAPTIVAȚI ȘI INTERESAȚI ÎN PREDAREA 

ONLINE? 

Profesor învățământ primar Roșu Nicoleta-Denisa 

Școala Gimnaziala ,,Grigore Tabacaru” Hemeiuș 

 

„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, 

dispus să le citească.” (aforism de Vasile Butulescu din «Imensitatea punctului») În 

contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 

informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea 

calculatorului în educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o 

pregătire diversificată în viitor. Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea 

mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv,  pătrunderea hardware-ului și software-ului 

în România reprezintă o permanentă provocare pentru educație. 

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic efect aspra calității educației. 

Practic, mult din calitatea actului învătării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul 

învățării depinde de comportamentul profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare 

profesor le dezvoltă în relația cu elevii săi, iar această relație continuă să fie la fel de 

importantă și în mediul online. Adaptarea la predarea în online încurajează cadrele didactice 

să colaboreze, împărtașindu-și materiale și practici pedagogice mult mai ușor, la distanțe 

foarte mari. Sunt profesori care au predat cursuri online ș care sunt familiarizați cu unele 

metode, iar mulți din aceștia îi doresc să împrtă cunoștințele lor cu cei care au nevoie de 

sprijin. În continuare voi împărtăsi câteva secrete pe care le-am identificat în procesul de 

predare online, legate de modalitatea în care profesorul poate menține copiii captivați și 

interesați. 

1. Începem creativ! (o poveste, un exemplu, cu ceva ce are legătură cu ceea ce 

urmează să predăm) – captarea atenției 

2. Folosim varietatea vocală pentru a le trezi atenția! 

Varietatea vocală: volum, ritm, pause 

 

Volumul  strigăt – exprimă autoritatea (se folosește doar când este o poveste 

sau un joc de rol ) 

 

                       șoaptă – oferim suspans 

 

 

Ritmul  rar – oferim autenticitate 

 rapid – oferim entuziasm 

  

 

Elevii iubesc poveștile, exemplele, ele fac parte din noi, din conștientul și subconștientul 

nostru).  Când citim o știre se activează cortexul vizual și înțelegerea limbajului. Când ni se 

transmite o informație statistică sunt activate trei zone: procesarea limbajului, sunetul și 

contextul auditiv. Când ascultăm o poveste captivantă sunt activate opt zone: coretexul 

motor, zona boca, cortexul olfactiv, reacția emoțională, cortexul auditiv și cel vizual, zona 

wernicke, cortejul. 

 De exemplu, putem opta pentru o poveste metaforică atunci când copiii nu 

interacționează între ei sau doar unii cu alții, grupuri foarte restrânse. 

3. Îiimplicăm direct!  
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 Cum putem să fim acel profesor prieten? 

 - prin întrebări (întrebări deschise), care îi fac pe copii să se simtă introduși 

în discuție și să fie activi; 

 - le solicităm acordul (când trecem la un alt exercițiu);  

 - prin conference chat (îi menține conectați). 

4. Folosim multe digitale! 

 Educația nu mai este la fel, ea nu se mai face prin intermediul cărții, ci 

prin intermediul online-ului (Zoom, Classroom, Mentimeter, Jamboard, Wordwall, Power 

Point, Youtube etc). 

 Exemple de activități: Sparge gheața, Demonstrația, Prelegere, 

Vizualizare, Activități individuale, Braingstormingul, Jocul de rol, Poveștile și implicarea în 

discuție 

 Sfaturi tehnice pentru predarea captivantă: 

- Întrebarea care să captiveze sau fapt amuzant sau o greșeală; 

- Facem tot posibilul să primim răspunsul de la copii; 

- Spunem Da! răspunsurilor lor („Spune-mi cum ai ajuns aici, la acest răspuns!”); 

- Facem mișcare cu palmele. Copiii percep diferit, pe canale diferite (vizual, auditiv, 

kinestezic). Cum se detectează canalul de percepere? 

Vizual: Imaginează-ți; A vedea; A observa; Culori; Forme; A privi; Diagrame etc. 

Auditiv: A povesti; A asculta; Sunet; Muzică; A striga etc. 

Kinestezic: A face; A executa; A scrie; A experimenta; A acționa; A demonstra; A desena 

etc. 

 Învățarea există și în mediul online, iar pentru profesori, părinți și copii 

înseamnă doar noi ferestre catre educație. De ce să-i refuzi copilului șansa de a trăi 

experiența educației moderne, cu acces la intrumentele digitale actuale care îi sprijină 

dezvoltarea și îi pregătesc realmente pentru viața de după școală? 

Bibliografie: 

1. Făt, Silvia & Adrian Labăr, Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie, EduTIC 2009; 

2. Raport de cercetare evaluative, București: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009; 

3. 

Online:www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdfhttp://www.1educat.ro/resurse/s

oftware_educational/tehnologii_in_educatie.pdf; 

4. http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie. 

 

 

STRATEGII DE ABORDARE DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PRIMAR 

Profesor învățământ primar Rotaru Anca  

Școala Gimnazială Plopana 

 

Constructivismul „poate fi valorificat ca o teorie a comunicării. Atunci când se 

trimite un mesaj într-o anumită formă sau se livrează informaţie fără a şti nimic despre 

receptor, nu putem avea nicio idee despre cum a fost primit mesajul şi nu putem să nu 

interpretăm ambiguu răspunsul primit. Privită din această perspectivă, predarea devine 

interesată de stabilirea şi menţinerea unui limbaj şi a unor metode de comunicare între 

profesor şi elevi, între elevii înşişi. Simpla prezentare a materialului ne poate crea probleme 

şi acceptarea răspunsurilor, ca feedback, nu redefineşte suficient procesul de comunicare 

pentru a asigura o învăţare eficientă.” (Cojocariu, 2010, p. 42)  

http://www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdfhttp:/www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehnologii_in_educatie.pdf
http://www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdfhttp:/www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehnologii_in_educatie.pdf
http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie
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Strategia centrată pe elev/subiectul învățării poate fi definită din două perspective:  

 „# sensul restrâns, în care prin strategie centrată pe elev/subiectul învățării desemnăm un 

plan de acțiune educativă orientat spre cunoașterea nevoilor educative ale elevului;  

#sensul larg, în care prin strategie centrată pe elev/subiectul învătării se desemnează o 

paradigmă experiențială a instruirii, bazată pe valorizarea aspirațiilor și abilităților elevului.” 

(Șoitu, Cherciu, 2006, p. 45)  

 „Instruirea diferenţiată este o filozofie și o abordare pedagogică în care cadrele 

didactice proiectează și planifică instruirea pe baza pregătirii, intereselor, profilului de 

învăţare și caracteristicile personale ale elevilor și a altor factori care pot afecta învăţarea.” 

(Valiandes, Cojocariu,  Boghian, Lazăr, 2017, p. 99) 

TIC-TAC-TOE strategie de diferențiere a învățării prezentare generală 

Are la bază careul Tic-Tac-Toe, „instrument de diferențiere care oferă o colecție de 

activități din care elevii pot alege pentru a-și demonstra înțelegerea.” (Valiandes, Cojocariu, 

Boghian, Lazăr, 2017, p. 123)    

Metode: conversația, explicația, exercițiul;  

Mijloace: manual, fișe de lucru, dicționar, coli desen, creioane colorate;   

Forme de organizare: frontală, pe grupe. 

Etapele implementării strategiei: 

„1. Identificaţi rezultatele și obiectivul educaţional al unităţii de studiu.  

2. Utilizaţi datele de evaluare și profilurile elevilor pentru a determina pregătirea, stilurile 

de învăţare și interesele elevilor.  

3. Proiectaţi nouă sarcini diferite, bazate pe cunoștinţe/abilităţi pe care elevii ar trebui să le 

lucreze și evalueze.  

4. Aranjaţi sarcinile pe o planșă din care elevii să aleagă, plasând în caseta centrală sarcina 

pe care toţi trebuie să o finalizeze.  

5. Elevii aleg și efectuează trei sarcini, dintre care una trebuie să fie sarcina din căsuţa din 

mijloc. Cele trei sarcini ar trebui să completeze un rând Tic-tac-toe.  

6. Elevii care finalizează un Tic-tac-toe pot continua și să încerce să finalizeze mai multe 

activităţi și mai multe Tic-tac-toe.” (Valiandes, Cojocariu,  Boghian, Lazăr, 2017, p. 124) 

Utilizarea strategiei Tic Tac Toe în funcție de nivelul de performanță al elevilor 

clasa: a III-a 

disciplina: limba şi literatura română 

tema: Substantivul, text suport „Ceaiul nebunilor” de Lewis Carrol 



ANUARUL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU                                                   NR. 7/2020 

155 

 

1 

          Formulează 

răspunsuri pentru 

următoarele 

întrebări: 

1. Care sunt 

personajele 

întâmplării? 

2. Unde era 

aşezat 

Bursucul la 

masă? 

3. Ce i-a 

reproşat 

Alice 

Pălărierului? 

4. De ce masa 

era plină cu 

ceşti? 

2 

        Completează tabelul cu 

substantive din text: 

 Feminin Masculin Neutru  

Singular    

Plural     

 

3 

       Completează tabelul cu 

următoarele substantive după 

modelul dat: masă, personae, 

corb, maşină, vorbe, ceşti, 

umăr, glas, farfurioare, 

buzunar, motiv. 

substantiv gen număr 

iepure masculin singular 

 

4 

Ordonează 

propoziţiile conform 

întâmplărilor 

petrecute în text: 

 Alice şi cei trei 

prieteni încep o 

discuţie despre 

înţelesul unor 

afirmaţii.  

 Alice află de la 

Pălărier despre 

cearta acestuia cu 

timpul. 

 Iepurele de 

Martie şi Pălărierul 

îi fac observaţii 

nepoliticoase fetei. 

  

Alice se aşază la 

masa la care 

Pălărierul şi Iepurele 

5 

       Citeşte textul „Ceaiul nebunilor” 

de Lewis Carroll. 

6 

        Identifică cinci 

substantive în text şi 

formulează cu ajutorul lor alte 

enunţuri. 
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 Elevii vor alege, potrivit propriului nivel de performanță, unul dintre 

următoarele seturi de cerințe. În funcție de alegerea făcută se realizează grupele de lucru. 

Nivel minimal: 1, 5, 3; 

Nivel mediu: 3, 5, 7 și 4, 5, 6; 

Nivel maximal: 2, 5, 8. 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

-fiecare elev lucrează, ceea ce duce la 

activizarea învățării;  

-ocazionează colaborarea în cadrul grupei de 

lucru;  

-se poate contabiliza progresul realizat de 

fiecare elev-de la o activitate la alta elevii pot 

alege sarcini mai dificile. 

PUNCTE SLABE 

-este cronofagă;  

-se creează rumoare în timpul orei;  

-este posibil să rămână sarcini de lucru 

nealese;  

-elevii pot alege sarcini în contradicție cu 

propriul nivel de performanță. 

OPORTUNITĂȚI 

-există preocupare din partea furnizorilor de 

cursuri de perfecționare pentru acest tip de 

abordare a învățării;  

-există profesori deschiși spre noutățile din 

domeniu. 

AMENINȚĂRI 

-rumoarea generată ar putea deranja elevii 

din clasele vecine. 

 

Bibliografie: 

1. Cojocariu, V., (2010), Strategii centrate pe beneficiarul învățării. Constructivism și practici 

eficiente, Editura „Alma Mater”, Bacău;  

2. M. Bermudez-Martinez, I. Boghian, V.-M. Cojocariu, G.Lazăr, I. Lazăr, J. A. Liebana-Checa, 

L. Mâță, L. Neophytou, P. Nuez-Delgato, E. Paparistodemou, T. Rutar Leban, S. 

 

de Martie luau 

ceaiul. 

7 

         Explică 

următoarele cuvinte 

cu ajutorul 

dicţionarului: 

îngăduitor, 

curiozitate, 

mânioasă, şovăială.         

Formulează enunţuri 

folosind aceste 

cuvinte. 

8 

     Delimitează textul în fragmente şi 

formulează câte un titlu pentru fiecare 

fragment. 

9 

      Folosind următoarele 

substantive, completează 

propoziţiile de mai jos: 

vorbele, ochi, aprecierile. 

1. Pălărierul o cântăreşte 

din…pe Alice. 

2. Pălărierul îşi 

cântăreşte…..pe care 

le spune. 

3. ……..Pălărierului 

cântăresc mult pentru 

Alice. 
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MANAGEMENTUL CLASEI ȘI AL SITUAȚIILOR DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

Profesor învățământ primar Rotaru Daniela 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Activitatea cadrelor în învățarea online este percepută ca fiind influențată de 

transpunerea interacțiunii cu elevii în spațiul virtual, altfel formulat, cadrele didactice percep 

altfel activitatea online în comparație cu activitățile tradiționale față-în-față. Identificarea 

avantajelor și a oportunităților pe care instruirea la distanță le oferă, cât și recunoașterea 

limitelor, disfuncțiilor și dificultăților întâmpinate de cadrele didactice în activitățile desfășurate 

online, devine astfel o provocare. 

Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp reprezintă resurse 

valoroase nu doar pentru cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din 

științele educației, pentru că aceste experiențe pot fi valorificate prin sugestiile de utilizare a 

strategiilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a formării inițiale și continue a cadrelor 

didactice. 

Acest tip de învățare prin activitate online are, dincolo de avantajele evidente,  și limite 

în relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării 

eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

Folosirea tehnologiei digitale a facilitat în bună măsură continuarea unor activități 

didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea 

didactică față-în-față nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra 

învățării temeinice. Astfel, profesorii întâmpină dificultăți în ceea ce privește următoarele 

activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin 

personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 

Platformele educaționale online, facilitează comunicarea în timp real între profesor și 

cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind 

oarecum ireală, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback imediat din punct 

de vedere al comunicării (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza 

contextului incomod în care se desfășoară această comunicare virtuală. Comunicarea nonverbală 

și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul 

online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o 

bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum 

pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda 

limitata sau de trafic încărcat. 

Aceste sesiuni se realizează cu dificultăți în realizarea activităților didactice , cadrele 

didactice semnalând  lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, 

dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa 

suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau 

atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare evaluare la 

disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui 

computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea 

adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

În ceea ce privește managementul claselor și al activităților de învățare s-a apelat la 

platforme precum Google classroom, Moodle, Edmodo, Easyclass.  

Teoria acceptării tehnologiilor, a lui Fred D. Davis (1989), spune că criteriul pentru 

alegerea unei soluții tehnologice îl constituie ușurința în utilizare, așa cum este percepută de cei 
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care intenționează să o folosească, mai degrabă decât utilitatea sa. Spre deosebire de alte 

platforme. 

Această orientare predilectă pentru platforme mai degrabă simple, gratuite, ușor de 

utilizat imediat este de înțeles în contextul analizelor de mai sus și în contextul faptului că nu s-

a învestit suficient în platforme online adecvate nevoilor specifice ale instituțiilor de învățământ. 

Este necesar  să existe o preocupare constantă, susținută prin politici educaționale, de a 

achiziționa și/sau de a dota școlile cu astfel de instrumente. 

Dificultățile de natură tehnică – de exemplu, probleme în stabilirii conexiunii online, 

probleme în activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a 

prezentărilor de către profesor sau a temelor de către elevi etc. – duc la deturnarea atenției 

elevilor și profesorului de la activităților didactice și reprezintă una dintre provocările acestei 

perioade, într-o măsură semnificativ mai mare în mediul rural față de mediul urban. 

Diferențele între mediul urban și cel rural sunt semnificative în ceea ce privește rolul 

noilor tehnologii în proiectarea și desfășurarea activității didactice, profesorii din rural fiind ușor 

mai reticenți (mai puțin dispuși să acorde credit noilor tehnologii), probabil mai conștienți de 

unele limitări la nivelul elevilor, instituției, comunității. Însă toate cadrele didactice sunt în 

aceeași măsură de acord că vor utiliza în continuare cel puțin unele dintre instrumentele și 

resursele digitale pe care au început să le folosească în această perioadă. 

 

EFECTELE CALCULATORULUI ASUPRA COPIILOR 

Profesor Rugină Jana 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Educația copiilor este cea mai mare responsabilitate pe care o are omul în viață, 

activitatea care ne poate aduce cele mai mari bucurii, sau dimpotrivă dezamăgiri. Depinde în 

primul rând de noi formarea copilului, devenirea lui sau, dimpotrivă  eșecul. 

Trăim într-o lume în permanentă mișcare și schimbare care ne face pe noi, cei mari, dar 

și pe cei mici, să ne adptăm din mers noilor provocări. 

Toate studiile  privitoare la efectele calculatorului, fie că se referă la  copii, fie la adulți 

 s-a constatat că este un factor  în generarea unui comportament pasiv. Proporțional  cu timpul  

dedicat vizionării, se poate constata o micșorare a vigilenței generale. De  asemenea, se 

înregistreză o scădere vizibilă a perseverenței, a voinței și dispoziției de a urmări activ rezolvarea 

unei probleme. Din punct de vedere neurologic, cercetătorii explică acest fenomen prin apariția 

unei dependențe de ritmul cerebral alfa, activitate corticală cu care omul se deprinde pe parcursul 

miilor de ore petrecute în fața monitorului. 

Prin afectarea activității cortexului prefrontal, calculatorul conduce, de asemenea,la 

reducerea activității voluntare. Pe termen lung, se diminuează puternic capacitatea de implicare 

în propria existență, determină pasivitate în planificarea activităților viitoare și în organizarea 

programului zilnic, cultivă plictiseală, dezinteres sau apatie. 

Oamenii găsesc tot mai greu energia, dispoziția și puterea de a lupta pentru a-și schimba 

viața. De altfel, proporțional cu creșterea timpului petrecut în fața ecranului, scade  dispoziția 

sau plăcerea unei implicări în viața comunitară și chiar în cea de familie. 

Cercetările făcute de-a lungul anilor au demonstrat faptul că funcțiile pe care le coordonează 

cele două emisfere cerebrale  în cadrul actelor cognitive sunt complet diferite. 

Emisfera dreaptă guvernează procese ce presupun o percepție globală și simultană, 

imaginația, emoțiile, culorile etc. 

Emisfera stângă se ocupă de procesele liniare, analitice și succesive. Ea mediază 

gândirea logică, deductivă, analiza și sinteza.  Analizează  și aranjează detaliile în ordine. Se 
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pare că mediul acesta  cultivă preferențial și maladiv emisfera dreaptă, în timp ce, concomitent, 

o inhibă pe cea stângă. Aceasta explică de ce, activitatea emisferei stângi este  redusă extrem de 

mult. 

Prin urmare, gândirea logică și analitică, exprimarea corectă, gramatical vorbind,a 

ideilor, cititul, scrierea, raționamentul matematic și științific, împreună cu alte abilități din cele 

procesate de emisfera stângă, sunt puse în criză în societatea modernă, prin utilizarea excesivă 

a calculatorului. 

Cercetătorii apreciază că, odată cu trecerea timpului, criza gândirii analitice și chiar 

capacitatea rezolvării logice a unor probleme de viață se va adânci extrem de mult. 

Raționamentul matematic, abordarea unor discipline ca fizica, chimia sau, în general, a 

gândirii științifice va fi una din problemele cu care  se vor confrunta generațiile viitoare.  

 

 

REZILIENȚA 

Profesor învățământ primar Scutaru Andra 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

 

 Potrivit studiilor de specialitate, reziliența psihologică este capacitatea de a depăși 

momentele dificile din viața noastră. Într-o perioadă marcată de cuvântul stres, este important 

să învățăm cum să devenim rezilienți. Reziliența psihologică nu vorbește de absența momentelor 

de criză, ci de a nu rămâne blocat în astfel de situații, de a găsi modalități optime de a depăși 

situațiile, într-un mod cât mai firesc cu putință.  

 Pentru noi, cadrele didactice, este foarte important să știm că această reziliență nu este 

o calitate înnăscută, ci ea se poate educa încă de la cele mai fragede vârste. Rezilienții nu sunt 

cei care suportă cu încrâncenare situațiile dificile, ci cei care reușesc să ceară ajutorul și să 

depășească starea de disconfort creată de situația dificilă. Oamenii rezilienți nu cunosc dinainte 

cum vor reuși să depășească o situație, dar dispun de o varietate de moduri de reacționare 

cognitive, emoționale și sociale pentru a putea să se adapteze și să rămână capabili funcționali 

în momente dificile. 

 Scoțianca Brigid Daniel, profesoară de asistență socială, consideră că AM, SUNT și 

POT sunt cele trei fundamente ale rezilienței. AM oameni care mă simpatizează și mă ajută, 

SUNT o persoană simpatică și respectuoasă cu mine și cu ceilalți, POT găsi căi de a rezolva 

probleme și de a mă descurca în general. 

 Un rol important îl joacă auto-cunoașterea și stima de sine. Cei care visează fără a avea 

un fundament real vor trece cu greu peste perioadele în care sunt scoși din zona lor de confort. 

De asemenea, cei care au o părere greșită despre capacitățile lor vor ajunge să cunoască depresia 

și anxietatea. 

 Cadrele didactice au rolul de a-i educa pe elevi în spiritul cunoașterii de sine. La 

disciplinele de dezvoltare personală și educație civică, elevii trebuie învățați cum să se 

autoaprecieze corect, să fie capabili să-și recunoască calitățile, dar și limitele. 

 Christina Berndt (2014), în „Reziliența. Secretul puterii psihice” vorbește despre cele 

cinci calități necesare -Big Five- persoanelor reziliente. Acestea sunt: deschiderea în fața 

experiențelor, sociabilitatea, conștiinciozitatea, entuziasmul și nevrotismul. La o primă vedere 

putem observa că sunt calități specifice copilăriei. Dorința de a experimenta lucruri noi, de a trăi 

experiențe inedite este specifică școlarilor mici. De asemenea, majoritatea dintre ei sunt sociabili 

și conștiincioși, atunci când activitățile sunt în acord cu dorința lor de cunoaștere. Cei mai mulți 

sunt extrovertiți, vorbăreți și activi. Sunt fascinați de nou și trăiesc cu emoție fiecare nouă 
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experiență personală. Sunt gata să-și ajute colegii în orice situație. Ar fi de preferat ca educatorii 

să stimuleze aceste calități, astfel încât să devină puncte cheie în antrenarea rezilienței. 

 Așa cum vaccinăm copiii pentru a-i face apți să lupte cu bolile, așa ar trebui să creăm 

situații în care să-i învățăm cum să devină rezilienți. Studiile de caz realizate la orele de 

dezvoltare personală și educație civică pot fi bază în educarea rezilienței. 

 Un astfel de studiu de caz ar putea fi următorul: 

 Doi copii sunt în dreptul unui tobogan. Unul este în partea de sus, gata să alunece, 

celălalt la capătul opus, în dreptul locului pe unde ar trebui să treacă primul. Aparent este o 

situație banală, care prin comunicare se poate remedia, dar copiii au tendința de a da foarte mare 

importanță propriilor dorințe, astfel încât se ajunge la situații stresante pentru adultul care îi are 

în grijă. 

 Aici ar fi de preferat să intervină adultul și să-i ceară copilului de sus să-l invite pe 

celălalt copil să se joace cu el. Astfel se creează acea comunicare necesară remedierii situației. 

Dacă cei doi copii au personalități destul de puternice și nu cedează, este de preferat să li se 

amintească care sunt regulile acestui loc de joacă. Cu calm și răbdare, explicându-i-se fiecăruia 

ce i s-ar întâmpla dacă nu ar fi respectate regulile, situația ar putea fi ameliorată. 

 Martin Seligman vorbește despre „Bulid what’s strong” („Întărește ceea ce e puternic”) 

în loc de „Fix what’s wrong” („Repară ce este greșit.”). Studiul său, la care au participat 577 de 

subiecți, a arătat că această strategie funcționează. Subiecții au avut ca sarcină să noteze timp de 

o săptămână ceea ce a fost bun în ziua respectivă. Grupul martor a notat doar trăirile lor de peste 

zi. La finalul studiului s-a constatat că cei cărora li s-au canalizat energiile spre latura pozitivă 

au devenit mai optimiști și mai rezilienți. 

 În urma acestui studiu, Asociația Psihologilor Americani a postat un plan de zece puncte 

menit să crească puterea de reziliență sufletească. Aceste puncte sunt: 

1. Construiți relații sociale. 

2. Nu considerați crizele probleme irezolvabile. 

3. Acceptați faptul că schimbările țin de viață. 

4. Încercați să atingeți scopuri. 

5. Acționați hotărât. 

6. Regăsiți-vă. 

7. Dezvoltați o perspectivă pozitivă asupra propriei persoane. 

8. Mențineți viitorul în ochi. 

9. Așteptați-vă la ce e mai bun. 

10. Aveți grijă de dumneavoastră. 

În urma studierii acestei problematici actuale vieții cotidiene, am aplicat regula studiului și 

elevilor clasei mele. Le-am cerut ca timp de o săptămână să-și noteze ceea ce a fost plăcut de-a 

lungul celor patru ore de curs petrecute la școală. La început tendința a fost de a prezenta 

aspectele mai puțin plăcute. Nu erau capabili să se concentreze pe aspectele frumoase. Cu timpul 

au început să se cenzureze și din multitudinea de situații prezentate, să le aleagă pe cele care le-

au făcut plăcere cu adevărat. 

Am constatat că optimismul se educă. Cei care la început vedeau doar laturile mai puțin 

plăcute ale unei activități au început să privească evenimentele din altă perspectivă. 

Doar încurajați și ajutați să privească latura pozitivă a lucrurilor, elevii vor ajunge să devină 

rezilienți. Ceea ce crează frustrare este veșnica comparare cu ceilalți. Dacă fiecare dintre noi am 

ajunge la convingerea că suntem unicați, cu puncte forte și puncte slabe, atunci nu am mai 

încerca să ne asemănăm cu nimeni din jurul nostru. Ar fi de preferat ca elevii să tindă spre 

realizarea obiectivelor și obținerea unor note foarte bune, nu pentru că sunt obținute de un elev 

anume, ci pentru că ele sunt standardele de performanță la care trebuie să se raporteze. 
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Rolul cadrelor didactice este de a ajuta fiecare elev în parte să-și descopere calitățile, să-și 

cunoască limitele și să încerce să-și înfrâneze atitudinile care îi pun în lumină defectele. 

Crezul meu personal este cănu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce ştii, îi înveţi 

ceea ce eşti! 

Bibliografie: 

1. Berndt Christina „Reziliența. Secretul puterii psihice”, Editura ALL Educational, 2014. 

 

 

SCURTĂ ANALIZĂ A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE DESFĂȘURATE ÎN MEDIUL 

ONLINE 

Profesor învățământ primar Ana-Carmen Semeș 

Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 

 

 La începutul anului școlar 2019 - 2020, nimeni nu se gândea la cât de rapidă va fi 

adaptarea procesului didactic, prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii 

și colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Inițial, învățarea de tip online, 

sincronă, a fost  abordată cu scepticism de către cei mai mulți educatori dar  cu entuziasm și 

curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

Situația nouă, teama, regulile din timpul pandemiei, lipsa experienței și a resurselor nu 

au constituit un impediment ci  ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 

perspectivă, ne-au motivat să găsim soluții ce au fost perfecționate mereu, împărtășind unii cu 

alții bunele practici dar și greșelile.  

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, infrastructură fiabilă, 

acces facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor care trebuie 

să dețină abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități 

pentru utilizarea resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de 

autoevaluare, abilități de organizare și de management al învățării, să dispună de interes și 

motivație pentru învățare, de abilități de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, 

spontaneitate și promptitudine în rezolvarea sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care 

trebuie să demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și 

abilități pentru manipularea hardware-ului și a software-ului, abilități de selectare critică a 

resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la noul mediu de învățare, manifestarea de 

atitudini pozitive față de tehnologie.  

Dinamica utilizării diverselor aplicații și platforme a fost una extrem de rapidă, adaptată 

din mers, cu multe ore de căutări, încercări, simulări. În cele mai multe situații însă cadrele 

didactice și elevii au descoperit împreună tehnici noi și  s-au bucurat de oportunități. Au 

descoperit și  amenințările/minusurile acestei noi abordări de învățare. În mod firesc, noul 

demers educațional va avea efecte în ceea ce privește influența mediul educațional astfel 

construit asupra rezultatelor învățării elevilor. 

Evident, experții în științele educației au perspectiva a ceea ce va urma, încercând să 

găsescă răspunsuri la întrebările referitoare la impactul situației.  

1. Ce înseamnă pentru un elev trecerea la școala online? Cum percepe el această 

schimbare? 

2. Ce modificări comportamentale, emoționale se produc? 

3. Ce consecințe are lipsa interacțiunii directe cu profesorii? Interacțiunea virtuală poate 

ține loc de interacțiune directă? 
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4. Care vor fi rezultatele învățării? Putem vorbi de atingerea rezultatelor prefigurate ale 

învățării? În ce măsură se poate vorbi de formarea competențelor specifice în contextul 

în care activitatea online este cu precădere centrată pe aspectul teoretic? 

Din ceea ce am observant odată cu începerea noului an școlar, e că elevii s-au adaptat 

situației.  Respectă regulile și se bucură că sunt împreună chiar dacă nu pot interacționa fizic. Își 

doresc să vină în clasă și să se exprime însă nu prea mai știu cum să o facă. În același timp, sunt 

reținuți în a comunica, se concentrează pentru durate de timp mai mici, au nevoie de 

interactivitatea și animația din mediul virtual. 

Distanțarea fizică se resimte și ca o detașare emoțională, urmată de incapacitatea de a 

empatiza. Consider că familia va avea rolul reglator, de echilibrare emoțională. Activitățile 

practice, în echipă, pe care le desfășuram în mediul școlar, vor fi derulate, de această dată în cel 

familial.  

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

performanțelor școlare. Aceasta 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 (ambiguitate în rezolvarea 

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

prin neimplicare în activitate, scăderea gradului de motivație pentru învățare. Toate acestea se 

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

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

Trecerea inopinată la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire în 

prealabil are efecte pe termen lung, dar  într-o situație ca cea de față,  pare a fi o soluție bună 

pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 

 

 

CREATIVITATEA DIDACTICĂ 

Profesor învățământ primar Sîrbu Bianca-Lăcrămioara 

Școala Gimnazială Buciumi 

 

„Nu contează atât de mult ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci” Maica Tereza 

 

Pornind de la acest citat putem spune că motivația şi creativitatea didactică stau la baza 

tuturor lucrurilor pe care ni le propunem atunci când vorbim despre educaţie, iar şcoala primară 

este prima verigă în asimilarea cunoaştințelor de bază, în egalizarea şanselor la educație a tuturor 

copiilor. În acest sens, cadrul didactic practică o profesie şi nicidecum o meserie și rolul său este 

de natură intelectuală, morală și socială. Munca lui are efect permanent şi nu se poate spune 

niciodată unde i se opreşte influenţa, ritmul crescând al competiţiei în toate domeniile vieţii 

social–economice şi culturale ne obligă să gândim cât mai rapid şi mai corect. A-i pune elevului 

probleme de gândire sau mai ales a-l pregăti să-şi pună singur întrebări este mult mai important 

decât a-l conduce spre rezolvarea acestora prin modalităţi stereotipice învăţate. Învăţătorul este 

cel care sădește în fiecare copil, la pornirea lui pe drumul în viață, primele elemente, călăuzindu-

i paşii spre marea formare ca om, el modelează materialul cel mai de preţ – copilul – tinzând să 

realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să asimileze calităţile 

morale cele mai înalte.  

Eficienţa dezvoltării creativităţii la elevi este dependentă de pregătirea ştiinţifică şi 

pedagogică a educatorului, de priceperea lui de a organiza în mod minuțios activitatea elevilor, 

de a subordona totalitatea mijloacelor sale didactice obiectivelor propuse.  Creativitatea se poate 

manifesta în toate activitățile omului, muncă, învățare, joc, artă, tehnică, politică ețc., iar prin 
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esența sa este o valoare social- umană și educațională de prim rang. În literatura de specialitate, 

creativitatea este tratată ca produs, proces, potențialitate și ca dimensiune a personalității umane. 

Definirea creativității trebuie să cuprindă atât aspectul aptitudinal - capacitatea 

subiectului de a găsi soluții noi- cât și pe cel motivațional, atitudinal - valoric, afectiv, 

psihosocial. Astfel, ,,creativitatea ar putea fi definită ca disponibilitatea generală a personalității 

aflate în interacțiune cu sine și cu lumea pentru producerea noului. Real, ea este o disponibilitate 

complexă de ordin psihologic ce cuprinde o multitudine de procese, stări și aptitudini care 

coparticipă în mod optim la realizarea unor produse noi și valoroase pentru individ, dar mai ales, 

pentru societate.” (Roșca, Al., 1981, Creativitate genarală și specifică, Ed. Academiei, 

București, p. 17). Creativitatea didactică defineşte modelul calităţilor necesare educatorului/ 

cadrului didactic pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea 

capacităţilor sale de înnoire permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al 

procesului de învăţământ. 

Creativitatea nu aparține numai gândirii ci ține și de limbaj, iar capacităţile creative nu 

se dezvoltă de la sine, actul educativ, traseul metodologic de formare a personalităţii umane, 

tipul de solicitare intelectuală în procesul dobândirii cunoştinţelor pot conduce şcolarul fie la 

dezvoltarea gândirii creative, a iniţiativei şi a autonomiei intelectuale, fie la dezvoltarea 

conformismului gândirii, a rigidităţii şi stereotipiei. Este greşită ideea că dezvoltarea creativităţii 

este realizată în sfera de acţiune a persoanelor superior dotate, iar ideea activităţii infantile cu 

nuanţă creatoare este din capul locului respinsă, excepţie făcând, eventual, talentele precoce. 

Consider că cel mai important rol în stimularea creativității elevilor îl au cadrele 

didactice. Am constatat că atitudinea pozitivă a profesorului față de creativitate este unul dintre 

cei mai importanți factori care facilitează creativitatea. Condiția principală a dezvoltării 

creativității este ca profesorul să știe ce înseamnă a fi creativ, să aibă cunoștințe de bază despre 

creativitate, despre posibilitățile de dezvoltare a acesteia în procesul de învățământ. Astfel, el nu 

va putea încuraja ceva ce nu  înțelege sau despre care nu știe mare lucru. Este, de asemenea, 

necesară respectarea personalității creatoare a elevului.  

O altă sarcină importantă pentru profesor este întreținerea unei atmosfere permisive, a 

unor relații care să nu exagereze nici prin autoritarism, nici prin laissez- faire. În egală măsură, 

și profesorul trebuie să învețe să fie creativ în activitatea didactică. Dacă profesorul nu face el 

însuși dovada creativității îi va fi foarte dificil să dezvolte aceasta caracteristică la elevi. În 

activitatea de predare învățare profesorul creativ folosește strategii menite să cultive 

flexibilitatea intelectuală. Elevul este pus să abordeze o problemă din unghiuri diferite, să o 

interpreteze, să caute independent o soluție. Astfel, elevul se obisnuiește să abordeze fără teamă 

problemele, să le analizeze și să le rezolve. Este stimulat să devină curios și deschis, să 

îndeplinească cu plăcere sarcinile. Elevii învață să-și cunoască propriile capacități și să le 

compare cu ale colegilor din clasă, capătă încredere în forțele proprii, comunică mai ușor cu 

ceilalți, își exprimă opiniile cu mai mult curaj. 

  Nu există rețete miraculoase prin care putem să ne dezvoltăm creativitatea didactică. 

Important este să favorizăm manifestarea atitudinilor creative și a aptitudinii de a căuta și 

formula probleme. Predarea orientată spre creativitate implică un set de condiții favorabile, iar 

hotărâtoare este încurajarea copiilor să lucreze și să gândească independent, să-și elaboreze 

proprile proiecte și să se debaraseze de ideea că, în școală, orice activitate trebuie să fie strict 

dirijată și controlată de profesor. Creativitatea poate fi stimulată în multe moduri cele mai 

importante fiind furnizarea unui mediu care permite copilului să exploreze și să se joace fără 

restrângeri exageratea, adaptarea la ideile copilului, fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel 

încât să se potrivescă cu cele ale adulților, acceptarea ideilor neobișnuite ale copilului, fără a 

judeca modul divergent în care acesta rezolvă o problemă, folosind modalități creative pentru 
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rezolvarea problemelor, în special a problemelor ce apar în viața de zi cu zi, alocând destul timp 

copilului pentru explorarea tuturor posibilităților, pentru trecerea de la ideile obișnuite la idei 

mai originale, încurajând procesul, iar nu scopul.  

Analizând toate aceastea putem considera creativitatea didactică ca fiind o capacitatea 

complexă care face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în 

planul social. Componența principală a creativității o constituie imaginația, dar creația de 

valoare reală mai presupune și o motivație, dorința de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum 

noutatea, azi, nu se obține cu ușurință, o altă componentă este voința, perseverența în a face 

numeroase încercări și verificări. 

Bibliografie: 

1. Golu , M., (2000), Fundamentle Psihologiei , Editura „România de mâine”, București; 

2. Roșca, Alexandru, (1981), Creativitate genarală și specifică, Editura Academiei, București. 

 

 

MANAGEMENTUL CANCELARIEI ȘI ȘCOALA ONLINE - UN NOU TIP DE 

MANAGEMENT ȘCOLAR 

Profesor Gabriel STAN 

director adjunct Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 

Bacău, noiembrie 2020 

 

În contextul actual, împreună cu colegii mei, cadre didactice, ținând cont de 

recomandările autoritații tutelare, am decis să mutăm procesul de învățare exclusiv în mediul 

online.  

Încă de la începutul pandemiei am organizat întreaga activitate în acest mediu, folosind 

Platforma Moodle, iar apoi Google Classroom și Google Meet.  

Astfel, în calitate de director – adjunct al unui colegiu băcăuan de prestigiu, Colegiul 

Economic Ion Ghica Bacău, am constat că o parte din colegii mei au dificultăți reale în derularea 

activităților didactice în mediul online. 

Acestea sunt determinate, în mare parte, de faptul că nu stăpânesc foarte bine tehnicile 

multimedia și de utilizare a instrumentelor virtuale. De aceea a fost necesară folosirea unei 

platforme unice, care a permis o îmbinare a mai multor site-uri, precum: Edmodo, Zoom, 

LearningApps etc. Remarc că dacă ar fi existat astfel de platforme, complementare 

învățământului tradițional, înaintea pandemiei, în contextul actual ne puteam „muta” mult mai 

ușor în învățarea online. 

Faptul că și acum, după atâta timp, mai sunt utilizate așa-numitele Virtual Learning 

Environment, platforme destinate întâlnirilor de lucru în spațiul virtual sub forma 

videoconferințelor (de genul Skype, Messenger, WhatsApp etc.), conduce la anumite 

dezechilibre în gestionarea în ansamblu a parcursurilor de învățare.  

O altă problemă, apărută recent este generată de faptul că elevii și părinții sunt bulversați 

de multitudinea mijloacelor electronice utilizate.  

Unii elevi încă nu se pot conecta la învățarea online din diferite considerente, în special 

de natură tehnică și socio-economică.  

De aceea, recomand elevilor studiu individual, dar și o strânsălegătură cu educatorii lor, 

acolo unde este posibil, fără să se exagereze, însă, în utilizarea calculatorului. 

Sunt școli în care s-a luat decizia de a se aștepta revenirea la cursuri pentru recuperare, 

deoarece majoritatea elevilor nu au acces la internet, calculator, sau telefon inteligent, dar și 

școli  în care învățara online este exclusivă. Această situație conduce la inegalitate de șanse, iar 
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educația trebuie să fie gratuită și accesibilă tuturor copiilor din România, indiferent de statutul 

socio-economic din care provin. Cel puțin așa susțin legile organice ale țării noastre. 

Psihologii, dar și alte categorii de specialiști recomandă cel mult 1-2 ore în fața unui 

calculator/telefon inteligent pe zi la copiii de vârstă școlară, pe când în contextul actual se ajunge 

și la 5-6 ore pe zi/copil, ceea ce poate determina o serie de fobii. 

Suntem nevoiți să lucrăm simultan și cu elevi care aparțin grupurilor 

vulnerabile/dezavantajate,  situație care ne obligă să încercăm să asigurăm toate mijloacele 

necesare pentru accesul la educație. 

Cred însă că în momentul în care vom reveni la școală, trebuie îmbinat procesul de 

învățare tradițional, cu învățarea online și acordarea unui sprijin consistent, atât cadrelor 

didactice care nu au reușit să se conecteze cu elevii (cursuri de formare pentru tehnici multimedia 

și instrumente online), cât și elevilor care nu au putut accesa învățarea online (ore de recuperare, 

în cadrul unității). 

Deja s-a născut o dezbatere la nivel național, între specialiști, referitoare la modul cum 

va arăta învațământul românesc după această perioadă. Credem că vor trebui operate multe 

modificări structurale, de la abordarea curriculară, la suita de tipuri de evaluări.  

Unele forțe lucrează acum la demontarea mitului programei școlare. Acestea afirmă că 

ne folosim de programa școlară pentru a justifica pedagogia falimentară din școala românească.  

Există însă o soluție despre care se vorbește de mulți ani, dar care nu a devenit efectivă: 

conceperea și aplicarea unui curriculum național simplificat. 

În ceea ce privește sistemul de evaluare, sunt multe aspecte de remarcat: aplicarea cu 

sincope a metodelor și tehnicilor de evaluare a rezultatelor învățării, incongruența modului în 

care sunt alcătuite testele, dar și nelipsitele erori de concepere și/sau redactare a acestora. 

Important este ca funcțiile consacrate ale evaluării să nu dispară chiar și în varianta 

aplicării învățământului online. 

Toate aceste neajunsuri se manifestă în sistemul educațional din România deoarece în 

mod greșit acesta este centrat pe profesor și nu pe elev. 

Așadar, m-am tot gândit în ultimile zile la „ce aduce benefic școala online, 

învățământului?” Înclin, alături de alți mulți colegi de breaslă, pentru aplicarea tranzitorie unui 

învățământ combinat/hibrid, fie o zi pe săptămână, fie o săptămână pe semestru, variantele sunt 

multe, important ar fi să o facem cumva. Și dacă ar fi o practică cu statut „obligatoriu”, poate 

vom avea și mai multă coerență și un cadru de lucru eficient, la care să contribuie, bineînțeles, 

și Ministerul Educației. 

Mi s-a întâmplat destul de des în ultima periodadă să îmi pun semne de întrebare 

referitoare la rolul școlii: unde vom ajunge, dacă vom mai reuși să aducem copiii cu adevărat 

motivați la școală, cum ne vom poziționa după etc.  

Criza aceasta oferă cu certitudine un context nou de învățare și, poate, posibile 

răspunsuri la aceaste nedumeriri. 

Acum, mai mult decât oricând, este nevoie de sprijin, claritate și predictibilitate la 

nivelul întregului sistem de învățământ.  

O parte din soluții este, însă, la noi!  

Un director de școală poate lua anumite decizii, în contextul de față, dar nu înseamnă că 

sunt cele mai bune sau cele mai corecte. Nu există o directivă clară și un sens în care ar trebui 

să curgă învățarea în acest moment. De aceea, consultarea cu toți factorii implicați, este mai 

mult decât obligatorie. 

De pe poziția noastră, de trudidori la catedra, acesta e puținul pe care îl putem face, 

pentru a fi o parte activă a gestionării crizei educaționale.  

Se dorește învățare online, dar poate fi aceasta cuantificată? 
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Cum rămâne cu educația?  

Cum putem ameliora rata absenteismului?  

iar seria de întrebări poate continua deoarece traversăm cu toții un proces de metamorfozare 

profundă. 

În condițiile învățământului exlusiv online, funcțiile noastre clasice: coordonare, 

monitorizare, control și evaluare, fie s-au modificat, fie au dispărut. 

Această problemă, alături de celelalte enumerate mai sus, a devenit acută.  

Nu sunt în poziția să dau sfaturi, deoarece nu există un soluție unică, universal valabilă.  

Totuși, credem că un nou tip de management educațional se naște acum, în toate 

componentele sale: de la managementul clasei, la cel al organizației școlare, un management 

specific situațiilor de criză.  

 

 

ÎNVĂȚAREA ONLINE – PROVOCARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

 Profesor învățământ primar Adina Știrbăț 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 

 

Traversăm o perioadă în care tehnologia și lumea digitală reprezintă instrumentele forte 

ce stau la baza desfășurării activităților educative actuale, educația online reprezentând unul 

dintre numeroasele progrese ale societății moderne. Astfel, deși prezența fizică la orele de curs 

pentru a învăța nu se mai impune, despre noul mediu educațional, online, nu se poate afirma că 

este mai puțin eficient, ci dimpotrivă, consider că este o oportunitate pentru toate cadrele 

didactice să experimenteze noi metode pedagogice, să-și reorganizeze activitățile și mediul de 

lucru accesând o diversitate de platforme educaționale, să implice mai bine elevii. Copiii de 

astăzi sunt nativi digital, ei au crescut cu tehnologia, abilitățile lor în acest sens fiind mult mai 

bine dezvoltate decât ale unui adult. Pentru noi, cadrele didactice, este ca și cum am avea un 

,,job nou” care, deși la început ne-a creat numeroase probleme, teama de necunoscut jucând rolul 

principal, treptat, cu ambiții realiste și un plan urmat pas cu pas, am reușit să ne echilibrăm 

emoțional. 

Așadar, casa a devenit sala de clasă. În aceste condiții  rolul nostru, al dascălilor, este 

foarte important, având în vedere faptul că interacțiunea elevilor cu profesorii, colegii, prietenii 

la  școală, cât și rutina zilnică a unui orar firesc  de școală  au fost întrerupte, iar  nevoia ca 

acestea să fie compensate,  este din ce în ce mai accentuată. Datoria noastră este să întreținem o 

atmosferă caldă, neapăsătoare, să menținem ,,o stare de bine”. 

Nu puțini sunt specialiștii care ne îndeamnă:  

- să explicăm elevilor realitatea pe care o trăim; 
- să adoptăm o atitudine pozitivă; 
- să fim transparenți cu propriile emoții; 
- să transmitem noi o stare de bine; 
- să apelăm la creativitate. 

 „Oricât de dificil este pentru cadru didactic, el este cel care poate modela starea de spirit 

a elevului. Copilul „va simți” cum este profesorul în această situație și se va comporta în 

consecință. Pentru ca lucrurile să fie cât de cât echilibrate este important ca profesorul să se 

ocupe și de starea sa emoțională. Este foarte ușor ca, în această avalanșă de schimbări majore în 

rutina adulților și, odată cu creșterea sarcinilor zilnice (nu este ușor să lucrezi de acasă când ești 

și părinte sau când trebuie să înveți atâtea instrumente online, de exemplu), să te simți copleșit. 

De aceea, este important ca și cadrul didactic să își acorde timp pentru a se calma, relaxa, mișca 
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etc., chiar și numai pentru câteva minute, să-și ia pauze de reechilibrare.” Cristina Honcioiu, 

Psihopedagog Intuitext. 

Pentru desfășurarea unei activități didactice online eficiente, care să nu creeze 

dezechilibre, derapaje emoționale, ar trebui avute în vedere următoarele aspecte: stabilirea unor 

reguli de comunicare, atât cu elevii cât și cu părinții, transmiterea din timp a materialelor (fișe 

de lucru, fișe de lectură, filmulețe audio/video)  ce urmează a fi rezolvate la ore, accesarea 

tutorialelor video (sau propriile înregistrări) pentru prezentarea noului conținut, stabilirea clară 

a obiectivelor (zilnic/săptămânal), comunicarea acestora pe înțelesul elevilor, precum și a 

rezultatelor ce se preconizează a fi obținute, asigurarea unui feed-back zilnic, atât la ore, dar și 

la temele încărcate pe platforma școlii. 

Cu siguranță școala ca entitate nu poate fi înlocuită în totalitate de mediul online, ci 

poate fi complementară învățării. Cu toții am ieșit din zona de confort personal, ne-am depășit 

limitele, am găsit noi punți de comunicare, de învățare și dezvoltare, ne-am adaptat și am devenit 

mult mai creativi. Însă, cea mai mare provocare o constituie gestionarea timpului, fie personal, 

dar și al lecțiilor online. Uneori uităm să ne mai acordăm timp nouă și familiei noastre, devenim 

irascibili. 

Argumente pro școlii online: 

- reprezintă o alternativă la clasele tradiționale; 

- oferă flexibilitate, dar implică responsabilitate, presupune automotivație, 

autodisciplină; 

- facilitează accesul la resurse ce fac învățarea mai distractivă și eficientă; 

- favorizează un mediu educativ colaborativ; 

- experiența de învățare a elevilor este suplimentată de accesul în timp real la informații 

noi. 
Dezavantaje ale învățării online: 

- lipsa interacțiunii umane, care ar putea contribui la construirea respectului de sine, a 

încrederii, a maturității emoționale; 

- creșterea volumului de muncă pe care-l depun profesorii; - sursele și informațiile pe care le  

- găsesc elevii pe diferite site-uri nu asigură și calitatea acestora; 

nu toți copiii dispun de resursele tehnologice necesare desfășurării în condiții optime 

lecțiilor; 

- există incertitudini în ceea ce privește autenticitatea muncii depuse de către elev, mai ales în 

cazul realizării proiectelor; 

- în cea mai mare parte se realizează evaluarea cunoștințelor elevilor și mai puțin partea practică; 

- utilizarea resurselor și instrumentelor tehnologice moderne nu asigură neapărat și progresul 

elevilor, ci chiar o stagnare sau regres în asimilarea și aplicarea cunoștințelor. 

Deși tehnologia deschide noi orizonturi spre învățare, totuși ea nu poate fi ,,umanizată” 

și înlocuită de talentul și inpirația minunaților dascăli. 
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CALITATEA COMUNICĂRII – PREMISĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 

Profesor învățământ primar Țăranu Nicoleta 

Şcoala Gimnazială Asău 

 

O schemă simplă a procesului de comunicare presupune un schimb reciproc de 

informaţii (impresii, idei, sentimente, emoţii, opinii, credinţe, gesturi etc.) între un emiţător şi 

un receptor, aflaţi, în mod alternativ, în aceste roluri (Jigău, 2001). Procesul devine mai complex 

şi realist, dacă se iau în consideraţie: contextul în care se desfăşoară comunicarea, conţinutul 

informaţiilor vehiculate, distorsiunile procesului de transmitere a mesajelor, efectele acestora 

asupra comunicării şi răspunsurilor oferite, sistemele de coduri şi canalele de comunicare 

utilizate etc.  

Căile cunoscute şi exersate de comunicare sunt următoarele: 

• verbală (orală), cu e de interlocutor şi adecvate conţinutului 

mesajului), clare (fără greşeli de expresie, de logică sau excesiv de încărcate de sensuri), eficace 

(cuvintele în fraze să urmeze o succesiune lineară, simplă şi expresivă. Aceste fapte simple, cât 

şi alte legi ale comunicării fac  din aceasta nu doar un proces de transmitere de informaţii, ci o 

punere creatoare în practică a dialogului activ, cu alte cuvinte, a construi o realitate comună, a 

crea sens prin intermediul cuvintelor, simbolurilor, comportamentelor non-verbale şi atitudinilor 

cotidian acceptate. 

Studiile din domeniul educaţional au arătat că deprinderile sociale insuficient dezvoltate 

sunt asociate cu performanţe academice scăzute, probleme comportamentale şi emoţionale, 

dificultăţi de adaptare socială (Trower şi Hollin, 1986). Dificultăţile de stabilire şi menţinere a 

relaţiilor interpersonale reduc calitatea şi frecvenţa experienţelor de învăţare, ceea ce duce la 

scăderea performanţelor şcolare. Deprinderile de comunicare şi relaţionare reprezintă un factor 

protector faţă de comportamentele de risc (consum de alcool, droguri, fumat) şi faţă de situaţiile 

de criză (suicidul). 

Comunicarea nonverbală - bariere în comunicarea eficientă 

Modul în care sunt încrucişate braţele, felul în care se mişcă gura, direcţia privirii sau 

modalitatea în care e atinsă o persoană sunt considerate de către majoritatea psihologilor ca fiind 

canale de comunicare. Comunicarea nonverbală se referă la mesajele transmise de la o persoană 

la alta prin alte căi decât cele lingvistice. Acestea includ mesaje corporale (poziţia corpului, 

gesturi, mimică, contact vizual şi contact fizic), comunicare spaţială (distanţa dintre două 

persoane care conversează) şi paralimbajul (cum ar fi tonul, intonaţia sau accentul folosit). Cea 

mai mare parte a mesajelor se comunică prin mesajele nonverbale (Towne şi Adler, 1990). 

Există, totodată, o serie de obstacole care intervin în timpul comunicării, facând-o mai 

puţin eficientă, altfel zis o serie de bariere în comunicarea eficientă. Dintre acestea, literatura 

de specialitate aminteşte următoarele: 

• tendinţa de a judeca, de a aproba sau de a nu fi de acord cu părerile interlocutorului. 

Convingerea unor persoane că cei din jurul lor nu îşi vor îmbunătăţi comportamentul decât dacă 

sunt criticaţi este o barieră în calea unei comunicări eficiente. Comunicarea poate fi stânjenită 

de folosirea etichetelor de genul: „Eşti un naiv că ai făcut...”. Aceste etichetări transformă tonul 

conversaţiei într-unul negativ, consecinţa fiind blocarea comunicării; 

• oferirea de soluţii este o altă modalitate de a bloca procesul comunicării, fie direct, 

prin oferirea de sfaturi sau indirect, prin folosirea întrebărilor într-un mod agresiv, autoritar sau 

cu o notă evaluativă; 

• recurgerea la ordine este un mesaj care are ca efecte reacţii defensive, rezistenţă, 
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reacţii pasive sau agresive; consecinţele unei astfel de conversaţii, în care se dau ordine, sunt 

scăderea stimei de sine a persoanei căreia îi sunt adresate acele ordine; 

• folosirea ameninţărilor este o modalitate prin care se transmite mesajul că dacă 

soluţiile propuse nu sunt puse în practică, persoana va suporta consecinţe negative (de ex. 

pedeapsa); 

• moralizarea este o altă manieră neadecvată în comunicare ce include, de cele mai 

multe ori, formulări de genul: „ar trebui” sau „ar fi cea mai mare greşeală din partea ta să...”; 

• evitarea abordării unor probleme importante; cea mai frecventă metodă de a 

schimba cursul conversaţiei de la preocupările celeilalte persoane la propriile preocupări este 

folosirea tacticii devierii, abaterii – „mai bine să vorbim despre...”; 

• încercarea de a rezolva problema comunicării prin impunerea unor argumente 

logice proprii; situaţiile în care o persoană încearcă în mod repetat să găsească soluţii logice la 

problemele unei alte persoane conduce la frustrare prin ignorarea sentimentelor şi opiniilor 

celeilalte persoane. 

Modalităţi de ameliorare a comunicării 

a) Limbajul responsabilităţii 

Limbajul responsabilităţii este o formă de comunicare prin care ăşi exprimi propriile 

opinii şi emoţii fără să ataci interlocutorul, fiind o modalitate de deschidere a comunicării chiar 

şi pentru subiectele care sunt potenţial conflictuale. Această formă de comunicare este o 

modalitate de evitare a criticii, etichetării, moralizării interlocutorului, focalizând conversaţia 

asupra comportamentului şi nu asupra persoanei. Astfel, limbajul responsabilităţii utilizează trei 

componente (Băban, 2001): 

(1) descrierea comportamentului (ex. „când nu dai un telefon acasă”, „când vorbeşti 

urât cu mine”, „când nu respecţi regula”); 

(2) exprimarea propriilor emoţii şi sentimente ca şi consecinţă a comportamentului 

interlocutorului („...mă îngrijorez că s-a întâmplat ceva cu tine...”, „mă supără 

când...”, „sunt furios când...”) şi 

(3) formularea consecinţelor comportamentului asupra propriei persoane („...pentru că 

nu ştiu unde ai putea fi”, „pentru că nu-mi place să nu respectăm regulile”). 

Limbajul la persoana a II-a „tu” implică judecarea interlocutorului şi întrerupe 

comunicarea datorită reacţiilor defensive pe care le declanşează. 

Mesajele la persoana I (limbajul responsabilităţii) sunt focalizate pe ceea ce simte 

persoana care comunică şi pe comportamentul interlocutorului şi astfel previn reacţiile defensive 

în comunicare. 

b) Explorarea alternativelor 

Explorarea alternativelor este o altă modalitate de comunicare adecvată în relaţia cu 

copiii şi adolescenţii. Ea nu trebuie confundată cu oferirea de sfaturi sau soluţii. Oferirea de 

soluţii („Fă asta...” sau „Cred că ar trebui să...”) are ca şi consecinţe negative pe termen lung 

scăderea capacităţii de rezolvare de probleme şi de luare de decizii. Copilul trebuie ajutat să 

expoloreze soluţiile alternative. Modalităţi de dezvoltare a explorării alternativelor (Băban, 

2001): 

• ascultarea reflectivă ajută la înţelegerea şi clarificarea sentimentelor copilului 

(„Eşti supărat...”, „Mi se pare că te deranjează...”); 

• folosirea brainstorming-ului pentru explorarea alternativelor („Care ar fi 

alternativele acestei probleme?”); 

• asistarea copilului în alegerea soluţiei optime („Care dintre soluţii crezi că ar fi 

cea mai bună?”); 
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• se recomandă discutarea posibilelor rezultate ale alegerii uneia dintre alternative 

(„Ce crezi că s-ar putea întâmpla dacă faci aşa cum spui?”); 

• obţinerea unui angajament din partea copilului („Ce ai ales să faci?” sau „Ce 

decizie ai luat?”); 

• planificarea pentru evaluare („Când vom discuta din nou despre asta?”); 

• identificarea avantajelor şi dezavantajelor opţiunilor. 

c) Exprimarea emoţională 

Una dintre cauzele care provoacă dificultăţi în comunicare este reprezentată de 

inabilitatea de recunoaştere şi exprimare a emoţiilor, de teama de autodezvăluire. Una dintre 

cele mai mari dificultăţi în exprimarea emoţională este existenţa unor stereotipuri sociale ale 

exprimării emoţionale. A comunica eficient înseamnă a şti să îţi exprimi emoţiile. 

Sugestii de activităţi care facilitează exprimarea emoţională 

A) „Vocabularul emoţiilor”. Se utilizează un set de cărţi de joc care au notate pe 

una dintre părţi denumirea unei emoţii (ex. trist, fericit, frustrat); fiecare elev sau grup de elevi 

alege câte o carte şi încearcă să exprime emoţia notată printr-un comportament; ceilalţi elevi 

trebuie să identifice emoţia prin comportamentul exprimat de elev sau grupul de elevi. 

B) „Parola” emoţiilor. Elevul sau grupul de elevi alege o carte cu o emoţie şi 

simulează ce ar gândi o persoană care manifestă o asemenea emoţie; ceilalţi elevi trebuie să 

identifice emoţia. 

C) „Statuile” emoţiilor. Câţiva elevi voluntari vor putea avea trei roluri: de 

sculptor, statuie şi observator. Elevul care şi-a ales rolul de sculptor alege o carte cu o emoţie, 

îşi caută un elev care şi-a ales rolul de statuie şi va încerca să „modeleze” statuia în funcţie de 

emoţia pe care trbuie să o reprezinte, modelându-i expresia facială, postura. Elevul care are rolul 

de observator va nota toate modalităţile prin care elevul „sculptor” încearcă să exprime emoţia. 

Ceilalţi elevi trebuie să identifice emoţia exprimată de elevul cu rolul de „statuie”. 

D) „Imaginile” emoţiilor. Fiecare elev va extrage câte o carte, citeşte denumirea 

emoţiei şi încearcă să o reprezinte printr-un desen care să fie semnificativ pentru emoţie. Elevul 

care identifică primul emoţia reprezentată de un coleg, va prezenta el emoţia exprimată prin 

desen. Exerciţiul se poate realiza şi folosind aceeaşi emoţie pentru toţi elevii. Rolul exerciţiului 

este să-i facem pe elevi conştienţi de diferenţele în manifestarea unei emoţii. 

E) „Sunetele” emoţiilor. Fiecare elev va extrage câte  o carte cu o emoţie şi va 

încerca să o reprezinte printr-un sunet caracteristic, fără să folosească cuvinte. Cine va identifica 

primul emoţia exprimată de un coleg va descrie o situaţie în care a simţit acea emoţie, ce a gândit 

şi cum s-a comportat. 

F) Cele 10 activităţi plăcute. Fiecare elev va face o listă de 10 activităţi plăcute 

care ne determină să ne simţim bine. Toate activităţile fiecărui elev se vor afişa în sala de clasă 

pentru ca elevii să conştientizeze modalităţile prin care ne putem îmbunătăţi starea emoţională. 

Comunicare şi relaţionare didactică 

Comunicare şi informare didactică 

Comunicarea pedagogică reprezintă un transfer complex, multifazial şi prin mai multe 

canale ale informaţiilor între două entităţi (indivizi sau grupuri) care-şi asumă simultan sau 

succesiv rolurile de emiţători şi receptori, semnificând conţinuturi dezirabile în contextul 

procesului instructiv-educativ. Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feed-

back, privind atât informaţiile explicite, cât şi cele adiacente (intenţionate sau formate în chiar 

cursul comunicării). 

Conform analizelor întreprinse de unii teoreticieni, comunicrea poate fi ierarhică şi 

reciprocă. Cea ierarhică se caracterizează prin faptul că interlocutorii ocupă poziţii diferite, unul 

este superior, emiţând mai mult, altul inferior, recepţionând cu precădere mesaje; interlocutorul 
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cu poziţia superioară are cel mai des iniţiativa mesajului, iar mesajul este codat, previzibil şi de 

tip prescrisptiv. Comunicarea reciprocă, dimpotrivă, este cea în care partenerii nu ocupă nici 

unul o poziţie privilegiată, deoarece iniţiativa mesajului aparţine fiecăruia în egală măsură, iar 

mesajul este mai puţin previzibil, mai informant (Berger, 1988). Comunicarea didactică implică 

ambele strategii, predominanţa uneia într-un anumit context fiind justificată de obiectivele 

vizate, conţinutul transmis, metodele şi mijloacele didactice desfăşurate. În timp ce profesorul 

transmite, elevul îşi construieşte, pe baza elementelor informaţionale remise, mesajul său, care, 

în parte, va fi returnat (explicit sau prin transparenţa mimicii, gesturilor etc.) profesorului. La 

limită, acesta face două acţiuni, aparent contradictorii: vorbeşte şi îşi ascultă elevii în acelaşi 

timp. De aceea, comunicarea didactică va căpăta un aspect improbabil, deoarece strategia 

comunicaţională poate fi, în orice moment, resemnificată. 

În mod concret, educaţia se realizează prin intervenţii ale celor maturi, preponderent 

prin comunicare, în mentalitatea şi comportamentul personalităţii celor ce sunt educaţi. 

Conceptul de intervenţie educativă, introdus de logicianul ieşean Constantin Sălăvăstru,pare a 

fi deosebit de oportun în contextul analizei de faţă. Intervenţia educativă vizează „orice act uman 

prin intermediul căruia se realizează o anumită influenţă asupra unui individ, influenţă capabilă 

să determine o anumită reacţie a acestuia, o anumită modificare a personalităţii sale. Limbajul 

educaţional constituie un mijloc de realizare a unei intervenţii educative. Autorul menţionat 

distinge trei tipuri fundamentale de intervenţie educativă: 

(1) intervenţii educative prin sine sau autointervenţii – în care purtătorul 

intervenţiei se concretizează în procese, stări, trăiri intrinseci personalităţii receptorului, iar 

intervenţia se declanşează ca urmare a impactului acestor stări; 

(2) intervenţii educative prin altul – cazul clasic al relaţiei de educaţie, în care 

receptorul suferă influenţa unei alte persoane sau „realităţi personalizate”; 

(3) intervenţii educative prin  „mentalităţi comunitare” – în care purtătorul 

intervenţiei se concretizează în valori ale grupurilor, iar relaţia receptorului cu astfel de valori 

declanşează o intervenţie educativă. 

Bibliografie: 

1. Abric, J.-CI., Psihologia comunicării: teorii şi metode, Iaşi, Editura Polirom, 2002 ; 

2. Leroy, G., Dialog în educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică; 

3. Sălăvăstru Dorina, Psihologia educaţiei, Iaşi, Editura Polirom, 2004; 

4. Tinca Creţu, Comunicare, limbă, limbaj, curs de psihologie pentru înv. primar, 2005. 

 

 

ÎNVĂȚAREA ONLINE – COMPLETAREA EDUCAȚIEI TRADIȚIONALE 

Profesor învățământ primar Tebeică Ana-Loredana 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre învățarea online și cum o afectează pe cea 

clasică astfel încât, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: pro și contra. Chiar 

dacă aceste stiluri educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte, eu consider un mix al 

acestora ca fiind abordarea ideală pentru dezvoltarea optimă a copiilor noștri. 

Zilele noastre au devenit treptat mai greu de gestionat și ne este din ce în ce mai greu să 

avem un management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba de educație şi de 

volumul impresionant de informaţie, un sistem online/digital de predare al acestuia devine 

pentru noi din ce în ce mai atractiv, mai ales pentru cei mici. 

Ca orice cadru didactic, imi dorisc să pot face mai multe pentru elevii noștri pentru a 

mă asigura că au parte de o dezvoltare completă și o educație cât mai variată. Soluţia pentru 
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toate aceste lucruri o reprezintă platformele online care sprijină procesul de învăţare individuală 

școlară şi permit elevilor să acceseze o serie de surse de exerciții, curiozități sau chiar jocuri 

educative. 

Avantajele platformelor online: folosirea acestor platforme online de educație oferă o 

serie de beneficii şi avantaje celor mici spre mulțumirea părinților.  

Rapoartele părinților: urmărirea progresului copilului, testarea şi evaluarea 

activităților, preferințele celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 

Completează educația clasică: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, 

exerciții de antrenare a Inteligenței Emoționale, și nu numai! 

Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o 

vedere realistă asupra materiei repetate sau activităților intreprinse. Există edituri care au  

realizat un mix ideal de mijloace audio şi vizuale, animaţii cât şi simulări, dar şi conţinut de tip 

text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor mici. 

Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu 

ajutorul computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. 

Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real copilul își poate da seama ce 

greșește sau ce a realizat corect! Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite 

evaluări formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și 

placul lor. 

Considerăm folosirea platformelor online de educație ca fiind o metodă bună pentru 

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

sistemul de învăţământ. Cei mici se dezvoltă pe deplin și din punct de vedere social sau al 

Inteligenței Emoționale, lucruri realizate mai greu la școală. 

Alegeți să îmbinați tehnologia și jocurile online cu educația folosind produse de învățare 

inovatoare, special create pentru noua generație digitală de copii.  Plecând de la ideea că 

învățarea poate fi cu adevărat plăcută, specialiștii de platforme educaționale și aplicații au 

conceput o lume în care, prin joc, copiii descoperă tot felul de curiozități și informații inedite, 

ce completează de minune tot ce învață la clasă și îl ajută la teme. 

 

 

ASPECTE ALE EDUCAȚIEI ONLINE 

Profesor ȋnvățămȃnt preșcolar Timaru Mihaela 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni 

 

În contextul dinamicii actuale din spațiul comunicării cunoașterii și a nevoilor tot mai 

complexe de autocunoaștere și competență, procesul de predare-învățare-evaluare se redefinește 

într-un ritm tot mai alert. Încorporând teorii și aplicații consacrate, dar și practici noi și flexibile, 

educația online se prezintă ca un proces complex și dinamic, care încearcă să răspundă cât mai 

eficient nevoilor de învățare ale generațiilor actuale și viitoare de elevi și studenți. Astfel, 

educația este forțată să se adapteze la un cadru în care spațiile și mediile electronice se 

reinventează și se modifică rapid, aducând în față constant noi provocări. Generațiile actuale par 

să prefere mediile digitale, urmărind conținuturi atractive, accesibile și sistematizate. Cu toate 

acestea, 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 monitorizarea procesului etc. În consecință, construirea unor coduri psiho - emoționale și 

comportamentale care să faciliteze învățarea autoreglată devine o reală provocare, atât în 

contexte față în față, cât și în contexte educaționale virtuale. 

http://www.scoalaintuitext.ro/pagina-copiilor
http://www.scoalaintuitext.ro/pagina-copiilor
http://www.scoalaintuitext.ro/
http://www.scoalaintuitext.ro/blog/tag/inteligenta-emotionala/
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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 

emoționale ale elevilor. Este drept: eforturile pe care aceștia trebuie să le facă 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 să beneficieze 

de orientarea constantă oferită de profesor în învățare. În contextul menționat, conținutul de 

învățare autoreglată devine esențial pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-

evaluare. 

 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 sarcini, etc.  

Totodată, se cunoaște deja faptul că învățarea este motivată de relații cu sens, emoțiile 

pozitive asociate cu învățarea influențând autoreglarea și performanța. 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 îl depun pentru învățare. 

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. 

În același timp, anumite emoții negative asociate cu învățarea pot fi mai accentuat 

prezente în contextul educației online, decât în contextele față în față. Desigur, acestea pot fi 

identificate relativ facil de către comunicatorul educațional printr-o analiză atentă a feedback-

ului, inclusiv al celui personal. Spre exemplu, pot simți descurajarea cauzată de dificultatea de 

a înțelege materialul sau de a se concentra în mediul de acasă, însingurarea ca urmare a absenței 

interacțiunii directe cu profesorii și colegii și chiar frustrarea generată de provocările ce vizează 

limitarea comunicării online, funcționarea platformelor de învățare ș.a.m.d. Drept consecință, 

aceste atitudini pot duce, pe termen mediu și lung, atât la abandonarea unor cursuri, cât și la 

amplificarea nesiguranțelor, a temerii de eșec, a sentimentului de neajutorare și a incapacității 

de a recupera individual conținuturile pe care nu le-au înțeles. Astfel, devine și mai provocator 

pentru elevi  să își stabilească autodidact și autoreglat obiective de învățare. Acesta este motivul 

pentru care cadrul didactic ar trebui să ofere ajutor suplimentar în reglarea motivațională și 

emoțională a educabililor. Desigur, în procesul de predare-învățare online, însuși specificul 

acestui mediu creează dificultăți în monitorizarea efectivă din partea profesorului, fiind mai 

dificil de implementat feedback-ul sau ajutorul imediat oferit elevului. Practic, capacitatea 

profesorului de a observa în mod direct greșelile și elementele, unde elevul are nevoie de 

îndrumare, este mult redusă. 

 Se poate afirma că eficiența educației online acesteia depinde într-o măsură 

semnificativă de capacitatea de adaptare și control al procesului educativ de către cadrul 

didactic. În acest sens, ar fi de precizat câteva dintre recomandările ce pot contribui cu succes la 

dezvoltarea repertoriului de strategii de învățare autoreglată în rândul elevilor: a. încurajarea 

elevilor să își stabilească obiective de învățare zilnice, săptămânale, lunare, semestriale (acestea 

vor contribui la creșterea angajamentului în învățare);  

b. încurajarea elevilor să ia notițe pe durata întâlnirilor online și apoi să realizeze o sinteză 

proprie a informațiilor;  
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c. utilizarea diferitelor aplicații sau platforme pentru auto-monitorizarea și auto-evaluarea 

învățării; 

d. încorporarea în proiectarea didactică a unor elemente de dezvoltare a capacității de învățare 

autoreglată care să favorizeze utilizarea strategiilor metacognitive (ex. jurnal de învățare, 

feedback);  

e. utilizarea diferitelor platforme sau aplicații pentru evaluarea pre - și post-predare, cu scopul 

de a avea o imagine clară a nivelului de atingere a obiectivelor de învățare (poate contribui la 

stabilirea obiectivelor, la identificarea barierelor etc.); 

 f. construirea unor momente pentru împărtășirea emoțiilor și exersarea acceptării de sine și a 

celorlalți;  

g. păstrarea constanței în activitate și oferirea sentimentului de control asupra procesului de 

învățare prin planificare consultativă. 

Recomandările menționate reprezintă doar câteva dintre mecanismele generale care pot 

spori șansele ca obiectivele educaționale să se îndeplinească. Desigur, ele nu pot constitui rețete, 

ci doar instrumente de ghidare a fiecărui proces de predare-învățare-evaluare, în mod diferit, în 

funcție de particularitățile umane, ale școlii și ale comunității. Atât timp cât entuziasmul 

profesorului rămâne, iar sensul bucuriei învățării se păstrează, educația continuă chiar și online. 

 

 

VRAJA CUVINTELOR 

Profesor învățământ primar Tînjală Mariana 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

Clasa: a II-a 

Durata: 1 an 

Tipul opționalului: integrat, transcurricular 

Arii curriculare vizate: 

Limbă și comunicare (comunicare în limba română) 

Consiliere și orientare (dezvoltare personală) 

Arte și tehnologii (arte vizuale și abilităti practice) 

 

  NOTĂ DE PREZENTARE  

În ultimul timp s-a constatat că lectura, principala preocupare a multor generaţii de elevi, 

este din ce în ce mai neglijată, în sfera preocupărilor copilului trecând calculatorul, televizorul 

și alte dispozitive care le captează atenţia pe moment, însă nu stimulează dezvoltarea 

competenţelor de înţelegere şi exprimare orală, nu contribuie la îmbogăţirea, activizarea şi 

nuanţarea vocabularului. Toate acestea necesită găsirea unor modalităti de atragere a elevilor 

către un univers plăcut, atractiv, relaxant, cum este acela al literaturii. 

Prin opționalul Vraja cuvintelor ne-am propus să-i îndrumăm pe copii să redescopere 

universal mirific al cărților, să le readucem în conștiința lor adevăratul sens al copilăriei, să-i 

ajutăm să diferențieze binele de rău, să urmeze modelul personajelor pozitive, să aprecieze 

calitățile și să identifice defectele personajelor negative în încercarea de a se îndrepta. 

Astfel, la nivelul celor trei arii curriculare de Limbă și comunicare (Comunicare în limba 

română), Consiliere și orientare (Dezvoltare personală) și Arte și tehnologii (Arte vizuale și 

abilităti practice) ne-am propus ca acest opțional să stimuleze interesul, pasiunea pentru 

literatură, să-i ghideze către un tărâm cu mistere pe care copiii ar trebui să îndrăznească să-l 

descopere. 
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COMPETENȚE GENERALE: 

1. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise și orale, în contexte de comunicare cunoscute  

(CLR); 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare 

diverse (AVAP); 

3. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi (DP); 

Competențe specifice şi exemple de activităţi de învăţare:  

1. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise și orale, în contexte de comunicare 

cunoscute   

 

Competențe specifice Activităţi de învăţare 

 

1.1. Identificarea mesajului 

unui text în care se relatează 

întâmplări, fenomene din 

universul familiar; 

 

- formularea de răspunsuri la întrebări legate de conţinutul 

textului citit; 

- evidenţierea mesajelor transmise de text; 

- repovestirea unor secvenţe pornind de la un moment 

indicat;  

- enumerarea personajelor care apar în textul citit; 

- realizarea unor predicții în legătură cu cele citite; 

- ordonarea momentelor din textul citit pe baza unor 

imagini sau enunțuri; 

- exerciţii de anticipare a evenimentelor sau a finalului unei 

poveşti din care a fost citit, cu voce tare, un fragment; 

1.2. Recunoașterea 

semnificaţiei unor simboluri, în 

contexte cunoscute; 

 

- transmiterea mesajului textului cu ajutorul unui desen;  

- indicarea mesajelor care nu se potrivesc cu secvenţa 

selectată; 

- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele  

scrise indicate; 

- reprezentarea prin simboluri a unor mesaje scrise; 

- completarea unui jurnal de lectură al clasei, folosind 

desene şi enunţuri scurte;  

1.3. Formularea unor enunțuri 

proprii în situații concrete de 

comunicare; 

 

 

- combinarea silabelor finale, pentru realizarea rimei 

acestora; 

- realizarea unor dialoguri improvizate, pe teme legate de 

textul literar; 

- formularea unor argumente pro și contra în susținerea 

unor păreri; 

- alcătuirea unor propoziții folosind cuvinte și expresii 

noi; 

2.Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare 

diverse 

Competențe specifice Activităţi de învăţare 

 

2.1.Realizarea de produse utile 

şi/sau estetice combinând 

materiale uşor de prelucrat şi 

tehnici accesibile; 

- utilizarea unor tehnici simple în realizarea unor obiecte 

care apar în lecturile citite; 

- transpunerea în desen a unei scene preferate dintr-o 

lectură;  
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 - confecţionarea unor măşti şi  a unor afişe pentru serbări 

(dramatizări); 

- confecţionarea unui costum din materiale reciclabile, care 

să se potrivească unui personaj îndrăgit; 

3. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

Competențe specifice Activităţi de învăţare 

 

3.1. Participarea la activităţi 

integrate adaptate nivelului de 

vârstă, în care se asociază 

elemente de exprimare vizuală, 

muzicală, verbală, kinestezică; 

- mimarea unui personaj de poveste/desen animat; 

- interpretarea unor roluri în fața unui auditoriu; 

3.2. Exprimarea emoțiilor de 

bază în situații variate. 

- identificarea emoţiilor, denumirea lor şi prezentarea lor în 

jocuri de rol; 

- exerciţii de identificare (empatizare) cu un personaj prin 

prisma trăirilor pe care le transmite; 

- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor despre 

întâmplări și personaje din povești. 

 

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII: 

➢ Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularităților de 

vârstă ale elevilor; 

➢ Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o 

persoană, a cere și a da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște 

personajele pozitive și negative; 

➢ Texte literare (de mică întindere) pentru copii: basme, povești, poezii, fabule, povestiri; 

➢ Exerciţii aplicative, jocuri didactice, rebusuri; 

➢ Concursuri tematice; 

➢ Realizarea unor compoziții plastice – personajul preferat, minicărticica; 

➢ Dramatizări. 

   SUGESTII  METODOLOGICE: 

Opționalul Opţionalul „Vraja cuvintelor” cuprinde activități și exerciții antrenante și 

interactive prin care elevii își dezvoltă și își exersează abilitățile de lucru cu textul, de 

comunicare, de relaționare și lucru în echipă, de adaptare la reguli și de exprimare liberă a 

propriilor idei și sentimente. 

 Pentru ca orele să fie atractive, vor fi folosite metode care să determine un demers 

centrat pe stimularea curiozității, pe formularea unor păreri originale, pe rezolvarea de 

probleme, dar mai ales pe dezbaterea responsabilă a ideilor, pe acceptarea democratică a 

părerilor fiecăruia, cum ar fi:  

• lectura explicativă – considerată un complex de metode, care apelează la conversație, 

explicație; 

• diagrama Venn – asemănări și deosebiri între două personaje; 

• brainstorming-ul – solicită participarea activă a elevilor, dezvoltă capacități de a trăi 

situații, de a le analiza, de a hotărî asupra deciziilor luate, de a găsi soluții; 

• gândiți-lucrați în perechi-comunicați – încurajează elevii la o participare activă 

ajutându-i să-și însușească/lămurească mai bine lucrurile și ideile spuse; 
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• lectura din scaunul autorului– verifică „într-un mod festiv”, în fața clasei, rezultatul 

muncii independente: teme, texte create, desene, povestiri, ș.a. 

• jurnalul dublu; 

• turul galeriei. 

  MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

▪ observarea sistematică a comportamentului elevilor; 

▪ aprecierea verbală; 

▪ portofoliul individual Minicărticica mea; 

▪ proiectul Personajul meu preferat; 

▪ jocuri de rol; 

▪ dramatizări; 

▪ concursuri Recunoaște lecura, recunoaște personajul!, Cel mai bun 

povestitor; 

▪ autoevaluare. 

Bibliografie: 

• Petroaia, Elena/Pârâială, Viorica/Pârâială, Dumitru – Discipline opționale la clasele I-

IV, Colecția Collegium, Editura Polirom, Iași, 2000; 

• Giurgea, Doina – Ghid metodologic pentru disciplinele opționale, București, 2007. 

 

 

COMUNICAREA EDUCAȚIONALĂ 

Profesor învățământ primar Trandafir Florentina 

Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești 

 

1. Delimitări conceptuale: comunicare didactică - comunicare educațională 

 Având în vedere faptul că, de multe ori, sintagma comunicare didactică seutilizează alături 

de comunicare educațională, fără distincțiile necesare, pot încerca o delimitare a celor două. 

 A. Comunicarea didactică desemnează „ansamblul activităţilor de transmitere şi 

receptare de mesaje al căror conţinut vizează învăţarea, formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor, 

abilităţilor şi deprinderilor în procesul instruirii şi educaţiei şcolare”.  

 În comunicarea didactică, toate elementele sistemului beneficiază de o elaborare 

riguroasă. Astfel, comunicarea didactică prezintă următoarele caracteristici: 

✓ se bazează pe documente normative (plan de învăţământ, programă şcolară) şi şcolare 

(planificare calendaristică, plan de lecţie);  

✓ se desfăşoară într-un cadru organizat, conform principiilor didactice, în instituţii specializate 

(şcoli, licee, universităţi);  

✓ emiţătorul/profesorul are o pregătire specială şi competenţe certificate;  

✓ în construcţia mesajelor profesorii au în vedere particularităţile de vârstă şi individuale ale 

elevilor,  mediul social în care trăiesc aceştia, precum şi utilizarea unui repertoriu comun de 

sensuri şi semnificaţii ale termenilor;  

✓ este un act intenţionat care vizează modificări cognitive, afective, comportamentale, 

acţionale ale elevilor;  

✓ necesită o evaluare, din punct de vedere al eficienţei. 

 Calităţile comunicării didactice depind de o multitudine de factori:  

✓ strategiile de instruire şi comunicare utilizate;  

✓ stilul de predare-învăţare folosită;  

✓ personalitatea profesorului şi elevilor;  

✓ managementul acesteia.  
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 În organizarea şi desfăşurareacomunicării didactice, intervin următoarele etape: 

✓ stabilirea şi precizarea obiectivelor urmărite;  

✓ selectarea informaţiilor sau cunoştinţelor semnificative ce urmează a fi transmise; 

✓ legarea acestora de experienţele anterioare ale elevilor pentru a facilita integrarea noilor 

cunoştinţe în bagajul pre-existent;  

✓ ordonarea informaţiilor transmise de la simplu la complex, inductiv şi deductiv; 

✓ utilizarea unor mijloace şi materiale didactice adecvate procesului de înţelegere a 

cunoştinţelor transmise;  

✓ evaluarea eficienţei comunicării.  

 B. Sfera conceptului de comunicare educaţională este mult mai largă decât a celui 

de comunicare didactică. În susţinerea acestei afirmaţii aduc următoarele argumente:  

➢ educaţia se realizează nu numai într-un cadru instituţionalizat, ci şi acasă în familie, în 

cluburi, muzee, în diverse grupuri, etc.;  

➢ „educaţia presupune un ansamblu de influenţe, de acţiuni deliberate, explicite ori implicite, 

sistematice ori nesistematice, care într-un fel sau altul contribuie la formarea personalităţii unui 

individ” (Sălăvăstru, 2004, p. 191).  

 Caracteristicile fundamentale ale comunicării educaţionale se referă la următoarele 

aspecte:  

 - este o comunicare direcţionată/orientată  de anumite finalităţi ale procesului instructiv-

educativ, fiind concomitent centrată pe elev (din punct de vedere al posibilităţilor, nevoilor, 

dorinţelor acestuia);                 

- este o comunicare cu un public-ţintă clar definit, căruia îi este adresat direct mesajul 

educaţional, avându-se în vedere efectele acestuia(mesajului);  

- este un tip de comunicare ce dispune de un limbaj propriu, cunoscut drept limbaj 

pedagogic;  

- presupune interacţiunea activă a emiţătorului cu receptorul;  

- este o comunicare dinamică, tranzacţională; 

- presupune conceptul de „intervenţie educativă”, definită ca fiind „orice act uman prin 

intermediul căruia se realizează o anumită influenţă asupra unui individ, influenţă capabilă să 

determine o anumită reacţie a acestuia, o anumită modificare a personalităţii sale. Aceste 

modificări pot afecta toatedimensiunile personalităţii: intelectivă, afectivă, atitudinală, 

comportamentală, acţională.” (Sălăvăstru, 1995, p. 40). 

 - reprezintă o relaţie asimetrică între actori, dată de statutul diferit al profesorului faţă 

de elev, dar şi de bagajul cognitiv şi experienţial.   

2. De ce comunicăm? 

  Procesul de comunicare este determinat de anumite motivaţii, care reprezintă 

mobilurile, motivele pentru care s-a adoptat un comportament sau altul.  

 Nevoia de comunicare este determinată de un spectru larg de motivaţii. Ea poate lua 

diferite forme: 

a. nevoi fizice/biologice – aceste motivaţii au ca origine, pe lângă întrebuinţarea biologică, 

fundamentală, şi pe aceea de sănătate corporală şi a minţii. Absenţa unei comunicări 

satisfăcătoare duce la pericole ce ameninţă viaţa însăşi.  

b. nevoia de identitate – facilitează însăşi dorinţa şi voinţa de supravieţuire şi afirmare. 

Comunicarea este aceea care ne demonstrează că suntem ceea ce suntem.  

c. nevoi sociale, de interrelaţionare – în care intră:  

 - nevoia de includere/cuprindere, ca parte într-un anume sistem relaţional; uneori, 

alianţe informaţionale (după exemplul elevilor şi studenţilor care studiază împreună) sau relaţii 

formale (comunitate religioasă, colectiv de lucru, căsătorie etc.). 
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 - dorinţa de autoritate, de a avea o anumită influenţă asupra altora;  

 - nevoia de afecţiune – adesea subscrisă nevoii de respect – prin care se demonstrează că fiecare 

doreşte să conteze, să reprezinte ceva pentru celălalt. 

     3. Pentru ce comunicăm? 

  Permanent oamenii comunică între ei, având anumite scopuri. De cele mai multe ori, 

comunicarea se face fără a conştientiza importanţa acţiunii şi fără a o analiza.  

  Scopul şi mijloacele comunicării sunt exploatate nativ, sunt rezultatul unor experienţe 

şi doar uneori necesită programări speciale.  

   Cei mai mulţi analişti consideră că omul comunică pentru:  

 - a informa (despre ceva sau cineva, despre propriile nevoi etc.).  

 - a convinge – convingerile noastre ne motivează faptele, atitudinile și deciziile. 

 - a impresiona – când argumentele logice nu ajung sau nu se suprapun peste modul de gândire 

a interlocutorului, aducem argumente sentimentale, povestim ceva care să-l impresioneze, facem 

apel la întâmplări care l-au marcat sau la situaţiile în care, deşi era logic ce a făcut sau ce a zis, 

ceva anume s-a întâmplat, în ciuda faptului că iniţial altele păreau a fi rezultatele şi, dacă este 

nevoie, plângem, râdem, cântăm, dansăm etc, facem totul pentru a-i stârni interesul.  

- a provoca o reacţie, a provoca o acţiune – vorbim, convingem, tocmai pentru a stârni 

reacţie din partea interlocutorului. Îl ajutăm să facă ceva, să se simtă motivat în acţiune, să se 

simtă în putere şi după plecarea noastră. - a amuza – simţim nevoia să ne amuzăm şi să 

amuzăm şi pe alţii. Glumele, umorul, jocul în general presupun de fiecare dată o recentrare 

sau o schimbare de plan faţă de mesajele obişnuite. Depinde de gradul de educaţie şi de 

civilizaţie felul în care comunicăm amuzamentul nostru sau vrem să trezim o stare de 

amuzament semenilor noştri. 

- a ne face înţeleşi; 

- a ne exprima puncte de vedere – să spunem ce credem şi ce simţim noi,  

să vorbim, să privim realitatea prin ochii noştri, prin mintea şi inima noastră. Capacitatea de a 

exprima o părere personală, un punct de vedere original în legătură cu o situaţie dată este semnul 

adevăratei personalităţi. 

- a obţine o schimbare de comportament sau de atitudine 

  Pornirile native spre dezordine şi neascultare societatea le opune comunicarea cu scopuri 

benefice, transformatoare. Ceea ce urmăresc educatorii (părinţii, profesori, învăţători) este ca 

beneficiarii comunicării să devină oameni stăpâni pe voinţa lor, iar atunci când rămân singuri să 

se comporte ca nişte fiinţe formate, cu un caracter integru. Este important de ştiut, însă, că binele 

trebuie oferit cu profesionalism, atunci când este nevoie de el. 

- a fi acceptaţi – suntem neacceptaţi, de obicei, fiindcă nu reuşim să ne facem cunoscuţi, nu 

am trimis mesajele corespunzătoare sau mesajele nu au fost recepţionate corect. Comunicarea 

are tocmai scopul de a ne pune în legătură unii cu alţii, de a ne cunoaşte şi de a ne face 

cunoscuţi. În caz contrar, apar sentimente de frustrare, care pot genera acţiuni sau 

comportamente deviante. 

- a nu tăcea – uneori şi tăcerea este un mijloc de comunicare. 

- a ne refula – vorbim pentru că nimeni nu ascultă. Vorbim ca să ne descărcăm. 

Școala este ca un teatru, în care actorii educației sunt profesorii care stau la catedră și susțin 

o lecție ( joacă rolul), iar elevii sunt publicul care ascultă și, pe de altă parte, sunt cei mai 

mari critici ai profesorilor. 

Bibliografie: 
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ASPECTE ŞI PROVOCĂRI ALE INVĂŢĂMÂNTULUI ONLINE 

Profesor Trifan Marcela-Nicoleta 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la 

distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică 

uzuală (față-în-față) nu se poate face online/la distanță, având astfel un impact negativ asupra 

învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de 

suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru 

elevii cu nevoi speciale de învățare.  

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, 

limite în relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra 

învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face 

virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale 

sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. 

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă 

situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. 

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin 

consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în 

contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și 

fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele de streaming, în 

general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, 

comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte 

din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea 

autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul 

că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un 

control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, 

consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează 

paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin 

chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru 

susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor 

sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau de trafic încărcat.  

Un element interesant reliefat de investigație este acela că profesorii apreciază 

monitorizarea învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog 

autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor 

evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală 

online. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare 

este semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă 

semnificativ mai mare pentru profesorii din învățământul primar. Sincopele în monitorizarea 

ritmului învățării la distanță pare să fie un impediment mai mult în învățământul secundar.  

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice 

semnalează, în ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și 

evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa 
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suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau 

atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la 

disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui 

computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea 

adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. Paradoxal, toate elementele mai sus amintite 

sunt la fel de relevante și importante pentru cadrele didactice. Putem sesiza o grupare a 

răspunsurilor profesorilor, pe de o parte avem identificate probleme de natură profesională, mai 

exact carențe sau chiar lipsa competențelor de utilizare a platformelor online, a competențelor 

de proiectare curriculară pentru mediul online, managementul ineficient al timpului dedicat 

pregătirii și realizării activităților didactice în mediul online. Aceste inabilități identificate de 

profesori își au corespondentul în gap-uri corelate în formarea inițială și, mai ales, continuă a 

cadrelor didactice. În fapt, cercetarea de față se dorește a fi și un punct de start pentru o posibilă 

și necesară reformare a formării cadrelor didactice. O altă grupare evidentă a răspunsurilor 

vizează aspectele de natură tehnică, reliefând astfel situația particulară a învățământului 

românesc. Lipsa dotărilor tehnice performante, complicațiile generate de necesitatea instalării, 

mentenanței, setării și managementului platformei, lipsa unor instrumente tehnologice necesare 

în managementul real al clasei, în obținerea feedbackului real sunt doar câteva elemente 

precizate de către profesorii chestionați. Din păcate nici cele mai sofisticate și mai performante 

platforme educaționale online  

nu sunt ideale, astfel încât să asigure condiții similare cu o clasă reală. Clasele virtuale nu vor 

putea niciodată înlocui clasa reală, pot cel mult completa. Pot fi complementare, niciodată 

alternative.Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai 

multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent: •aplicații simple/cunoscute deja, pentru 

comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook messenger etc.: 91% - medie de 

3,66 pe scala 1 - 4; •apeluri telefonice/SMS/canal de comunicare cu fiecare elev: 83% – medie 

de 3,34; Pe locurile următoare se situează: •utilizarea resurselor educaționale deschise și 

conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft 

educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc.: medie de 2,82; 

•platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.: 

2,6; •aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/videoconferințe precum 

Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype: 2,48. Așa cum am afirmat, „nematurizarea” unor 

competențe de utilizare în contexte didactice autentice a noilor tehnologii face dificilă alegerea 

și utilizarea unor platforme dedicate pentru activități didactice în mediul online. Mai mult, 

instrumentele software utilizate în mod curent pentru comunicarea sincronă cu elevii nu au fost 

proiectate în scopul realizării activităților didactice. În spațiul informatic, o aplicație software 

are, de obicei, o funcționalitate precisă, un public și o activitate – țintă căreia în servește drept 

suport și pentru care a și fost proiectată și optimizată. Activitatea didactică este o activitate 

complexă, cu forme de comunicare multimodale, cu feedback necesar și autoreglare în timp real. 

Chiar și cele mai sofisticate platforme aflate azi pe piața educațională sunt, din acest punct de 

vedere, încă la început. 

Analizând opiniile profesorilor referitoare la aspectele privind procesul didactic în 

condițiile derulării activităților didactice online pe perioada suspendării întâlnirilor față-în-față, 

remarcăm identificarea preponderentă a dezavantajelor, firească în contextul schimbării radicale 

a modului de lucru. Suspendarea activităților didactice față-în-față poate să afecteze în mod 

negativ procesul de învățare în general. Profesorii consideră că dedică mai mult timp decât în 

maniera tradițională și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul 

elevilor.Biblografie: 
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1. Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei, Petre Bodnariuc, Constantin 

Cucoş, Bucureşti, mai, 2020, Editura Universităţii din Bucureşti. 

 

 

STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

Profesor învățământ primar Trofin Ana-Maria 

Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău 

 

Modernizarea continuă a procesului instructiv-educativ, impune ca strategiile aplicate 

să fie cât mai riguros selectate și într-o formă accesibilă, inovatoare. Prin folosirea diversificată 

a metodelor, învățătorul urmărește eludarea monotoniei, plictisului, rutinei, deschizând în 

sufletul copilului dorința de învățare într-un mod eficient și creativ. 

Un copil își manifestă spiritul creativ atunci când se implică activ în procesul de formare 

ți învățare, adoptă o atitudine activă și interactivă; explorează mediul și găsește soluții personale; 

problematizează conținuturile și face descoperiri; elaborează produse intelectuale unice etc.  

Acest fenomen al creativității trebuie să-l urmărim și să-l dezvoltăm în permanență, fără 

a-l bloca. De aceea, în vederea împlinirii celor afirmate au apărut metode noi care să stimuleze 

spiritul creativ și asocierea de noi idei, putând fi aplicate cu precădere și la vârsta preșcolară. 

Una dintre metodele pe care le putem aplica la grupă este cubul. 

,,Cubul” - este o metodă folosită în condițiile în caredorim să aflăm cât mai multe 

informații în legătură cu o temă. În prealabil se realizează două aspecte: 

•  copiii ,,studiază” tema respectivă; 

•  învățătorul realizează un cub pe fețele căruia desenează câte un aspect din tema 

propusă cerându-le: să scrie, să compare, să analizeze, să asocieze, să aplice, să argumenteze. 

Realizarea fiecărei sarcini desenată pe o față a cubului vizează următoarele: 

•  Descrie    - Ce este?, Cum arată? 

• Compară    - Cu cine se aseamănă?, Prin ce diferă? 

• Asociază    - La ce te face să te gândești? 

• Analizează    - Ce conține și din ce este făcut? 

• Aplică    - Ce poți face cu el?, Cum poate fi folosit? 

• Argumentează pro sau contra  - E bun sau rău?, De ce? 

Metoda cubului poate fi folosită la orice grupă de vârstă. Putem folosi metoda cubului 

la frupa mică, dar ținând seama de particularitățile lor de vârstă și individuale, utilizând 

semnificația culorilor în loc de cea a cifrelor. O altă metodă interactivă utilizată în învățământul 

preșcolar și aplicată în activitatea noastră instructiv-educativă, poate fi considerată și metoda 

,,exploziei stelare”. 

Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativității, o modalitate de relaxare a 

copiilor și se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme și noi 

descoperiri. Situațiile de învățare rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltă copiilor 

gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică și înțeleg că atunci când analizează 

un personaj, comportamentul unui copil, o faptă, o idee, un evenimente ei critică 

comportamentul, ideea, fapta, nu critică personajul din poveste sau copilul, adultul. Metodele 

învață copiii că un comportament întâlnit în viața de zi cu zi poate fi criticat pentru a învăța cum 

să-l evităm. Ei aduc argumente, găsesc soluții, dau sfaturi din care cu toții învață. Este însă 

importantă alegerea momentului din activitate, dintr-o zi, personajul-copil și fapta lui deoarece 

ele reprezintă punctul cheie în reușita aplicării metodei și nu trebuie să afecteze copilul. După 

fiecare metodă aplicată se pot obține performanțe pe care copiii le percep și devin responsabili 
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în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înțeleg și observă că implicarea lor este diferită, 

dar încurajați își vor cultiva dorința de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul 

înțelege prin exercițiu să nu-și marginalizeze partenerii, să aibă răbdare cu ei, exersându-și 

toleranța reciprocă.  

Metode și procedee utilizate în predare integrată 

Investigația este o activitate complexă prin care elevul îndeplinește o sarcină pentru 

rezolvarea căreia el utilizează o gamă largă de cunoștințe și activități. Se poate desfășura 

individual, în perechi sau în grup. Metoda se aplică la științe ale naturii, istorie, geografie. 

Evaluarea investigației se face global, evidențiindu-se aspecte ca: rezolvarea sarcinii integral 

sau parțial; corectitudinea înregistrării datelor; produsele rezultate.  

Metoda proiectelor  

Teoriile privind învățarea sau dezvoltarea copilului la vârstele timpurii promovează 

conceptul de profesor cu rol de ghid. În acest context, metoda proiectelor stimulează dar, în 

același timp satisface curiozitatea firească a copiilor, implicându-i în propriul proces de 

dezvoltare, în care învățătorul nu este decât un ghid atent, o persoană – resursă care sprijină 

respectarea rutei individuale a învățării copilului și a ritmului propriu al acestuia.  

Metoda proiectelor este o strategie de învățare și evaluare a cărei caracteristică se 

concentrează pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea și găsirea răspunsurilor legate de tema 

propusă. Această metodă a fost inițiată John Dewey, care, la sfârșitul secolului al  

XIX-lea, bazându-se pe teoria interesului, a elaborat o programă fundamentată pe necesitățile și 

posibilitățile copilului.  

Proiectul are un conținut transdisciplinar deoarece:  

• Se ating competențele specifice ale mai multor arii curriculare și oferă 

posibilitatea de a se exprima pe ei înșiși, de a se manifesta în domeniile în care 

capacitățile lor sunt cele mai evidente. 

• Elevul este situat în miezul acțiunii, rezervându-i un rol activ, principal (să 

imagineze, să investigheze, să creeze, să ia decizii, să-și asume responsabilități 

și implicit, pe măsură ce câștigă experiență, să devină mai stăpân pe puterile lui 

și mai încrezător în forțele proprii).  

• Copiii sunt parteneri în luarea deciziilor referitoare la tot ce se desfășoară în 

cadrul proiectului (începând de la stabilirea a ceea ce vor să afle prin intermediul 

proiectului, titlul, loc de desfășurare, grupe în care să lucreze, până la stabilirea 

modului de evaluare).  

• Funcționalitatea atribuită proiectului a fost necesară pentru a crea copiilor o 

motivație mai puternică și a-i implica afectiv, cunoscută fiind puterea acestei 

componente psihice în procesul învățării. 

Realitatea practicii profesionale ne învață că proiectul nu se poate aplica nici permanent, 

nici pretutindeni, dar că utilizarea lui dă frumusețe și viață învățării școlare.  

Bibliografie: 

1. Cristea, S. Teorii ale învățării. Modele de instruire, București, Editura Didactică și pedagogică, 

2005; 

2. Cucoș, C. Pedagogie,Iași, Editura Polirom, 2002;  

3. Pânișoară, I.O., Metode moderne de interacțiune educațională, Iași Editura Polirom, 2001. 
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GÂNDURI ȘI IDEI ASUPRA ÎNVĂȚĂRII LA DISTANȚĂ 

Profesor învățământ primar Tufă Nadia 

Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești 

 

I. La finalul anului școlar anterior, am avut momente de reflecție asupra predării online, 

fiind o etapă diferită în evoluția mea profesională. Patru aspecte am avut în vedere:  

-trei lucruri pe care le-am învățat în perioada școlii de acasă: utilizarea tehnologiei în vederea 

conectării la distanță, sistematizarea conținutului învățării în vederea atingerii scopului- 

esențializare chiar, alternarea tipurilor de activități- individuală și frontală; 

-ce a funcționat cu elevii: relaționarea și conectarea cu elevii, studiul pe baza manualului digital, 

formarea de deprinderi de activitate independentă, atmosfera destinsă, permisivă accentuat 

învățării prin joc- percepția copiilor a fost aceea a lecției-joc în totalitatea ei, implicarea în 

utilizarea tehnologiei ca metodă de relaționare și între elevi- preluarea modelului propus de 

mine, elevii activi la școală au manifestat aceeași atitudine, chiar unii dintre cei mai puțin activi 

la școală au devenit mai implicați; implicarea părinților în activitate activ- suport tehnic sau 

pasiv- ascultarea și observarea gradului de implicare a copilului; implicarea și a fraților/surorilor 

elevilor, în anumite secvențe; relația familie-școală a primit un plus de eficiență; 

- ce n-a funcționat: stimularea implicării unor elevi - puțini ca număr - timizi, comozi sau 

dezinteresați/cu părinți dezinteresați, Încadrarea în timp; revenirea asupra unor aspecte neclare, 

căci nu am avut acoperirea vizuală a tuturor elevilor, mi-a  lipsit imaginea de ansamblu a clasei; 

atingerile- lotusul final al fiecărei zile, lucrul în perechi sau pe grupe; legătura cu anumite colege 

- ce o să îmbunătățesc în perioada următoare: dozarea timpului și metodele de lucru ce se 

pretează învățării la distanță- sunt în căutare de sugestii, mai ales în predarea matematicii. 

II. Exemplu de activitate de învățare - limba și literatura română, clasa a IV-a; 

competența specifică principală vizată: receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de 

comunicare 

1. Vizionarea filmului Amintiri din copilărie, ecranizare după cartea cu același titlu, scrisă 

de Ion Creangă, cu precizarea scopului: recunoașterea, numirea personajelor, a faptelor sale și a 

emoțiilor asociate (parțial https://www.youtube.com/watch?v=5CS3AF0fzK4). 

2. Discuții pe zoom, identificarea personajelor, repartizarea unui personaj fiecărei grupe 

de lucru (breakrooms, opțiune pe zoom - timp de 5 minute). Completarea unui tabel privind 

personaj, fapta sa, trăirea/emoția sa, cuprinzând ideile elevilor, dar și pe baza imaginilor sugerate 

demanual 

(https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IVa/Limba%20si%20literatura%20romana/In

tuitext/Partea%20II/ ) 

3. Copiii își exprimă părerea despre copilărie, farmecul acesteia, pornind de la copilăria 

lui Nică și a lor, căutând puncte comune https://padlet.com/nadia_tufa/wz95iwi0q8bkj6v1  

Fiecare elev scrie pe padlet, se citesc, se alege o idee, de comun acord, se notează în caiet și pe 

desktop (share screen, pe zoom). 

4. Vizionăm parțial filmul https://youtu.be/VzwG4-GU_hI (părți de propoziție).Formulăm 

propoziții simple, despre copil- copilăria actuală și despre Nică- copilăria din trecut. Identificăm 

părțile de propoziție principale și secundare, pe baza întrebărilor, apoi subliniem corespunzător. 

5. Joc de verificare: https://answergarden.ch/1225699 

Elevii scriu câte o propoziție simplă. 

Se urmărește ca fiecare elev să își exprime punctul de vedere, activitatea să fie interactivă, iar 

elevii care răspund corect să fie apreciați printr-un emoticon/aplauze. 

Scrierea temei poate fi realizată în spațiul virtual al fiecărui elev, de pa platforma școlii, sau 

folosind un alt canal de comunicare virtuală. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CS3AF0fzK4
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IVa/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20II/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IVa/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20II/
https://padlet.com/nadia_tufa/wz95iwi0q8bkj6v1
https://answergarden.ch/1225699
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La finalul activității elevii pot completa un mentimeter, scriind un cuvânt referitor la starea pe 

care o au (https://www.mentimeter.com). 

III. Ce ai lua/duce din școala online în școala normală? - gândurile și ideile elevilor clasei  

➢ transmiterea temelor, orele distractive și urările de dimineață. 

➢ Din școala online aș lua flexibilitatea programului. 

➢ Eu aș duce din școala online, către școala normală, materialele pe care le-am lucrat 

împreună virtual, pentru a le da idei celorlalți copii. 

➢ Eu aș duce din școala online în școala normală minim 2 ore de informatică pe 

săptămână (să știe toți noțiunile de bază ale unui calculator/laptop). 

➢ Vizualizarea temelor de către doamna învăţătoare înainte de a le prezenta, acordarea 

unui timp limită pentru fiecare sarcină de lucru şi încadrarea în acest timp. 

➢ Mi-ar plăcea ca și în școala normală să lucrăm pe calculator. 

➢ Eu aș duce în școala normală copiii care răspund în școala online pentru că sunt elevi 

care răspund mai mult în școala online decât în cea normală. 

➢ Din școală online aș duce în școala normală doar activitățile distractive. Prefer lecțiile 

din școală normală. 

➢ Eu aș lua patul și l-aș duce la școală normală. 

➢ În școala normală aș vrea sa învăț să folosesc și alte aplicați online. 

➢ diversitatea informatiilor. 

➢ Eu din școala online aș duce îmbrăcămintea mai lejeră. 

➢ În școala onnline sunt condiții mult mai grele de învățare, dar dumneavoastră v-ați 

străduit să le faceți normale. 

➢ În școala normală aș duce calculatorul cu temele trimise online; tehnologia cu care 

facem școala online; modul de predare a temelor;  modul de testare. 

IV. Poezie colectivă - întâlnirea de dimineață a rămas constantă în evoluția noastră, s-a 

menținut și în perioada online (momente de organizare, de mobilizare, de negociere, de 

planificare, de înviorare, de a ne privi și de a ne zâmbi). Așezarea în cerc permite fiecăruia să îi 

vadă pe toți cei din jur, să îi salute și să fie salutat, să se simtă acceptat și integrat. 

Bună dimineața! - saluturile online 

Bună dimineața și o rimă să vă facă viața! (TR) 

Bună dimineața și școala să-ți lumineze viața! (AP) 

Bună dimineața și lumina să vă învioreze fața! (AMM) 

Bună dimineața și soarele să vă lumineze fața! (MTP/OIJ) 

Bună dimineața și un text să ne înveselească viața! (ȘH) 

Bună dimineața și un text să spargă gheața! (TN) 

Bună dimineața și româna să vă înveselească viața! (GLH) 

Bună dimineața și bucuria să vă schimbe viața! (AM) 

Bună dimineața și soarele să-ți lumineze fața! (MM) 

Bună dimineața! Ce frumoasă este viața, când ne vedem dimineața! (CC) 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

Profesor învățământ primar Țintaru Anișoara 

Colegiul Național ,,Ferdinand I” Bacău 

 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea 

digitală le-a pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în 

timp ce mediul învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă 

neapărat că este mai puțin eficient. 

Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe 

altele, ce ar trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care 

mulți profesori și părinți se gândesc în aceste zile. Nu există un răspuns ușor. Există avantaje și 

dezavantaje clare ale utilizării noilor media la clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca 

niciodată, deoarece programele de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii 

experimentează noi metode de predare. Tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, 

să reorganizezi sala de clasă și să implici mai bine elevii.  

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile 

de bază ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. 

A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De 

exemplu, volumele de enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai 

învechite, deoarece aceste cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri.             

Copiii din învățământul primar învață cum să folosească noile media mai rapid și mai bine decât 

părinții lor. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale 

în demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe 

elevi foarte bine în cadrul orei. Astfel, pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia 

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

discuții online. Unul dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că 

majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de 

informații. 

Avantaje ale învățării online: 

Oferă o alternativă la clasele tradiționale. 

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

automotivația și autodisciplina. 

• Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea 

prin sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la 

implicarea tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

• Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la 

aplicații și manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot 

transforma sala de clasă. Unii profesori se orientează spre „gamificarea” clasei, utilizarea 

scenariilor competitive și distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de clasă mai 

distractivă și mai antrenantă. 

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

performanței elevilor. 

• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de 

învățare. 

• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot 

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 
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Dezvantaje ale învățării online: 

 Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față 

în față reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce 

educația în clasă vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta 

elevii să-și construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 

 Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața 

profesorilor și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le 

cunoască, astfel a crescut și volumul lor de muncă. 

 Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate sa fie discutabilă. 

 Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare 

online. 

 Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 

 Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 

 Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea 

practică. 

Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele 

mai multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă 

este important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că 

avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna 

relația profesor-elev, pentru că acolo are loc educația. 

Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide 

uși către noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio 

tehnologie din clasă nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 

 

 

ROLUL POVEȘTILOR ÎN EDUCAREA COMPORTAMENTELOR COPIILOR 

Profesor învățământ primar Ungureanu Laura 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 

 

 În literatura română și universală, în literatura pentru copii întâlnim o multitudine de 

povești. Noi, educatorii, le utilizăm în procesul instructiv-educativ și urmărim ca elevii să 

desprindă mesajele, învățăturile pe care le transmit.  

Povestirea sau naraţiunea este opera literară în care sunt prezentate întâmplări (fapte) într-o 

anumită ordine. Succesiunea sau curgerea logică a naraţiunii porneşte de la: povestitor (narator), 

este continuată de  personaje (participanţii la acţiune), de întâmplările desfășurate  într-o anumită 

ordine, rezultând întregul, ceea ce determină ca mesajul să fie transmis şi repetat de grupul ţintă.  

Povestea nu face altceva decât transmite pe baza celor relatate, o experienţă de viaţă, 

o situaţie problemă, o stare de fapt, toate concurând la găsirea unei soluţii implicând de cele 

mai multe ori, autorul cu întreaga sa personalitate.  

Fascinanta lume a poveștilor dezvoltă creativitatea copiilor, personajele devin eroi de 

urmat, modele pentru micii cititori. De aceea, unele povești pot primi conotații terapeutice și 

devin astfel mijloace de a ne adresa copilului fie pentru a transmite anumite modele 

comportamentale si valori morale, fie pentru a înlătura anumite comportamente indezirabile. 

Povestea teraputică nu îl critică, etichetează, somează pe copil spre schimbare, evitând astfel 

„surditatea psihică”, ci favorizează identificarea copilului cu anumite personaje și implicit 

transpunerea soluției din poveste și în situația sa. Povestea este un altfel de limbaj. Trebuie să 

avem încredere în puterea poveștilor și în puterea copiilor de a le utiliza mesajele. 
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Uneori, tâlcul poveștilor terapeutice poate fi foarte util în lucrul cu copiii, mai ales că ei 

sunt mai apropiați ca vârstă de momentul și perioada poveștilor. 

La sfârșitul lecturii, al analizei acesteia, cred că e bine să lăsăm copiilor un timp de reflecție, 

apoi posibilitatea să adreseze întrebări care să nu rămână fără răspuns. Este important ca adultul 

să nu recurgă la formulari de genul: „Vezi, și tu ești ca băiețelul din poveste. Ai văzut ce a pățit? 

Vrei să pățești și tu la fel? Sau ai de gând să te îndrepți?” Astfel de comentarii nu fac altceva 

decât să-l supere pe copil și să-i anuleze orice șansă și dorință de a-și îndrepta comportamentul.  

 În orice colectiv de elevi există o diversitate de comportamente. Unele dintre ele sunt 

indezirabile și trebuie corectate.  

Am observat în clasă copii care provin din familii cu situație materială foarte bună care nu 

prețuiesc obiectele (rechizite, haine, telefoane scumpe) pe care le au. Le strică, le murdăresc, le 

aruncă, fără nici cea mai mică urmă de remușcare. Ba mai aud și remarci precum: „Mai sunt la 

magazin! Și încă unele mai frumoase/moderne!” sau: „M-am plictisit de ele, îmi cumpără mama 

altele!”.  

 Le-am explicat că părinții lucrează din greu pentru a le oferi lor aceste lucruri, că alți 

copii merituoși au multe lipsuri și ar fi bine dacă ar arăta respect față de muncă, de părinți! Dar, 

cum nimic nu e ușor, nici ei nu au reconsiderat situația imediat. 

 Într-o zi am recitit povestea „Cel mai bun prieten”de Victor Sivetidis și am decis să o 

citesc și elevilor mei.(Am considerat că, prin puterea exemplului ce-l transmite, poate fi o 

poveste terapeutică.) După lectura textului am adresat copiilor un set de întrebări și câteva 

exerciții.   

1. De ce a început să plângă băiatul? 

2. Ce jucărie şi-a dorit copilul? 

3. Ce a făcut copilul cu sfârleaza? 

4. Ce a cerut băiatul de la tatăl său după câteva zile? 

5. Ce a primit în dar băiatul? 

6. De ce nu s-a plictisit copilul de joaca cu plastilina? 

7. Enumeraţi cinci obiecte pe care le îndrăgiţi mult şi de care nu vă plictisiţi. 

8. Găsiţi trei proverbe despre muncă. 

9. Scrieţi o compunere despre jucăria preferată sau despre cel mai bun prieten al tău.  

M-aș fi bucurat foarte mult dacă elevii vizați de mine ar fi răspuns că ar dona obiectele 

de care nu mai au nevoie unor copii nevoiași, dacă ar fi enumerat câteva obiecte nu prea scumpe, 

dar utile, ca fiind preferatele lor. Dacă ar dori să-și schimbe atitudinea de a disprețui lucrurile, 

de a minimiza importanța muncii, ar descrie o jucărie mai ieftină, dar educativă. Dacă nu se 

întâmplă așa și copilul descrie o tabletă foarte scumpă, un telefon mobil de ultimă generație, un 

prieten care aceleași pretenții ca ale lui, înseamnă că acel copil desconsideră puterea modelului 

și persistă în atitudinea sa mofturoasă. 

Indiferent de rezultatele primei încercări, în altă zi, ca din întâmplare, dar cu același 

scop, citesc elevilor o altă poveste - una concepută de mine – „Dennis la raionul de jucării”.  

Dennis este unicul copil al familiei Ştefănescu. Este un băiat de opt ani, jucăuş dar 

ascultător, silitor la şcoală, curios şi îndrăzneţ, descurcăreţ. Este mândria părinţilor, iubirea lor 

cea mare. Îi satisfac cele mai multe dorinţe.  

 Când familia merge la cumpărături la hipermarket-uri, Dennis este lăsat singur la 

raionul de jucării, în timp ce părinţii trec pe la toate raioanele de unde achiziţionează cele 

necesare.  

 Dennis ştie că are timp destul să privească pe îndelete toate jucăriile, să le analizeze, 

să le încerce pe unele dintre ele. Mai ştie că la sfârşit va pleca cu o jucărie, una aleasă de el, pe 

care şi-o doreşte. Totuşi are o înţelegere prealabilă cu părinţii: jucăria aleasă să nu fie prea 
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scumpă, să nu facă multă gălăgie deoarece ar deranja vecinii (locuiesc la bloc), să fie atent la 

consumul de energie electrică, să fie uşor de întreţinut şi să nu se plictisească repede de ea.  

 Astăzi Dennis a ieşit la cumpărături. Ca de fiecare dată el rămâne la jucării. Prima 

dată ochii îi sar pe o mitralieră mare şi frumoasă. O încearcă. Este minunată, dar face destul 

zgomot. Apoi vede un play-station care se adaptează la televizor. Are jocuri noi, frumoase. Dar 

va consuma mult curent electric pentru a funcţiona. Pe alt raft găseşte o cutie mare, colorată. 

«Ce-o fi înăuntru?» se întreabă Dennis. O coboară, priveşte eticheta, o citeşte pe îndelete. 

Constată că este LEGO, dar pe etichetă sunt multe obiecte prezentate. Cu multă muncă şi 

strădanie ar putea şi el să asambleze astfel de jucării ! gândeşte băiatul. Nu ştie ce să aleagă.  

 Lângă ultimul raft stă o bicicletă albastră, cu oglinzi, cu frâne, cu tot ce-i trebuie. 

Copilul nu a avut până acum o bicicletă. N-ar fi rău să poată ieşi şi el cu bicicleta la plimbare, 

cum face Alex, vecinul lui de 10 ani. Într-un coş imens băiatul vede multe mingi. Ar cumpăra 

una de fotbal, dar cu cine s-ar juca? Tata este foarte ocupat. 

 Când coşul se umple, părinţii se duc la raionul de jucării să-l ia pe Dennis acasă. 

Dar... surpriză! Copilul nu se hotărâse încă ce să cumpere.  

 Sarcină: Acum că ştii toate acestea, ajută-l pe Dennis să ia o decizie înţeleaptă! 

  Elevii vor completa o fișă în care vor arăta care sunt primele lor două dorințe și vor 

justifica alegerea făcută. 

 Analizând răspunsurile copiilor voi insista mai mult asupra celor elaborate de elevii 

vizați de mine (fără ca ei să știe). Dacă alegerile lor s-ar opri asupra jocului cu piese LEGO sau 

al mingii aș considera că-și vor putea schimba comportamentul prin educație, prin exercițiu. 

Dacă alegerile lor vor fi dintre cele mai scumpe înseamnă că „terapia” ar putea dura mai mult 

timp. 

 Mă gândesc că poveștile pot fi considerate „terapeutice” doar în măsura în care ele 

răspund unei situații  similare cu viața copiilor. Altfel, ele rămân la nivelul de simple lecturi sau 

cel mult povești cu morală/cu pilde pe care ar trebui să le avem despre viață. 

Cred atât în povești gata scrise cât și în poveștile inventate special pentru anumiți copii, 

pentru anumite situații, anumite comportamente ce trebuie îndreptate. Ele pot avea o forță 

metaforică foarte mare și implicit un impact puternic asupra cuiva doar în măsura în care 

persoana respectivă reacționează la asta, contribuie și rezonează cu „poveștile”.   

Copiii sunt mai ușor de educat cu ajutorul poveștilor deoarece ei le îndrăgesc, se 

identifică cu anumite personaje și încearcă să le urmeze comportamentele. Noi, educatorii, 

trebuie doar să-i purtăm pe copii, cu inteligență, printre poveștile copilăriei, alegând pe cele cu 

caracter terapeutic, specific situațiilor care se ivesc, comportamentelor ce trebuie corectate. 

Bibliografie: 

1. Arlati, Veronica – Emoții în povești, Ed Lizuka Educativ, 2018; 

2. Sivetidis, Victor – „Povești și jocuri amuzante”, Ed.Ion Creangă, 1973; 

3. Tohănean, Cristina și Țigănaș, Mirela – Povești terapeutice pentru copii mici și mari, Ed. 

Libris. 
 

 

CREATIVITATEA CA MOD DE EXPRIMARE A  ELEVILOR 

                                                                                           Profesor învățământ primar Ursu Rodica 

                                                                Școala Gimnazială ,,Constantin Platon” Bacău 

 

Societatea și timpurile  în care trăim pun din ce în ce mai des accent pe importanța de a 

fi creativ. De ce? Pentru că viitorul nu pare să mai reprezinte doar o fabrică în care ideile sunt 

produse pe bandă rulantă, uniformizate și de duzină. Se conturează o nouă lume, în care 
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elementul surpriză și ingredientul lipsă din fiecare ecuație constă în aportul unic al fiecăruia 

dintre noi 

Autenticitate? Curaj? Curiozitate? Încredere? Descoperire? Joc? Joacă? Experiment? 

Exprimare? 

Cum am putea defini oare creativitatea? 

Creativitatea presupune o exprimare autentică a ceea ce simt, gândesc și sunt copiii. 

Modul în care ei propun rezolvări sau interpretări în fața unei provocări (de natură artistică sau 

în cadrul activităților de educație non-formală) este o radiografie a potențialului lor creativ. 

Credem că această „sămânță” creativă este plantată în fiecare suflet de copil, dar dezvoltarea ei 

depinde puternic de mediu, familie, modele și lecții pe care cei mici le primesc și care ajung, 

voluntar sau involuntar, să le modeleze percepția asupra lumii.  

Așadar, cum putem păstra creativitatea copiilor în cadrul actualului sistem de 

învățământ? Este o întrebare provocatoare la care raspunul ar putea fi una dintre următoarele 

variante: 

▪ oferirea unui grad de libertate în gândire prin dezvoltarea gândirii critice; 

▪ oferirea unui mediu nonformal și propice creativității prin joacă; 

▪ oferirea unui context în care nu există greșeli, ci doar experimente, sub formă de pași 

parcurși către cunoaștere. 

Creativitatea constituind așadar una dintre cele mai importante valori umane, sociale, 

educaţionale, rolul creativităţii în procesul culturii și civilizaţiei este enorm iar în școala 

contemporană este prezentă o vie preocupare pentru educarea creativităţii.                  

Încă din cele mai vechi timpuri creativitatea a fost considerată un har divin, har pe care 

îl aveau puţini oameni. Concepţia conform căreia talentele și geniile sunt înnăscute a fost 

depășită. Acestea sunt rezultatul interacţiunii dintre influenţa mediului și a eredităţii, dintre 

învăţare, maturizare și dezvoltare. Creativitatea nu trebuie văzută ca un proces necesar doar la 

vârsta adultă sau școlară. 

Necesitatea stimulării creativității trebuie conștientizată încă din faza preșcolară, aceasta 

asigurând premisele accederii cu success la treptele superioare din viață. Dascălii  trebuie să 

încerce să se adapteze la ideile copiilor fără a încerca să structureze ideile acestora dacă acestea 

nu se potrivesc cu cele ale adulților. Prin învăţarea creativă nu se urmărește neapărat a se face 

din fiecare copil un geniu, dar putem și trebuie să reușim, ca dascăli, să facem din fiecare copil 

un participant activ – independent sau în grup – la „redescoperirea” adevărurilor despre lucruri 

și fenomene, atunci când i se indică direcţiile de cercetare sau i se dau notele definitorii, să-și 

pună întrebări similare cu cele pe care și le pune cercetătorul știinţific cum ar fi: „cine”, „ce”, 

„unde”, „prin ce mijloace”, „în ce scop”, „cum”, „când”, deoarece ele întreţin interesul pentru 

cunoaștere și corespund spiritului de curiozitate al copilului. 

Noul curriculum presupune câteva mutaţii semnificative, printre care trecerea de la 

învăţarea centrată pe acumularea de informaţii la structurarea de capacităţi şi competenţă. 

Reforma prin noul curriculum înseamnă creativitate, ceea ce presupune schimbarea ta ca dascăl, 

găsirea noului pentru fiecare activitate. 

Soluţia o reprezintă o intensă activitate creatoare.În noul curriculum copilul devine 

centrul acţiunii educative, iar cadrul didactic îndrumător, organizator, dirijor în acţiunea de 

însuşire a cunoştinţelor. 

În elaborarea noii programe s-a ţinut cont de tendinţele actuale în pedagogie (deschidere 

către abordarea metodei proiectelor, a activităţilor integrate, a metodelor interactive de grup 

etc.), de o serie de aspecte pozitive: nivelul de maturizare actual al copiilor din grădiniţe și școli 

şi de tendinţele şi evoluţiile în domeniul informaţiilor şi al tehnologiei moderne. 
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Este nevoie de creativitate pentru a se putea desăvârşi, realiza şi actualiza, pentru a putea 

contribui activ la modelarea lumii. Creativitatea se caracterizează prin noutate, originalitate, 

valoare, armonie, relevanţă. Creativitatea înseamnă îndrăzneală, tot ceea ce este nou este incert 

şi neconformist. Pentru a se putea avânta în necunoscut, copilul trebuie să dispună de acea 

libertate interioară, de acel sentiment de siguranţă, provenite din lumea sa înconjurătoare 

 Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact 

continuu cu lumea sa interioară şi cu lumea sa exterioară. Curiozitatea şi setea de cunoaştere ne 

face receptivi faţă de lumea exterioară. Libertatea interioară face posibilă folosirea cunoştinţelor 

acumulate de către lumea trăirilor noastre subiective.                     

Procesul de învăţământ are astfel ca obiectiv prioritar educarea creativităţii, având în 

vedere că premisele comportamentului creativ, deprinderile creative, precum şi stilul de muncă 

creativ se formează în şcoală, de la vârste mici, sub influenţa factorilor educativi. La copiii mici 

procesul creativ este o unitate dinamică ce se caracterizează mai degrabă prin spontaneitate şi 

intuiţie decât printr-o serie de tehnici logice şi rezolvarea problemelor. Dinamica dezvoltării 

potenţialului creativ la copiii mici este marcată în prima copilărie de o fantezie necontrolată, 

care compensează slăbiciunea componenţei raţionale. Spontaneitatea este acum factor activ în 

comportamentul copilului înainte ca memoria şi inteligenţa să dezvolte la el noi metode de 

orientare.       

În procesul educaţiei, vine un moment când inteligenţa şi memoria progresează, în timp 

ce spontaneitatea devine treptat supusă. Se dezvoltă operaţiile mintale şi capacitatea logică, 

copilul înţelege mai bine realitatea obiectivă şi atunci naivitatea fanteziei înregistrează o scădere 

bruscă. În urma acumulărilor cantitative şi calitative în planul operaţiilor mintale şi al dezvoltării 

gândirii logice se înregistrează o nouă creştere a potenţialului creativ al elevilor caracterizat prin: 

dezvoltarea spiritului de observaţie şi în mod progresiv a celor mai complexe capacităţi 

aptitudinale ale gândirii şi imaginaţiei creatoare; dezvoltarea atitudinilor de ordin caracterial – 

curiozitatea, interesul pentru nou, pentru „altceva”, just orientate, îl vor ajuta pe elevul mic, 

reevaluarea, restructurarea experienţei, bagajului de informaţii ce îl posedă, îl vor face capabil 

de acţiuni creatoare.  

Dată fiind recunoaşterea necesităţii ca şcoala să acţioneze în sensul cultivării şi 

dezvoltării potenţialului creativ al elevilor, s-a ajuns la concluzia că, fără să se opună învăţării 

şcolare clasice, ea trebuie să promoveze un nou mod de învăţare, învăţarea creativă, adică cea 

care pune accent pe învăţarea prin cercetare – descoperire, pe învăţarea prin efort propriu – 

independent sau dirijat. 

Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un 

tip creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens.Instruirea 

interactivă şi creativă redimensionând rolurile şi ipostazele cadrului didactic.  

A avea creativitate pedagogică înseamnă a deține una dintre aptitudinile esențiale ale 

personalităţii didactice. Pedagogul are rolul de a stimula efortul copilului, tendinţa acestuia de 

fi original, inventiv, creativ. Atitudinea profesorului are un rol major în crearea unei atmosfere 

prielnice stimulării şi dezvoltării învăţării interactiv-creative. 

Profesorul creativ dă libertate elevilor să-şi spună părerea promovând o atitudine 

deschisă, respectă opiniile celorlalţi, le întăteşte convingerea că pot emite judecăți valoroase, îi 

antrenează în procesul de evaluare, le comunică criteriile de evaluare şi le oferă timp suficient 

exersării. Pentru a stimula creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie creativ, să 

manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. 

Profesorul creativ utilizează în procesul de predare-învăţare-evaluare învățarea prin 

colaborare în mod eficient. 
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Cultivarea gândirii creatoare este o sarcină importantă a şcolilor de astăzi. Stimularea 

creativităţii elevilor se realizează printr-o pregătire susținută teoretică şi practică; prin 

dezvoltarea competențelor de muncă și experimentare independentă; prin dezvoltarea spiritului 

critic. Foarte importantă este relaţia și atitudinea profesorului în relația sa cu elevii. Atitudinea 

autoritară creează blocaje afective. E necesar un climat destins, democratic, prietenos care 

contribuie la o deschidere spre imaginație, spre creativitate. 

Profesorului îi revine datoria să depisteze elevii ce dispun de un potenţial creativ peste 

medie şi să le cultive dezvoltarea acestor capacităţi. Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii se face 

și în cadrul activităților din afara clasei si a celor extrașcolare. 

 Bibliografie: 

 • Creativitate și inteligenţă emoţională, Mihaela Roco, Iaşi, Polirom, 2004; 

 • Educaţie pentru schimbare şi creativitate, Venera-Mihaela Cojocariu, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 2008; 
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CUM NE AJUTĂM COPIII ÎN PRIMII ANI DE ŞCOALĂ? 

Programul şcolarului 

Profesor învățământ primar Văduva Gianina 

Școala Gimnazială Traian 

 

 Pentru a înflori în toată bogăţia sa de petale, culori şi parfum, cireşul, mărul, piersicul 

trebuie îngrijiţi cu toată dragostea de buni cunoscători, încă de la plantare, pe tot parcursul anilor.  

 Şcolarul mic este pomul tânăr care se pregăteşte să înflorească prima oară, pentru a-şi 

continua, an de an, mai bogată explozia de culori primăvara, pentru a trece, mai târziu, pe rod. 

 În tot acest timp, familia şi şcoala se îngrijesc să-l ajute să se dezvolte, cunoscând 

cerinţele vârstei şcolare şi realizând în familie condiţiile unei dezvoltări fizice şi psihice 

complete, armonioase. 

 Ştim, din experienţă proprie, că prea multă muncă duce la oboseală, după cum prea 

multă distracţie duce la scăderea puterii de muncă. Prin excese se reduce rezistenţa organismului 

faţă de boli, suferă sănătatea. Organismul uman simte profund necesitatea unui anumit ritm în 

desfăşurarea  vieţii zilnice. Echilibrul cerut de organism se realizează prin organizarea corectă a 

propriei vieţi, prin asigurarea unui regim de muncă şi odihnă ritmic, igienic.  

 Capacitatea de muncă este, în general, mai mare în cursul zilei decât noaptea, dar şi în 

timpul zilei sunt modificări importante ale acesteia. Ea este mai redusă în primele 1 - 2 ore 

dimineaţa, cînd are loc procesul de adaptare la lucru. Între orele 09,00 - 12,00, organismul are 

cea mai mare putere de muncă din timpul unei zile, urmând ca între orele 13,00 – 15,00 

capacitatea organismului să scadă mult, pentru a creşte din nou, dar mai puţin decât dimineaţa, 

între orele 16,00 – 19,00; după ora 20,00 urmează o nouă scădere, cea mai scăzută putere de 

muncă se înregistrează între orele 02,00 – 04,00 dimineaţa. 

 La copii, curba fiziologică a capacităţii de muncă înscrie o creştere după ora 08,00 

dimineaţa, cu un maximum între 09,00 – 11,00 pentru cei mici şi 09,00 – 12,00 pentru cei mai 

mari, scade apoi între orele 13,00 – 15,00 pentru a înscrie o nouă creştere, dar mai redusă, între 

orele 16,00 – 18,00, urmată de o scădere către orele 20,00, rămânând coborâtă pentru toată 

noaptea. 
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 În timpul săptămânii, capacitatea de lucru este mai redusă în prima zi, luni, ca în primele 

ore ale unei zile; ea creşte progresiv în zilele următoare până miercuri, joi, pentru ca, în zilele ce 

urmează, să scadă, până sâmbătă, când este cel mai coborât nivel. 

 De la cunoaşterea acestor lucruri este necesar ca în fiecare familie să se elaboreze o 

schemă zilnică individuală pentru copilul şcolar, în care vor fi respectate, pe cât posibil, orele 

de trezire dimineaţa, de servire a mesei, de pregătire a temelor, de culcare. Restul activităţilor – 

libere, recreative, extraşcolare, instruire suplimentară, ajutor în gospodărie – trebuie să se 

desfăşoare cu o durată potrivită pentru a asigura un randament bun, prin solicitarea adecvată a 

organismului în creştere. 

 Elaborarea programului de activitate şi odihnă al şcolarului înseamnă programarea, 

potrivit vârstei şi condiţiilor din familie, a tot ce face acesta de-a lungul unei zile. 

 Pentru a ajunge la şcoală odihnit şi fără grabă, elevul se va trezi cu o oră înainte de 

începerea programului, în general la ora 07,00 pentru a avea suficient timp să–şi facă toaleta, să 

se îmbrace, să ia micul dejun, să parcurgă drumul către şcoală fără să alerge. 

 La sosirea acasă, după cursuri, elevul îşi schimbă hainele, se pregăteşte pentru masă, pe 

care o serveşte tot timpul între orele 13,00 – 14,00. Între masa de prânz şi începerea pregătirii 

lecţiilor  se va face o pauză de 1 - 2 ore, în care copilul de vârstă şcolară mică este bine să 

doarmă, completându-şi, în acest mod, necesarul de somn. 

 Pregătirea lecţiilor pentru ziua următoare va începe după cel puţin o oră de la servirea 

mesei, deci după ora 15,00 şi nu trebuie să dureze mai mult de două ore. La fiecare 40 - 50 de 

minute se face o pauză de 10 - 15 minute.  

Timpul liber, după terminarea lecţiilor se va petrece în mod plăcut, recreativ, util: ieşiri 

în aer liber, jocuri cu prietenii, plimbări sau sport. Ar fi de dorit ca acest timp să nu se petreacă 

în faţa calculatorului sau a televizorului, timpul acesta fiind petrecut în aşa fel încât să răspundă 

nevoii de mişcare şi de socializare a copilului. Copilul trebuie să însumeze 2 - 3 ore de activitate 

în aer liber, zilnic. 

 Ora de somn va fi mereu aceeaşi şi nu mai târziu de 21,00 – 22,00, în funcţie de vârstă.  

Între masa de seară şi culcare, timpul va fi folosit pentru activităţi liniştite, plăcute, neobositoare, 

care să nu trezească stări emoţionale sau de tensiune. Astfel se va asigura copilului un somn 

liniştit.  

 În timpul pregătirii lecţiilor trebuie să avem în vedere ca locul să fie curat, lumina să 

bată din stânga, să fie linişte, temperatură potrivită. În timpul studiului individual se vor face 

pauze de 5 minute la fiecare 20 - 30 minute, pentru odihna ochilor. Părintele trebuie să aibă în 

vedere asigurarea unui climat afectiv de lucru, să îndrume cu calm, să evite supraîncărcarea, să-

şi sprijine copilul acolo unde are nevoie şi să nu-l critice excesiv lăsând impresia că nu-l acceptă. 

 Într-o măsură foarte mare succesul şcolar este influenţat şi de climatul familial. 

Atmosfera caldă şi de înţelegere din familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru 

munca intelectuală a copilului. În schimb, lipsa de înţelegere exigenţa prea mare, „dădăceala”, 

ca şi severitatea au efecte dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă mai ales 

în perioada testelor, la sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze. 

 Atunci cînd copilul are succese şcolare trebuie să-l răsplătim cu afecţiune, bucurându-l 

cu laude, dar să nu exagerăm oferind diferite bunuri sau o independenţă prea mare la o vârstă 

prea mică. 

 Reţinem din toate exemplele prezentate că psihicul copilului este foarte sensibil la toate 

situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai mici schimbări de afecţiune faţă 

de el,  între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri. 
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 „Meseria” de părinte este grea. Trebuie să învăţăm să fim buni părinţi, plini de afecţiune, 

pentru ca grija şi sfaturile noastre să fie răsplătite prin dragostea, respectul şi bunele rezultate 

ale copilului.  

 

 

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII PLATFORMELOR 

ELEARNING PENTRU ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE 

Profesor învățământ primar Vespan Mihaela 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă 

profesorilor, elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente 

și resurse pentru a sprijini și a spori  livrarea informațiilor și managementul educațional. 

O platformă de e-learning presupune: 

⁕ Autentificarea; 

⁕ Generarea de conținut; 

⁕ Vizualizarea conținutului; 

⁕ Diferite medii cu un profesor/tutore; 

⁕ Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru; 

⁕ Raportul activităților întreprinse de către elev; 

⁕ Instrumentele de evaluare. 

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

a) sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, 

adaptând şi monitorizând mediul educaţional 

b) asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de 

colaborare şi învăţare la distanţă. 

Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de 

avantaje, precum: 

• Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație; 

• Centrare pe elev/participant; 

• Elevii pot colabora și învăța împreună; 

• Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări; 

• Permit accesul la noile competențe cerute de viața modernă; 

• Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul 

tradițional; 

• Materialele pot fi personalizate; 

• Posibilitatea modificării informației difuzate; 

• Accesibilitate, comfort, flexibilitate; 

• Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri; 

• Elevul poate învăța în ritmul lui propriu; 

• Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent; 

• Costuri de distribuție a materialelor sunt reduse; 

• Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă; 

• Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional; 

• Oferă posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de 

download-uri efectuate de către elevi; 

• Au capacitate mare de stocare, Internetul având o capacitate mult mai mare de stocare 

a informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individuale; 
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• Permit interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi. 

Dintre dezavantajele create de instruirea online se poate exemplifica: 

• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă 

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice; 

• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru 

socializare; 

• Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning; 

• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor; 

• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online; 

• Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a 

examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-

contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în 

condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente 

și tehnici pentru comunicarea interumană. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât cel al dezavantajelor, se poate 

spune că utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină 

o formare continuă.  

Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare, 

ci îi adaugă resursele virtuale. De fapt, este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare 

și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe cât mai mari în ceea ce privește 

dezvoltarea competențelor elevilor. 

Bibliografie: 

1. Lipsitz, Lawrence, Reisner, Trudi – „The Computer and Education”; 

2. Kaplan Andreas M., Haenlein Michael –  „Higher education and the digital revolution”; 

3. http://www.elearning-forum.ro (Internet); 

4. http://www.competențe it.ro (Internet). 

 

 

COMPETENȚA SOCIALĂ A ELEVULUI 

Profesor învățământ primar Vîlcu Oana-Adina 

Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești 

 

La începutul sec. XXI noţiunea de competenţă se situează în centrul atenţiei celor 27 de 

ţări ale Uniunii Europene. Astfel, în elaborarea programelor școlare s-a mers pe un demers 

inovativ, centrat pe dezvoltarea de competențe cheie la elevi, valorificându-se recomandările 

documentelor internaţionale ale Consiliului Europei din cele două Rezoluţii (2004, 2008).  

Conform Comisiei Europene, definiţia competenţelor – cheie este următoarea: 

„Competenţele - cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, 

deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea 

personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Analizând această definiție, precum 

și specificul competențelor – cheie, rezultă următoarele: competenţele se definesc printr-un 

sistem de cunoştinţe – deprinderi (abilităţi) – atitudini;  au un caracter transdisciplinar implicit; 

competenţele – cheie reprezintă într-un fel finalităţile educaţionale ale învăţământului 

obligatoriu; acestea trebuie să reprezinte baza educaţiei permanente. 

Una dintre competențele cheie pe care se axează Curriculumul național pentru 

învățământul primar în Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011  este competența socială și civică. 

Aceasta contribuie la profilul de formare al absolventului de ciclu primar, fiind una dintre 

prioritățile cadrelor didactice. Studii recente au demonstrat beneficiile instruirii socio 

http://books.google.com/books?id=pFzxLUAnSS8C&printsec=frontcover
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andreas_Kaplan
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emoționale asupra viitorului educației, așa cum demonstrează o meta-analiză făcută în anul 2011 

în Raportul CASEL asupra programului ,,Ready to lead” (Ready to lead, 2011). 

M. Argyle, care a impus în psihologia socială termenul de competență socială, consideră 

că acest concept definește „pattern-uri ale comportamentului social care dau indivizi competenți 

din punct de vedere social, capabili să producă efectele dorite asupra celorlalți indivizi” 

(Moscovici, 1998, p. 74). 

Competența socială implică două seturi de abilități: abilități interpersonale 

(interacțiunea cu covârstnicii, inițierea interacțiunii cu covârstnicii, capacitatea de a împărți, de 

a oferi, de a cere ajutor, utilizarea formuleleor de adresare politicoase, așteptarea rândului), 

precum și abilități intrapersonale, care sunt dezvoltate și modelate în context social și se bazează 

pe autocontrol (respectarea regulilor, tolerarea situațiilor ce manifestă frustrare). 

Cadrul didactic are un rol deosebit de important în integrarea socială a elevilor la nivelul 

grupului clasei. Astfel, rezultatele unui studiu realizat în Elveția, pe 546 de elevi cu vârste 

cuprinse între 7 și 10 ani, au demonstrat că feedback-ul profesorului despre comportamentul 

social incorect și performanța academică corectă și incorectă a prezis modul în care elevii au 

fost acceptați de colegii lor în timpul activităților de la clasă, a determinat acceptarea socială la 

nivelul grupului clasei (Wullschleger, Garrote, Schpenel, Jaquiery, & Optiz Moser, 2020) . 

La vârsta şcolară  comportamentele agresive ale elevilor se pot modifica faţă de perioada 

preşcolară(în care comportamentele agresive fac parte în mod firesc din această etapă). 

Schimbările de la vârsta şcolară se datorează modificărilor hormonale, a modului în care copiii 

interpretează situaţiile sociale sau doar pentru a se remarca în faţa colegilor. Indiferent de forma 

lor, comportamentele agresive (lovire, ciupire, ironie, înjurături, etichetare, excluderea unor 

copii din joc) au aceleaşi efecte dăunătoare şi negative. De aceea este important ca adulţii 

(părinţii, cadrele didactice) să nu tolereze astfel de comportamente şi să ceară ajutorul unui 

specialist pentru a realiza o intervenţie eficientă.  

O abordare ce și-a dovedit eficacitatea în cadrul colectivului meu de elevi a avut la bază 

utilizarea strategiei LEARN. Această strategie, dezvoltată de autorii australieni Olsen, J. și 

Nielsen, T. W., publicată în România în anul 2009,  împletește într-un mod armonios 

intervențiile structurate de naturră cognitiv-comportamentală cu principiile abordării umaniste 

ale personalității elevilor, acceptare necondiționată, empatie, actualizarea sinelui ajutând la 

identificarea și remediera problemelor existente la clasă. 

Strategia cuprinde cinci pași, după cum urmează: 

• Limit (limitarea) – prevede stabilirea unor rutine, a regulilor și a consecințelor. 

Rutinele includ modul de utilizare de către elevi a spațiului și a facilităților, comportamentele 

elevilor în spațiul din afara clasei (hol, curtea școlii, activități extrașcolare), comportammentul 

din timpul activităților (ridică mâna dacă vrea să vorbească, unde predă lucrarea când termină, 

ce poate face când termină mai repede, cum obține ajutor în activitatea individuală), 

comportamentul în activitățile desfășurate în grupuri mai mici/în echipe (respectă punctul de 

vedere al colegilor, se implică în rezolvarea sarcinii), comportamentul la începutul și sfârșitul 

unei zile (salutăm când intrăm în clasă, părăsim clasa în mod organizat), comportament când 

primim o vizită în clasă (ne ridicăm, salutăm, păstrăm liniștea). 

• Expect (așteptări) – reprezintă corelația dintre obiectivele activităților și  

progresele elevilor. Potrivit autorilor, dacă elevul nu se plictisește și vede că progresează în 

atingerea obiectivelor comportamentale, atunci problemele de disciplină sunt mai ușor de 

rezolvat deoarece ei au nevoie să experimenteze succesul și recunoașterea succeselor. Pentru 

aceasta cadrul didactic trebuie să utilizeze obiective clare, o programă care evoluează progresiv, 

să încurajeze și să susțină elevii, să utilizeze materiale adecvate cu sprijin vizual, să dezvolte 

stima de sine și moralul elevilor. Pentru aceasta pot fi utlizate grafice de timp (vizează cât s-a 
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schimbat comportamentul elevului într-o perioadă de timp, carduri de timp). Atunci când 

obiectivele nu sunt clare și elevul nu știe sigur ce are de făcut își caută alte îndeletniciri (stă de 

vorbă cu colegul, desenează, face glume, distrage atenția colegilor). 

• Accept (acceptare) – vizează acceptarea și relaționarea atât pe verticală  

(profesor-elev), cât și pe orizontală (elev-elev). Atunci când elevii se simt apreciați, acceptați, 

iubiți, problemele de disciplină sunt mult mai ușor de gestionat. În opinia autorilor, elevii au 

deseori un comportament neadecvat deoarece nu se simt îndrăgiți de către colegi și cadrul 

didactic. Cadrul didactic trebuie să fie apropiat de elevii săi, să stabilească relații bazate pe 

respect, corectitudine, dragoste. De asemenea, modul în care gestionează problemele apărute în 

colectiv (fără intervenție din exterior) îi cresc statutul în fața elevilor. Activități care vin în 

ajutorul acestei etape sunt: tutoratul elevilor, feedbakul primit de la elevi, activitățile în grupuri 

pentru ca elevii să aibă posibilitatea de a se cunoaște, aprecia, înțelege, relaționa. 

• Relinquish (retragerea) – se raportează la transferarea responsabilităților  

asupra elevului. Acest pas prevede implicarea elevilor în stabilirea obiectivelor, regulilor, 

consecințelor, activităților. Elevii pot fi întrebați cum cred ei că pot fi controlate anumite 

dificultăți comportamentale, ce metode consideră că sunt mai eficiente, cum ar dori să se 

desfășoare anumite activități, să rezolve anumite probleme apărute la nivelul clasei, să explice 

regulile care au fost încălcate, să-și monitorizeze propriul comportament. Atunci când sunt direct 

implicați, elevii sunt mai responsabili. 

• Relaționarea (network) – reprezintă legătura dintre părțile implicate. În cazul  

de față, pentru managementul comportamentului în clasă, legătura vizează modul în care 

interacționează adulții implicați în educația elevului, relația pe care cadrul didactic o stabilește 

cu familia. Aceasta trebuie să fie una clară, corectă și transparentă, pentru a nu se învinovăți unii 

pe ceilalți pentru problemele comportamentale ale elevilor. Regulile trebuiesc aduse la 

cunoștința părinților, discutarea cu acești, în cadrul ședințelor a punctelor forte ale copilului, 

implicarea în activitățile școlare și extrașcolare. Fără cooperarea părinților, formarea și 

dezvoltarea comportamentelor sociale pe termen lung este dificil de obținut. 
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AVANTAJELE PROGRAMELOR DE FORMARE ONLINE ÎN DEZVOLTAREA 

COMPETENȚELOR DIGITALE ALE CADRELOR DIDACTICE 

Profesor învățământ primar Floricica Zota 

      Școala Gimnazială Asău 

 

Anul 2020 a adus cu el schimbări majore pe toate planurile, mai ales în  cel al educației. 

Trăim într-o eră în care oamenii - profesori, elevi, părinții acestora - sunt din ce în ce mai ocupați 

iar toate gadgeturile, internetul de mare viteză, dar și implicarea rețelelor sociale în viața noastră, 

au redefinit felul în care ne comportăm, vorbim, ne informăm și învățăm zi de zi. 
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Pentru o educație eficientă în societatea de astăzi, societatea cunoașterii, s-a impus o 

schimbare, în pregătirea profesorilor, dezvoltarea competențelor digitale și folosirea acestora în  

predarea și învățarea în modul online.  

Oamenii folosesc intens internetul în găsirea de informații, în stabilirea unor relații de 

prietenie sau găsirea unui loc de muncă, la plata facturilor. Anul 2020 a adus cu el necesitatea 

dezvoltării capacităților sociale și educaționale, atât ale părinților și ale copiilor, cât mai ales ale 

profesorilor, accentul fiind pus pe dezvoltarea acelor competențe specifice predării-învățării 

online. 

Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție a informațiilor este cel 

online. Mediul online sprijină formarea abilităților secolului XXI precum: colaborarea, 

comunicarea și creativitatea.  

Universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru schimbare. 

Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, instituțiile 

și profesorii trebuie să se adapteze și ei. Oportunitățile de învățare online, utilizarea resurselor 

educaționale deschise și a altor tehnologii, reduc costurile cu achiziționarea materialelor pentru 

instruire permițând totodată folosirea mai eficientă a timpului profesorului.  

Strategia de combinare a învățării online cu instruirea faţă în faţă este utilă pentru a 

adapta diversele stiluri de învățare ale elevilor şi pentru a permite fiecăruia să studieze în ritmul 

propriu. Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 

convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină 

mai interesant și adaptat elevului digital. 

Astfel, dintre avantajele parcurgerii unor programe de formare online amintim: 

➢ posibilitatea de a alege o programă de studiu a unei instituții furnizoare de astfel de 

servicii, fără a fi nevoie de relocare pentru a urma cursurile respective; 

➢ posibilitatea de a lucra în timpul parcurgerii cursurilor online, indiferent de 

localitatea de domiciliu; 

➢ depășirea problemei incapacității de a participa la prelegeri tradiţionale, din cauza 

unei probleme fizice permanente sau temporare, ori din cauza unor anumite 

afecțiuni; 

➢ auto-organizarea timpului de studiu (motivaţie crescută, planificarea timpului şi 

capacitatea de analiză şi sinteză a conţinuturilor prezentate); 

➢ oferă posibilitatea învăţării continue şi dezvoltarea profesională; 

➢ cursanții parcurg conținuturile în mod independent, în ritmul lor, în locul şi timpul 

pe care ei îl aleg având la dispoziţie un număr mare de material oferite de tutorii 

programului; 

➢ ritmul propriu – cadrele didactice citesc materialele de învăţat, în pasul pe care ei îl 

aleg şi ori de câte ori doresc; 

➢ locul de învăţare este liber ales - depinde de mijlocul utilizat pentru distribuirea 

materialelor de învăţat (învăţarea la locul de muncă, acasă ...); 

➢ participanții descoperă şi participă la programele care îi interesează, chiar dacă 

acestea nu sunt oferite de către instituţii de învăţământ sau de afaceri din localitatea 

în care locuiesc sau lucrează;  

➢ posibilitatea de a participa la programe de calitate oferite de instituții de prestigiu; 

➢ alegerea modalităţii de învăţare – învăţarea activă sau pasivă, nivele diferite de 

interacţiune: „clasice” materiale scrise pe lângă notiţele proprii, simulări interactive, 

discuţii cu alţi cursanţi (e-mail, teleconferinţe, etc), mai multe componente 

multimedia - grafică, animaţii, sunet, etc.  
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➢ învăţarea independentă şi interacţiune – şi profesorii învaţă de la cursanţii care caută 

individual noi surse de informare, se reduc costurile cu deplasările, cazările, etc. 

Programele de formare on-line oferă resurse de calitate necesare educației continue, 

formării și dezvoltării personale și profesionale pentru cadrele didactice, se desfășoară pe o 

platformă eficientă, bazată pe standarde de interoperabilitate, disponibilă pentru publicarea de 

cursuri on-line, are standarde de design, infrastructură, securitate, proiectare didactică, suport și 

interacțiuni în medii virtuale, metode de instruire la distanță, distribuirea resurselor, testare 

online etc. 

Avantajele formării continue în mediul on-line: 

➢ colaborarea: este considerată a fi punctul forte al educaţiei on-line; 

➢ conectivitate: cursanții realizează schimb de date şi informaţii atât între ei utilizând 

e-mail-ul şi alte mijloace de tip blog, wiki, alte platforme educaționale, partajare de 

cunoştinţe, etc.  

➢ la cursul on-line, pot participa cadre cu vârste, pregătire, experiență profesională 

diferite, provenind din toate zonele județului, țării, etc; 

➢ permite cursantului să decidă singur asupra conținutului relevant pentru el, asupra 

timpului pe care îl dedică învățării și ritmului în care parcurge informația; 

➢ asigură evaluarea cunoștințelor la sfârșitul fiecărui modul și chiar colectarea unor 

date   statistice despre calității acestora; 

➢ conținutul cursurilor și rezultatele participanților pot fi stocate și consultate oricând,  

poate fi actualizat permanent (cu excepția materialelor multi-media); 

➢ leagă resurse în formate diferite, încurajează învățarea activă și independentă; 

➢ furnizor de materiale suplimentare pentru programele convenționale; 

După parcurgerea unui program de formare care urmărește valorificarea soft-ului 

educațional în eficientizarea predării se vor putea dezvolta atitudini şi valori profesionale 

precum:  

➢ cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor și exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea 

sarcinilor de lucru; 

➢ conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului; 

➢ formarea deprinderilor de a alege corespunzător aplicaţiile în abordarea sarcinilor de 

lucru și a capacităţii de a utiliza instrumente informatice; 

➢ manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general; 

➢ manifestarea disponibilităţii de a evalua/autoevalua activităţi practice; 

➢ manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate; 

➢ formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele specifice unui 

sistem informaţional, înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate. 
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Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 
 

126 

FAŢĂ ÎN FAŢĂ VERSUS ONLINE 
Profesor învățământ primar Moghior Maria-Vasilica 
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Berzunţi 
 

129 

MODALITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EDUCARE PRIN JOC 
Profesor învățământ primar Moisă Crăiţa-Adina 
Şcoala Gimnazială Chetriş 
 

130 

MYKOOLIO – PLATFORMĂ EDUCAȚIONALĂ PRIETENOASĂ 
Profesor învățământ primar Nastasă Anca-Mihaela 
Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 
 

133 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ON-LINE 
Profesor învățământ primar Patrichi Ana-Raluca 
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 
 

135 

MODALITĂȚI ÎN CARE FAMILIA ȘI ȘCOALA POT COLABORA ÎN CONTEXTUL UNEI 
PANDEMII EXTINSE 
Profesor învățământ primar Paveluc Maria-Gianina 
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 
 

137 
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PROFESORUL ȘI ELEVUL LA CONFLUENȚA CU OBIECTIVELE GÂNDIRII CRITICE 
Profesor învățământul primar Perju Mihaela-Loredana 
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 
 

139 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI ÎN ȘCOALA ONLINE 
Profesor învățământ primar Pintilie Alina-Cecilia 
Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești 
 

140 

JOC ȘI ÎNVĂȚARE, PRIN MEDITAȚIE ȘI ECHILIBRARE FIZICO-MENTALĂ 
Profesor doctor Alina Pistol 
Școala Gimnazială ,,George Enescu" Moinești 
 

142 

BENEFICIILE EDUCAȚIEI ONLINE 
Profesor învățământ primar Purice Liliana 
Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești 
 

144 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN CONTEXT ȘCOLAR. FACTORI FAVORIZANŢI ŞI FACTORI 
PERTURBATORI 
Profesor învățământ primar Radu Alina-Ramona 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 
 

146 

ASPECTE ŞI  PROVOCĂRI  ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 
Profesor învățământ primar Radu Elena 
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Buhuşi 
 

148 

EDUCAȚIA PRIN TOLERANȚĂ ȘI RESPECT 
Profesor învățământ primar Rădulescu Paula-Maria 
Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești 
 

149 

ÎNVĂȚAREA MATEMATICII PRIN STRATEGII CREATIVE 
Profesor învățământ primar Romanescu Camelia 
Școala Gimnazială Berești-Tazlău 
 

150 

CUM PUTEM SĂ ÎI MENȚINEM CAPTIVAȚI ȘI INTERESAȚI ÎN PREDAREA ONLINE? 
Profesor învățământ primar Roșu Nicoleta-Denisa 
Școala Gimnaziala ,,Grigore Tabacaru” Hemeiuș 
 

152 

STRATEGII DE ABORDARE DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PRIMAR 
Profesor învățământ primar Rotaru Anca  
Școala Gimnazială Plopana 
 

153 

MANAGEMENTUL CLASEI ȘI AL SITUAȚIILOR DE ÎNVĂȚARE ONLINE 
Profesor învățământ primar Rotaru Daniela 
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 
 

157 

EFECTELE CALCULATORULUI ASUPRA COPIILOR 
Profesor Rugină Jana 
Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău 
 
 

158 
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REZILIENȚA 
Profesor învățământ primar Scutaru Andra 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 
 

159 

SCURTĂ ANALIZĂ A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE DESFĂȘURATE ÎN MEDIUL ONLINE 
Profesor învățământ primar Ana-Carmen Semeș 
Școala Gimnazială „Scarlat Longhin”Dofteana 
 

161 

CREATIVITATEA DIDACTICĂ 
Profesor învățământ primar Sîrbu Bianca-Lăcrămioara 
Școala Gimnazială Buciumi 
 

162 

MANAGEMENTUL CANCELARIEI ȘI ȘCOALA ONLINE - UN NOU TIP DE MANAGEMENT 
ȘCOLAR 
Profesor Gabriel STAN 
director adjunct Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău. 
 

164 

ÎNVĂȚAREA ONLINE – PROVOCARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC 
Profesor învățământ primar Adina Știrbăț 
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 
 

166 

CALITATEA COMUNICĂRII – PREMISĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 
Profesor învățământ primar Țăranu Nicoleta 
Şcoala Gimnazială Asău 
 

168 

ÎNVĂȚAREA ONLINE – COMPLETAREA EDUCAȚIEI TRADIȚIONALE 
Profesor învățământ primar Tebeică Ana-Loredana 
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 
 

171 

ASPECTE ALE EDUCAȚIEI ONLINE 
Profesor ȋnvățămȃnt preșcolar Timaru Mihaela 
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni 
 

172 

VRAJA CUVINTELOR 
Profesor învățământ primar Tînjală Mariana 
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 
 

174 

COMUNICAREA EDUCAȚIONALĂ 
Profesor învățământ primar Trandafir Florentina 
Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești 
 

177 

ASPECTE ŞI PROVOCĂRI ALE INVĂŢĂMÂNTULUI ONLINE 
Profesor Trifan Marcela-Nicoleta 
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 
 
STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 
Profesor învățământ primar Trofin Ana-Maria 
Școala Gimnazială „Constantin Platon”Bacău 
 
 

180 
 
 
 

182 
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GÂNDURI ȘI IDEI ASUPRA ÎNVĂȚĂRII LA DISTANȚĂ 
Profesor învățământ primar Tufă Nadia 
Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești 
 

184 

AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 
Profesor învățământ primar Țintaru Anișoara 
Colegiul Național ,,Ferdinand I” Bacău 
 

186 

ROLUL POVEȘTILOR ÎN EDUCAREA COMPORTAMENTELOR COPIILOR 
Profesor învățământ primar Ungureanu Laura 
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 
 

187 

CREATIVITATEA CA MOD DE EXPRIMARE A  ELEVILOR 
Profesor învățământ primar Ursu Rodica 
Școala Gimnazială ,,Constantin Platon” Bacău 
 

189 

CUM NE AJUTĂM COPIII ÎN PRIMII ANI DE ŞCOALĂ? Programul şcolarului  
Profesor învățământ primar Văduva Gianina 
Școala Gimnazială Traian 
 

192 

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII PLATFORMELOR ELEARNING PENTRU 
ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE 
Profesor învățământ primar Vespan Mihaela 
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 
 

194 

COMPETENȚA SOCIALĂ A ELEVULUI 
Profesor învățământ primar Vîlcu Oana-Adina 
Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești 
 

195 

AVANTAJELE PROGRAMELOR DE FORMARE ONLINE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 
DIGITALE ALE CADRELOR DIDACTICE  
Profesor Floricica Zota 
Școala Gimnazială Asău 

197 
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