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         Dacă în timpul Renașterii, ”homo universalis” era ținta spre care 

tindea cunoașterea, în mileniul al treilea, redefinirea termenului a 

adus în prim-plan un nou concept, acela de transdisciplinaritate. 

Termenul arată așa cum indică prefixul ,,trans-” ceea ce se află în 

același timp între discipline, înăuntrul diverselor discipline și dincolo 

de orice disciplină. Abordarea transdisciplinară are ca finalitate 

înțelegerea realității actuale într-un mod unitar.  

        O  disciplină  de  studiu  poate  fi  predată  prin  intermediul  altor  

discipline,  acest  transfer  informațional  fiind  denumit  de  specialiști  

prin  conceptul  de  interdisciplinaritate. 

        Acest  termen  apare  ca o necesitate  a  depășirii  granițelor  

artificiale  între  diferite  domenii.  Argumentul  care  pledează  pentru  

interdisciplinaritate  se  relevă  din  faptul  că  oferă  o  imagine  

integrată  a  lucrurilor  care  sunt,  de  regulă,  analizate  separat. 

        Transdisciplinaritatea valorifică acumulările realizate în 

cunoașterea științifică prin disciplinaritate, intradisciplinaritate, 

interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate.  

 

       De ce transdisciplinaritate? Pentru că tehnologia progresează. 

Știința impulsionează dezvoltarea sa. Zilnic apar meserii noi. La unele 

dintre ele nici nu ne gândim deocamdată, însă trebuie să fii deschis la 

nou.  

 

 

 

     Responsabilitatea  afirmațiilor  conținute  în  materialele  publicate  revin 

în  totalitate  autorilor. 
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Activităţi on-line desfăşurate într-o zi, la tema „A venit toamna”, 

grupa mijlocie 

 
Prof. Înv. preşcolar: Ardelean Cosmina 

Grădinița cu program prelungit "Floare de colț" Brad 

 

Tema anuală de studiu: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

 

Activitate integrată: DȘ - Domeniul Științe + DLC - Domeniul Limbă și Comunicare 

(Cunoașterea mediului, Educarea limbajului) 

Cunoaşterea mediului –,,Toamna în parc”-observare 

Pentru astăzi vă propun să observați  şi să discutaţi, împreună cu unul dintre părinți câteva 

imagini ,,Toamna în parc” sau chiar să mergeți să observați, cu ce transformări din natură ne 

întâmpină acest anotimp magic. 

Cine a zis că noiembrie e o lună plictisitoare? Parcurile ascund atâtea minuni, încât mereu 

putem porni într-o aventură în cel mai apropiat parc de casă. Putem să ne oprim la grămezile de 

frunze care se cer strânse cu greble de la seturile de nisip, sau chiar cu seturi special concepute 

pentru joaca de-a grădinăritul. Putem face ploi de frunze, putem dansa între ele, sau putem face 

grămezi mari, mari, în care să sărim cu toții! Putem aduna feluri diferite de frunze, să facem o 

colecție din cât mai multe texturi și culori pe care le putem găsi. 

Puteți urmări și următorul videoclip .Cu siguranță veți afla mult mai multe lucruri despre 

farmecul acestui anotimp! https://www.youtube.com/watch?v=iycwuZ6F4Nk  

https://claudiapaterau.files.wordpress.com/2012/06/2-241.jpg 

https://nejucam.ro/wp-content/uploads/2019/10/jocuri-de-toamna0-e1572346416479.jpg 

 

  
 

 Educarea limbajului -,,Toamna” de Elena Dragoş  (memorizare) 

Vă propun o poezie frumoasă, care ne dezvăluie ce lume fascinantă se ascunde printre 

cuvintele care descriu anotimpul roadelor îmbelșugate. 

Toamna 

de Elena Dragoş 

 

Vine ploaia, bate vântul, 

Frunze cad din pomi de-a rândul, 

Doar un cuc de poleială 

Cântă-n plopii de la școală. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iycwuZ6F4Nk
https://claudiapaterau.files.wordpress.com/2012/06/2-241.jpg
https://nejucam.ro/wp-content/uploads/2019/10/jocuri-de-toamna0-e1572346416479.jpg
https://universulcopiilor.wgz.ro/universul-copiilor/poezii/poezii-despre-toamna/toamna-de-elena-dragos
https://universulcopiilor.wgz.ro/universul-copiilor/poezii/poezii-despre-toamna/toamna-de-elena-dragos
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S-au copt merele-n livadă, 

Nu se duce să le vadă.  

 

S-au copt prune, s-au copt pere, 

El nu vine și nu cere, 

Numa-și ia la revedere 

De la vara care piere. 

Această poezie contribuie la dezvoltarea memoriei copilului, a limbajului și la îmbogățirea 

vocabularului cu cuvinte noi. Roagă un părinte să-ți citească aceste versuri şi să te ajute să o 

memorezi. 

  

        Dragi copii, pentru această după masă vă propun o  activitate artistico-plastică intitulată , 

,,Minunatele frunze ale  Toamnei”-amprentare. 

    Pentru această activitate veți avea nevoie de câteva frunze de toamnă și acuarele. Pictați o parte 

a frunzei și apoi aşezaţi-o cu partea pictată  pe  hârtie. Frunza își va lăsa amprenta.  

   Ca o alternativă, puteți folosi creioane colorate cerate, tot ce aveți de făcut este să colorați 

energic o parte a frunzei după ce ați așezat-o pe o hârtie albă. 

 https://i0.wp.com/www.creatissimo.ro/wp-content/uploads/2016/10/Copaci-colorati-de-toamna-

22-de-idei-fantastice-amprente-frunze.jpg?resize=398%2C468 

 

                                

 

 
 

Activităţi on-line desfăşurate într-o zi, la tema „Mărul năzdrăvan”, 

grupa mijlocie 

 
Prof. Înv. preşcolar: Ardelean Cosmina 

Grădinița cu program prelungit "Floare de colț" Brad 

 

Tema anuală de studiu: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

 

Activitate integrată: DLC - Domeniul Limbă și Comunicare + DEC – Domeniul estetic și creativ 

(Educarea limbajului, Activitate artistico-plastică) 

Educarea limbajului: ,,Mărul buclucaș”  

Pentru că am observat că va plac foarte mult poveștile, pentru astăzi m-am gândit să vă 

prezint o poveste interesantă și frumoasă, numită ,,Mărul buclucaș.” 

 

https://i0.wp.com/www.creatissimo.ro/wp-content/uploads/2016/10/Copaci-colorati-de-toamna-22-de-idei-fantastice-amprente-frunze.jpg?resize=398%2C468
https://i0.wp.com/www.creatissimo.ro/wp-content/uploads/2016/10/Copaci-colorati-de-toamna-22-de-idei-fantastice-amprente-frunze.jpg?resize=398%2C468
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 Această poveste  contribuie la dezvoltarea memoriei copilului, a limbajului și la 

îmbogățirea vocabularul cu cuvinte noi. Roagă un părinte să-ți citească această poveste cu ajutorul  

ppt-ului de mai jos  și urmărește imaginile reprezentative ale acesteia sau urmăriți povestea cu 

ajutorul videoclipului. https://www.youtube.com/watch?v=V7BuKr9EEmI 

https://present5.com/marul-buclucas-dupa-vladimir-suteev-intr-o-zi/ 

 

 
 

Activitate artistico-plastică ,,Mărul” -ștampilare . 

     Aveți nevoie de următoarele materiale: o foaie de hârtie albă, acuarele de culoarea merelor  

( roșu, galben, verde) și o jumătate de măr. 

     Tot ceea ce va trebui să faceți este să rugați pe unul dintre părinți să vă taie un măr în 

jumătate.  Puteți observa drept model imaginea de mai jos. http://2.bp.blogspot.com/-

EXMkEtd_xgA/UpZIDgYBV_I/AAAAAAAADPk/OcNUMy9J6Dk/s1600/DSCF6104.jpg 

 

 
 

        Dragi copii, pentru această după masă vă propun să realizați un experiment:,,Se scufundă sau 

pluteşte?” 

 Experimentele pentru copii sunt printre cele mai distractive modalități prin care poți trezi 

interesul copilului tău pentru ştiinţă. Fenomenul de plutire pe apă poate fi unul dintre cele mai 

fascinante preocupări ale copiilor de vârstă mică, imediat ce descoperă ca unele fructe şi legume 

se scufundă, în timp ce altele pot rămâne la suprafața apei. 

Puteți să vă jucați acasă cu apă și diverse fructe și legume, pentru a descoperi împreună  cu unul 

dintre părinţi care dintre ele  plutesc și care nu. 

    Iar pentru a-l implica pe copil cât mai mult în activitate, întreabă-l înainte de a testa ipoteza, ce 

crede că se va întâmpla cu fiecare fruct  şi legumă.  

    Vei avea nevoie de un vas cu apă și de fructe şi legume pe care le puteți scufunda în apă. 

 Puteţi folosi următoarele fructe şi legume: morcov, pară, strugure, cartof, ardei, mere, ceapă etc. 

    După terminarea experimentului, concluzia este că merele, ardeiul şi ceapa nu se scufundă. 

Merele conţin 25% din volumul lor aer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7BuKr9EEmI
https://present5.com/marul-buclucas-dupa-vladimir-suteev-intr-o-zi/
http://2.bp.blogspot.com/-EXMkEtd_xgA/UpZIDgYBV_I/AAAAAAAADPk/OcNUMy9J6Dk/s1600/DSCF6104.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-EXMkEtd_xgA/UpZIDgYBV_I/AAAAAAAADPk/OcNUMy9J6Dk/s1600/DSCF6104.jpg
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Activităţi on-line desfăşurate într-o zi, la tema „Mireasma florilor”, 

grupa mijlocie 

 
Prof. Înv. preşcolar: Ardelean Cosmina 

Grădinița cu program prelungit "Floare de colț" Brad 

 

Tema anuală de studiu: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

 

Activitate integrată: DȘ- Domeniul Științe + DPM – Domeniul Psihomotoric 

(Activitate matematică + Educație fizică) 

Activitate matematică: ,,Învățăm despre cerc/rotund”  

  Vă propun pentru astăzi o activitate matematică, cu fișa de lucru  online ,,Învățăm despre 

cerc/rotund. Această fișă conține două exerciții, unul  de recunoaștere a cercului, iar celălalt de 

aranjare a acestuia după culoare, conform șirului prezentat drept model. 

Înainte de a începe activitatea puteți să discutați cu copilul dumneavostră despre această 

figură geometrică spunându-i să vă dea exemple de obiecte din mediul înconjurător sau din casă 

care au forma de cerc. 

(Exemplu: ”Rotile de la masina au forma de cerc”; ”Ceasul de pe perete”; ”Nasturele e un 

rotund/cerc”). 

https://www.liveworksheets.com/2-vu142954mf 

 

 Educaţie fizică: Joc de mişcare: "Frunza jucăușă". 

➡Elementul exersat: Mersul în echilibru 

➡Desfășurarea jocului: Pentru început, pregătim "terenul de joacă". Aveți nevoie de o 

sfoară lungă, frunze de diferite mărimi și un coșuleț gol. (foarte bine se poate juca și pe asfalt acest 

joc, în loc de sfoară, trasați o linie verticală). Copilul își alege o frunză, o pune pe cap și merge de-

a lungul sforii, încercând să își mențină echilibrul până ce ajunge la coșuleț, unde va pune frunza. 

Continuă să facă acest lucru până ce a transportat toate frunzele în coș. Dacă doriți să complicați 

jocul, puteți înlocui sfoara cu alte obiecte.  

 Prin acest joc copilul îşi exersează deprinderea mersului în echilibru. 

 

         Dragi copii, pentru această după masă vă propun să realizați un experiment:,,Crizantema 

colorată”. 

Tot ceea ce veți avea nevoie este: 

● 2 flori albe de crizantemă 

● 2 pahare 

● colorant alimentar: albastru și roșu 

● apă 

    Va trebui să puneți apă în cele două pahare, după care să  adăugați colorantul: într-un 

pahar colorant roșu, iar în celălalt pahar colorant albastru. Puneți florile în paharele cu apă 

colorată. 

    După o zi veți putea observa cum  crizantema care a stat în apă cu colorant albastru are 

petalele colorate cu albastru,biar cealaltă crizantemă are petalele colorate cu roșu. 

 

https://www.liveworksheets.com/2-vu142954mf
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Concluziile experimentului: 

● floarea de crizantemă a absorbit apă colorată din pahar; 

● apa a fost transportată prin intermediul tulpinii și a ajuns la petalele florii; 

● deoarece apa a fost colorată, aceasta a colorat și petalele crizantemei. 

https://www.stilulmeudeviata.ro/wp-content/uploads/2016/11/Sa-coloram-flori-experiment4.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria inteligenţelor multiple 

Abordare transdisciplinară 

 
Prof. Armie Petrina, 

Liceul Teoretic ,,Avram Iancu”, Brad 

 

     Trăim într-o societate aflată în continuă transformare. Modificările apărute pe piaţa muncii, 

determină o regândire a planurilor cadru şi a curriculei. Abordarea monodisciplinară nu mai 

corespunde realităţii. Dispar unele meserii şi apar altele noi. Procesul este accelerat de contextul 

pandemic.  

      Şcoala românească este nevoită să se adapteze la cerinţele europene şi mondiale. În acest 

context, sarcina decidenţilor este destul de dificilă. Pe de o parte, învăţământul românesc este 

chemat să se alinieze la principiile europene, pe de altă parte, este important să se ţină seama şi de 

specificul ţării noastre. Elementele de import trebuie corelate cu cele autohtone.  

https://www.stilulmeudeviata.ro/wp-content/uploads/2016/11/Sa-coloram-flori-experiment4.jpg
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        Elevul trebuie să fie sprijinit sa înveţe să ştie, să facă împreună cu ceilalţi, să fie, să se 

transforme pe sine şi să schimbe în bine societatea. Transdisciplinaritatea presupune 

întrepătrunderea mai multor discipline, apariţia în timp a unor noi discipline prin fuzionarea celor 

existente. Abordarea transdisciplinară este accelerată de dezvoltarea tehnologiei, a învăţământului 

online. Transdisciplinaritatea este necesară, pentru că învăţământul actual primeşte noi valenţe.  

         Inteligenţa este acea dimensiune a personalităţii care favorizează adaptarea conduitei 

intelectuale, practice sau sociale la situaţii noi. Există numeroase teorii referitoare la inteligenţă: 

teoria bifactorială, multifactorială, genetică, triarhică, teoria inteligenţei emoţionale. 

          Teoria inteligenţelor multiple a fost elaborată de către psihologul Howard Gardner, care 

susţine că există şapte forme ale inteligenţei: lingvistică, muzicală, logico- matematică, spaţială, 

kinestezică, intrapersonală, interpersonală. Pornind de la formele inteligenţei, se poate stabili 

profilul intelectual al unei persoane, pentru a o ajuta să- şi aleagă profesia care i se potriveşte, în 

funcţie de capacităţile personale, corelate cu opţiunile educative. 

      Inteligenţa lingvistică presupune abilitatea de a folosi cuvintele şi de a vorbi, capacitatea de a 

folosi eficient cuvintele. Elevii care au dezvoltat acest tip de inteligenţă preferă materiile 

umaniste- română, limbi străine, istorie, ştiinţe socio- umane şi se pot orienta către profesii de 

moderator TV, orator, politician, jurnalist, dramaturg, poet, editor. Inteligenţa muzicală se traduce 

prin abilitatea de a produce şi aprecia muzica, elevii se orientează către profesia de muzician, 

cântăreţ, compozitor, critic muzical, în general o carieră strâns legată de muzică, chiar profesor de 

muzică. Inteligenţa logico- matematică este abilitatea de a folosi raţiunea, logica şi numerele, 

elevii preferând matematica, fizica, chimia, biologia, logica, geografia, pe scurt, ştiinţele exacte. 

Inteligenţa spaţială este abilitatea de a percepe vizual realitatea înconjurătoare, fiind preferate 

desenul tehnic şi artistic. Elevii care dezvoltă acest tip de inteligenţă se îndreaptă către profesii ca: 

pictor, sculptor, grafician, arhitect, grădinar. Inteligenţa kinestezică presupune abilitatea de a- ţi 

controla mişcările corpului şi de a mânui diferite obiecte, fiind preferate meserii ca: atlet, chirurg, 

pilot. Inteligenţa interpersonală presupune aptitudinea de înţelegere şi relaţionare cu cei din jur. 

Elevii care dispun de acest tip de inteligenţă se orientează către profesii de psiholog, profesor, 

trainer, coach, consilier pentru dezvoltare personală, având şanse să ajungă lideri. Inteligenţa 

intrapersonală presupune autoreflecţie şi conştientizare a propriului eu, fiind necesară aproape la 

toate meseriile. La aceste tipuri de inteligenţă, Gardner a adăugat inteligenţa naturalistă, prezentă 

la elevii care preferă să stea în aer liber, fiind pasionaţi de ştiinţele naturii. 

        Studierea lecţiei despre teoria inteligenţelor multiple se pretează unei abordări 

transdisciplinare, presupunând colaborarea profesorilor din toate ariile curriculare, inclusiv a 

psihologului şcolar. Finalitatea unei asemenea abordări se referă la facilitarea elevului în alegerea 

unei profesii. 

 

Bibliografie 

 

Albulescu I., Albulescu M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socio- umane, Ed. Polirom, 2000; 

Bruner J. S., Pentru o teorie a instruirii, E.D.P.,Bucureşti, 1970; 

Cucoş C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2002. 
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Educație STEM în învățământul românesc 

 
Autor: prof. Avramescu Simona 

Școala Gimnazială Vetel 

 

Educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) este un concept care 

integrează un număr mare de discipline tradiționale într-una singură. Adică, o abordare multi și 

interdisciplinară în cadrul fiecărei sesiuni educative țintește acumularea de către elevi a 

competențelor, abilităților și atitudinilor specifice curriculumului elaborat pentru tipului și 

nivelului educațional al acestora. Totul se realizează pliat pe concret, evidențiind: legătura cu viața 

de zi cu zi, necesitatea, aplicabilitatea celor studiate și presupune o evaluare cu o intensitate 

graduală în funcție de vârsta elevilor. 

 
Fig. 1. Educația STEM 

 

În multe state ale lumii, educația STEM este una dintre componentele esențiale ale 

sistemului educațional național. Fără viitori specialiști în domeniile: știință aplicată, tehnic și 

tehnologii, umanitatea nu poate nici măcar supraviețui. Mai mult, acumularea unui minim de 

competențe de tip STEM este obligatorie pentru orice cetățean pentru a evita „excluderea 

tehnologică” . În lumea de azi când discutăm de aproape orice asociindu-i, fără a ni se mai părea 

ciudat, atributul „smart” nu doar că trebuie să avem cine să conceapă, proiecteze, realizeze, 

întrețină noile echipamente, tehnologii, sisteme energetice, etc, dar trebuie ca cei pentru care au 

fost construite să le poată utiliza cu ușurință, încredere și în siguranță. 

Sistemul educațional românesc nu poate emite deocamdată pretenții privit prin comparație 

cu statele bogate ale lumii, dar trasarea unei evoluții predictibile pentru toți actorii implicați în 

sistemul educațional, elevi, părinți și profesori, este o necesitate vitală pentru România. În acest 

context, este clar că nu putem prelua modelul finlandez și să renunțăm la materiile tradiționale, 

abordând curriculumul ca teme multidisciplinare astfel structurate și conduse încât să asigure 

rezultate ale învățării de nivel excelent, dar nici nu putem să experimentăm anual, să schimbăm 

radical abordări, dar în esență să rămânem pe loc. Pare că ne cramponăm cam mult în a introduce 

sau a scoate discipline din programele școlare, în loc să regrupăm conținuturile pe materii 

relevante. Insistăm pe a furniza multe cunoștințe, pe care elevii nu reușesc să le coreleze cu viața 

reală și să le găsească relevanța și nu le oferim un teritoriu (spațial și temporal) în care să 

experimenteze, să devină creativi, să-și pună probleme și să le rezolve. 

Nu am intenția de a sugera procente care să fie alocate din PIB înspre educație, nu doresc 

să insist pe necesitatea descentralizării și depolitizării sistemului educațional din țara noastră, nu 

voi detalia importanța profesionalizării de excelență a personalului prin salarizare competitivă, ci 

voi puncta câteva acțiuni mici care se pot face fără eforturi financiare, administrative și de altă 

natură, acțiuni la dispoziția și de competența cadrul didactic. 
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Prima strategie aplicabilă se bazează pe stăpânirea de către profesor a situației actuale a 

domeniului predat.  Teme actuale, chiar de tip prototip sau aflate în faza de dezvoltare vor fi, dacă 

nu atractive pentru elevi, măcar de interes pentru ei, datorită faptului că se lovesc zilnic de acestea. 

Prezentate obligatoriu legate de realitatea palpabilă, preferabil într-un cadrul larg în care să fie 

evidentă aplicabilitatea, importanța și necesitatea cunoașterii, toate informațiile vor fi procesate 

fără a fi considerate un „bagaj inutil”. De asemenea ce voi preda, cum îmi organizez materia, cum 

o evaluez, sunt decizii care trebuie să se bazeze pe prezent și viitor și nicidecum pe trecut. 

În virtutea celor de mai sus, interdisciplinaritatea este esențială. Mai mult, discipline ca 

matematica, fizica, chimia, istoria și geografie pot fi ușor recapitulate, atenție nu predate, în cadrul 

altor materii. O problemă de electrotehnică poate fi rampa de aprofundare a unor noțiuni de fizică, 

matematică și chimie prin însuși mersul rezolvării, dar poate aduce în discuție elemente istorice și 

geografice, legate de fizicienii care au demonstrat teoreme sau legi utilizate, proveniența unor 

materiale sau fabricanți ai unor echipamente. Evident reciproca afirmației anterioare este și ea 

adevărată: un exercițiu sau problemă de matematică poate fi pusă, nu doar abstract, ci corelată cu 

realitatea. 

Și nu în ultimul rând, experimentul este probabil cea mai importantă componentă 

educativă a conceptului STEM. Sigur mulți dintre noi vom spune: cum, cu ce, unde se poate 

realiza în școală așa ceva? Evident, în anumite unități există laboratoare performante, în altele se 

dezvoltă sau sunt în plan. Chiar dacă laboratoarele sunt în curs de amenajare și dotare, enorm de 

multe experimente se pot realiza cu mijloace extrem de reduse. De ex. materiale comune precum: 

liniar, ruletă, sfoară, hârtie, carton etc.  permit experimente de nivel liceal. Nu trebuie să uităm 

faptul că fiecare elev are telefon mobil, telefon care este dotat cu un număr mare de senzori extrem 

de utili în multe experimente și pentru care există aplicații software gratuite și lucrări de laborator 

realizate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană . 

 In concluzie, un avantaj cu adevărat important al educației STEM este că le oferă elevilor 

o parte din controlul procesului de învățare. Când au control, le pasă mai mult. Vor prelua sarcina 

mai ușor și vor fi mai implicați și mai dispuși să facă lucrurile să se întâmple.  

 

Referințe 
1. commons.wikimedia.org/wiki/File:Educaci%C3%B3n_STEM.jpg. 

2. Comisia Europeană, Competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul 

vieții, publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-

01aa75ed71a1/language-en. 

3. www.vieyrasoftware.net/. 

4. phyphox.org/. 
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Utilizarea aplicației Miro în procesul didactic al disciplinelor 

economice 
Barb Pușa Elena 

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil”  Deva 

 

În cadrul lecțiilor, indiferent de tipul lor, utilizarea aplicației Miro este oportună, atât 

pentru a stimula creativitatea, dar și pentru a facilita, vizualiza conexiunile unui întreg sau sistem. 

Pentru a spori atractivitatea orelor online am apelat la această aplicație, la care te poți conecta cu 

un cont disponibil (fie Google, fie Microsoft), pentru realizarea unor organizatori grafici, 

diagrame, harta minții, hartă conceptuală, șir de secvențe, etc.  

 

Fig. 1. Cont aplicația Miro. 

 

 
 

 În funcție de scopul utilizării (brainstorming, schiță, sinteză, clasificare, recapitulare, 

evaluare, etc.), se alege una din metodele de afișare (board), precum și grupa sau clasa vizată. 

Foarte important de știut, această aplicație este interactivă, grupul cu care se lucrează 

putându-se conecta la panoul utilizat la oră pentru a completa, lucra, adăuga elemente împreună cu 

profesorul. 

Consider oportună utilizarea acestor instrumente vizuale, deoarece au un impact pozitiv 

asupra elevilor, menținându-le atenția și concentrarea, o imagine fiind mult mai interesantă decât 

un text. 

Fig. 2. Exemple organizatori grafici din aplicația Miro. 

 

Retrospectivă Hartă cauză efect 

 

 
 

Analiză PEST 

 

Scara lui Likert 
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Utilizarea aplicației în cadrul modului ”Economia întreprinderii”,  lecția ”Managementul 

timpului”. 

 

Fig. 3. Mind map – Managementul timplului 

 

 
 

https://miro.com/app/dashboard/  

 

 

 

 

DIVERSITATEA METODELOR DE EVALUARE 

 

Prof. Bălănoiu Georgiana-Maria 

Școala Gimnazială Novaci, jud. Gorj 

 

 Sistemul de învățământ românesc a fost mereu în atenția noastră, întrucât conducătorii 

români au fost preocupați din cele mai vechi timpuri de educația copiiilor, respectiv a tinerilor. 

Evoluția istorică a sistemelor de învățământ a urmărit îndeaproape evoluția sistemului politic și 

administrativ al formațiunilor statale de pe actualul teritoriu al României. 

În perioada de după Primul Război Mondial principala provocare a constituit-o integrarea 

diferitelor sisteme educaționale, ca urmare a realizării statului național unitar român. Sistemul de 

învățământ atinge un nivel înalt de maturitate, reușindu-se integrarea unui număr semnificativ din 

populația țării într-o formă organizată de învățământ. Învățământul primar era obligatoriu și 

gratuit pentru toți cetățenii.  

https://miro.com/app/dashboard/
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_r%C4%83zboi_mondial
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După cel de-al Doilea Război Mondial și instaurarea regimului comunist, sistemul 

educațional liberal a fost înlocuit cu un sistem de tip sovietic, bazat pe ideologie și îndoctrinarea 

de masă. În condițiile „deschiderii” din perioada 1965-1975 sistemul de învățământ românesc a 

fost reformat printr-o serie de măsuri vizând renunțarea la ideologizarea excesivă, recuperarea 

unor tradiții naționale, studiul limbilor străine și al științelor exacte. S-a reușit astfel eliminarea 

practic a analfabetismului concomitent cu obligativitatea și gratuitatea învățământului până la 

nivel liceal sau profesional. 

Cu toate acestea, au existat unele realizări - unul, tipic pentru regimurile totalitare, 

alfabetizarea în masă, fiind realizate campanii de educație pentru adulți (alfabetizarea a sărit la 

peste 90% în această perioadă) precum și apariția (reintroducerea) educației în limbile 

minorităților (în special în limba maghiară). În ultimi ani ai comunismului, s-a introdus sistemul 

de treapta, între clasele a 10-a și a 11-a, treapta care reprezenta un examen la materiile de bază din 

clasele a 9-a și a 10-a. Odată cu aceasta treaptă, s-a introdus și obligativitatea celor 12 clase, 

obligativitate care a fost anulată odată cu revoluția din 1989. 

Revenind la activitatea propriu-zisă ce stă la baza desfășurării procesului instructiv-

educativ, pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ 

alături de predare şi învăţare. Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului. La început se 

punea semnul egal între evaluare şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că 

evaluarea presupune stabilirea congruenţelor dintre rezultatele scolare ale elevilor şi obiectivele 

operationale prestabilite.  

În prezent, evaluarea presupune formularea de judecăţi de valoare despre procesul şi 

produsul învăţării de către elev. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și 

reglarea și eficientizarea procesului instructiv-educativ.  

Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructive/educativ, a triadei instruire-

predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea 

optimizarii ei, pe baza colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul 

instrumentelor de evaluare.De asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, 

lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor , 

pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului şcolar.  

Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare 

continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea 

are atât o funcţie diagnostică, cât  şi prognostică. Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul 

unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de 

ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma examenelor de bacalaureat, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/1965
https://ro.wikipedia.org/wiki/1975
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
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evaluare națională). Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie 

de reglare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al 

acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 

temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr 

mare de elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă 

cea mai tradiţională şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. 

Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională 

fundamentală a procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de 

conexiune inversă. 

Docimastica este tehnica examenelor. Doxologia este studierea sistematică a rolului pe 

care îl joacă evaluarea în cadrul educaţiei şcolare. Marele merit al docimologiei este 

fundamentarea ştiinţifică a necesităţii schimbării radicale a opticii privind activitatea de evaluare a 

randamentului şcolar, existente în învăţământul tradiţional.  

Funcţii principale şi specifice ale evaluării: funcţia diagnostică - ce vizează depistarea 

lacunelor, greşelilor şi înlăturarea acestora ; funcţia prognostică - care anticipeaza performanţele 

viitoare ale elevilor; funcţia de selecţie - permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor ; funcţia de 

certificare - care relevă competenţele ţi cunoştinţele elevilor la finele unui ciclu/formă de 

şcolarizare, funcţia motivaţională sau de stimulare a activităţii de învăţare a elevilor şi se 

manifestă prin valorificarea pozitivă a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii 

propriei activităţi, funcţia de orientare şcolară-intervine în alegerea unei anumite forme de 

educaţie. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare 

diversitate de modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod 

interactiv de testare a cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare 

obiectivă. Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, 

investigaţia, autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul.  

Relaţia dintre curriculum şi evaluare este deosebit de complexă, ceea ce implică abordarea 

procesului de predare-învăţare-evaluare în mod unitar. Orice schimbare produsă la nivelul uneia 

dintre aceste activităţi influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată 

reacţie în lanţ, care impune reveniri şi revizuiri permanente. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi 

pentru obiective diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o 

centreze pe obiectivele de la clasă. 
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Impactul tehnologiei în secolul XXI – Transdisciplinaritatea în 

educație 
Boldea Camelia – Roxana 

Școala Gimnazială Sîntămăria – Orlea 

 

             Dat fiind faptul că noile tehnologii au produs modificări în toate domeniile, era de așteptat 

ca la un moment dat acest progres să influențeze și procesul de predare - învățare. Dezvoltarea 

explozivă a mediilor online din ultima perioadă a adus noi schimbări în sistemul de învățământ, 

punând profesorii în situația de a căuta să dezvolte la elevi anumite competențe digitale, asistând 

astfel la o reconstituire a procedeelor și a metodelor didactice pentru a putea face față provocărilor 

neașteptate din timpul pandemiei. Pornind de la acest considerent, am recurs la realizarea unor 

demersuri educaționale favorabile, care să corespundă nevoilor elevilor. 

             Pentru eficiența demersului didactic am inclus în mediul virtual activități de colaborare 

socială  care au urmărit exersarea unor metode și tehnici care să i-au pus pe elevi în situații cât mai 

variate. Una dintre principalele sarcini ale activității școlare a fost aceea de a ajuta în mod concret 

elevul să cunoască și să înțeleagă bogăția de aspecte ale mediului în care trăiește. Din acest motiv 

am pus accentul pe acele căi care au permis accesul imediat la cunoașterea lumii înconjurătoare, a 

faptului real și viu. Între acestea, observația, în diferitele ei forme, constituie una dintre  

metodologiile specifice de explorare ale mediului. Studiul temeinic al celor mai simple fenomene 

și procese, schimbările produse la nivelul conținuturilor aferente disciplinei limba și literatura 

română, identificarea acestora în programele școlare și în manualele alternative care prevăd 

corelarea lor cu strategiile didactice și competențele vizate, nu se poate realiza în cele mai bune 

condiții decât în afara observării obiective, realizate în mod organizat, metodic și cu consecvență. 

Cu alte cuvinte, atitudinea de a observa în mod conștient este indispensabilă investigației, 

cercetării și descoperirii. Observația, văzută ca o metodă de investigație, răspunde unei nevoi 

firești a elevului, îndeosebi, aceea de explorare a realității, constituind pentru el un tot unitar al 

experiențelor dobândite în urma învățării, achiziționării noilor conținuturi. Astfel, de la începutul 

pandemiei, elevii au fost puși în situația de a întreprinde observări cu caracter explorator, de 

cercetare asupra diverselor fapte de limbă. Observațiile efectuate în timp i-au condus la sesizarea 

unor corelații, redenumiri ale noțiunilor, reinterpretări ale limbajului, însă totul a depins de felul în 

care i-am determinat  să facă acest lucru, de modalitățile și strategiile didactice utilizate în 

demersul didactic, de obiectivele propuse, de rezultatele așteptate și de interpretarea lor.    

          În cadrul activităților prevăzute am aplicat o gamă variată de metode și procedee oferite de 

didactica modernă în procesul de predare - învățare: conversația, învățarea prin descoperire, 

demonstrația, jocul didactic, problematizarea, învățarea bazată pe exerciții, analiza gramaticală, 

brainstorming - ul, metoda Știu – Vreau să știu – Am învățat. Utilizarea lor a fost determinată de 

realizarea unei instruiri active, astfel încât au contribuit la mobilizarea elevilor în realizarea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_educa%C8%9Biei_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
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secvențelor didactice prevăzute. Experiența mi-a demonstrat că datorită exersării acestora, elevii 

au reușit să depăşească anumite obstacole și greutăţi prin efort propriu, sporindu - și încrederea în 

capacitățile proprii și în forțele lor.  

        Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, am utilizat  trei tipuri de 

resurse: platforma Adservio (Zoom) de interacțiune cu elevii în timp real, cu text și video, aplicații 

sau platforme de colaborare online(whatsapp, messenger), care au facilitat schimbul de 

documente, teste sau teme pentru acasă, resurse și aplicații de învățare proprii, existente sub formă 

de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri care au fost folosite atât în timpul lecțiilor live, cât și ca 

teme de lucru pentru acasă.  Aceștia și - au dovedit aplicabilitatea în cadrul actului de predare - 

învățare realizat prin intermediul mijloacelor moderne care au determinat creșterea eficientă a 

activităților didactice, asigurând  un feedback permanent. 

         Lecțiile s-au desfășurat în funcție de specificul  strategiei Ce știu - Ce aflu - Ce am înțeles - 

Cum aplic ce am învățat și au conținut secvențe care au produs  punți de legătură cu realitatea și 

cu alte discipline. Sarcinile de lucru prevăzute, structurate pe baza modelului dezvoltării 

personale, au vizat manifestarea creativității, asigurând flexibilitatea și eficiența în procesul de 

formare a competențelor-cheie, prin raportare permanentă la elementele reprezentative ale culturii 

româneşti şi universale. Prin realizarea acestora, elevii și-au dezvoltat competențe aferente unor 

conținuturi însușite la mai multe discipline. Ca exemplu, putem menționa: redactarea unei 

narațiuni referitoare la o întâmplare personală, care să ilustreze proverbul ,, Prietenul la nevoie se 

cunoaște. ”, cu mențiunea de a se introduce verbe la perfect compus, expunerea a zece reguli de 

bună purtare, folosindu - se verbe la imperativ, compunerea unui poem – diamant pornind de la 

anumite cerințe date, redactarea unui articol despre o faptă bună făcută pentru comunitate, scrierea 

unui articol despre faptele nemaipomenite săvârșite de vedetele internaționale.  

            În altă ordine de idei, prin unele activități am urmărit exersarea cunoștințelor prevăzute în 

cadrul mai multor discipline corespunzătoare unor arii curriculare diferite. De pildă, o anumită 

activitate a vizat abordarea transdisciplinară a unor conținuturi prin care elevii și-au format 

abilități tehnice, deprinderi de documentare, întrucât aceștia au fost solicitați să redacteze un e - 

mail adresat unui prieten din altă țară în care să - i recomande cum să se pregătească pentru vizita 

în România, având în vedere vremea / clima din regiunea respectivă, obiectivele turistice pe care 

le poate vizita sau alte modalități de petrecere a timpului liber. 

         Prin urmare, schimbările produse în procesul instructiv-educativ din timpul pandemiei au 

avut un impact puternic, întrucât au făcut posibilă evidențierea caracterului transdisciplinar al 

lecțiilor desfășurate în mediul online, structurate în conformitate cu nevoile elevilor. 
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TRANSDISCIPLINARITATEA ÎN EDUCAȚIE  

Prof. Înv. Preșcolar Botescu Georgeta Angelica 

Grădinița  ,,Căsuța Cu Povești” Orăștie 

 

       “ Lăsați copilul să vaă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice si să se înșele. Nu 

folosiți cuvinte cand acțiunea, faptul însuși, sunt posibile.” 

          Pestalozzi 

 

 Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învățăm pe copii săînvinga dificultățile prin 

intervenții reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem sa-și exerseze capacitatea 

de a opta și de a decide. 

 Și ce alt loc mai potrivit decat GRĂDINIŢA putem găsi pentru îndeplinirea acestui scop 

nobil? Aici, departe de forfota si apăsarea cotidianului, copilul intra intr-un mediu cald, protector 

si stimulativ, un mediu pe care il putem asemui unei carti cu povesti in care literatura, muzica, 

artele plastice, natura, mișcarea, socialul sunt intr-un permanent dialog intre ele si, implicit, cu 

copilul. 

 Programa activităților instructiv-educative in grădinita de copii prefigureaza două mari 

tendinte de schimbare în interiorul sistemului preșcolar, în acord cu prevederile programului 

educațional care pornește de la ideea necesității îmbunătătirii calității educatiei la vârstele timpurii, 

pentru a putea răspunde exigențelor copilului preșcolar de astazi. Tendințele vizează crearea unui 

mediu educational adecvat, in vederea stimularii continue a invatarii spontane a copilului si pentru 

introducerea acestuia in ambianța culturală a spațiului căruia îi aparține. 

 De asemenea, noua programa a accentuat ideea de folosire a contextului ludic si a invățării 

active in stimularea rutei individuale a invățării, fapt pentru care a propus o abordare educationala 

diferita. Abordarea educaționala propusă de programa preșcolara se orienteaza asupra folosirii 

metodei proiectelor tematice de grup, selectate, proiectate si elaborate cu ajutorul copilului si in 

care brainstorming-ul, lucrul in echipa si actiunea directa a copilului cu mediul sunt mijloacele de 

baza ale procesului de predare-invățare. 

          Sistemul de învățământ preșcolar din țara noastră a cunoscut o ascensiune prin aplicarea 

metodei proiectelor tematice,, a activităților integrate, a metodelor interactive de grup precum și 

amenajarea spațiului educațional. 

Activitatea cu copiii din grădiniţă este modalitatea cea mai importantă de a impune bazele 

formării personalităţii copilului – pentru aceasta fiind necesară o proiectare a activităţilor centrată  

pe obiective care să creeze posibilitatea abordării flexibile a conţinuturilor şi respectării intereselor 

de cunoaştere ale copilului, dar şi particularităţile de vârstă ale acestuia. 

Activitatea integrată este un demers global în care graniţele dintre categoriile de activităţi 

dispar, iar activităţile se desfăşoară după un scenariu unic, cu secvenţe zilnice, alcătuite din una – 

două activităţi integrate, activităţi desfăşurate pe centre de interes şi activităţi complementare. 

În activităţile integrate, accentul cade pe acţiunile de grup şi nu pe cele cu întreaga grupă de copii, 

iar conceptul acestei activităţi se referă la o acţiune în care se îmbină metoda de predare – învăţare 

a cunoştinţelor, cu diverse domenii a deprinderilor şi abilităţilor preşcolarilor. 

            Modelul interdisciplinar: conţinuturile a două sau mai multe discipline de studiu sunt 

organizate în interdependenţele lor tematice. Se extrag conceptele care intersectează respectivele 

arii tematice şi se reţin deprinderile şi abilităţile implicate în acele domenii.  

Abordarea multidisciplinară : în acest caz, două sau mai multe discipline de studiu sunt 

complet restructurate în jurul aceloraşi teme sau subiecte tematice. Un asemenea demers este 

frecvent întâlnit în grădiniţe şi şcolile elementare care utilizează "centrele de învăţare" sau 

"centrele de interes" şi în sistemul "step by step" cunoscut şi la noi. De pildă, la o temă ca 

"Deschizători de drum" copiii parcurg sugestiv "centrele de matematică, limbaj, arte vizuale, etc.  
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La fiecare centru copiii explorează tema prin activităţi specifice curriculumului din aria 

respectivă.  

            Integrarea transdisciplinară : reprezintă pe deplin o abordare curriculară holistică globală. 

Întreg programul de studiu este organizat fără a se ţine seama de materii sau discipline de studiu, 

dar acestea Termeni sinonimi conţinuturilor integrate sunt curriculum interdisciplinar, 

multidisciplinar si transdisciplinar. Cel mai frecvent se utilizează demersul interdisciplinar, care 

înseamnă o aplicaţie a limbajului şi metodologii ale mai multor ştiinţe la examinarea unei teme 

centrale sau experienţe.  

În ştiinţa educaţiei contemporane se impune cu tot mai multă insistenţă concepţia 

interdisciplinară în cercetarea şi interpretarea fenomenului educaţional.  

Fără a fi o simplă fuziune a rezultatelor obţinute în cadrul diverselor discipline care se 

ocupă de educaţie, această viziune interdisciplinară presupune valorificarea acestor rezulate prin 

elaborarea unei sinteze calitativ superioare privitoare la educaţie în ansamblu, precum şi la diferite 

aspecte concrete ale ei. Interdisciplinaritatea impune depăşirea unor graniţe, eliminarea unor cadre 

rigide ca domenii exclusiv ale unei discipline, transferul de rezultate de la o disciplină la alta, în 

vederea unei explicări mai profunde a fenomenelor, realizându-se astfel o coordonare a diverselor 

unghiuri de vedere, în locul predominării unuia dintre ele, situaţie care poate duce la o imagine 

unilaterală asupra educaţiei implicit la restrângerea rolului său în societate.  

"Pedagogia, susţine Gilbert Leroy, ni se înfăţişează ca o ştiinţă interdisciplinară de sinteză 

şi de aplicaţie, care, pentru rezolvarea propriilor sale probleme, recurge la elemente de explicaţie 

împrumutate de la alte discipline teoretice".  

            Deci, de la reflectarea educaţiei în conştiinţa comună s-a trecut la reflectarea ei pe plan 

teoretic care a evoluat spre constituirea unor curente ce s-au preocupat de diverse aspecte 

particulare ale fenomenului pentru a ajunge la o viziune interdisciplinară în care se realizează o 

nouă sinteză prin întrepătrunderea şi valorificarea reciprocă a rezultatelor tuturor disciplinelor care 

se ocupă de educaţie. pot fi "izolate" în anumite secvenţe ale temei, dacă se impun anumite 

aprofundări. 

              Educația poate beneficia de pe urma deschiderii către experiențele și proiectele concrete, 

a noilor instrumente și materiale de studiu, precum și a resurselor educaționale deschise (RED). 

Elevii și studenții pot dobândi mai multă autonomie prin colaborarea online. Accesul la tehnologii 

digitale și utilizarea lor pot contribui la reducerea decalajului la învățătură dintre elevii care provin  

din medii socioeconomice favorizate și cei din medii defavorizate. Tehnicile de predare 

personalizate determină creșterea motivației elevilor/studenților prin concentrarea personalizată a 

eforturilor profesorilor asupra fiecăruia dintre aceștia în parte. 

    

  BIBLIOGRAFIE: 

                     ,,Curriculum pentru educația timpurie 2019” 

                       WWW.Didatic.ro 
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IMPACTUL TEHNOLOGIEI ÎN SECOLUL XXI LA NIVELUL 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR 

Prof. Înv. Preșcolar Botescu Georgeta Angelica 

Grădinița  ,,Căsuța Cu Povești” Orăștie 

 

       „Scopul educației nu este să crești volumul de cunoștințe ci să creezi posibilitatea ca un copil 

să descopere și să inventeze, de a crea oameni care sunt capabili de lucruri noi” 

                                                                                                    Jean Piaget 

 

        Educația poate beneficia de pe urma deschiderii către experiențele și proiectele concrete, a 

noilor instrumente și materiale de studiu, precum și a resurselor educaționale deschise (RED). 

Elevii și studenții pot dobândi mai multă autonomie prin colaborarea online. Accesul la tehnologii 

digitale și utilizarea lor pot contribui la reducerea decalajului la învățătură dintre elevii care provin 

din medii socio-economice favorizate și cei din medii defavorizate. Tehnicile de predare 

personalizate determină creșterea motivației elevilor/studenților prin concentrarea personalizată a 

eforturilor profesorilor asupra fiecăruia dintre aceștia în parte. Progresul înregistrat în privința 

integrării tehnologiei în educație continuă să fie mic. Majoritatea tinerilor din Europa utilizează 

Internetul pentru activități sociale. Accesul mobil la Internet a crescut semnificativ în ultimii ani, 

însă utilizarea tehnologiei în scopuri educative nu a ținut pasul cu aceste evoluții. Nu toate școlile 

primare și secundare dispun de conexiuni în bandă largă și nu toate cadrele didactice au 

competențele și încrederea de a utiliza instrumentele digitale în activitatea lor de predare – 

învățare - evaluare. Rezultatele la învățătură pot fi îmbunătățite, iar echitatea și eficiența cresc cu 

ajutorul inovării în sistemele de educație, înțeleasă ca fiind adoptarea de noi servicii, tehnologii, 

competențe de către organizațiile din domeniul educației. Pentru a atinge un maxim de eficiență și 

sustenabilitate, inovarea trebuie susținută de cadre didactice bine pregătite și trebuie integrată în 

obiective didactice clare. Trebuie să se depună mai multe eforturi pentru a stabili cum se pot 

utiliza cel mai bine mijloacele digitale pentru a atinge obiectivele în materie de educație. 

✔ Utilizarea tehnologiei pentru a facilita incluziunea și accesibilitatea: mobilizarea strategiilor și 

instrumentelor digitale pentru a răspunde diferitelor nevoi și de a depăși barierele, selectarea și 

utilizarea instrumentelor digitale în urma unei analize adaptate, observând caracteristicile fiecărui 

instrument în lumina nevoilor proprii și a constrângerilor de accesibilitate culturală, fizică, tehnică 

sau economică pentru a identifica beneficiile și limitările instrumentelor digitale;  

✔ Valorificarea competențelor digitale în dezvoltarea personală și profesională:  

● utilizarea tehnologiei digitale pentru a dobândi, menține și dezvolta abilități de utilizare a 

acesteia în viața profesională actuală sau viitoare; 

● dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de autonomie, prin intermediul tehnologiei digitale;  

● angajarea tehnologiei digitale care să te ajute să te integrezi în muncă, în special promovânduți 

abilitățile către viitorii angajatori, consultând conținut digital adecvat și rețele profesionale pentru 

a fi la curent cu noile evoluții din domeniile profesionale actuale sau viitoare și pentru a satisface 

nevoile de educație continuă;  

✔ Creativitatea și inovația în utilizarea tehnologiei:  

● utilizarea gândirii critice pentru a evalua conținutul digital înainte de a-l utiliza;  
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● dezvoltarea deliberată a propriei judecăți critice cu privire la tehnologia digitală, bazată pe 

criterii analitice riguroase prin utilizarea și compararea resurselor digitale;  

● evaluarea atentă și sinceră a propriei utilizări a tehnologiei digitale;  

●dezvoltarea conștientizării cu privire la problemele legate de mass-media, progresele științifice, 

evoluțiile tehnologice și utilizarea tehnologiei pentru a putea adopta o poziție clară, în special în 

ceea ce privește beneficiile și limitările tehnologiei digitale.    

    Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea 

socială și găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației 

obligatorii și trebuie să acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot 

parcursul vieții. Aceasta este un prim pas spre utilizarea tehnologiei de către educato are/profesori 

înv. preşcolar la grupă sau pentru derularea activităților on-line. În marea majoritate a timpului, 

utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se ușor atentia prescolarilor. 

         În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 

acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului 

al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care 

necesit ă suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul înv ăţării de acasă) Un aspect motivant pentru 

cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

 

BIBLIOGRAFIE: ,,Pedagogia învățământului preșcolar” 

                                  www.didactic.ro 

 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ ONLINE 

PĂMÂNTUL, PLANETA ALBASTRĂ 
 

Prof. Botescu Georgeta Angelica 

Grădinița ,,Căsuța Cu Povești” Orăștie 

 

 
PĂMÂNTUL, PLANETA ALBASTRĂ 

PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN PARTENERIAT 

 

http://www.didactic.ro/
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ARGUMENT: 

           În ultimii ani,  PLANETA NOASTRĂ, TERRA, dă semne tot mai dese că nu mai poate 

face faţă efectelor nocive la care o supune OMUL. Dintre aceste efecte amintim câteva : creşterea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, defrişarile necontrolate şi masive, poluarea cu substanţe toxice 

(pesticide, insecticide, îngrăşăminte chimice , etc.), exploatarea intensă a resurselor pământului, 

etc., duc la producerea unor mari dezechilibre ecologice şi la distrugerea biosferei. De cele mai 

multe ori comportamentul nostru este dictat de mentalitatea pe care o avem şi depinde de gradul şi 

felul educaţiei pe care am primit-o din familie, şcoală sau societate şi de gradul nostru de 

responsabilitate.  

            Şcoala trebuie să producă această schimbare, atât din punct de vedere conceptual ,cât şi din 

punct de vedere comportamental. Dacă reuşim să-i determinăm pe oameni să le pese că 

“NATURA ESTE BOLNAVA”, atunci tot mai există şanse. În definitiv ne ajutăm pe noi înşine. 

Din acest motiv, educaţia ecologică trebuie începută de la o vârstă fragedă , pentru a reuşi 

formarea unei conştiinţe ecologice şi a unui comportament adecvat. E nevoie ca elevii să înţeleagă 

că natura este un organism viu , iar componentele ei sunt într-o strânsă intercondiţio- nare şi că 

fără aceşti factori naturali , viaţa nu este posibilă , deci trebuie protejaţi.  Orice prilej oferit de 

activităţile de observare a plantelor şi animalelor, observării spontane, plimbări, 

excursii,vizionarea de filme, prezentări, lecturarea unor texte privind fauna şi folora terestră , 

trebuie folosite pentru a forma o gândire intuitivă şi deductivă a elevilor în raport cu natura, pentru 

a dezvolta dragostea şi respectul faţă de dorinţa de a ocroti. E important ca elevul, singur, să 

descopere adevărul acţionând în mod practic, deoarece scopul şcolii este de a forma creatori şi nu 

indivizi care să repete ceea ce au învăţat generaţiile precedente. 

GRUP ŢINTĂ:  elevii clasei pregătitoare 

                              părinți  

                              comunitate  

                              Primăria  

 

DURATA PROIECTULUI:  Noiembrie 2020  

SCOPUL:  

              Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul 

înconjurător, cunoaşterea, înţelegerea şi stimularea curiozităţii pentru investigarea realităţii 

înconjurătoare, dar şi formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, fata de comunitate , de 

implicare conştientă a copiilor în protejarea acestuia pentru a oferi societăţii un model de bune 

practici educaţionale .  

OBIECTIVE:  

 Cultivarea dragostei şi respectului pentru Terra.  

 Cultivarea dragostei si respectului fata de locul natal.  

 Dezvoltarea colaborarii dintre scoala-comunitate.  

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului prin stimularea curiozităţii pentru 

investigarea realităţii înconjurătoare.  

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie 

fenomene observate în mediul înconjurător.  

 Cunoasterea Primariei si a oamenilor care isi desfasoara activitatea acolo.  

 Stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin 

care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte (colectarea materialelor 
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refolosibile, îngrijirea unor spaţii verzi, cultivarea plantelor ornamentale, economisirea apei sau a 

energiei electrice etc.).  

 Încurajarea elevilor pentru a exprima independent opinii şi stări sufleteşti proprii , dar şi pentru 

motivarea lor. 

 MODALITĂŢI DE EVALUARE:  

 Portofolii pe teme date care să cuprindă imagini şi informaţii culese din diverse surse . 

 Impartire de pliante care sa contina mesaje ECO. 

 Activităţi de ecologizare a unor mici zone din comuna.  

 Realizarea unei expoziţii cu lucrări artistico-plastice având ca temă natura cu tot ce are ea mai 

frumos , dar şi poluarea şi efectele ei devastatoare , finalizate într-o expoziţie.  

 Realizarea sub îndrumarea învăţătorului a unor fotografii, prezentări PowerPoint cu materiale 

realizate în cadrul proiectului.  

 Realizarea unei excursii sponsorizate de Primaria Baru la ,,Pestera Ursilor”.  

 Înmânarea diplomei „Prietenii naturii”.  

DISEMINARE:  Materiale în cadrul comiilor metodice şi a cercurilor pedagogice .  

 Publicarea parteneriatului pe site-ul didactic.ro.  

RESURSE: 

 umane – elevii, cadre didactice , părinţi,primaria.  

 materiale – pliante, portofolii, C.D-uri , prezentări,calculator,video-proiector, markere, coli de 

flipchart, desene, diplome etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrjn6ZOyOhE 

 

 

 

ACTIVITĂȚI CE POT FI DESFĂȘURATE ȊMPREUNĂ CU 

PĂRINȚII ÎN PERIOADA ON-LINE 

„IN LUMEA INSECTELOR” 
 

Prof. Botescu Georgeta Angelica 

Grădinița ,,Căsuța Cu Povești” Orăștie 

 

 
 

ȊNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - GRUPA MARE 

FLUTURAȘII   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrjn6ZOyOhE
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    Primăvara este anotimpul în care natura se trezește la viață după lunga iarnă, toată suflarea se 

bucură de razele calde ale soarelui. 

    Când poate fi mai firească nemasurata curiozitate a copiilor , dacă nu primăvara? 

    Acest anotimp își dezvăluie în fața noastră, încet, încet, toate minunățiile și toate frumusețile 

naturii.Și gâzele se trezesc la viață. 

  Privește chipul fericit al unui copil, atunci când descoperă unele dintre aceste minuni și 

frumuseți și vei fi și tu, la rândul tău, fericit! 

   Vă propunem o serie de activități pe care le puteți desfășura în această perioadă! 

   Bine ați venit în lumea minunată a insectelor! 

“Un fir de iarba verde, o raza-ncalzitoare, 

Un gandacel, un flutur, un clopotel in floare, 

Dupa o iarna lunga si-un dor nemarginit 

Aprind un soare dulce in sufletul uimit!” 

 

ACTIVITATEA 1. - ,,Legenda fluturelui ” 

Ascultați cu atenție legenda împreună și încercați să explicați copilului cuvinte și expresii noi 

https://www.youtube.com/watch?v=rjm6VuPhzi0 

 

ACTIVITATEA 2. - ,, Lumea insectelor” – prezentare PPT 

https://www.youtube.com/watch?v=kMzXijw9JGM 

Urmăriți împreună cu copilul această prezentare PPT despre insecte și discutați, aprofundați informații 

despre această temă. 

 

ACTIVITATEA 3. - ,, Ghici ce insectă este” 

Organizați un mic concurs  de ghicitori. Copilului i se va părea foarte distractiv 

 (Fluturele)  

              

ACTIVITATEA 4. -  ,,Fluturașul colorat” – pictură 

Pentru această activitate aveți nevoie de acuarele sau guașe, foi și multă, multă imaginație.Lăsați 

copilul să folosească culorile preferate.Spor la treabă! 

 
 

ACTIVITATEA 5. -  ,,Fluturașul” de Oltea Paraschiv – memorizare 

Dacă micuţul dumneavoastră este dornic, puteţi învăţa împreună următoarea poezie:  

Trebuie să aveţi grijă la felul în care o recitaţi ( să aveţi un ton potrivit, să respectaţi semnele de 

punctuaţie, să fiţi expresiv). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rjm6VuPhzi0
https://www.youtube.com/watch?v=kMzXijw9JGM
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  ACTIVITATEA 6. -  ,,A câta albinuță a plecat”  – consolidarea numerelor în limitele 1-7 

Citiți cu răbdare copilului cerințele de pe fișă și supravegheați dacă le rezolvă corect 

Explicați dacă greșește să ânțeleagă mai bine cum este corect 

Lăudați și oferiți-I o recompensă dacă rezolvă toate sarcinile cor 

 

ACTIVITATEA 7. -  ,,Fluturașul colorat”  – confecție 

Nu va fi deloc dificil sa obtineti niste fluturasi colorati, ce vor inveseli orice decor. Conditia este 

sa va ajutati de  materiale precum: 

• sarme plusate colorate 

• filtre de cafea (de dimensiuni mai mari) 

• markere rezistente la apa sau acuarele de acest gen 

• un recipient tip spray (ce va fi umplut cu apa) 

Ofera-i copilului un filtru de cafea, culori si lasa-l sa-l picteze oricum doreste. 

Ia tu filtrul si stropeste-l cu spray-ul cu apa. Aveti rabdare sa fuzioneze culorile si sa se 

raspandeasca pe intreaga suprafata. Lasati-l sa se usuce bine. 

Dupa aceea ia filtrul de cafea, strange-l in mana chiar in mijloc, astfel incat sa se formeze cute. 

Strange-l ulterior cu o sarma plusata. 

Adaugati si alte sarme plusate pentru a-i face fluturelui doua antene. 

In functie de numarul de filtre de cafea avute, puteti obtine cati fluturasi doriti. 

 

ACTIVITATEA 8. -  ,,Gâzele”  – cântec 

Ascultați și repetați cântecul.Puteți să fiți mici artști, iar jucăriile voastre sunt publicul.De abia 

aștept să-mi cânți și mie!! 

https://www.youtube.com/watch?v=GiuNvh20F1U 

 

ACTIVITATEA 9. -  ,,Albinuța zboară din floare-n floare”  – activitate sportivă 

Trebuie creat un traseu aplicativ pe care copilul trebuie să-l parcurgă folosind ce aveți prin casă 

(scaune, masuță, jucării). Copilul trebuie să meargă, să sară, să se târască chiar să alerge dacă este 

posibil. Când ajunge la destinație (floare) este aplaudat.Invită și părinții tăi să se joace cu tine 

acest joc minunat!! 

 

ACTIVITATEA 10. -  ,,Albinuțele harnice”  – activitate practic-gospodărească 

Astăzi sunteți ,,albinuțe harnice” și faceți împreună ordine in camera copilului.Copilul-albinuță își 

asează toate jucăriile la locul lor, hăinuțele în dulap, cărțile în biblotecă, etc. 

Am desfășurat toate activitățile în această săptămână.Atunci să ne distrăm și să cântăm cu 

prietenii noștri!! 

https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GiuNvh20F1U
https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M
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PĂMÂNT  -  PLANETA ALBASTRĂ 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI CE POT FI DESFĂȘURATE 

ȊMPREUNĂ CU PĂRINȚII ÎN PERIOADA ON-LINE 

ȊNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - GRUPA MARE 

 

Prof. Botescu Georgeta Angelica 

Grădinița ,,Căsuța Cu Povești” Orăștie 

 

,,Iubiți natura preacurată 

Când încă nu e prea târziu 

Copii și vârstnici laolaltă 

Să mai păstrăm pământl viu! 

 

     Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. In plus, 

comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârsta cât mai fragedă sunt cele care se 

pastrează cel mai bine toată viaţa.Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament 

ecologic, s-o ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind 

natura, ne ocrotim pe noi înşine!Ce ne oferă natura în schimbul prieteniei noastre? Oare puteţi să 

vă imaginaţi o natură fără clorofilă, fără iarbă, fără frunze, fără arbori şi păsări? 

 

ACTIVITATEA 1. - ,,Povestea Pământului ” 

Ascultați cu atenție legenda împreună și încercați să explicați copilului cuvinte și expresii noi 

De asemenea încercați să-i explicați fenomene pe care le-a întâlnit în poveste și pe care nu le-a înțeles pe 

deplin 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrjn6ZOyOhE 

         ACTIVITATEA 2. - ,, Pământul fericit” – desen 

Discutați cu copilul dumneavoastră despre cum crede că ar arăta Pământul fericit și încurajați-l să 

reprezinte prin desen.Lăsați-l să dea curs imaginației și să explice de ce acționează astfel, ce 

reprezintă fiecare element din lucrarea sa. 

Pentru această activitate aveți nevoie de foaie de desen, creioane colorate și multă imaginație.Spor 

la activitate! 

    ACTIVITATEA 3. - ,, Să dăm viață planetei” – activitate practic-gospodărească 

Plantați împreună cu copilul o floare, un pomișor în grădină sau orice plantă în ghiveci, 

explicându-i importanța de a face acest lucru pentru planetă, pentru noi oamenii.Urmăriți cum 

răsare, crește și îngrijiți-o povestind copilului de ce are nevoie pentru aceasta și de ce aveem noi 

nevoie de plante. 

                          

 

      

https://www.youtube.com/watch?v=Jrjn6ZOyOhE
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ACTIVITATEA 4. - ,, Planeta abastră” –  cântec 

Ascultați și repetați cântecul.Puteți să fiți mici artști, iar jucăriile voastre sunt publicul.De abia 

aștept să-mi cânți și mie!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KeUZ4btwePU 

 

                    ACTIVITATEA 5. -  ,,Planeta albastră” de Ilinca Neacșu – memorizare 

Dacă micuţul dumneavoastră este dornic, puteţi învăţa împreună următoarea poezie:  

Trebuie să aveţi grijă la felul în care o recitaţi ( să aveţi un ton potrivit, să respectaţi semnele de 

punctuaţie, să fiţi expresiv).  

 

        ACTIVITATEA 6. -  ,,Mesajul Pământului către copii”– educație ecologică-  

Citiți copilului ,,mesajul emoționant al Pământului către copii” și discutați cu ei cum trebuie să 

acționeze de astăzi înainte la grădiniță, pe stradă și ce i-ar trebui să-i sfătuiască și pe ceilalți să 

facă. 

 

 

Activitatea 7.  - ,, Iepure din cartoane de oua” confecție din materiale ecologice – activitate 

practică 

Pentru a crea un iepure din cartoane de oua trebuie sa urmati acesti pasi: 

1. Luati un cofraj de oua si decupati doua cupe. Lipiti pe fiecare jumatate o bucata de 

hartie, asemenea unei balamale. 

2. Desenati pe o bucata de hartie doua urechi de iepure, asezati hartia pe carton, dupa care 

decupati. Asamblati cele doua urechi facand doua gauri in partea de sus a unei cupe. 

3. Urmeaza realizarea membrelor inferioare. Luati o bucata de carton, desenati o forma 

asemanatoare unei inimi decupate in partea de jos si lipiti-o de cupa ca in poza de mai jos. 

Taiati un mic dreptunghi si lipiti-l pe post de dinti. 

4. Vopsiti iepurele cu orice culoare doriti. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KeUZ4btwePU
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MODALITĂȚI DE ABORDARE INTER ȘI 

TRANSDISCIPLINARĂ A PROBLEMELOR DE 

MEDIU 
 

Prof. Demeter Aurelia 

Școala Gimnazială Bănița 

 

,, Omul are un drept fundamental la libertate, la egalitate și la condiții de viață 

satisfăcătoare într-un mediu înconjurător, a cărui calitate să-i permită să trăiască în demnitate și 

bunăstare. El are datoria solemnă de a apăra și îmbunătăți mediul înconjurător pentru generațiile 

prezentă și viitoare.”  

 Curriculum-ul recomandă o serie de obiective a căror transpunere în activități specifice să 

conducă elevii către înțelegerea unor legături cauzale între evenimente, le dezvoltă spiritul de 

observație, să contribuie la formarea de priceperi și deprinderi active, precum și la dezvoltarea 

conștiinței civice. 

Educația ecologică vizează diferitele laturi ale dezvoltării personalității individului, are un 

caracter interdisciplinar, fiind implicate majoritatea disciplinelor din învățământul primar. Scopul 

esențial al educației ecologice este acela de a forma la copii bazele unei gândiri și atitudini 

centrate pe promovarea unui mediu natural propice vieții, de a le dezvolta spiritul de 

responsabilitate față de ecosistem.      

Educația ecologică constituie unul dintre obiectivele pe care îl regăsim la toate disciplinele 

de învățământ. Educația ecologică poate fi abordată în orice moment al zilei, în cadrul oricărei 

activități, atunci când se ivește un prilej de a discuta un subiect ce se referă la protecția mediului, 

la economisirea hârtiei, a resurselor de apă, a energiei, la conservarea speciilor de animale și 

plante. În cadrul lecțiilor de explorare a mediului înconjurător, copiii trebuie să înțeleagă unul din 

principiile fundamentale ale lumii vii: tot ce este viu se naște, trăiește și moare. Natura trebuie 

cunoscută, descoperită, iubită și ocrotită atât de cei mici cât și de cei mari.  

Produsele create de copii necesită materiale din natură adunate cu dragoste, combinate 

creativ pentru a reda ineditul, a ne bucura simțurile. Însușirea tehnicilor de combinare a plantelor  

și realizarea unor adevărate opere de artă, provocatoare estetic și șțiințific, este arta pe care copilul 

o învață experimentând. 

Prin drumeții, vizite, excursii, copiii descoperă că natura se află într-o continuă mișcare și 

transformare, că există legi nescrise. Ei află că oamenii protejează și păstrează copacii, plantele 

rare, rezervațiile naturale și parcurile naționale unde plantele, animalele, peisajele sunt în siguranță 

pentru a oferi și generațiilor viitoare șansa de a se bucura de ele și de a le admira frumusețea. 

Educația ecologică urmărește îndrăgirea naturii, dezvoltarea unor sentimente pozitive și a 

unor relații personale cu natura. Activitățile în pădure, în aer liber, care implică cunoașterea 

nemijlocită sunt o modalitate extrem de valoroasă pentru dezvoltarea unor atitudini corecte față de 

mediul înconjurător. 

În învățământul primar se pot găsi modalități diverse pentru a putea fi realizate obiectivele 

educației ecologice atât în activitatea școlară , în cadrul disciplinelor Comunicare în limba 

română, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și abilități practice, Educație civică, 

Geografie, cât și în activitatea extrașcolară ( excursii, drumeții, diferite concursuri pe teme 

ecologice, etc.). 

În cadrul orelor de limba română, elevii pot realiza individual sau pe echipe, dialoguri, 

scurte descrieri, compuneri după imagini, cu titluri ca: ,,Pădurea”, ,,Livada’’, ,,Anotimpul 

preferat”, ,,În excursie” În astfel de creații, viețuitoarele dintr-un anumit mediu de viață devin 

personaje, care povestesc despre viața lor, despre cum ar trebui oamenii să se poarte cu habitatul. 
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Una dintre competențele specifice în cadrul disciplinei Arte vizuale și abilități practice, se 

referă la descoperirea unor soluții de valorificare a materialelor refolosibile ( pet-uri, dopuri de 

plută, carton, hârtie, resturi textile, polistiren, bețișoare de lemn, plastic, aluminiu, etc.), în 

combinații cu alte materiale. Elevii pot realiza diferite jucării sau obiecte cu aplicabilitate practică:  

semen de carte, păpușa din dopuri de plută sau resturi textile, mărțișoare, felicitări de sărbători, 

decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă sau sărbătorile pascale, îmbrăcămintea păpușii din resturi 

de materiale textile, pernuța cu ace, jucării folosind tehnica peticitului, sere din pet-uri, cutii 

confecționate special pentru colectarea selectivă a deșeurilor, recipiente pentru flori, covorașe 

împletite din resturi textile, măști de carnaval, costume pentru serbări școlare, machete 

reprezentand diferite medii de viata. Fiecare clasă poate avea propria expoziție de jucării sau 

obiecte din deșeuri. 

Elevii pot ilustra prin desene, mesajele adresate comunității de a proteja mediul 

înconjurător. Se pot organiza expoziții de desene, reprezentând animale și plante ocrotite de lege, 

lucrări pe tema ,,Sănătatea Pământului”, ,,Poluarea apelor”, afișe care să sublinieze importanța 

colectării deșeurilor si sortarea lor in functie de material. 

         De asemenea, în cadrul orelor de Educație civică, apelându-se la jocul de rol și la studiul de 

caz se pot realize variate activitati de analiza a  efectelor activităților umane asupra mediului, sub 

forma unor ateliere de lucru. 

Atelier de lucru- ,,Tribunalul ecologic” 

Se constituie un tribunal în care se judecă procesul activităților umane asupra mediului. 

Elevii formează trei grupe: apărători, acuzatori, judecători. Acuzatorii vor avea de identificat cât 

mai multe efecte negative ale activităților desfășurate de om. Apărătorii vor identifica efectele 

pozitive ale activităților umane. Judecătorii, pe baza probelor prezentate de cele două părți, vor da 

verdictul. În cadrul acestui proces vor propune metode de diminuare a efectelor poluării. Fiecare 

parte implicată în proces trebuie să urmărească surse de informații variate pe care să le analizeze 

cu colegii de grup. 

Atelier de lucru- ,,S.O.S. Natura!” 

Se realizează o gazetă a micului ecologist, prin colecționarea de către copii a unor articole 

din ziare și reviste, având ca subiect poluarea și protejarea mediului; curiozități științifice; afișe; 

lucrări din deșeuri; 

Atelier de lucru- ,,Călător prin România” 

         Se fac recomandări pentru un comportament ecologic ( în urma unui brainstorming) ca 

locuitor al oraşului și ca turist; se realizează un interviu pe tema: ,,Plante și animale în pericol! 

Și disciplina Matematică și explorarea mediului își propune să înlesnească înțelegerea naturii 

de către copii, prin ceea ce fac, prin redescoperirea fenomenelor și proceselor care au loc în jurul 

lor. Se urmărește ca elevii să conștientizeze efectele activităților omului asupra mediului 

înconjurător. Pentru aceasta se pot desfășura o serie de activități în care se pot folosi: activitatea 

practică, investigația, învățarea prin descoperire. 

Beneficiul educației ecologice în școală constă în a urmări efectele pozitive ale atitudinii 

omului matur de mâine. Prin activitățile variate ce se pot desfășura se alimentează curiozitatea 

constructivă a copilului, se dezvoltă capacitatea de a gândi logic și de a interpreta corect anumite 

comportamente din jurul său. 

 

Bibliografie : 
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SĂ ÎNȚELEGEM PUTEREA RESURSELOR 

EDUCAȚIONALE DESCHISE 

Prof. Demeter Aurelia 

Școala Gimnazială Bănița 

 

Resursele educaționale deschise sunt materiale folosite pentru susținerea educației care pot 

fi accesate în mod liber, reutilizate, modificate și partajate. Resurse educaționale deschise ar putea 

include elemente cum ar fi e-cărți, cursuri, planuri de lecție, conținutul curriculum-ului, video 

streaming, imagini, grile, evaluări, software, precum și orice alte instrumente sau tehnici folosite 

pentru transmiterea de cunoștințe care au un impact asupra predării și învățării, care sunt în mod 

deschis sub licență pentru partajarea și utilizarea gratuită. 

Aceste resurse gratuite pentru profesori disponibile pe web ajută în mod deosebit. 

Facultățile și școlile au început să descopere beneficiile de a găsi, folosi și crea materiale cu 

licență care să completeze predarea și învățarea. Orice profesor din orice parte a lumii poate avea 

acces la resursa altui cadru didactic de predare din comunități similare, care predă aceeași materie 

sau aceleiași categorii de elevi. Această ușurință de acces a fost posibilă numai odată cu apariția 

tehnologiei și dezvoltarea de diverse instrumente. 

Există o mulțime moduri în care profesori și instituțiile de învățământ beneficiază de 

resurse educaționale deschise: 

Cum pot profesorii beneficia de avantajele resurselor educaționale deschise? 

Facultățile sau profesorii nu au nevoie de a începe de la zero de fiecare dată când au nevoie 

pentru a crea o prelegere. Prin utilizarea resurselor educaționale deschise, școala poate suplimenta 

cursurile și materiale didactice cu conținut deschis, care este deja disponibil pentru partajare 

deschisă. De asemenea, prin partajarea propriilor lucrări ca resurselor educaționale deschise, 

școala poate maximiza impactul și vizibilitatea activității lor  în cadrul comunității de învățare la 

nivel mondial. 

Profesorii pot utiliza materiale cu licență deschisă pentru a construi resurse proprii lor, 

partaja și licenția activitatea lor ca resurse educaționale deschise, astfel încât ceilalți care au nevoie 

să o poată folosi și pentru a promova munca lor pentru o audiență la nivel mondial și pentru a fi 

recunoscută la nivel mondial. 

Cum pot elevii beneficia de avantajele resurselor educaționale deschise? 

Ușurința de căutare și accesul la materiale de învățare deschis-licențiate, învățarea 

individuală  și oportunitățile de învățare flexibile au crescut. Conținutul resurselor educaționale 

deschise permite elevilor să exploreze materiale pentru a le pregăti mai bine înainte de a ajunge în  
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sala de clasă. Beneficiile resurselor educaționale deschise pentru elevi includ accesul la materiale 

de învățare suplimentare și îmbunătățirea gradului de pregătire pentru clase. 

Cum pot instituțiile de învățământ beneficia de avantajele resurselor educaționale 

deschise? 

• Își îmbunătățesc recunoașterea și reputația; 

• O mai mare disponibilitate a conținutului lor academic; 

• Capacitate sporită de a sprijini elevii de la distanță; 

• Implicarea în realizare de conținut; 

• Parteneriate cu alte instituții și organizații, inclusiv cele din afara sectorului educației; 

• Noi relații cu elevii pe măsură ce aceștia devin colaboratori în realizarea, lansarea și 

utilizarea resurselor educaționale deschise . 

În cazul în care profesori  pot înțelege puterea resurselor educaționale deschise  și să învețe 

modalități de a le integra în lecțiile lor, sălile de clasă nu vor mai fi la fel pentru elevi. Cu acces 

facil la unele dintre cele mai bune conținuturi din lume, sala de clasă nu o să mai fie plictisitoare. 

Webografie 

http://edtechreview.in/news/1495-oer-open-educational-resources; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Resurse_educa%C8%9Bionale_deschise; 

https://www.apti.ro/sites/default/files/Ghid-Resurse-educationale-deschise_0.pdf. 

 

 

 

Rolul tehnologiei în activitățile didactice la elevii cu cerințe 

educaționale speciale 
 

 

Prof. itinerant: Dumitrescu Viorica Mihaiela 

Liceul Tehnologic Ovid. Densușianu Călan 

 

               Folosirea tehnologiei contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţățare, 

la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 

lor liber. Învățarea digitală la copii cu cerințe educaționale speciale prezintă unele particularităţi 

prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Aceasta se referă la conţinutul 

activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare a activităţilor. 

              În procesul de învățare sunt remarcate o serie de avantaje ale sistemului TIC 

(Tehnologia informației și comunicării) pentru copii cu cerințe educaționale speciale: 

 motivarea elevilor, dezvoltarea interesului pentru studiu; 

 lecţii diferenţiate, în funcţie de potenţialul fiecărui elev; 

 învăţarea individualizată; 

 învăţare activă, eficientă, interactivă; 

http://edtechreview.in/news/1495-oer-open-educational-resources?utm_content=bufferafe89&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Resurse_educaționale_deschise
https://www.apti.ro/sites/default/files/Ghid-Resurse-educationale-deschise_0.pdf
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 asigură accesul pentru toţi la noile tehnologii; 

 evaluare cu un grad mai mare de obiectivitate şi adaptată la nivelul de dezvoltare al 

elevilor; 

 creşterea randamentului profesorului, încurajarea inovaţiei didactice; 

 dezvoltarea abilităţilor de lucru cu calculatorul; 

 dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; 

 

         Copilul special este dependent, în mare masură, de adultul de alături (părinte, educator) iar, 

mai apoi, urmare a socializării secundare în cadrul colectivitaţii de copii şi a conştientizării de 

către aceştia a necesităţii de a-l ajuta pe colegul cu cerințe educaționale speciale.În perioada 

învățării online,părintele a avut un rol important,a facilitat accesul copilului la activitățile de 

învățare cu ajutorul tehnologiei. Părinții au avut ocazia să afle date relevante asupra modului în 

care copiii lor răspund sarcinilor didactice şi măsura în care le duc la îndeplinire. 

               Activitățile online pot fi organizate astfel încât să stimuleze creativitatea, mișcarea și 

amuzamentul, elemente ce duc la creșterea gradului de atenție rezultând o implicare crescută. 

Am constatat că jocurile  de energizare sunt instrumente potrivite și pentru elevii cu CES care 

participă la procesul de învățare. Sunt activități scurte care dau elevilor oportunitatea de a 

interacționa cu profesorii și unii cu ceilalți. Iată câteva activități care se pot folosi online: 

          Aruncă mingea  

       Este o activitate potrivită oricărei vârste, se folosește ca dinamizare la începutul unei 

activități sau înainte să fie predate noțiuni teoretice care necesita atenție si concentrare. 

        Descrierea jocului: 

Foarte repede strigi numele unui coleg și îi arunci mingea virtuală, el o prinde si o da repede 

mai departe strigând numele colegului către care o aruncă. 

          Ce am schimbat la mine? 

       Se închide camera și se schimbă ceva la înfățișare, iar apoi elevii ghicesc ce a fost schimbat 

ochelarii, eșarfa etc.) 

       Recomandat pentru toate vârstele, însă în funcție de deficiențele elevilor putem să complicăm 

activitățile utilizând detalii mai greu de observat. 

              Spionez 

        Ne uitam în fundalul participanților și ne alegem un obiect sau chiar o persoană pe care  o  

spionam(descriem ce vedem și ceilalți ghicesc). 

           Ce spun pe buze? 

Fără să spunem să se audă (doar mimat) spunem citate pe buze, elevii ghicesc ce spunem noi: 

(Toți pentru unul și unul pentru toți!). 

Putem spune și altceva utilizând tehnica: Titlul lecției, pagina din carte... si elevii să ghicească ce 

am spus. 

         Teatru de imagine 

      Găsim o tematică  (Vacanta, excursie la muzeu, test la matematică, cumpărături în Mall, 

drumeție cu bicicleta..... 

Dăm 15 secunde să se pregătească, iar apoi toată lumea rămâne nemișcată ca într-un tablou ce 

reflectă tema dată. 

          Caută și găsește - o activitate de ridicare de pe scaun și de deconectare. 

         Este ca și o căutare de comori rapidă, în funcție de cât de multe obiecte trebuie să aducă în 

fața camerei, setăm și timpul. 

Ex: aveți 60 de secunde să găsiți un obiect roșu, ceva comestibil și o carte. 
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Putem dezvolta noi discuții pe baza obiectelor aduse: 

Ex: Ia să vedem ce cărți citiți, o descriere scurtă, de ce ați ales aceasta carte? 

    Aruncă fața 

    Este un exercițiu bun în zilele când copiii au o expresie a feței obosită, plictisită. 

Putem începe activitatea spunându-le că le vom arunca o față și ei trebuie să o prindă, dacă vom 

arunca o față zâmbitoare ei o să ne imite fața semn că au prins-o, putem să folosim o față de 

gânditor, depinde de ce avem nevoie la acel moment. 

t.  Cadouri imaginare 

     Putem seta planul real și planul imaginar: 

Plan real: O persoana descrie ce dimensiune are cadoul: 

 Lățime: 20 cm, înălțime: 20 cm si lungime: 40 cm 

Dă cadoul unei persoane, iar persoana care îl primește alege ce se află în cadou ținând cont de 

dimensiunile cadoului ales de persoana care l-a dat. 

Plan imaginar: 

       O persoana alege cum e împachetat cadoul: culoare, material iar cea care îl primește alege ce 

se află în el: o tona de curaj, o super putere… 

        În încheiere 

HI 5! 

Toată lumea bate palma către camera la 3, 2, 1 si.... HI 5! 

 

Bibliografie: 

1. Gherguţ,A. Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom,Iaşi,2010 

2. Foloștină,R.,Simion,E. Învățarea digitală la copiii cu nevoieducaționale de suport,Editura 

Universitarî,București,2020 

3. https://edurod.org 
 

 

 

PRINCIPIILE INSTRUIRII ASISTATE DE CALCULATOR 

Prof. Faur Mihaela 

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de colţ'' Brad 

 

         Se întâlnesc în grădiniţele de copii două practici de iniţiere a copiilor în tainele 

calculatorului. 

         Prima, cea a utilizării calculatorului cu profesorul (profesoara) de informatică în cadrul 

activităţilor opţionale, unde părinţii sunt plătitori, iar copiii beneficiari. 

         A doua practică, pentru care  am optat, considerând-o mai eficientă este utilizarea 

calculatorului împreună cu educatoarea grupei, aceasta având pregătire de specialitate, stăpâneşte 

tehnici specifice de utilizare a calculatorului. Avantajele acestei practici decurg din faptul că 

părinţii nu trebuie să plătească pe cel care îi învaţă pe copii, beneficiază de un mijloc didactic 

eficient întreg procesul instructiv-educativ din grădiniţă, nu numai activităţile opţionale, 

beneficiază de utilizarea calculatorului toţi copiii ( şi cei a căror părinţi nu au posibilităţi 

materiale), educatoarea, fiind permanent în mijlocul copiilor, are mai multe posibilităţi de 

integrare a computerului în demersul didactic. 
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   Pentru a folosi calculatorul, ca mijloc didactic eficient, cadru didactic trebuie să respecte 

următoarele principii: 

• Principiul divizării cunoştinţelor  "în paşi mici"- pentru a uşura succesul învăţării 

individuale. 

• Principiul participării şi învăţării active - determinându-l pe copil să recepteze, să înţeleagă 

şi să participe la darea de răspunsuri, la rezolvarea de exerciţii şi probleme în cadrul fiecărei teme. 

• Principiul repetării şi întăririi imediate a cunoştinţelor - fixarea noilor cunoştinţe predate. 

• Principiul respectării ritmului de învăţare - principiul nu delimitează timpul în care copilul 

trebuie să înveţe, acesta are posibilitatea de a relua până "înţelege şi poate". 

• Principiul asigurării progresului gradat, al înlăturării treptate a "punctelor de sprijin" - 

punctele de sprijin sunt la început mai numeroase, treptat ele dispar. Exemplu: programul PAINT - 

realizarea unor desene. 

• Principiul conexiunii inverse (feedback-ul) 

         “Instruirea asistată de calculator nu presupune introducerea empirică a calculatorului 

electronic în procesul de învăţământ, fără o linie didactică bine precizată, fără orientări 

pedagogice, psihologice şi metodice şi fără cadre didactice cu pregătirea psihopedagogică 

necesară”(Miron, Ionescu; Ion, Radu, 2001, pag.159). 

         Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne întrebăm dacă instruirea se 

îmbunătăteşte prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale 

acestora, care le deosebesc de alte medii: interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea 

de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona 

consistent şi diferenţiat cu fiecare elev în parte.  

         Dacă primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe 

învăţare prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au început să apară softuri complexe, care 

încurajează construcţia activă a cunoştinţelor, asigură contexte semnificative pentru învăţare, 

promovează reflecţia, eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea 

intelectuală asemănătoare celei depuse de adulţi în procesul muncii. Toate aceste elemente 

modifică aria activităţilor cadrului didactic atât cantitativ cât şi calitativ. Procesul de instruire 

trebuie să fie regândit. Trebuie intensificate cercetările privind psihologia cognitivă. Cadrele 

didactice trebuie să înveţe să gândească altfel, să formuleze altfel problemele, să renunţe la 

activităţile intelectuale de rutină.  

         “Utilizarea calculatoarelor va conduce la depistarea calităţilor unice la om, iar oamenii vor 

deveni mai umani. Educaţia va trebui regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte, 

şi în funcţie de cerinţele noii societăţi, pe de alta. Misiunea cercetării educaţionale este de a 

devansa momentul istoric prin formularea problemelor care de abia se conturează la orizontul 

social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le verifica experimental şi de a pregăti astfel soluţiile 

cele mai potrivite pentru momentul respectiv”. (Noveanu, Dragoş, 2002, pag.76). 

         În ultimii ani am fost preocupată de cunoaşterea şi studierea softurilor educaţionale pentru 

învăţământul preşcolar şi primar şi de domeniile de aplicabilitate ale calculatorului, validate în 

practica instruirii.  

         Instruirea programată sau asistată de calculator are unele avantaje faţă de instruirea prin 

metode clasice sau euristice: 

* fragmentarea materialului de învăţământ pe secvenţe se realizează în raport cu posibilităţile 

elevilor, cu ritmul lor de învăţare; 

* asigură o învăţare activă şi o informare operativă asupra rezultatelor învăţării necesară atât 

elevului cât şi cadrului didactic; 

* programele pot fi revizuite dacă nu dau rezultatele aşteptate, fiind permanent ameliorate, 

actualizate. 

Există mai multe tipuri de programare: liniară (Skinner), ramificată (N.Crowder) şi combinată. 

          “În programarea elaborată de Skinner, unde sunt fragmentate cele mai mici secvenţe, elevul 

este obligat, după fiecare secvenţă să construiască răspunsul, răspunzând la întrebări sau rezolvând 
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ceea ce i se cere. Urmează confruntarea răspunsului său cu cel corect, după care trece la secvenţa 

următoare.  
 

Bibliografie: 

1.Marquis, A.,Courter G. – Ghidul dumneavoastră în lumea calculatoarelor, 

All Educaţional, Bucureşti, 1998; 

 

 
 

 

MATERIALE DIDACTICE – PROCESUL COMUNICĂRII 

 
Fodor Ramona Monica 

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil”  Deva 

 

 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

1. Ce este comunicarea 

DEX - București 1996, înregistrează la articolul (a) comunica, următoarele sensuri: 

„ a face cunoscut, a da de știre, a informa, a înștiința, a spune”, stabilind o relație cognitivă. 

Termenul de comunicare include două aspecte diferite: 

a. de relație: ca interacțiune informațională între sursă și receptor; 

b. de proces: ca ansamblul operațiilor de codare- recodare- decodare, precum și ca succesiune de 

mesaje dintre sursă și receptor. 

Principiile comunicării: 

- Comunicarea este inevitabilă; 

- Comunicarea se dezvoltă pe doua planuri; 

- Comunicarea este un proces continuu; 

- Comunicarea se bazează atât pe informsție în forma digitală, cât și pe informație analogică; 

- Comunicarea implică raporturi de putere între parteneri; 

- Comunicarea este un proces ireversibil; 

- Comunicarea implică procese de acomodare și ajustare a comportamentelor. 

 

 2.Elementele procesului de comunicare:  

- Emițătorul- o persoana, grup, instituție; 

- Mesajul- conținutul actului de comunicare; 

- Codul- semne/semnale convenționale;  

- Codificarea- convertirea ideeii într-o formă simbolică; 

- Decodificarea- descifrarea sensului mesajului primit; 

- Canalul de comunicare (traseul mesajului): formal, neformal, tehnologic, scris, față în față; 

- Răspunsul- reacția la mesaj; 

- Feedbacul- răspunsul receptorului către emițător; 

- Perturbațiile- bruiajul ce apare pe canalele de comunicare; 

- Receptorul- cel ce primește mesajul; 

- Contextul- cadrul ( oral, scris, vizual, etc); 

- Mijlocul de transmitere- suportul mesajului, prin care urmează să fie difuzat. 
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3. Obiectivele comunicării: 

1. Obiectivele organizaționale- formulate cât mai clar, comunicate cu eficacitate; 

2. Obiectivele individuale- fiecare individ are propriile dorințe, aspirații. 

Funcțiile comunicării (după Roman Jaobson): 

a. funcția emotivă (expresivă); 

b. funcția referențială (denotativă, informativă); 

c. funcția poetică(estetică, literară); 

d. funcția fatică (de contact); 

e. funcția metalingvistică; 

f. funcția conativă (persuasivă sau retorică). 

 

4. Nivelurile comunicării: 

1. comunicarea intrapersonală- emițătorul și receptorul sunt una și aceeași persoană; 

2. comunicarea interpersonală- presupune doi participanți; 

3. comunicarea de grup- presupene o colectivitate restrânsă; 

4. comunicarea publică- emițător unic și mai mulți receptori; 

5. comunicarea de masă- producerea și difuzarea mesajelor scrise, vorbite, vizuale sau auditive de 

către un sistem mediatic instituționalizat către un public variat. 

 

                                    FISA DE LUCRU NR.3 

I. Pentru fiecare din situaţia de mai jos identificaţi nivelul comunicării: 

Telefonaţi celui mai bun prieten: 

a.) comunicare interpersonala; 

b.) comunicare de grup; 

c.) comunicare publica; 

d.) comunicare de masa. 

Marca voastră preferată de produse cosmetice lansează o campanie publicitară 

pentru noul produs: 

a.) comunicare interpersonala; 

b.) comunicare de grup; 

c.) comunicare publica; 

d.) comunicare de masa. 

             II. Dă două exemple de comunicare scrisă, la televizor. 

 

            III. Adevărat sau fals? 

a) Emițătorul este cel care transmite mesajul. 

b) Mesajul este reprezentat de modul în care este transmisă informația. 

c) Informația poate fi transmisă prin imagini. 
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TEST DE EVALUARE  

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

I. Încercuiți varianta corectă..........................................................................................1,5p 

 

1. Comunicarea este un proces ireversibil reprezintă un principiu conform căruia: 

a. Omul comunică în fiecare moment; 

b. Se produce într-un singur sens; 

c. Implică procese de acomodare a comportamentelor;  

d. Oferă informații despre informații. 

2. Funcția de contact este generată de:  

a. Canal; 

b. Context; 

c. Receptor; 

d. Mesaj. 

3. Funcția informativă se mai numește și:  

a. Referențială; 

b. Poetica; 

c. Conativa; 

d. Fatică. 

4. Comunicarea de grup presupune: 

a. O colectivitate de max 11 persoane; 

b. Strict doi participanți; 

c. Un public variat și numeros; 

d. Un emițător unic și mai mulți receptori. 

5. Obiectivele comunicării sunt: 

a. Acceptarea mesajului; 

b. Mesaj codificat; 

c. De regula se suprapun relațiilor organizaționale; 

d. Implică procese de acomodare a comportamentelor.  

 

II. Răspundeți cu adevarat(A) sau fals(F)......................................................................1.5p 

 

COMUNICAREA PUBLICĂ presupune strict doi participanți. 

CANALUL DE COMUNICARE se mai numește și TRASEU. 

OBIECTIVELE COMUNICĂRII sunt: contextul, mesajul, cod și canal. 

EMIȚĂTORUL este cel care primește mesajul și îl trimite mai departe. 

 

III. În coloana A sunt enumerate nivelurile comunicării, în funcție de numărul participanților și de 

tipul de relație, iar în coloana B, sunt prezentate caracteristicile acestora. Realizați 

asocierea............................................................................................................................3p 

A B 

1.Comunicarea intrapersonală a.Asigură schimbul de idei și emoții; 

2.Comunicarea interpersonală b.Emițătorul și receptorul sunt una și aceeași 

persoană; 

3.Comunicarea de grup c.Necesită un emițător unic și a mai multor 

receptori; 

4.Comunicarea publică d.Presupune strict doi participanți; 

5.Comunicarea de masă e.Reprezintă o raportare a faptelor intr-un 

mod cât mai obiectiv; 
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 f.Slaba prezență a feedbackului. 

 

    IV. Popa Nicolae găsește în cutia postală o scrisoare prin care firma ”X” furnizoare de servicii 

de televiziune prin cablu îl informează că.......... „ În data de 10 septembrie a fost emisă factura cu 

nr.234561, aferenta serviciilor furnizate in valoare de 30 lei. În conformitate cu clauzele 

contractuale, data scadenței este 27 setembrie 2019.......  

Pentru a evita perceperea unor penalități de întârziere de plată, vă rugăm să achitați contravaloarea 

serviciilor în termenul scadent.” 

 

Identificați elementele comunicării......................................................................................3p 

 

BAREM DE CORECTARE 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

I. Încercuiți varianta corectă..........................................................................................1,5p 

 

1. b; 2. a; 3. a; 4. a; 5. a 

II. Răspundeți cu adevarat(A) sau fals(F)......................................................................1.5p 

 

COMUNICAREA PUBLICA presupune strict doi participanți.- F 

CANALUL DE COMUNICARE se mai numește și TRASEU. - A 

OBIECTIVELE COMUNICĂRII sunt: contextul, mesajul, cod și canal. - F 

EMIȚĂTORUL este cel care primește mesajul și îl trimite mai departe.- F 

 

III. În coloana A sunt enumerate nivelurile comunicării, în funcție de numărul participanților și de 

tipul de relație, iar în coloana B, sunt prezentate caracteristicile acestora. Realizați 

asocierea............................................................................................................................3p 

 

1. b, 2. d, 3. a, 4. c, 5. F 

 

IV.Identificați elementele comunicării....................................................................................3p 

 

Elementele comunicării Identificare  

Emițător  Firma  „X„ 

Mesaj  În data de 10 septembrie a fost................. 

Canalul de comunicare Poșta Română 

Receptor  Popa Nicolae 

Context  Neachitarea la timp a facturii 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

- DORIN VIORICA-BELLA, ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ, CLASA A –

X-A, EDITURA CD PRESS, BUCUREȘTI, 2018. 

- https://www.academia.edu/40659267/Procesul_de_comunicare 

- https://www.scribd.com/doc/216193739/Procesul-comunicarii 

 

 

https://www.academia.edu/40659267/Procesul_de_comunicare
https://www.scribd.com/doc/216193739/Procesul-comunicarii
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Impactul tehnologiei în secolul al XXI 

Transdisciplinaritatea în educație 

 
Maistru-instructor Gherasim Mircea-Adrian 

Școala Postliceala Sanitară Hunedoara 

 

Cunoştinţele şi abilităţile pe care le posedă elevul, necesare în rezolvarea sarcinii de lucru, 

sunt constituite ințial prin parcurgerea celorlalte module, elevii putând tranfera aceste cunoștiințe și 

competențe prin adaptare la sarciniile specifice modulului C.I.N. 

Spre exemplu în înțelegerea conținuturilor referitoare la domeniul promovării și 

îmbolnăvirilor, elevii se pot folosii de cunoștințele acumulate cu ocazia parcurgerii modulelor de 

educație pentru sănătate, fiind familiarizați cu tipurile de prevenție primară, secundară și terțiară 

precum și scopul acestora.  

  Modulele ,,nutriție și dietetică,, ,,boli metabolice și de nutriție,, creează cadrul de asimilare a 

aspectelor legate de alimentație, fumat, modulul ,,imunologie,, poate creea cadrul pentru înțelegerea 

vaccinărior și imunizărilor etc. Acestă abordare intermodulară ale elevilor poate avea rolul de 

,,ancoră conceptuală,, pentru abordarea acestor aspecte, de această dată prin prisma cercetării în 

nursing, putându-se asfel realiza continuitatea în învățare. 

Acest prim nivel al abordării conținuturilor modulului C.I.N vizează sarcini de învățare prin 

descrieri cantiative având rolul de a facilita abordarea sarcinilor prin familiarizarea cu acestea 

precum și  formarea unor atitudinii pozitive stimulând motivația cognitivă a elevilor. 

 În același sens cunoștiințele elevilor legate de stilul și modul de viață, însușite cu ocazia 

parcurgerii modulului de ,,sociologie-antropologie,, ,,ființa umană și nursing,, pot faciliata 

abordarea conținuturilor privitoare la acceptarea și complianța la tratament  a pacienților în funcție 

de variabile individuale și personale (tip de motivație, vârstă, nivel educațional, tip de activitate  

etc.) 

De asemenea în înțelegerea procesului de îngrijire pentru pacienții cu adicții și afecțiuni 

corelate cu scăderea stimei de sine precum anorexia, pzoriazisul, rujeola rubeola, sifilisul și alte boli 

stigmatizante, poate fi facilitată  prin relaționarea acestora cu conceptele de stimă de sine din cadrul 

psihologiei generale și medicale precum și cu cea de ,,devianță socială,, și ,,marginalizare socială,,  

din cadrul sociologiei și de asemenea cu conținuturile din cadrul modului ,,epidemiologie,, creeând 

premizele unor prelucrări descriptiv-calitative în situația de învățare. 

Conținuturile și cunoștiințele din sociologia medicală pot fi utile și în formarea 

competențelor de a descrie și de a identifica grupele de populație cu risc crescut de îmbolnăvire 

(având ca și criterii variabile precum obișnuințele, tipul și natura activității persoanei, bolile 

profesionale, stilul de viață)  formând deprinderi privitoare la investigarea acestor aspecte.Pot fi 

incluse în acestă situație de învățare și cunoștințe provenite prin parcurgerea modulelor de ,,educație 

pentru sănătate,, și elemente de medicina muncii. 

 Toate aceste cunoștințe, competențe, abilități, deprinderi ale elevilor formate și însusite prin 

parcurgerea celorlante module pe parcursul anilor de studiu creează cadrul conceptual al situației de 

învățare și facilitează abordarea noilor sarcinii specifice prin adoptarea unui nou punct de vedere 

specific modului C.I.N.  

Aceste elemente asigură totodată și continuitatea învățării precum și aprofundarea acesteia  prin 

punerea acestor cunoștințe întru-un nou context educațional. Ulterior acestei familiarizării a elevilor 

cu domeniile C.I.N. formarea acestei prime competențe (C1) din programă  va viza 

operaționalizarea acestora prin prelucrări  descriptive  cantitative și calitative, după criterii date, așa 

cum vom expune în continuare. Pentru exemplificarea unei activității de îmbinare a conținuturilor 

modulului ,, Cercetare ăn nursing,,, cu alte conținuturi din programa A.M.G.  . 
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PROIECT DE LECŢIE (secvență ) 

Materiale bibliografice :  

Curs de psihologie socială medicala- Ştefan Boncu ed. Polirom 1966 

Cercetare în nursing, ed Reprograf 2008 

Standard de pregătire profesională şi programa modul  CERCETARE ÎN NURSING  -anexa nr. 1 la 

OMECT NR. 2713 DIN 29.11.2007 

www.dcphd.ro 

www.ms.ro 

 

Realizarea de către elevii a unor corelaţii între tipologiile de   pacienţi, afecţiuni 

şi specificul îngrijirilor de sănătate 

 

Corelarea  subdomenilor cercetării în nursig cu diferite afecţiuni. 

Identificarea diferitelor  tipologii de pacienţi 

Corelarea diferitelor  tipologii de pacienţi cu specificul îngrijirilor de sănătate 

Corelarea diferitelor  tipologii de pacienţi cu principalele modele teoretice nursing-V. Henderson, 

Gorgon , A. Maslow 

Timp alocat : 15 min 

Tipul activităţii : Frontal , individual 

Metode şi procedee didactice :conversaţia euristică, demonstraţia cu acţiuni, exerciţiul, 

problematizarea 

Materiale didactice: foi de hârtie, pixuri, tablă, marker, burete 

Pentru fiecare subdomeniu al cercetării în nursig, identificaţi metoda /tehnica şi adecvată, intrumentele, 

adecvate şi tipul de cercetare în care se încadrează 

Pentru fiecare subdomeniu al cercetării în nursig, identificaţi metoda /tehnica şi adecvată, intrumentele, 

adecvate şi tipul de cercetare în care se încadrează 

Subdomeniu al 

cercetării în nursig 

Metodă/tehnică adecvată Instrumente adecvate 

alimentatia,  1,5 p 1,5 p 

fumatul,   1,5 p 1,5 p 

sedentarismul,    1,5 p 1,5 p 

planificarea  

examinarilor  periodice   

1,5 p 1,5 p 

Procesul de 

îngrijire(nursing)  

pentru pacientii cu 

anorexie,  

1,5 p 1,5 p 

Procesul de 

îngrijire(nursing)  

pentru pacientii cu 

:consum de droguri 

1,5 p 1,5 p 

Grupele de populatie cu 

risc mare de 

imbolnavire datorita 

conditiilor de mediu 

1,5 p 1,5 p 

http://www.dcphd.ro/
http://www.ms.ro/
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Şi în continuare după acelaşi model de lucru  identificaţi metoda /tehnica şi adecvată, şi 

intrumentele adecvate pentru trei domenii ale cercetării la alegere  

 1,5 p 1,5 p 

 1,5 p 1,5 p 

 1,5 p 1,5 p 

 

Exeplificara unei activității recaitulativ-aplicative în cadrul modulului 

,, Sociologie-antropologie în manieră trandisciplinară cu elemente de 

organizare sanitară și politici de sănătate” 

 
MODULUL  - SOCIOLOGIE ȘI ANTROPOLOGIE 

EVALUARE III 

Clasa :  

Numele și prenumele dvs :  

Data:  

Profesor  :Gherasim Mircea –Adrian 

 

Republica Moldova continuă să fie cea mai săracă țară din Europa, mutilată fiind de un nivel ridicat 

de corupție, instabilitate politică și o economie slabă. Sărăcia extremă, mai ales în zonele rurale, 

unde șomajul ajunge până la 80%, duce la agravarea unor probleme precum creșterea ratei 

alcoolismului și exodul populației active peste hotarele țării (aproape 45% din populație)  , în timp 

ce copiii și vârstnicii sunt abandonați. 

a) Pe baza descrierii situației sociale din acestă țară, indentificați medelele de sănătate 

adecvate acestei societății, argumentând alegerea acestora. 

În 2011 rata mortalității a egalat rata natalității și constituia 11,0‰. În același an rata mortalității 

infantile  a fost de 11 decese la 1000 născuți vii. 

(Mortalitatea infantilă este un indicator de bază al stării de sănătate a populației, care ia în calcul 

decesele 0-1 an (de la naștere la 364 de zile).Raportarea sa la 1000 născuți vii din aceeași 

perioadă (de regulă 1 an calendaristic[3]) și teritoriu (în care prin teritoriu se înțelege locul de 

rezidență și locul decesului[2]) exprimă Rata mortalității infantile Acest indicator nu trebuie 

confundat cu Rata mortalității specifice pe aceeași grupă de vârstă (numărul de decese la 1.000 

locuitori care împlinesc vârsta 1 an, în cursul anului calendaristic în care se efectuează observarea 

fenomenului). 

Cele mai multe decese (57,5%) au drept cauză bolile aparatului circulator, urmate de tumori 

(14,5%), bolile aparatului digestiv (9,1%), accidentele, intoxicațiile și traumele (7,8%), bolile 

aparatului respirator (4,8%). Decesele copiilor în vârstă sub 1 an sunt cauzate de stările ce apar în 

perioada perinatală, care constituie 42,2% din totalul copiilor, malformațiile congenitale, 

deformațiile și anomaliile cromozomiale – 27,1%, bolile aparatului respirator – 11,8%, accidentele, 

intoxicațiile și traumele – 7,0%. Speranța de viață în Moldova este de 70,97 ani, pentru bărbați - 

67,10 ani și femei - 75,00 ani. Durata medie a vieții locuitorilor din mediul urban constituie 73,55 

ani, cu 4,05 ani mai mult decât în mediul rural. 
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b) Propuneți o organizare a modelelor de sănătate care este de natură să îmbunătățească 

indicatorii de sănătate descriși mai sus 

În 2010 sistemul de sănătate cuprindea 34 de spitale raionale, 10 spitale municipale  18 spitale de 

nivel republican și 10 spitale private. Continuă să existe servicii de sănătate paralele, organizate de 

alte ministere decât cel al sănătății. 50% din spitale (16 spitale republicane, 9 spitale municipale, 8 

spitale departamentale și 8 spitale private) cu o capacitate de  46,8% din numărul total de paturi, se 

află în municipiul Chișinău. 

Rețeaua de asistență medicală primară constă din patru tipuri de prestatori: Centrele Medicilor de 

Familie (în baza policlinicilor raionale din trecut); Centre de Sănătate Rurale, Oficii ale Medicilor 

de Familie (în baza punctelor medicale rurale din trecut); și Puncte Medicale pentru asistenții 

medicilor de familie (felceri) care acoperă sate/regiuni cu o populație mai mică de 1000. 

Serviciile de asistență medicală urgentă sunt presate de Centrul Național Medicină de Urgență 

divizat 5 zone autonome - Chișinău, zona Centru, zona Nord, zona Sud și Gagauzia. În afară de cele 

patru stații zonale de asistență urgentă există 41 substații și 84 puncte de asistență medicală. 

c) Evaluați organizarea acestui sistem sanitar  din perspectiva accesibilității populației  la 

serviciile medicale 

În 2004 a fost introdus sistemului de Asigurări Medicale Obligatorii, bazat pe contribuțiile 

obligatorii ale populației angajate în cîmpul muncii și a patronilor. Fondurile colectate prin 

intermediul sistemului de asigurări medicale obligatorii sunt automat divizate în patru sub-fonduri: 

Fondul Principal (94%), Fondul de rezervă, Fondul de Prevenire și Fondul de Administrare. În 

2006, 52% din Fondul Principal au fost alocate asistenței spitalicești; 31% – asistenței primare; 9% 

– asistenței urgente; 6,5% – asistenței specializate de ambulator; 1,4% – asistenței medicale înalt 

performante și 0,1% – asistenței medicale la domiciliu. 

d )Proiectați structura sistemului sanitar din această țară în funcție de : -sursa de finanțare -

ponderea asisenței medicale primare în întreg sistemul 

Și în continuare descrieți corelațiile cunoscute ( pozitive sau negative ) între ponderea asistenței 

medicale primare și ale aspecte socio-medicale în cadrul unei societăți. 

 

 
 

Modelul interacțiunii celor 3 C în predarea cercetării nursing 

 
Maistru-instructor Gherasim Mircea-Adrian 

Școala Postliceala Sanitară Hunedoara 

Modulul CERCETARE ÎN NURSING face parte din pregatirea specifică din anul III,  

pentru calificarea asistent medical generalist din cadrul învățâmântului tehnic-profesional, nivel 5. 

Modulul are alocate 80 ore din care 40 ore, învățământ clinic. Programa școlară se  va utiliza 

împreună cu standardele de pregătire profesională specifice calificării (descrise în anexa 1 la 

OMEN 3499/29.03.2018 , M.O.. Partea I , nr. 428 bis din SPP, precum și anexa 2 CCR la același 

ordin).  

Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noțiunilor și activităților privind 

CERCETAREA ÎN NURSING prin formarea campetențelor de bază  de a explica metodele, 

tehniciile și intrumentele de investigare  nursig prin alegererea adecvată a acestora în funcție de 

specificul problematicii ce urmează a fi investigate, și după formarea acestor competențe, 

conceperea unui plan de cercetare sub forma unui ,,design,, al cercetării vizează relaționarea logică  
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a componentelor designului cercetării ca și construcție mentală și pragmatică pornind de la scopul și 

obiectivul unei teme de cercetare.  

Situația de învățare și modelul conceptual al competențelor utilizate adecvat și diferențiat în 

scopul atingerii fiecărei unității de rezultate ne fereşc,  de prezentarea C.I.N. ca un ansamblu de 

concepte abstracte, greu accesibile şi fără legătură cu experienţa clinică. Cunoştinţele şi abilităţile 

pe care le posedă elevul, necesare în rezolvarea sarcinii de lucru, sunt constituite ințial prin 

parcurgerea celorlalte module, elevii putând tranfera aceste cunoștiințe și competențe prin adaptare 

la sarciniile specifice modulului C.I.N. 

În continuare vom încerca o  abordardare a unei  unități de rezultate ale învățării 

specializate,  prin prisma modelul pedagogic al competenţei descris de Sorin Cristea care include ca 

și operatorică mintală ( Cristea S. Dicționar de termeni pedagogici, editura didactică și pedagogică 

Bucuresti 1998, pag 55.): 

,, Competenţe specifice de gradul I, care intervin în fazele iniţiale ale învăţării: 

- cunoaştere simplă; 

- înţelegere; 

- aplicare. ,,  

coroborate cu ceea ce V. Copilu ,, defineşte ca interacţiunea a ,,3 C,, unde, C (competenţele) 

reprezintă:  

- cunoştinţe funcţionale, asimilarea cărora este nu doar pentru a le „şti” ca să fie reproduse la 

examene, dar fiind formate prin exerciţii de aplicare sistematică a lor la lecţie favorizează formarea 

de: 

- capacităţi de aplicare a cunoştinţelor sub forma unor priceperi, abilităţi şi deprinderi care după o 

anumită perioadă să se transforme în : 

- comportamente constructive, a unor conduite şi atitudini pozitive în plan profesional.,, 

 ( M. NICORICI, Formarea competenţelor – pilonul formării viitorului specialist2012, apud. V. 

Copilu ). 

Graficul1. Reprezentarea grafică a interacțiunilor componentelor competenței după V. Copilu (M. 

NICORICI, Formarea competenţelor – pilonul formării viitorului specialist 2012, apud. V. Copilu) 

 

 

Spre exemplu adaptând modelul interacțiunii celor 3 C descris de V. Copilu la competențele 

specifice modulului C.I.N., putem realiza o paralelă în vederea suprinderii interacțiuni celor trei 

componente  acestea având ca finaliatate  rezultate ale unități de învățare, așa cum sunt expuse și în 

noul standard.( OMEN 3499/29.03.2018 , M.O.. Partea I ,  anexa 2 CCR ), așa cum observăm în 

asocierea de mai jos ca mostră ași suport în proiectarea unei activități. 

Tabelul 1. O exemlificare a modelului  interacțiunii celor 3 C în cadrul a două unități de rezultate 

ale învățării  
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Cunoștințe funcționale 

formate prin exerciţii de 

aplicare sistematică 

capacităţi de aplicare a 

cunoştinţelor sub forma unor 

priceperi, abilităţi şi 

deprinderi 

comportamente constructive, a 

unor conduite şi atitudini 

pozitive 

  

Cunoștințe  Abilități  Atitudini  

39.1.4. Prezentarea caracteristicilor 

studiilor de cercetare calitativă și 

cantitativă  

39.2.4. Compararea 

caracteristicilor cercetării 

calitative cu cele ale cercetării 

cantitative   

39.3.4. Conștientizarea alegerii 

studiului de cercetare potrivit 

temei alese  

39.1.5. Explicarea metodelor și 

instrumentelor de cercetare în 

nursing  

39.2.5. Selectarea și aplicarea 

metodelor și instrumentelor de 

cercetare în funcție de tipul de 

cercetare  

39.3.5. Argumentarea  

realistă și științifică a alegerii 

metodelor și instrumentelor de 

cercetare în funcție de studiul 

de cercetare  

Bibliografie :  

- Cristea S. Dicționar de termeni pedagogici, editura didactică și pedagogică Bucuresti 1998, pag 

55. 

- M. NICORICI, Formarea competenţelor –pilonul formării viitorului specialist2012, apud. V. 

Copilu 

- OMEN3499/29.03.2018 , M.O.. Partea I , nr. 428 bis din SPP, anexa 1și anexa 2 CCR  
 

 

 

Învățarea facilitată de tehnologie în proiectul eTwinning C.O.O.L-

Colors of Our Land 

Prof. înv. primar Iacob Tatiana 

Școala Gimnazială Hărău 

 

Proiectul eTwinning „C.O.O.L-Colors of Our Land” la care am participat în anul școlar 

2020-2021, a reprezentat o modalitate modernă, atractivă și eficientă de predare – învățare despre 

țară și elementele relevante de apartenență la comunitatea, locală, națională și europeană. 

Activitățile au pus bazele unui proiect transdisciplinar, creând o întâlnire virtuală între țări și culturi, 

iar elevii au pornit  într-o călătorie prin țările lor și ale partenerilor sub semnul culorilor.  

Lucrând în echipe, elevii și-au prezentat frumusețile și tradițiile din propria țară, raportându-

se permanent la întrebarea „Ce culoare are țara mea?”. Pe parcursul proiectului, ei și-au descoperit 

nu numai propria țară dar și specificul altor țări, aflând despre tradiții, gastronomie, obiective 

turistice, literatură, obiecte de artizanat, floră și faună, simboluri, semnificația culorilor etc. 

Prezentarea țării prin intermediul culorilor a fost un demers inovativ și creativ. Elevii au gândit 

răspunsuri pentru întrebări de felul: „La ce te gândești când spui alb, galben etc.? Ce este de 

culoarea aceasta în țara ta?” și și-au folosit imaginația și creativitatea pentru evidenția frumusețile 

pământului românesc. 

Pornind de la faptul că lumea este un loc plin de culoare iar noi o percepem prin intermediul 

celor cinci simțuri, elevii au scris în cinci enunțuri poemele culorilor pământului transmițând 

informații despre sine și universul apropiat ( exemplu: roșu miroase ..., are gust de..., arată ca..., 

sună ca..., se simte ca...). 
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Împreună cu elevii am folosit diverse aplicații digitale gratuite, căci un alt obiectiv al 

proiectului a fost îmbunătățirea abilităților de a folosi instrumente web 2.0. Pentru a se achita de 

sarcini, elevii au învățat să folosească: wordart( creând nori de cuvinte cu numele culorilor, a unor 

obiecte de o anumită culoare și semnificații), mentimeter( pentru a răspunde la întrebarea: „Care 

este culoarea ta preferată?”, „Ce semnificație are culoarea ...(numele culorii)?”), canva( pentru 

realizarea de postere, logo, felicitări de Crăciun și Anul Nou și prezentarea unui pictor național), 

scrapcoloring( pentru scrierea și colorarea de litere din numele proiectului, colorarea unor desene 

sau fotografii), chatterpix( pentru enunțarea unei reguli de siguranță online),  makebeliefscomix  

( pentru ilustrarea unei reguli de siguranță online),  tricider( pentru a vota un logo și pentru pentru a 

adăuga o opinie), padlet( pentru adaugare de fotografii realizate de elevi cu obiective turistice și 

peisaje din diferite anotimpuri), jigsawplanet( pentru a se juca online  cu puzzle-uri refăcând 

imagini ale unor obiective turistice), jocuri pe  learningapps și genially(pentru a recunoaște 

elemente specifice diferitelor țări), voice thread( adaugare voce sau video cu numele culorilor în 

limba maternă și engleză), avachara( crearea unui avatar, zeemaps( localizarea școlii pe harta), 

mindmeister( colaborarea la harta mentală a unei culori), flippity( completare de certificate pentru 

elevi), bookcreator( prezentarea țării prin intermediul unei culori folosind aplicația), kahoot  

(verificarea cunoștințelor însușite în cadrul proiectului), surveymonkey ( pentru a răspunde la 

întrebarea„ Ce culoare are țara ta?”sau la întrebările de evaluare a proiectului de către elevi. 

 Abordarea transdisciplinară a temei a presupus o integrare curriculară care a dizolvat 

limitele dintre disciplinele convenționale și predarea-învățarea a fost organizată astfel încât elevii 

să-și construiască înțelegerea lumii înconjurătoare în contextul soluționării problemei. Spre 

exemplu, activitatea dedicată culorii alb  s-a desfășurat temporal în luna ianuarie și elevii au parcurs 

următoarele sarcini: 

Limba și literatura 

română 

Lecturarea poeziei „Iarna” de V. Alecsandri 

Colecție de expresii care conțin cuvântul alb. Sensul expresiilor găsite. 

Limba engleză Numele culorii și a altor cuvinte semnificative în limba engleză utilizând 

aplicațiile mentimeter și wordart. 

Geografie Rezervații floristice: poieni cu narcise din țara noastră-locuri de atracție și 

sărbătoare primăvara. Localizare. Informații sumare despre acestea 

Istorie Preferința pentru caii albi a domnitorului Ștefan cel Mare 

Științe ale naturii Faună și floră. Ce animale sau plante au culoare albă în țara noastră?  

18 Ianuarie-Ziua Internațională a Omului de Zăpada. De ce această zi? 

Discuții sumare despre schimbările climatice. 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Semnificația culorii alb. Folosirea aplicației mentimetru pentru a răspunde 

la întrebarea: „Ce înseamnă pentru tine culoarea alb?” 

Discuții despre pânza albă a costumului popular românesc-semnificații; 

piesele costumului popular. Realizarea de către elevii a unor fotografii ale 

costumului popular propriu. 

Desenarea omului de zăpadă. Fotografii realizate de elevi cu omul de 

zăpadă construit acasă, cu peisaje din localitate în anotimpul iarna. 

 La sfârșitul activității toate materialele realizate de elevi au devenit subiectul unei 

prezentări, iar produsul creat nu ține doar de o singură disciplină.  

 În urma acestui proiect, pot afirma că elevii au dobândit într-un mod plăcut cunoștințe 

despre țara lor și țările partenere, și-au întărit sentimentul dragostei de țară, însușindu-și valorile 

comunității căreia îi aparțin, colaborând în lumina unor valori morale universale, și-au format 

abilități de colaborare și și-au dezvoltat deprinderile de învățare prin colaborare devenind capabili 

să  să interpreteze; să analizeze; să formuleze; să exprime opinii personale și să utilizeze informaţia 

în scopul rezolvării unei probleme date. 
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Cadrul didactic în era digitală 
 

Prof. înv. primar: Lașiță Doina 

Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva 

 

          ”Tehnologia este o unealtă, nu rezultatul învățării” – Bill Ferriter 

Realitatea pune în evidență faptul că școala online trebuie să fie o măsură temporară ce se 

impune în această perioadă de criză sanitară și nu o măsură permanentă pentru realizarea predării–

învățării-evaluării în România. Învățarea online trebuie să fie complementară învățării față-în-față şi 

nu să devină o modalitate de organizare a sistemului de învățământ în țara noastră. Tehnologia este 

o realitate a lumii moderne, un domeniu în continuă schimbare, care poate aduce beneficii enorme 

în sistemul de educație, însă educația nu se poate face online o perioadă îndelungată, dacă se dorește 

și calitate.  

În toată această perioadă de pandemie, mi-am imaginat cum ar fi o societate preocupată doar 

de necesităţile fizice, bazată doar pe instinct şi plăceri şi mai puţin de educaţie, formare, moralitate 

şi spiritualitate. Am concluzionat repede că o societate modernă, demnă şi sănătoasă nu poate exista 

fără educaţie. Educaţia trebuie să primeze, căci altfel nu poate exista o viaţă civilizată trăită sănătos 

în comunitate. 

Această pandemie a determinat pe unii să aprecieze şcoala online ca o soluţie salvatoare a 

învăţământului românesc, ca singura modalitate de modernizare a educaţiei şi o manieră unică de 

reformare a sistemului de învăţământ. Într-adevăr, şcoala online este o soluţie salvatoare de 

moment, în această perioadă de criză economico-sanitară. Digitalizarea în sistemul de învăţământ 

românesc, însă, după părerea mea, trebuie privită ca alternativă în cazuri de criză, sau ca măsură 

complementară la şcoala faţă în faţă şi nu o permanentizare a stilului de predare şi 

învăţare.Tehnologia este o realitate a lumii moderne, un domeniu în continuă schimbare, care poate 

aduce beneficii enorme în sistemul de educație, dacă este folosită într-un mod eficient și 

adaptat.Ceea ce trebuie să avem în vedere, ca profesori, este că utilizarea unui instrument 

educațional sau utilizarea tehnologiei nu este un scop, este doar un mijloc pentru atingerea 

obiectivelor. 

Consider că normalitatea sistemului educaţional din România trebuie să se bazeze pe o 

predare-învăţare de calitate, pe o evaluare obiectivă, pe fond şi nu pe formă, iar acest lucru se poate 

realiza prin conexiunea afectivă, faţă în faţă, dintre profesor şi elev. 

Mulţi dintre elevii noştri au privit perioada în care şcoala a fost organizată online ca o perioadă de 

relaxare, chiar de vacanţă, intrând pe platformele de învăţare din când în când, ştiind că profesorii 

nu au cum să-i noteze decât dacă au acceptul lor sau al părinţilor lor. De asemenea, nici evaluarea 

nu poate fi obiectivă, deoarece nu ştim dacă proiectul sau testul a fost realizat de elevul căruia i-a 

fost administrat sau dacă acesta a fost realizat/ rezolvat de un frate mai mare sau chiar de vreun 

părinte. O astfel de situaţie, după părerea mea, nu poate deveni o normalitate în sistemul românesc 

de învăţământ, dar, desigur, situaţia actuală o impune şi sperăm să fie doar o formă temporară de 

predare-învăţare-evaluare. 

În perioada şcolii online, au fost elevi care apăreau prezenţi pe platforma educaţională 

Google Classroom, însă ei fizic nu erau în spatele laptopului sau tabletei… Nu puteai avea control 

asupra acestor situaţii, ca profesor.Aceste schimbări ne-au determinat să abordăm procesul didactic 

dintr-o altă perspectivă. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul şcolii și 

bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților 

didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări majore 

ale paradigmei educaționale. 

Cu toţii am înţeles că trebuie să ne adaptăm la predarea-învăţarea online şi este lesne de 

priceput că trecem printr-o perioadă de criză fără precedent, dar sperăm ca aceasta să nu fie 

permanentizată în şcoli în viitor, dacă ne dorim o societate educată, sănătoasă şi nu anxioasă sau 

dezechilibrată. 
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Decât să investim în tablete, am putea investi în spaţii lărgite în şcoli, pentru a asigura 

distanţarea fizică, în grupuri sanitare care să asigure igiena necesară fiecărui elev, în profesori care 

să asigure un învățământ de calitate şi, bineînțeles, dacă se dorește şi eficientizarea procesului 

didactic, se poate gândi diminuarea numărului de elevi dintr-o clasă de la 28-30 elevi la 15 elevi. 

Asta ar trebui să devină o normalitate şi abia după ce aceste lucruri elementare ar fi asigurate, ne-am 

putea orienta şi spre digitalizarea educației. 

În concluzie, consider că școala trebuie să fie firească, normală, cu profesori și elevi faţă-în-

faţă, folosindu-ne de tehnologie ca măsură complementară a învățării și să nu ne îndepărtăm de 

esența umană. 

 

Școala on-line în învățământul primar 

 
Prof.înv. primar: Lașiță Doina 

Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva 

 
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 

comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea 

organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată 

inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de 

conectare socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de 

petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat 

în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare 

socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața 

unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. Ca urmare, instituții 

guvernamentale, școli, ONG-uri și companii private, profesioniști ai educației și din zona tech s-au 

trezit la o masă rotundă a dezbaterilor (de cele mai multe ori online, la distanță) pentru a găsi soluții, 

punând la dispoziție expertiză, idei, resurse, portaluri, instrumente și platforme de elearning. 

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 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. 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.   

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice pot enumera 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 

predareînvățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în 
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domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 

înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.  

Suspendarea activităților didactice față-în-față poate să afecteze în mod negativ procesul de 

învățare în general. Consider că dedic mai mult timp în varianta on line decât în maniera 

tradițională și reușesc mult mai greu să motivez și să mențin treaz interesul elevilor. Este însă de 

remarcat că profesorii sunt de acord că perioada de suspendare a întâlnirilor față-înfață oferă 

posibilitatea cadrelor didactice și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este 

esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe capacități și competențe, mai degrabă decât pe 

conținuturi și pe elemente periferice. 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 ca în perioada următoare să existe o preocupare constantă, 

susținută prin politici educaționale, de a achiziționa și/ sau de a dota școlile cu astfel de instrumente, 

depășindu-se și înglobându-se acțiunile derulate prin intermediul unor proiecte, unele de real succes 

precum eTwinning sau Rețeaua EDU. Folosirea unor platforme diferite, în funcție de opțiunea 

fiecărui profesor solicită elevilor pe de o parte, mai mult timp de acomodare cu facilitățile acestora, 

iar pe de altă parte dispozitive IT mai bune (sau măcar ecrane mai mari decât cele ale unui telefon 

smart), care să ruleze diferite aplicații alese de profesor sau de instituția școlară. 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. Această experiență de utilizare a unor resurse digitale a 

constituit, în esență, punctul de start fundamental pentru a face față actualei stări de fapt – fără 

aceste cunoștințe și capacități dobândite și exersate, probabil că am fi asistat astăzi la o situație mult 

mai gravă cu privire la implicarea în activități online. Oferta slabă/ inconsistentă de cursuri de 

formare dedicate formării de competențe elearning sau blended learning a dus la căutarea unor 

soluții alternative. Multe cadre didactice au fost puse în situația de a derula activități didactice 

online fără suport profesionist, căutând soluții ad-hoc. Consider că această metodă de a preda 

clasele online la clasele primare este bună doar în ideea de a menține legătura cu elevii și de a 

încerca o consolidare a materiei predate în această perioadă în care școala este închisă. Nu cred însă 

că toți elevii vor reuși să primească note online, chiar dacă, recent, prin ordin de ministru, școala 

online a devenit obligatorie, iar ca atare se pot bune și note. Totuși, din punctul meu de vedere, 

crearea unei lecții online este mult mai dificilă decât cea care presupune prezența fizică în clasă. În 

primul rând, profesorul trebuie să fie mult mai structurat în explicații, iar ulterior, în momentul în 

care apar întrebările din partea copiilor trebuie să fie atent să nu se creeze haos. Orele online sunt 

mai grele, necesită mai mult timp până ți le pregătești și trebuie să ai mai multe soluții de rezervă în 

cazul în care ceva nu merge.  

Explicațiile nu ajung în aceeași măsură la toți. După ce au loc anumite explicații, intervin 

toate întrebările lor. Și chiar dacă am stabilit niște mici reguli pentru buna funcționare a claselor 

online, de pildă, trebuie să apese butonul de ridicat mânuța din aplicație, să nu vorbească toți odată, 

ei sunt spontani, vorbesc unii peste alții, alții nu îndrăznesc să vorbească deloc, alții nu își deschid 

nici camerele. Există și această mică problemă... în a fi văzut. Pe de altă parte, am avut parte și de 

surprize plăcute. Am descoperit că, unii copii, mai timorați la clasă și care participau mai puțin la 

ore, sunt mult mai spontani și de motivați în mediul online. 
 

 
 

 

 

 



”Impactul tehnologiei în secolul XXI - Transdisciplinaritatea în educație ” 

 

 

46 

Activităţi on-line desfăşurate într-o zi, la tema „Peştişorul”, grupa 

mijlocie 
Prof. înv. preşcolar: Leach Ramona 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de colț" Brad 

 

      Tema anuală de studiu: ,,Cum este/ a fost și va fi aici pe pământ?” 

 

      Astăzi, la ,,Educație pentru societate”, vă propun să vizionaţi o prezentare,  intitulată ,,Flopi şi 

apa”, care ne învaţă cum să folosim apa ca pe un bun preţios.  

https://www.slideserve.com/habib/flopi-i-apa            

      La ,,Activitate artistico-plastică” , să realizaţi  împreună cu părinţii  ,,Peștele curcubeu” - pictură 

prin amprentare. Conturaţi sau tipăriți și apoi decupați  șablonul de pește. Stabiliți acuarelele 

necesare: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru și violet! În continuare, cereti-le  micuților să-și 

scufunde degetul sau puteţi folosi un dop de plută și ștampilați  peștele. Acoperă corpul și 

aripioarele cozii cu multă culoare!  

     Dragi copii, vă propunem la ,,Activitati liber alese”, un joc distractiv: “Ce s-a  schimbat la 

mine?” 

    Activitatea propusă urmărește dezvoltă atenția copiilor la detalii, este un joc simplu pe care îl 

puteți folosi în orice situaţie. 

     Spuneți-i copilului sa se uite atent la cum sunteți îmbrăcați sau cum arăți. El trebuie apoi să se 

întoarca sau să închidă ochii, timp în care voi sa schimbați ceva la aspectul vostru fizic: bijuterii, 

nasturi, haine, păr, etc. Scopul jocului este ca el să identifice schimbarea făcută.. 

      Puteți începe cu schimbări evidente și să treceți treptat la unele mai subtile. Evident, după ce 

ghicește (și da, puteți da indicii la nevoie) e timpul sa schimbați rolurile. O să vă distrați cu 

siguranța când veți vedea ce schimbări fac cei mici!  

       Dragi copii, pentru această după masă vă propun un joc intitulat: “Pescuit de mingi şi alte 

jucării plutitoare”.  

       Copilul poate juca jocul singur sau cu alţi membrii din familie. 

       Activitatea propusă urmărește dezvoltarea atenţiei, concentrarea, motricitatea mâinilor. Se 

poate juca în  interior dar şi în exterior. Pentru a începe jocul, pregătește materialele de care ai 

nevoie: un vas cu apă şi diferite mingi de ping-pong sau alte jucării plutitoare, o lingură de lemn sau 

plastic.  Copilul trebuie să pescuiască cu lingura fiecare minge şi jucărie, aşezându-le în alt vas 

uscat de lângă. Le poate aşeza pe culori sau mărimi. 

         Când sunt mai multe persoane, putem începe o mini întrecere de pescuit, acestea putând să se 

joace şi amuza simultan.  

(imagine- https://jocuripentrucopiimarisimici.blogspot.com/2016/08/pescuit-de-mingi-si-alte-

jucarii.htm)  

 

https://www.slideserve.com/habib/flopi-i-apa
https://jocuripentrucopiimarisimici.blogspot.com/2016/08/pescuit-de-mingi-si-alte-jucarii.htm
https://jocuripentrucopiimarisimici.blogspot.com/2016/08/pescuit-de-mingi-si-alte-jucarii.htm
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,, PROFESORUL DOCUMENTARIST PROMOTOR A 

TRANSCIPLINARITĂȚII  ÎN EDUCAȚIE ?” 

 

Profesor documentarist Câcău Leș Crina Violeta                                                        

Liceul Tehnologic  ”Anghel Saligny”  

Comuna TURȚ județul Satu Mare 

 

Pentru început voi prezenta sinonimele pentru termenul de ,,interdisciplinaritate” din  

Dicționarul de sinonime și de la definiția dată de Jean Piaget pentru termenul de 

transdisciplinaritate. 

,,INTERDISCIPLINARITATE. Substantiv 

Sinonime: multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate, transdisciplinaritate, transversalitate 

 Website, versiune pentru PC: http://sinonime.com/pc/ 

Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dictionar.ro/ 

Termenul de transdisciplinaritate a fost introdus de epistemologul și psihologul Jean 

Piaget în 1970. Din punct de vedere etimologic, este alcătuit din prefixul de origine latină "trans-", 

care înseamnă "de cealaltă parte a" sau "prin" și cuvântul "disciplinaritate", care provine din 

latinescul "disciplină", înțeles ca „predare” sau „instruire”. 

În acest fel, transdisciplinaritatea vorbește despre ceea ce se află în același timp între, prin 

și dincolo de diferitele specialități. Transdisciplinaritatea deschide porțile către noi scenarii de  

inovație didactică, în care sunt stimulate numeroasele potențialități ale elevilor”. 

https://ro.warbletoncouncil.org/transdisciplinariedad-2208#menu-1 

            Pentru că sunt persoana care  preferă faptele, vă voi prezenta scenariul didactic                

”SALVAȚI PĂMÂNTUL PÂNĂ NU-I PREA TÂRZIU” pe care l-am prezentat în 2005 la 

activitatea metodică a profesorilor de educație tehnologică din județul Satu Mare în calitate de 

metodist și organizator a  SIMPOZIONULUI CU TEMA: O ȘANSĂ PENTRU AERUL PE CARE-

L RESPIRĂM”. La această activitate elevii de la Școala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” și de la 

Colegiul Național ,, Mihai Eminescu” din Satu Mare, coordonați de mine,  au prezentat referate, 

prezentări power point, desene, afișe, machete, planșe, poezii compuse de ei, prezentare de ținute 

din materiale reciclabile. 

 O colegă a întrebat: ,,Ce legătură are protecția mediului cu educația tehnologică?” 

-La disciplina Educația tehnologică, în acea vreme, se studia ,,Efectele tehnologiilor asupra 

mediului” îar în următorul an s-a introdus la clasa a V-a capitol separat,( capitolul 4 ) ,,MEDIUL 

CONSTRUIT- CONSERVAREA MEDIULUI ȘI COMBATEREA POLUĂRII” .     

Accest scenariu l-am prezentat la inspecția finală de obținere a gradului didactic I la lecția 

,,Alimentația sănătoasă”. Deoarece disciplina educație tehnologică, are caracter transdiciplinar și 

are rolul de ale descoperi aptitudinile și de ai orienta spre viitoarea carieră înainte de susținerea 

lucrării, elevi au prezentat un moment artistic prin care am scos în evidență acest rol:Un fragment 

din poezia ,,La oglindă” de George Coșbuc, rectată de fiica mea îmbrăcată în costum oșenesc,   o 

demostrație de vals vienez, un cântec popular din zona Codrului și prezentarea ținutelor din 

materiale reciclabile realizate de către elevi de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu ” din Satu 

Mare. Tema lucrări a fost: ,, METODE ȘI MIJLOACE MODERNE ÎN SUSȚINEREA 

ACTIVITĂȚII DIDACTICE LA DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ”. 

  Deoarece la concursul de obținere a postului de inspector educativ nu se știa ce lecție trebuie 

să desfășor în specialitatea postului ( dirigenție și activități extrașcolare) sau în specialitatea de pe  

http://sinonime.com/pc/
https://dictionar.ro/
https://ro.warbletoncouncil.org/transdisciplinariedad-2208#menu-1
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diplomă ( profesor de educație tehnologică), am ales să desfăsor lecția  ”NEVOI ȘI DORINȚE” , 

la clasa a VI, care se poate prezenta și la ora de dirigenție. Una din dorințele elevilor erau: ca la 

orice  oră,  idiferent de specialitate să se pună accent pe aplicațiile din viața de zi cu zi, să se pună 

mai puțin accent pe teorie (reproducerea informației), să se organizeze mai multe activități 

extrașcolare și să se țină cont de acestea la admiterea elevilor în diferite forme de învățământ și nu 

numai de rezultatele la olimpiadă.  

Și acum șcenariul:SALVAȚI PĂMÂNTUL PÂNĂ NU-I PREA TÂRZIU 

Personajele dorm în poziție ghemuită; 

Se ascultă muzica lui Vivaldi- ANOTIMPURILE 

Cei doi elevi intră în scenă, celelalte personaje stau ghemuit, iar la intrarea lor și  natura se trezește 

la viață. 

Copilul bun- CB 

Copilul rău -CR 

CB- Bună, ce faci? 

CR- Ceau, ce să fac, tocmai vin de la școală! 

CB-Nu vii să stăm puțin de vorbă în parc? 

CR- Ba da, chiar nu aveam chef să merg așa repede acasă, ca să mă certe părinții. 

CB-Știi că viața plantelor și a animalelor este influențată de numeroși factori ai mediului în care 

trăiesc. Plantele cultivate pentru a crește și a da producții, au nevoie de anumite condiții care 

reprezintă mediul lor de viață. 

CR- Dar tu știi, că elementele principale ale mediului de viață a plantelor sunt solul și atmosfera 

înconjurătoare. Atunci când mediul de viață asigură condițiile cerute de către plantă, recolta va fi 

mai mare și de calitate. 

CB – Am învățat la educație tehnologică  și la biologie, că condițiile pot fi asigurate prin existența 

unor factori prielnici dintre care amintim: apa, aerul, hrana, lumina, temperatura, solul, relieful, 

vântul, activitatea unor plante și animale, precum și activitatea omului. 

CR- Dar omul poate interveni și negativ prin poluarea mediului înconjurător: 

CB-Prin numărul mare de automobile, care prin fumul și gazele scoase prin țevile de eșapament 

contribuie major la poluarea aerului; 

CR-Prin producerea energiei electrice în centrale termoelectrice care sunt cele care produc energia 

electrică transformând căldura eliberată prin arderea unor combustibili naturali; 

CB- Dar producerea energiei electrice în centrale nucleare are dezavantajul că deșeurile radioactive 

care rămân în final sunt foarte periculoase pentru mediul înconjurător, dacă nu sunt păstrate în mod 

corespunzător, cum a fost accidentul de la Cernobâl. 

CR- Și defrișarea masivă a pădurilor; 

CB-Dar și poluarea apelor cu substanțe toxice și gunoaie; 

CR-Poluarea cu cianură a râului Săsar de către SOCIETATEA AURUL sau pe Valea prahovei cu 

reziduri petroliere. 

CB-Utilizarea pesticidelor  poate produce poluarea solului, aerului și apei căutând înlocuirea 

acestora cu mijloace nepoluante. 

CR – Știu toate acestea de la educație tehnologică, de la știri sau de la emisiunile de specialitate de 

la televizor de pe diferite posturi, de pe diferite site-uri de specialitate dar și de la activitățile 

extrașcolare la care am participat cu doamna de tehnologie care în prezent este profesor 

documentarist și ne implică și acum.   

CB- Iar eu, unele informații le-am aflat în CDI în cărți de specialitate. 
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GHIOCELUL 

,,A trecut iarna geroasă 

Câmpul iar a înverzit 

Salutare, primăvară,  

Timp frumos bine-ai venit!” 

Eu sunt primul vestitor al primăverii, dar datorită poluării s-a redus stratul de ozon, atmosfera s-a 

încălzit și anul acesta în loc să înfloresc în martie, am înflorit în ianuarie ca apoi să îngheț și să vină 

din nou iarna. 

CR- Poezia aceasta o știu de la grădiniță! 

PRIMĂVARA 

-Eu sunt PRIMĂVARA, fiica cea mai tânără și mai frumoasă. Pe mine mă mânghâie soarele cu 

razele lui călduțe și luminoase. Eu trezesc la viață întreaga natură, fac să iasă la lumină de sub 

zăpada cristalină, ghiocei, minunați vestitori ai primăverii. Le ofer copiilor bucuria de a cutreiera 

pădurile în căutarea acestora, ceea ce reprezintă primul semn al primăverii cât și sosirea 

rândunelelor, zburdatul meilor pe pajiștele verzi și înflorite. Aici flori, dincolo verdeață, pomi în 

floare, zumzet de albine, ciripit de păsărele. Ogoarele răsună de duduitul tractoarelor. Câtă 

frumusețe, câtă viață și veselie peste tot locul! 

CR- În clasa I în ABECEDAR aveam o lecție despre anaotimpuri! 

ALBINUȚA 

,,Înfloresc grădinile 

Ceru-i ca oglinda  

Prin livezi albinele  

Au pornit colinda” 

În antichitate, eram la loc de cinste și Hipocrat și Herodot, recomandau mierea ca pe un 

aliment de prim ordin și se spunea că viața omenească putea fi prelungită prin lapte și miere. 

Trăim în familii numite roiuri, formate din matcă care este mama sau regina stupului și 

locuim într-o căsuță de lemn numită stup. Zburăm pe distanțe de 3-10 km, iar cu piciorușele cu care 

ne deplasăm adunăm polenul din flori și realizăm polenizarea florilor, a plantelor de cultură și a 

pomilor fructiferi. 

În afară de miere și ceară albinele mai produc: polen, lăptișor de matcă, venin și propolis. 

Din acestea se pot prepara o serie de produse cosmetice și medicamente, acestea fiind produse 

naturiste. 

CR- Acum se pune foarte mare accent pe produsele naturiste. 

STEJARUL 

Am multe varietăți: stejarul englezesc, turcesc, de piatră, de luncă. Dacă sunt stejar de luncă 

sunt prezent îndeosebi în pădurile de câmpie, în parcuri și grădini. Am o înălțime de până la 20 de 

metri, scoarța de culoarea gri, iar lemnul are o culoare ce variază între alb, gâlbui și brun, fiind 

foarte rezistent atât în aer cât și în apă. Frunzele sunt lucioase, fructele se numesc ghinzi și sunt 

consumate de animale. Datorită rezistenței foarte mari în timp, lemnul meu este utilizat la lucrările 

de tâmplărie și construcții. ,, Stejarii cei rupți sunt podețe pe râuri” sunt versuri dintr-o poezie de 

Mihai Eminescu.  

Sunt un simbol pentru poporul român așa cum reiese și din folclor : 

,, Așa-i românul când se veselește 

Ca și stejarul când înmugurește 

Ca așa-i românul când este iubit  

Ca și stejarul când a înverzit” 
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Sunt de strajăla la Țebea la mormântul ,,CRAIULUI MUNȚILOR APUSENI -AVRAM IANCU. 

CB -Eu am fost cu părinți la Sărbătoarea de la Țebea. 

CR- Se transmitea sărbătoarea de Țebea la emisiunea ,,Tezaur folcloric”. 

VARA 

-Eu sunt VARA, a doua fiică a anului, sunt cea mai strălucitoare, soarele mă iubește mai 

mult. Razele lui fierbinți îmi coc grânele și fructele. Cât vezi cu ochi, spice de aur, livezi 

îmbelșugate și pajiști odihnitoare. Aici se seceră și se treieră, dincolo se cosește iarba și se strânge 

fânul, se culeg cireșe, vișine piersici și caise. Eu aduc pe chipul copiilor bucuria, odată cu sosirea 

vacanței, oferindu-le șansa de a vizita și de a se bucura de frumusețile acesteia, atât prin vizitarea 

minunatului litoral românesc cât și a locurilor fermecătoare din Munții Carpați, precum unicata 

Deltă a Dunării  sau neuitatele mânăstiri din Bucovina. 

CR- Dacă tot veni vorba de Bucovina, acolo s-a nascut Ion Creangă, marele povestitor care a scris,, 

Povești, povestiri și amintiri din copilărie” și s-a născut la Humulești în județul Neamț. 

CB- Dar și Mihai Eminescu s-a născut tot în Bucovina, la Ipotești, în județul Botoșani, am fost cu 

diriginta care este profesoară de română, cu profesoara de mate și cu doamna de tehnologică care 

este acum profesor documentarist la noi la liceu iar anul trecut ne-a prezentat excursia on-line.  

CR- Eminescu este Luceafărul poeziei românești, al cărui tată este cerul și marea îi este muma. 

CB – Tot el are în Iași, în parcul Copou, teiul care-i poartă numele, iar în holul Universității ,, Al 

Ioan Cuza” sau Sala Pașilor Pierduți, este pictat de Sabin Bălașa, Luceafărul în nuanțe de albastru, 

care iese din mare și se înalță la ceruri.  

CR- Am fost acolo când am participat la concursul național ,, Valorile copilăriei de ieri și de 

astăzi”, împreună cu profesorul documentarist de la noi. 

CB - ,,Din copaci ies zâne mândre, de -mpărat frumoase fete”sunt  tot dintr-o pezie de-a lui 

Eminescu. 

CR- Dar și Făt Frumos din Tei.  

CB-Și tot din lemn, bătrânul Gepeto, a sculptat o păpușă  și anume pe Pinochio. 

CR-Care era ca și mine: nu asculta, și-a vândut abecedarul și a plecat la circ  iar din acea zi a avut 

parte de o mulțime de necazuri. 

CB- Dar greierul cel înțelept care locuia în casa lor îl sfătuia ,, Un copil bun își ascultă părinții!”.  

CR- Și eu voi fi de acum înainte un copil bun, mu mai vreau să se vorbească de mine numai de rău. 

Vreau și eu să fac lucruri bune!  

APA  

La fel ca aerul, apa este un element vital. Viața nu se poate dezvolta fără apă. În alcătuirea 

corpului organismelor intru în proporție de 70-97%. Primele vițuitoare nu au apărut pe uscat, ci în 

apa oceanului. Sunt întâlnită în toate cele trei stări de agregare și anume: 

-solidă- sub formă de gheață și zăpadă; 

-gazoasă, sunt răspândită în atmosferă: 

-iar lichidă,  sub forma oceanului planetar și a apelor continentale.  

Pot să trec ușor dintr-o formă de agregare în alta  și datorită acestei ușurințe se formează 

precipitațiile alcătuind ,, CICLUL APEI ÎN NATURĂ,” care trece prin patru momente importante. 

Dacă nu se vor lua măsuri importante  de combatere a poluării, apele continentale vor 

dispărea, iar mările și oceanele vor înainta spre uscat, făcând să dispară localitățile de pe litoralul 

lor. 

CR – Unele noțiuni le-am studiat la geografie, fizică, chimie, biologie și nu în ultimul rând iar la 

educație tehnologică. 

CB -Eu m-am documentat în CDI pentru concursul ,,Bune practici în protecția mediului”. 
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FLUTURELE 

-Sunt vesel și plin de energie. Toată ziua alerg pe câmpii din floare în floare, favorizând 

polenizarea lor. Am aripi viu colorate, care mă ajută să zbor la distanțe  și înălțimi mari. Dacă îmi 

atingeți aripile mi se duce puful de pe ele, nu voi mai putea să zbor și voi muri. Tot voi ne prindeți 

pentru a ne expune în insectarele pe care le folosiți la biologie, mai precis în clasa a VI-a la zoologie  

și astfel unele specii sunt pe cale de dispariție. 

CR- În rezervația Tur din județul nostru este protejat ,,FLUTURELE PUNCTAT”. 

CB- Tu de unde știi? 

CR- De la expoziția mobilă de la Asociația Carpatina Ardeleană, care a venit la o activitate din 

cadrul proiectului de mediu, că doar i-a invitat tot profesorul documentarist. 

MACUL  

Sunt floare întâlnită în parcuri, în lanurile de grâu și grădini. Pentru a obține producții mari 

de semințe de mac, care sunt folosite la prăjituri, cozonaci, cornuri. Produsele de patiserie fac parte 

din a VII-a grupă de alimente, mai precis cea a produselor zaharoase. Aceste alimente dulci se 

consumă datorită gustului lor plăcut, conțin glucide. Consumul mare de produse zaharoase poate 

duce la diabet   ( boala de zahăr ) sau obezitate ( creșterea exagerată a greutății corporale, din cauza 

acumulării unei cantități mai mari de grăsime). 

CR- Și aceste noțiuni le-am studiat la educație tehnologică! 

CB -Dar și la biologie și la educație pentru sănătate.  

TEIUL 

Mă întâlniți mai ales în pădurile de câmpie și de deal. Am înălțimea până la 25  m. Frunzele 

îmi sunt în formă de inimă, nu degeaba sunt iubit de toți ?!... iar florile parfumate atrag albinele în 

luna iunie, care datorită hărniciei lor fac mierea de albine din flori de tei. Lemnul are culoarea alb - 

gălbuie, structura uniformă și moale, prelucrându-se ușor prin sculptare, folosindu-se la fabricarea 

placajelor, creioanelor cu care scrieți și colorați, la fabricarea instrumentelor  muzicale fabricate la 

noi în țară, la Reghin, în județul Mureș, la care au cântat Ciprian Porumbescu, George Enescu, 

Gheorghe Zamfir, Barbu Lăutarul, dar și Strauss, Vivaldi, Betoven și alți mari muzicieni. 

TOAMNA  

-Eu sunt toamna, a treia fiică a anului. Nici una dintre voi nu mă întrece  în frumusețe, nici 

în bogăție. Nu vedeți că pe tot locul pe unde trec, pământul îmi dăruiește rodul? Am din belșug 

struguri, mere, nuci, zarzavaturi și legume. Hambarele sunt pline cu porumb. Eu ofer în septembrie, 

celor mai mici elevi, bucuria de a păși pentru prima dată în curtea școlii, dornici de a învăța cât mai 

multe lucruri noi și interesante dar și celor mari din celelalte clase. 

FLOAREA SOARELUI 

-Sunt o plantă cultivată în zona de câmpie, deoarece sunt prietenoasă cu căldura. Fac parte 

din grupa plantelor de câmp, mai precis a plantelor oleaginoase. Consum o cantitate mare de apă dar 

sunt și rezistentă la secetă. Semințele mele fac o călătorie cu peripeții între lan și sticla de ulei. După 

extragerea uleiului, rezidurile sunt reprezentate de turte și șroturi folosite la furajarea animalelor. 

CB- Știi că uleiul este grăsime de origine vegetală? 

CR-Da, la fel ca uleiul de măsline, de germeni de porumb, de soia. 

CB-Aceste grăsimi dau energie și căldură organismului, fiind consumate într-o cantitate mai mare 

iarna. 

CR-Ele dau mâncărurilor un gust bun. 

RÂNDUNICA 

-Toamna noi plecăm în țarile calde și dacă vreuna întârzie cu plecarea, o prinde frigul, 

amorțește, cade jos, o acoperă zăpada  și nu știu câte din colegele mele aflate într-o astfel de situație 
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au norocul să întâlnească copii care să le îngrijească la fel cum a făcut Degestica? În cazul în care  

ajungem cu bine în țările calde, primăvara ne întoarcem din nou pe aceste meleaguri dragi nouă și 

vom începe să ne construim cuiburi care vor fi pline cu puișori pe care-i vom învăța să zboare 

pentru a putea pleca toamna din nou în țările calde.  

POMUL FRUCTIFER  

Sunt întâlnit în zonele de câmpie, de deal și chiar în zonele montane. Fructele consumate în 

stare proaspătă sau conservate sunt surse de vitamine și zaharuri pentru organismul uman. Sucurile 

naturale, ceaiurile sunt alimente recomandate a fi consumate la orice vârstă, în cantitate cât mai 

mare. Consumul lor asigură o dezvoltare normală a copiilor, o creșterea rezistenței organismului la 

îmbolnăviri. 

CB – Știi că pomii fructiferi au două producții? 

CR- Da, o producție principală și anume fructele și una secundară -lemnul- atunci când pomii s-au 

îmbolnăvit. 

 

IARNA 

-Eu sunt iarna, cea de -a patra fiică a anului, înveșmântată în alb cu o cunună de steluțe 

argintii. Eu nu mă laud cu frumusețea, nici cu bogăția. Deși am inima de gheață le țin cald 

semănăturilor. Le învelesc cu covoare albe și moi de nea. Eu le pregătesc copiilor cele mai multe 

bucurii: zăpada pentru schii, gheața pentru patinaj, pârtie pentru săniuș. Le aduc vacanța cu brad 

împodobit și cadouri. Zugrăvesc pe fețele copiilor bucuria de a se aduna în cete  și de a colinda pe la 

casele gospodarilor vestind ,, NAȘTEREA LUI ISUS” ., umblând cu ,,Capra”, ,,Ursul”, ,,Căluți”, 

,,Plugușorul” și ,, Sorcova”, urându-le sănătate, belșiug, multă fericire și un călduros ,,LA MULȚI 

ANI”! 

CB- Uite, fulgii colii au început să cadă! ( se aruncă deșeuri de hârtie rezultate în urma perforării). 

CR- Hai să facem un om de zăpadă! 

OMUL DE ZĂPADĂ 

Eu sunt omul de zăpadă, vino să mă vezi în grabă!  Că dacă vremea se încălzește, mă topesc 

și toți mă uită ca și când nici măcar n-aș fi existat ...nici moșul nu mă știe, căci pe aici sunt nou, n-o 

să-mi dea și mie ca la toți cadou...iar unii își vor aminti de mine abia la anul când va veni iarna  din 

nou...că din cauza poluării se topesc până și ghețarii de la poli...iar dacă se continuă tot așa, planeta 

noastră nu va mai vea cei doi poli și atunci mă veți folosi în alte scopuri : hârtia s-o colectez și 

natura s-o protejez! 

CR- Îmi aduc aminte că la grădiniță aveam o carte, sub formă de om de zăpadă șiera cu o poezie 

despre el. 

CB-Și eu îmi aduc aminte de acea carte și acea poezie. 

,,O brad frumos, 

O brad frumos cu cetina tot verde  

Tu ești copacul credincios  

Ce frunza nu și-o pierde 

O brad frumos 

A lui HRISTOS, verdeața ta îmi place!” 

CB-Tot la grădiniță am învățat și cântecul acesta. 

BRADUL 

-Mă întâlniți în pădurile noastre de munte, am o înălțime până la 40 de m, sunt stufos, 

conurile sunt orientate în sus și sunt așezate spre vârful arborelui. Lemnul meu are culoarea alb - 

gălbuie, este ușor, moale și se prelucrează cu ușurință. Se folosește la fabricarea cherestelei,  



”Impactul tehnologiei în secolul XXI - Transdisciplinaritatea în educație ” 

 

 

53 

chibriturilor și hârtiei. Le aduc copiilor bucuria de a mă împodobi în AJUNUL CRĂCIUNULUI 

atât pe mine cât și pe frații mei, cei care fac parte tot din categoria coniferelor. 

COPACII- suntem  una din însemnatele bogății naturale ale țării noastre.  

STEJARUL- Funcțiile pădurii pot fi grupate în două categorii:   

TEIUL- Fucțiile materiale se referă la producția de lemn, la obținearea de fructe de pădure, plante 

medicinale, miere, vânat, carne și piei de animale, furaje din zona pășunilor. 

POMUL FRUCTIFER -Fucțiile nematerile se referă la producerea oxigenului și consumarea 

dioxidului de carbon, protecția solului evitând astfel, eroziunea solului, alunecarea terenurilor și 

producerea inundațiilor. 

BRADUL- Avem influență asupra climei prin diminuarea temperaturilor ridicate din timpul verii și 

limitarea celor scăzute iarna, reținând ca un filtru natural cantități mari din praful ridicat în 

atmosferă. 

STEJARUL- Asigurăm condițiile necesare atât pentru odihnă cât și pentru petrecerea timpului 

liber.  

CB- Unele acțiuni ale oamenilor dăunează mediului înconjurător. 

CR- Oamenii pot desfășura diferite acțiuni pentru protejarea mediului înconjurător: 

- Sădirea plantelor. 

- Ocrotirea plantelor și a animalelor. 

- Depozitarea gunoaielor în locuri special amenajate. 

- Folosirea surselor neconvenționale de energie: energia solară, eoliană, geotermală și 

biogazul. 

- Creșterea siguranței în exploatare a surselor de energie. 

- Reducerea emisiilor de gaze nocive în atmosferă, prin folosirea unor echipamente mai 

performante. 

- Căutarea soluțiilor ecologice ale mijloacelor de transport: automobilul cu hidrogen și 

automobilul electric. 

- Folosirea pe scară largă a tehnologiilor neconvenționale de prelucrare a materialelor 

metalice: prelucrarea prin eroziune, prelucrarea cu ajutorul ultrasunetelor, prelucrarea cu 

flux de electron, prelucrarea cu laser, sudarea cu ajutorul utrasunetelor, metalizarea prin 

difuziune. 

PĂMÂNTUL – De unde știți voi toate astea? 

CR- De la orele de cunoaștere a mediului  din clasele primare, de la orele de geografie, biologie, 

fizică, chimie și nu în ultimul rând de la ora de educație tehnologică, care oferă cunoștințe atât de 

necesare unui om al zilelor noastre asupra procedeelor  și mijloacelor de fabricare și prelucrare a 

diverselor materiale precum și de proiectare și de executare a produselor, pieselor și sistemelor 

tehnice menite să satisfacă multitudinea cerințelor și trebuințelor ființelor umane. 

CB- Avem prilejul să ne îmbogățim cunoștințele dobândite în primii ani de  școală în direcția 

formării unor abilități practice, să aflăm care sunt procedurile specifice mediului tehnologic și cum 

se aplică acestea în viața de zi cu zi și în producție, să descoperim domeniul de activitate care ne 

atrage cel mai mult și să începem – DE CE NU ? 

TOȚI- SĂ NE PREGĂTIM PENTRU VIITOAREA PROFESIE! 

ANOTIMPURILE 

Noi suntem cele patru fiice ale anului, cele patru anotimpuri. Deși fiecare ne lăudăm cu 

frumusețea și bogăția ei, fiecare are rolul ei bine stabilit, urmând ordinea stabilită de bătrânul nostru 

tată, care totuși întinerește în fiecare noapte de REVELION. 
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PĂMÂNTUL  CA PLANETĂ 

-Sunt a treia planetă a sistemului solar, fiind situat între Venus și Marte. Sunt unic  prin 

existența vieții pe pământ  și am singurul satelit  natural – LUNA. 

Am forma unei sfere,  puțin turtită la cei doi poli și bombată la ecuator, am două mișcări, 

una de rotație în jurul axei mele,  în decursul de 24 de ore și una de revoluție în jurul Soarelui care 

durează 365 de zile și 6 ore. 

Alcătuirea mea internă constă într-o parte centrală numită nucleu, urmată de două învelișuri 

dispuse concentric: mantaua și scoarța terestră. 

Mai am și cinci învelișuri numite geosfere și anume:  

1. ATMOSFERA-învelișul de aer. 

2. HIDROSFERA -învelișul de apă. 

3. BIOSFERA- învelișul viețuitoarelor. 

4. PEDOSFERA- învelișul de sol. 

5. LITOSFERA- învelișul de piatră. 

ATENȚIE!!! 

Existența vieții pe Pământ este posibilă atâta timp cât condițiile de care are nevoie sunt 

păstrate. Componentele învelișului geografic sunt strâns legate între ele, modificarea unuia 

conducând la modificarea celorlalte. 

TOȚI: 

Noi trebuie să trăim în pace, fericire, sănătate, ca o familie unită, fără a ne face rău, fiind 

împreună atât la bine cât și la rău, trăind mulți ani fiind...iarna cu ger, primăvara cu ghiocei, vara 

cu soare, toamna cu începerea noului an școlar pentru elevi și studenți iar recolte bogate pentru cei 

mari.  

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, PERSPECTIVE ŞI NOTĂ PERSONALĂ 

Pe lângă aceste activități, am desfășurat ca profesor documentarist, diferite proiecte cu caracter 

transdiciplinar  dintre care enunț doar câteva: 

,,Toamna în diferite domenii de activitate”- prezentări power point realizate de către elevii claselor 

a VIII-a.  

,, Educația tehnologică  și CDI, factori importanți în protejarea mediului înconjurător”. 

,, Barza  neagră – emblema rezervației Tur, mica deltă a Sătmarului”- proiect de mediu. 

,,Ne pregătim de UNIRE cu MULTISALVA” – activitate  realizată în parteneriat cu 

SALVAMONT Satu Mare 

,,EXPLOZIȚIA CU ȘI DESPRE EMINESCU”, expoziție de carte, de planșe realizate de elevi, și 

concursul , EMINESCU N-A FOST CÂND ERA , EL E ACUM CÂND NU E ” 

SAM ȘI AGENȚII 272 REDUC ABANDONUL ȘCOLAR -concurs interjudețean de proiecte 

privind reducerea abandonului școlar cuprins în CAER. 

Toate ținutele pentru evenimente au fost realizate din diferite materiale de către elevi. 

Centrul de documentare şi informare (C.D.I.), prin organizarea şi viaţa sa internă, reprezintă o 

structură în serviciul comunităţii şcolare şi locale, fiind dotat cu mijloace moderne, iar  

PROFESORUL DOCUMENTARIST, DAR ȘI CA PROFESOR DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

SPER CĂ V-A CONVINS CĂ ESTE PROMOTOR A TRASCIPLINARITĂȚI, NU NUMAI ÎN 

TEORIE, CI ȘI PRIN FAPTE. 
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Din cauza condițiilor de redactare, m-am limitat doar la enumerarea unor activități, fără  să atașez 

dovezi de la desfășurarea activităților ( exemplu: SIGLA CDI).  

BIBLIOGRAFIE  

Manuale de : EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, ABECEDAR, etc. 

Ordinul nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamrxguyq/ordinul-nr-4247-2020-pentru-modificarea-si-completarea-

metodologiei-de-evaluare-anuala-a-activitatii-personalului-didactic-si-didactic-auxiliar-aprobata-

prin-ordinul-ministrului-educatiei-cercetarii-t?pid=315616301#p-315616301 

 

 
 

Predarea online a matematicii 

 
Lup Claudia Maria 

Liceul Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva 

 

             Problematica predării matematicii în variantă online, reprezintă o provocare. 

Particularităţile clasei de elevi, în general şi ale fiecărui elev, în particular reprezintă variabile 

esenţiale atunci când se proiectează demersul didactic. În contextul predării online, se impun şi mai 

multe aspecte de care trebuie să ţinem cont. 

În organizarea lecţiilor trebuie să avem în atenţie următoarele:  

- materiale scurte, îmbogăţite cu multe exemple; 

- postarea materialelor video cu explicaţii şi exerciţii, pe care elevii să le poate revizualiza la 

nevoie; 

- oferirea recompenselor pentru răspunsurile corecte, implicarea elevilor. 

 În ceea ce priveşte evaluarea, este indicat să folosim testarea frecventă, pentru creşterea 

implicării şi interesului elevilor. 

În  cadrul activităţilor de predare a disciplinei Matematică şi explorarea mediului la clasa I, am 

încercat să creez contexte pentru folosirea gândirii logice, exerciţii ce implică algoritmizarea, 

analiza, compararea, astfel încât elevii să fie motivaţi în a participa activ. 

 În aceste sens, în funcţie de competenţele specifice, am utilizat o serie de resurse, cum ar fi: 

Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în  scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare. 

https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/ 

https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/
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https://toytheater.com/missing-addend/ 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări  

plane accesibile (incluzând desene, reproduceri  de artă, reprezentări schematice). 

https://www.mathlearningcenter.org/apps/geoboard; 

 

 

 

 

 

 

 

 Aşadar, site-urile de specialitate cuprind resurse extrem de vaste şi interesante pentru toate 

categoriile de elevi, de la elevi de clasă pregătitoare şi până la gimnaziu. Marele avantaj al acestor 

resurse este acela că îmbină într-o manieră variată particularităţile de vârstă ale elevilor (gândire 

ancorată în concret, empirism), cu pasiunea copiilor de a petrece timpul în spaţiul jocurilor virtuale. 

Latura educativă a acestor platforme educaţionale care îmbină ludicul cu obiectivele instructiv-

educative, nu fac altceva decât să creeze contextul necesar unui învăţământ de calitate. 

 

Bibliografie: 

https://www.mathlearningcenter.org/apps. 

 

 
 

Predarea online a disciplinelor tehnice-Metoda „Flip classroom” 
 

Lup Lucian 

Liceul Tehnologic Transilvania  Deva 

 

           Această metodă a apărut încă din anii 1998, fiind o metodă modernă de predare-învăţare-

evaluare centrată pe elev. Referindu-se la inversarea activităţilor de învăţare la şcoală, în acest sens 

elevii fac cunoştinţă cu materialul nou în afara sălii de curs, în mediul online. Acest mediu trebuie 

să fie prietenos şi accesibil, metoda fiind una în opoziţie cu metodele tradiţionale. 

          Predarea noţiunilor de bază ale lecţiei se face folosind materiale digitale sau aplicaţii web.      

          Implicarea elevilor se face prin transferarea rolului profesorului spre ei. Acest lucru constă în 

angajarea elevilor în vederea participării active la achiziţionarea noilor cunoştinţe prin metoda 

observaţiei, conversaţiei. Strategia implică minimalizarea timpului alocat predării şi maximizarea 

 

 

https://toytheater.com/missing-addend/
https://www.mathlearningcenter.org/apps/geoboard
https://www.mathlearningcenter.org/apps
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timpului necesar interacţiunii cu elevii. Aceştia trebuie să continue procesul de învăţare prin 

studierea materialelor în afara sălii de curs, în mediul online. 

        Pentru reuşita proiectării unei lecţii este necesară respectarea unor etape: 

 Transmiterea materialelor înainte de lecţie (platforma GOOGLE CLASSROOM); 

 Desfăşurarea interactivă a activităţii pe baza materialului transmis (ZOOM MEETING , 

GOOGLE MEET); 

 Desfăşurarea unor activităţi ulterioare lecţiei online, în mod independent folosind motorul de 

căutare GOOGLE CHROME, în vederea însuşirii temeinice a cunoştinţelor noi dobândite; 

Această metodă permite ca elevii să poată relua conţinuturile lecţiei oricând online. Spre deosebire 

de lecţia tradiţională, folosirea mijloacelor digitale face ca profesorul să nu mai fie un simplu 

transmiţător de informaţii, ci să devină un moderator, respectiv un ghid al elevilor în parcurgerea şi 

achiziţia de noi cunoştinţe.  

           Metoda poate fi folosită la învăţământul liceal, implicit la disciplinele tehnologice, având ca 

şi principale avantaje următoarele: 

 Elevii nu mai sunt nevoiţi să asimileze în acelaşi ritm cunoştinţele noi; 

 Elevii pot să repete părţi ale prezentării pe care nu le-au înţeles; 

 Elevii pot pregăti întrebări pentru profesor referitoare la conţinutul prezentat; 

 Predarea gravitează în jurul elevului; 

 Profesorul este prezent pentru a asista elevii când au întrebări sau au nevoie de explicaţii. 

În concluzie, aplicarea şi reuşita acestei metode este influenţată de abilitatea profesorului de a şti să 

personalizeze activităţile, în aşa fel încât elevii să asimileze şi să lucreze în ritmul propriu. Această 

metodă implică dobândirea şi îmbunătăţirea abilităţilor digitale, precum şi a celor de comunicare. 

 

Bibliografie: 

1.McNally B. et all. Flipped classroom experiences: student preferences and flip  

strategy in a higher education context. Springer, 2017. 73: 281–298,  p. 281 – 298.  

2. Foldnes N. The flipped classroom and cooperative learning: Evidence from a  

randomised experiment. Active Learning, 2016. Vol. 17(1) p. 39–49.  

3. Vezeteu L. Flipped classroom – o introducere și un exemplu de utilizare.  

iTeach: Experienţe didactice, Nr. 43 / martie 2015, p. 11 - 12.  

4. http://www.edudemic.com/whats-a-flipped-classroom/ - accesat la 07.10.2021 

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom - accesat la 07.10.2021. 

 

 
 

UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR ȘI PRIMAR 
 

Prof. Meltiş Cristina Anamaria 

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de colţ'' Brad 

 

Informatizarea învățământului din țara noastră a luat, în etapa actuală, o amploare deosebită. 

În prezent, în fiecare școală există calculatoare, de mai nouă sau de mai veche generație. 
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Modernizarea şi perfecţionarea învăţământului, a tehnologiei didactice, îndeosebi, constituie o 

necesitate obiectivă. Acestea trebuie să reprezinte, însă şi o preocupare şi o îndatorire profesională 

şi civică a tuturor cadrelor didactice, a factorilor de decizie implicaţi în destinele învăţământului 

românesc. 

         "Cât este de util calculatorul în procesul de învăţământ ? Este el o necesitate? Este o investiţie 

pentru viitor ?" Răspunsurile la aceste întrebări stau în fiecare dintre noi, în profesionalismul şi 

responsabilitatea cu care ne integrăm exigenţelor secolului XXI. 

         Oricât de pretenţioasă sau sofisticată ar părea, introducerea informaticii în grădiniţe și școala 

primară este o realitate prin intermediul căreia copiii învaţă un limbaj nou - "limbajul 

calculatorului". 

         Într-o lume în care copiii sunt considerați ”programatorii viitorului” avem datoria să îi 

învățăm să utilizeze acest ”instrument” în modul cel mai practic, mai util și mai folositor pentru 

viitorul lor. Alături de tradiţionalele cuburi din lemn, jocuri şi jucării, cărţi, reviste, ziare, televizor, 

calculatorul a devenit o prezenţă certă, parte integrantă în viaţa zilnică a copiilor. În foarte multe 

unităţi preşcolare este cea mai modernă "jucărie", cel mai modern şi râvnit mijloc didactic, aceasta 

datorându-se educatoarelor (implicate în dotarea grădiniţelor cu calculatoare), în primul rând, dar şi 

exigenţelor contemporane, schimbărilor determinate de reforma învăţământului preşcolar, 

părinţilor. 

 Avantajele folosirii calculatorului în grădiniță și școală constă în faptul că acesta stimulează 

dezvoltarea proceselor psihice, a gândirii logice, prin stabilirea de raţionamente transductive-

analogice, îi ajută pe copii în rezolvarea sarcinilor în timp foarte scurt, să-şi însuşească algoritmi 

simpli, le dezvoltă creativitatea tehnică, cultura vizuală, îi introduce într-un climat de autodepăşire, 

de competitivitate punându-i în situaţia de a învăţa prin efort propriu.   

       Certitudinea că viitorul românesc aparţine unui sistem educaţional informatizat, considerăm 

folosirea calculatorului în școală un pas important prin care vom contribui la pregătirea copiilor 

pentru a intra în lumea computerizată în care trăim. 

         Nouă, dascălilor, ne revine datoria de a-l conduce pe copil spre dobândirea elementelor de 

bază în ceea ce privește utilizarea calculatorului de a găsi valenţele motivaţionale, metodele şi 

procedeele prin care să-l determine să descopere lumea mirifică a calculatorului cu condiţia de a nu 

deveni subjugaţi de acesta. 

         Calculatorul a devenit un mijloc de eficientizare a muncii şi în învăţământul preşcolar şi 

primar aceasta se datorează unor eforturi nemijlocite a cadrelor didactice din acest sector, cadre care 

prin strădania lor doresc să contribuie la naşterea lui "homo informaticus" - omul care concepe, 

munceşte şi creează cu ajutorul calculatoarelor, încercând să ofere şanse egale pe diverse planuri ale 

dezvoltării, îndeplinirii aspiraţiilor de progres. 
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         Acest mijloc didactic modern oferă mari oportunităţi copiilor preşcolari în direcţia cooperării 

cu colegi, tutori, experţi, profesionişti, părinţi. Cooperarea dintre preşcolari " este cea mai aptă să 

favorizeze schimbul de idei şi discuţia, adică toate condiţiile care contribuie la educarea spiritului 

critic, a obiectivităţii şi a reflexiunii discursive". 1 

Utilizat cu îndemânare şi fără exces, calculatorul, a devenit un mijloc prin care  s-a îmbunătăţit 

simţitor eficienţa unor activităţi folosite în vederea pregătirii preşcolarilor pentru şcoală. Influenţa 

calculatorului este benefică în planul stimulării intelectuale şi psiho-motorii prin varietatea şi 

multitudinea cerinţelor pe care copilul le poate rezolva în timp limitat, aceasta contribuind la 

dezvoltarea personalităţii copiilor. 

  Foarte util atât elevului cât și profesorului, folosirea calculatorului trebuie realizat astfel 

încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Fără un scop 

precis, utilizat la întâmplare, într-un moment nepotrivit în timpul lecției, calculatorul poate duce la 

plictiseală, monotonie, ineficiența învățării prin neparticiparea elevilor la lecție, nerealizarea 

obiectivelor, izolarea elevilor ba chiar repulsie față de acest mijloc modern de predare-învățare. 

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

investigare a realității, la deteriorarea relațiilor umane. Calculatorul trebuie însă folosit astfel încât 

să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea unor deprinderi care să permită elevului să 

se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o permanenta evoluție. Acesta trebuie să fie pregătit 

pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică și rezistență. 

Bibliografie: 

GHID METODOLOGIC,Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic, Editura 

ARAMIS, 2002, pag.27 

 

 
 

Activităţi on-line desfăşurate într-o zi, la tema „Puișorul năzdrăvan”, 

grupa mică 
 

Prof. Înv. preşcolar: Micu Luminița Florica 

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de colț” Brad, jud. Hunedoara 

 

Tema anuală de studiu: „ Cum este, a fost şi va fi aici  pe Pământ?” 

Tema: „Puișorul năzdrăvan” 

 1.Intâlnirea de dimineață -Provocare și mișcare  

                                                
1 GHID METODOLOGIC,Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic, Editura ARAMIS,  

     2002, pag.27 



”Impactul tehnologiei în secolul XXI - Transdisciplinaritatea în educație ” 

 

 

60 

Roagă un părinte să îți citească  jocul de AICI  ,,Întâlnirea de dimineață ” și o să îți aduci aminte 

cum ne salutăm, ne prezentăm, stabileam vremea, în ce anotimp suntem…... 

 

2. Activități liber alese:  Artă: Ouă mari și ouă mici - modelaj 

Pentru aceasta activitate ai nevoie de plastelină, planșetă. Dacă nu ai plastelină o poţi confecţiona şi 

acasă după următoarea reţetă: 1 cană făină,1 cană sare de masă,2 linguri ulei,1 lingură oţet,colorant 

alimentar dacă doriţi să fie colorată plastelina.  

 

3. Cunoașterea mediului  ,,Puişorul”– observare 

                                   
(imagine preluată https://dealeirinei.wordpress.com/2014/05/04/closca-si-puii-de-aur/ 

http://www.producatoriagricoli.ro/animale/vand-pui-de-gaina-o-zi-rase-grele-3262.htm) 

Observă imaginea cu puișorul apoi, roagă un părinte să îți citească la următoarele întrebări, iar tu  

răspunde: 

-Cum se numește mama puisorului? … găina/cloșca 

-Ce este găina ?....o pasăre de curte 

-Unde trăieste?....la fermă / curtea omului 

-Din ce este format corpul puiului ?....cap ,gât , trunchi , aripi, picioare 

     -Ce are puișorul la cap?... cioc, 2 ochi, creastă, urechi. 

      -La ce-i folosește ciocul ?... pentru a mânca 

     -Cum sunt asezati ochii ? de-o parte și de alta a capului. 

-Prin ce se uneste capul cu trunchiul ? .... gatul 

-Cum este trunchiul ca  marime fata de cap ?...mare -Cu ce este acoperit trunchiul ? puf 

-Ce culoare are puful ?.. galben ,maro, negru 

-Unde sunt asezate aripile ?..de o parte și de alta a trunchiului 

-Cu ce se termina trunchiul gainii ?... coada  

-Cu ce merge puiul?..picioare 

-Cate picioare are el ?..două 

-Cum sunt picioarele ? subțiri și scurte 

-Cu ce se termină picioarele ? ...degete 

-Cu ce se termina degetele ? ….gheare 

-Care este hrana puișorului?...făină de mălai, cereale, diferite semințe,iarbă,insecte și viermișori pe 

care îi găsește în pămînt după ce scurmă pământul cu ghearele. 

În continuare vă propun să urmăriți o poveste care se numește ,,Povestea unei puicuțe” de AICI, 

apoi rezolvă fișa de AICI. 

 

4. Activități liber alese:  Biblioteca: Pete motanul și ochelarii săi magici de Eric Litwin AICI -

momentul de lectură 

 

 
 

https://wordwall.net/ro/resource/22977015
https://dealeirinei.wordpress.com/2014/05/04/closca-si-puii-de-aur/
http://www.producatoriagricoli.ro/animale/vand-pui-de-gaina-o-zi-rase-grele-3262.htm
https://youtu.be/YP_JcnuMc7I
https://drive.google.com/file/d/1UC_TJs1NlNH_6uniWrvcXdEbqopKDo4x/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=re4_pTqXA18
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Activităţi on-line desfăşurate într-o zi, la tema 

 „ În aşteptarea iepuraşului de Paşte”, grupa mare  
 

 

Prof. Înv. preşcolar: Micu Luminița Florica 

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de colț” Brad, jud. Hunedoara 

 

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

TEMA: În aşteptarea iepuraşului de Paşte 

 

Activități de dimineață propuse 

 

1. Înviorarea de dimineață 
Ascultă cântecul ,,Dansează şi roteşte-te”şi execută mişcări sugerate de textul acestuia. 

https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M 

 

2.  Educație plastică Modelaj ,, Coşul cu ouă “. 
Pentru această activitate ai nevoie de plastelină. 

 

 
(imagine preluată https://www.google.com/search?q=cosul+cu+oua+din+plastelina 

 

3. Alfabetul- Vizionează cu atenţie prezentarea şi repetă alfabetul.  

Scrie pe o foaie literele pe care le cunoşti şi desenează lângă literă o imagine care începe cu sunetul 

respectiv. 

https://www.youtube.com/watch?v=LHAkOQYvH4c&feature=emb_rel_pause 

 

4.  Experiment 
http://www.itsybitsy.ro/cum-bagi-un-ou-intreg-intr-o-sticla/ 

 

Activități de după-amiază propuse 

 

1. Karaoke pentru pitici -Iepuraş în iarbă 
Ascultă melodia cântecului, roagă un adult să te ajute să citeşti versurile cântecului şi distrează-te. 

 https://educatie.inmures.ro/materiale-didactice-pentru-prescolari/filmulete-video-pentru-

prescolari/iepuras-in-iarba-karaoke-pentru-pitici.html 

 

2. Activitate practic-gospodărească-Puişori/Iepuraşi din ouă 
Ingrediente: 

5 oua, 1 cutie pate (100 gr), 2 linguri maioneză, 2 linguri muştar  

măsline, morcov, gogoşari,mărar,boabe de piper 

Preparare: 

Se fierb ouăle şi când sunt gata se ţin puţin în apă rece, pentru a se curăţa mai uşor. Ouăle trebuie să 

fie la temperatura camerei când se pun la fiert, altfel există riscul să se crape coaja. Se taie un  

https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M
https://www.google.com/search?q=cosul+cu+oua+din+plastelina
https://www.youtube.com/watch?v=LHAkOQYvH4c&feature=emb_rel_pause
http://www.itsybitsy.ro/cum-bagi-un-ou-intreg-intr-o-sticla/
https://educatie.inmures.ro/materiale-didactice-pentru-prescolari/filmulete-video-pentru-prescolari/iepuras-in-iarba-karaoke-pentru-pitici.html
https://educatie.inmures.ro/materiale-didactice-pentru-prescolari/filmulete-video-pentru-prescolari/iepuras-in-iarba-karaoke-pentru-pitici.html
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căpăcel în partea mai lată a oului şi se scot cu grijă gălbenuşurile. Se fărâmiţează gălbenuşurile cu o 

furculiţă şi se adaugă pateul, maioneza şi muştarul.Se omogenizează compoziţia şi se adaugă sare şi 

piper după gust. Se umplu ouăle cu compoziţia obţinută şi se dau puţin la rece. În vârful oului se 

face o crestătură în care se introduc urechile sau creasta daca este pui, din felii de morcov 

crud.Ochii din masline, sau boabe de piper ,gura din gogosar şi mustătile din mărar pentru iepuraş 

sau se decupează un triunghi din morcov pentru cioc dacă este puişor. 

  

                

imagine preluată 

https://www.bucatareselevesele.ro/retete-culinare/aperitive/oua-umplute-cu-crema-de-

branza.html/attachment/oua-cu-forma-de-puisor-umplute-cu-crema-de-branza-3 

 

 
 

 

Limite initiale / limite finale 

Prof. Mitrescu Maria 

Colegiul Național Pedagogic  ”Regina Maria”  Deva 

 

 Pour exprimer l’opposition limite initiale / limite finale le français dispose de deux 

prépositions spécifiques: de, pour la limite initiale et à pour la limite finale.  

 Cette opposition est très bien expliquée dans les manuels de langue française que nous avons 

choisis pour notre travail. 

 Le cas de la limite finale apparaît dans le manuel de VIe édité par Cavallioti (Unité 10, 

p.115) au moment où on s’initie à la communication. Un petit dialogue sert de support pour 

introduire des notions de communication : indiquer le lieu / le moyen de transport / la durée, la 

période.  

 Vu que les enfants connaissent déjà les formes contractées de l’article défini avec la 

préposition à, il n’est pas nécessaire de faire des précisions supplémentaires, seulement une 

réactualisation des connaissances acquises. 

Le tableau qui y apparaît est très bien structuré et sert beaucoup aux élèves dans leur travail 

en classe ou à la maison. 

 

 

https://www.bucatareselevesele.ro/retete-culinare/aperitive/oua-umplute-cu-crema-de-branza.html/attachment/oua-cu-forma-de-puisor-umplute-cu-crema-de-branza-3
https://www.bucatareselevesele.ro/retete-culinare/aperitive/oua-umplute-cu-crema-de-branza.html/attachment/oua-cu-forma-de-puisor-umplute-cu-crema-de-branza-3
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Une année plus tard, en VIIe, on reprend les notions sur la limite initiale et on y ajoute 

l’expression de la limite finale par la préposition de. 

 

 

 

Les exercices proposés dans les manuels sont très diversifiés et viennent renforcer les 

connaissances acquises, mais on peut y ajouter des exercices question/réponse pour stimuler la 

créativité des élèves, favoriser et inciter les élèves à parler en français. 

Par exemple, le professeur peut mettre des questions du type « Où as-tu passé les vacances 

d’hiver ? » ,  « Où veux-tu passer le week-end ? ».   
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En IXe (Manuel de langue française, L2, édition Cavallioti) lorsqu’on étudie les prépositions 

et les conjonctions on revient à l’emploi des prépositions à et de devant des noms qui expriment des 

pays, des régions mais c’est plutôt une réactualisation des connaissances en passant par les diverses 

valeurs que ces prépositions peuvent prendre. 

 

 

 

 Etant donné que les manuels s’arrêtent seulement sur le couple à/de pour exprimer l’ablatif 

ou l’allatif, le professeur doit s’occuper des autres prépositions au moment où il les rencontre dans 

le texte. 

 Les explications du professeur doivent viser : 

- l’emploi de ces prépositions avec des verbes [+ Mouvement] pour exprimer les deux  limites 

  Il va à Paris. → limite finale 

  Il est à Paris. → intériorité 

- l’opposition à [+ nom commun] / chez [+ nom propre] 

 Il va à la banque. 

 Il vient chez moi. 

 On propose des exercices du type :  

 Complétez les blancs avec à, chez : 

  J’irai demain … la poste / … le médecin. 

  Passez … boulangerie / … le boulanger. 

- l’emploi des prépositions à et de avec des noms [- Concret] (situation que le manuel ne présente 

pas). Dans ce cas, le Dt. n’exprime plus le spatial mais le spatialisé (idéalisé). 

                     Il ne savait pas comment se tirer de cet embarras. 

                    Pour atteindre à son but, il a fait des efforts remarquables. 
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- l’emploi de la préposition vers qui se combine avec un verbe [+ Mouvement] et marque 

l’orientation vers la limite finale 

  Elle descend vers les Pyrénées. 

- l’emploi de la préposition sur avec un verbe [± Mouvement] 

  Il arrive sur le quai de la gare. 

  La fenêtre de sa chambre donne sur le jardin. 
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Activități educative on-line desfășurate într-o zi-tema săptămânii 

„Păsări de curte”-grupa mijlocie 

 
Prof. Înv. preșcolar: Mîțiu Lavinia Carmen 

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de colț" Brad 

 

Tema anuală de studiu: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

Activități de dimineață propuse: 

Întâlnirea de dimineață: 

   Bună dimineața, puișorule... Te invit să îți saluți membrii familiei cu care ești acasă.... (bună 

dimineața mami, tati, buni...etc) 

   Astăzi ești puișorul meteorolog. Te rog frumos să mergi la geamul camerei tale, să te uiți pe geam 

și să îmi spui cum este vremea; ce se vede afară? Aștept filmulețul sau fotografia, dragul meu 

meteorolog! 

Înviorarea de dimineață: 

Ca să cresc sănătos și voinic, fac gimnastică de mic! 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwq4HTown_o&list=PLsppjF-

5Qhp2CHsbEmy29MR4y4PMX_ufd 

Activitate integrată: „Cloșca și puișorii” -DȘ - Domeniul Științe + DEC - Domeniul Estetic Creativ 

(Cunoașterea mediului-observare, Educație plastică-pictură) 

   Cei care locuiți la casă și aveți găini, vă propun să ieșiți în curte pentru a observa găina, iar 

ceilalți, cu ajutorul imaginilor de mai jos. 

 (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+gaina) 

 -Micul meu puișor, te rog să-mi spui, știi ce este aceasta?  

Da, este o găină, iar corpul ei e acoperit cu pene și este alcătuit din cap, cioc, ochi, creastă, trunchi, 

aripi, coadă și picioare.  

-Cu ce se hrănesc găinile? 

Boabe de cereale                                    Râme                               Iarbă                     Insect  

      
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+cereale 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+r%C3%A2me 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+iarba 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=insecte+imagini 

 

-Ce foloase ne aduc nouă, oamenilor, găinile? Ce mâncăm de la ele? (ouăle și carnea) 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwq4HTown_o&list=PLsppjF-5Qhp2CHsbEmy29MR4y4PMX_ufd
https://www.youtube.com/watch?v=Dwq4HTown_o&list=PLsppjF-5Qhp2CHsbEmy29MR4y4PMX_ufd
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+gaina
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+cereale
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+r%C3%A2me
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+iarba
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=insecte+imagini
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Păsările se înmulțesc prin ouă. Primăvara își depun ouăle în cuibare, le clocesc (stau pe ele să le țină 

de cald) 3-4 săptămâni, apoi ies puișorii. 

     
https://www.google.com/search?client=firefoxd&q=imagini+puisori+de+gaina 

În continuare vă propun să pictați „Cloșca și puișorii” -  prin tehnica picturii (amprentării) cu palma 

     https://ro.pinterest.com/  

Se pictează palma cu un strat de vopsea mai concentrată și, aplicându-se apoi apăsat pe 

suprafața de decorat, se obține o pată care sugerază un model oarecare ce poate fi completat cu 

ajutorul dactilopicturii sau chiar cu pensula, obținându-se astfel diferite imagini. În acest caz veți 

obține prin această tehnică găina, iar cu ajutorul degetelor veți obține puișorii de găină. 

Activități de după-amiază propuse: 

Experiment ,,Oul ȋn oțet” 

Materiale necerare: 

-un ou 

-un pahar sau un borcan 

-oțet alimentar 

Mod de lucru: 

1. Puneți oul ȋn pahar; 

2.Turnați peste el oțet, astfel ȋncât să fie acoperit; 

3. Așteptați cel puțin 24 de ore. Cel mai bine ar fi dacă l-ați lăsa o săptămână ȋntreagă; 

4. Schimbați oțetul cu unul proaspăt în cea de-a treia zi. 

Din când în când, observați ce se întâmplă cu oul. Veți vedea că imediat cum l-ați pus în oțet, pe 

suprafața oului apar mici bule de aer. Pe măsură ce trece timpul, la suprafață se ridică un fel de 

spumă. Dacă atingeți oul, veți simți cum coaja a devenit mai moale, iar dacă îl apăsați între degete, 

pare a fi din cauciuc. În ultima zi, oul este aproape translucid, pentru că toată coaja s-a topit. 

     

https://www.google.com/search?q=imagini+experiment+oul+in+otet&client=firefox-b-d 

Și acum vă propun să vizionați o poveste : „Povestea unei puicuțe” și apoi să o povestiți! 

https://www.youtube.com/watch?v=YP_JcnuMc7I 

Felicitări copii! 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefoxd&q=imagini+puisori+de+gaina
https://ro.pinterest.com/
https://www.google.com/search?q=imagini+experiment+oul+in+otet&client=firefox-b-d
https://www.youtube.com/watch?v=YP_JcnuMc7I
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Activități on-line desfășurate într-o zi- tema săptâmânii „Fructe 

gustoase de toamnă”, grupa mijlocie 
 

Prof. înv. preșcolar: Mîțiu Lavinia Carmen 

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de colț" Brad 

 

Tema anuală de studiu: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

Activități de dimineață propuse: 

Întâlnirea de dimineață: 

   Bună dimineața, copilașule... Te invit să îți saluți membrii familiei cu care ești acasă.... (bună 

dimineața mami, tati, buni...etc) 

   Astăzi ești meteorologul de serviciu. Te rog frumos să mergi la geamul camerei tale, să te uiți pe 

geam și să îmi spui cum este vremea; ce se vede afară? Aștept filmulețul sau fotografia, dragul meu 

meteorolog! 

Înviorarea de dimineață: 

Haideți să începem ziua cu voie bună și mișcare: 

https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M 

Activitate integrată: „Aroma fructelor de toamnă” DOS -Domeniul Om și Societate +DȘ-Domeniul 

Științe (DOS- activitate practic gospodărească, DȘ-cunoașterea mediului) 

„Gustări amuzante din fructe de toamnă” 

 Dragi părinți, vorbiți-le copiilor dumneavoastră despre beneficiul consumului de fructe, 

despre vitamine. Pornind de la constatarea conservatorismului de care dau dovadă copiii în 

alimentație, vă sugerăm să-i provocați în găsirea diverselor modalități de aranjare a gustărilor pe 

farfurie, stimulându-le în acest mod creativitatea, dar și apetitul. 

                  
 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+gustari+amuzante+din+fructe 

„Recunoaște fructul” - joc interactiv online 

În continuare, pentru a evalua cunoștințele copiilor referitoare la fructele care se coc în 

anotimpul toamna, vă propun un joc interactiv online care se numește ,,Recunoaște fructul”. 

https://wordwall.net/ro/resource/6187921 

Succes! 

 Activități de după-amiază propuse: 

„La piață”- joc de rol 

Astăzi te invit să te joci împreună cu membrii familiei tale jocul „La piață”. Vei avea nevoie 

de fructe și legume, de o tarabă improvizată, de punguțe, plase, cântar sau chiar bani.  

Regulile jocului: Cumpărătorul și vânzătorul trebuie să folosească cuvintele „magice” pe 

care le-am învățat la grădiniță:  

 „Bună ziua!” 

https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+gustari+amuzante+din+fructe
https://wordwall.net/ro/resource/6187921
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 „Vă rog frumos!” 

  „Mulțumesc!” 

  „Cu plăcere!” 

  „La revedere!” 

În acest mod îți vei reaminti fructele și legumele observate la grădiniță, formulele de 

politețe, dar și valoarea banilor.  

 

 

                                                   
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+cu+fructe+de+jucarie 

,,Mere ude” - joc distractiv 

Prin acest joc, copiii își dezvoltă atenția, capacitatea de concentrare, motivația, se distrează. 

Jocul se poate desfășura în interior sau în exterior. 

Materiale necesare: câteva mere, un lighean cu apă, șervețele de bucătărie, o tavă mare. 

Cum se joacă „Mere ude”. La start, copilul va trebui să scoată din apă merele, cu gura, și să le așeze 

pe tavă într-un timp cât mai scurt. Dacă sunt mai mulți doritori să participe la acest joc, se pregătesc 

două ligheane cu apă și mere. Câștigă jucătorul care a scos cel mai repede din apă toate merele sale. 

Distracție plăcută! 

 

Felicitări copii! 

 

 

 

Transdisciplinaritatea și impactul tehnologiei în educație 

 
Prof. înv. Preșc. Muntean Livia 

G.P.P. „Dumbrava Minunată” Hunedoara 

 

Dinamica socială a secolului XXI, modul accelerat în care informațiile se perimează, pun în 

fața educației noi cerințe, noi abordări care să pregătească copilul  de astăzi pentru integrarea cu 

succes în viața socială. Competențele, cunoștințele necesare elevilor pentru a reuși în viață nu pot fi 

transmise în întregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice. Noua educație trebuie să 

apropie elevul de nevoile comunității în care trăiește, să-l formeze pentru rolul de actor pe scena 

vieții sociale de mâine. Prin toate programele școlare ar trebui să se urmărească dezvoltarea gândirii 

critice a elevului, creativitatea, adaptabilitatea la lumea în care trăim și care este în continuă 

schimbare. 

Reușita copilului (elevului de astăzi), și implicit a adultului de mâine, depinde în cea mai 

mare parte de parcursul educațional pe care acesta îl urmează, de realizarea unui demers didactic 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imagini+cu+fructe+de+jucarie
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care să implice abordarea transdisciplinară a învățării. Educația primită pe parcursul anilor de școală 

este dominantă reușitei elevului în viață. 

Toate noile programe elaborate, noul curriculum îl poziționează pe elev în centrul exploziei 

tehnologice. De aceea rolul școlii este primordial în ceea ce privește pregătirea elevilor astfel încât 

ei să facă față dinamismului accelerat al societății contemporane, să le dezvolte elevilor 

competențele, valorile, aptitudinile și cunoștințele necesare integrării pe piața muncii. 

Înțeleg că este necesară o abordare integrată a curriculumului școlar. Este importantă 

unitatea cunoașterii, ceea ce se află în același timp și între discipline, înăuntrul diverselor discipline 

și dincolo de orice discipline. 

Demersul prin care pot fi rezolvate problemele lumii reale, în continuă schimbare, de 

formare a unor capacități, este transdisciplinaritatea, din confruntarea dintre discipline pot să apară 

noi legături și astfel să deschidă toate disciplinele spre ceea ce au ele în comun. 

Evoluția transdisciplinară a educației reflectă cerințele modelului cultural al societății 

informaționale cu caracter global și deschis. 

Această educație  răspunde cerințelor proiectării curriculare, în ceea ce privește finalitățile 

educației, conținuturile de bază, metodologia de transmitere, realizare a mesajului pedagogic, de 

predare – învățare - evaluare. Este centrată pe transmiterea de competențe generale, atitudini 

valorice (față de cunoștințele, priceperile și deprinderile dobândite). 

De aceea, zona în care transdisciplinaritatea este exersată este cea a proiectării curriculare a 

conținuturilor instruirii la nivel de plan de învățământ și programe școlare. La acest nivel, 

perspectiva transdisciplinară nu ignoră rolul disciplinelor în orice parcurs (orizontal sau vertical și 

transversal). 

Viziunea transdisciplinară vizează integrarea curriculară, care definește acțiunea de 

asamblare a conținuturilor educației și ale instruirii (cunoștințe) într-un tot armonios, superior prin 

care elevul să acumuleze cunoștințe prin  intermediul mai multor discipline deodată. S-a înțeles că 

această abordare integrată a curriculum-ului ajută elevii, vine în întâmpinarea  nevoilor lor de 

dezvoltare, ajută la crearea de legături între ceea ce învață elevi și experiențele lor prezente și 

trecute. Acest lucru poate fi realizat prin integrarea: intradisciplinară, multidisciplinară, 

interdisciplinară și transdisciplinară cu ajutorul tehnologiei. 

Putem afirma că secolul XXI a fost invadat de o avansare tehnologică făra precedent. De la 

o zi la alta apar noi tehnologii cât mai avansate care își ocupă treptat locul în toate domeniile vieți 

sociale. 

Având în vedere că tehnologia este vitală pentru toate aspectele vieții, este clar că nici 

educația ca domeniu strategic pentru dezvoltarea unei națiuni, nu poate face excepție. Am observat 

în ultimul deceniu că noile tehnologii și-au pus puternic amprenta asupra procesului instructiv -

educativ. 

Astfel printre avantajele pe care le-a adus această tehnologie avansată sferei educaționale 

pot aminti: accesul facil al elevului și al profesorului la noile informații; interes deosebit pentru 

învățare; însușirea cât mai rapidă a informațiilor și cunoștințelor din toate domeniile; actul educativ 

a devenit mai atractiv, copiii fiind absorbiți total de noile modalități de transmitere a informațiilor;  

informațiile sunt actualizate mult mai repede și ajung cu ușurință la cei interesați. 

În concluzie, pot susșine că apariția noilor tehnologi și folosirea lor în activitățile 

transdisciplinare a revoluționat actul educativ. Nu putem ignora rolul tehnologiilor în viața elevilor, 

studenților și chiar a profesorilor. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ, cu ajutorul prezentărilor PowerPoint și 

software-urile animate, au făcut posibilă prezentarea informațiilor într-o manieră atractivă, net 

superioară prezentării tradiționale a informației care făcea trimitere la manual. 

Am apreciat interesul miniștrilor care s-au perindat pe la Ministerul Educației, în ceea ce 

privește dotarea școlilor din țată cu tablete, dar și accesul elevilor la internet. Doar așa pot elevii și 

profesorii să acceseze aceași sursă de documentare în același timp. 

Să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat cu educația, cu întreg procesul instructiv - educativ în 

perioada pandemiei, dacă nu ar fi existat învățământul online. Interacționând cu profesorii, elevii au 
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avut acces la informați și astfel actul educativ nu a avut foarte mult de suferit. Problemele au apărut 

în localități izolate care nu au avut acces la internet. De aceea consider prioritară racordarea tuturor 

școlilor la internet, asigurându-le copiilor șanse egale la educație. 
 

 
 

Impactul media asupra educației 
 

Prof. Oprea Gianina-Livia 

Școala Gimnazială  ”Mircea Sântimbreanu”  Brad 

 

Mass-media este atât un mijloc de informare în societatea modernă, cât şi un factor al 

educaţiei, menit să amplifice, să constituie sau să diversifice experienţele cognitive şi 

comportamentale ale indivizilor. Acţiunile acestui mediu, cât şi ale celorlalte medii: şcoala, familia, 

biserica, instituţiile culturale trebuie să se conjuge pentru a modela adecvat comportamente şi 

deprinderi în acord cu societatea. 

Relaţia dintre media şi dezvoltarea personalităţii copiilor a stârnit numeroase controverse, 

având ca idee principală aceea conform căreia dacă adulţii dispun de un fond spiritual relativ 

cristalizat şi, în consecinţă, sunt capabili să selecteze critic şi să asimileze conţinutul mesajelor 

media conducându-se după un sistem propriu de valori deja constituit, în schimb copiii, aflaţi în plin 

proces de maturizare intelectuală, afectivă, morală şi civică, sunt mai uşor influenţabili în sens 

negativ. Este deci necesară o evaluare a potenţialului media că mijloc eficace de educare şi 

modelare a generaţiilor tinere. 

În contextul lumii contemporane devine tot mai clar că sistemul tradiţional de învăţământ, 

caracterizat printr-un acces limitat, formalism de durată fixă şi insuficientă în raport cu volumul de 

cunoştinţe, nu mai corespunde exigenţelor dezvoltării umane. Astfel, se conturează evident 

necesitatea de a face apel la educaţia permanentă, ca o posibilă soluţie la problemele educaţiei 

viitorului, iar media să devină o resursă a acestui tip de educaţie. Educaţia permanentă înseamnă un 

proces integrator al tuturor influenţelor educaţionale, într-un sistem coerent şi convergent, exercitate 

asupra individului- în modalităţi variate şi specifice – pe toată durata vieţii sale. 

Pentru a se putea autoeduca pe tot parcursul viţtii, omul trebuie să se folosească cu iscusinţă 

de toate mijloacele de socializare şi culturalizare pe care societatea i le pune la dispoziţie. Media 

poate reprezenta un instrument util pentru individ în realizarea educaţiei permanente, deoarece are 

capacitatea de a sprijini, cu rezultate semnificative, imbogăţirea orizontului de cunoaştere, contactul 

cu valorile culturii, adaptarea la tendinţele manifeste în societate. 

În legatură cu acest subiect, Ioan Cerghit opina că: “…mass-media formează al patrulea 

mediu constant de viaţă al copilului, alături de cel familial, de cel şcolar şi de anturajul obişnuit de 

relaţii.” Media nu se substituie şcolii, dar influenţa sa este complexă, reprezentând un element 

fundamental în relaţia dintre om şi mediul înconjurător. 

Creşterea influenţei media în viaţa socială a provocat importante transformări în ansamblul 

condiţiilor în care se desfăşoară acţiunea educativă. O educaţie modernă, adaptată realităţii sociale, 

nu poate face abstracţie de noile caracteristici ale vieţii socio-culturale. 

Curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere a copilului nu mai sunt satisfăcute doar în cadrul 

restrâns al clasei sau al experienţelor cotidiene extraşcolare. Mai mult decât un mijloc de 

divertisment, media e o fereastră deschisă spre lume, adesea fiind denumită “ ochiul lumii”. Media 
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poate oferi posibilităţi de informare şi de instruire extrem de ample; ea poate transmite mari 

cantităţi de informaţii, printr-o prezentare accesibilă, plăcută şi captivantă, atrăgând tinerii atât 

intelectual cât şi afectiv. Acţionând convergent şcoala şi media se constituie într-un sistem de 

educaţie cuprinzător şi eficace, apt să satisfacă înaltele nevoi formative pe care societatea 

contemporană le impune membrilor săi. 

În urma studiilor de caz realizate în numeroase ţări, Wilbur Shramm (1979) a ajuns la 

concluzia că mass-media poate face faţă cu succes unei mari trebuinţe educaţionale, în cadrul şcolii 

şi în afara ei, contribuind la îmbunătăţirea cantităţii şi calităţii învăţământului. Astfel, mijloacele 

media pot servi ca suporturi tehnice în predare şi învăţare sau ca simple mijloace de informare 

pentru pregătirea şi specializarea cadrelor didactice, alfabetizare şi educaţie elementare, educarea 

adulţilor, lărgirea sferei de acţiune a şcolii, promovarea acţiunilor de dezvoltare a comunităţilor, în 

rândul tinerilor. 

Aportul educativ al media se realizează prin transmiterea neîntreruptă a unui volum mare de 

informaţii, impunerea de valori, atitudini, modele comportamentale, având astfel un rol deosebit în 

constituirea codului socio – cultural al individului. Însă, spre deosebire de instruirea care se 

realizează riguros şi planificat în sistemul clasic de învăţământ pe baza unor programe şcolare şi sub 

îndrumarea unui personal calificat, mijloacele acestea oferă informaţii în mod spontan şi difuz, 

transformându–se într-o formă de educaţie de completare realizată în mod neinstituţionalizat, în 

timpul liber.  

În comunicarea mediatică, alături de codul lingvistic, întâlnim un cod iconic, ce operează cu 

imagini, un cod sonor şi unul simbolic, acţionând fie împreună, fie unele într-o pondere mai 

însemnată decât celelalte. Conţinuturile media au o mare influenţă asupra modului de a gândi şi 

simţi al copiilor şi adolescenţilor. 

Piaget, în lucrarea sa “Psihologia Inteligenţei”, demonstrează că evoluţia mentală nu apare 

ca rezultat al unor acumulări continue, ci are un caracter stadial, pe etape, fiecare având o anumită 

structură specifică.  

Dacă până la vârsta de patru ani copilul are o gândire simbolică şi preconceptuală, el 

manifestând o atracţie deosebită faţă de imaginile viu colorate (desene animate) şi mai puţin de 

producţiile radiofonice, între patru şi şapte ani copilul dezvoltă o gândire intuitivă, adică apare 

dorinţa lui de a imita şi e fascinat de puterea şi actele adulţilor dorind fervent să-i imite. Sfera 

interesului pentru emisiunile TV se lărgeşte, sunt vizionate alături de desenele animate şi emisiunile 

cu şi despre copii, iar poveştile radiofonice încep să le stimuleze fantezia. Între şapte şi doisprezece 

ani copilul manifestă o mai mare deschidere la noutate, iar până la şasesprezece ani se cristalizează 

primele interese şi dorinţa de maturizare, de “a fi mare”. Este perioada când preadolescenţii au 

nevoie de  prieteni adevăraţi, de sfătuitori care să-i sprijine să depăşească criza de identitate prin 

care trec. Dată fiind nevoia de comunicare specifică vârstei, emisiunile TV, radio, revistele cu 

conţinut adecvat intereselor specifice pot reprezenta un adevărat mijloc nonformal de comunicare 

dar şi unul nociv, dacă nu se respectă conţinutul adecvat vârstei şi intereselor copiilor. Între 

şasesprezece şi şaptesprezece ani, se manifestă gustul pentru problematizare, pentru aderarea la 

teorii şi sisteme. După optsprezece ani se stabilizează şi maturizează interesele profesionale, iar 

opţiunile capătă un caracter conştient. Ei caută acele emisiuni care răspund nevoii lor de apartenenţă 

la o comunitate animată de aceleaşi interese. Acestea emit o anumită muzică, promovează o 

anumită vestimentaţie şi comportament şi o anumită ţinută (MTV, Sprite, McDonald’s, Coca Cola).  

Cu toate că există deopotrivă şi păreri pozitive şi păreri negative asupra efectelor pe care 

mass – media le are asupra personalităţii indivizilor, cele negative tind să aibă o pondere mai mare, 
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în principal, datorită mediatizării în ultima vreme a personajelor mediocre, a evenimentelor 

mondene şi nu promovarea culturii, a informaţiei şi a bunului simţ.  

Efectele benefice ale media se concretizează în fenomene cu o semnificaţie profund 

umanistă: apropierea dintre oameni, optimizarea relaţiilor interumane, democratizarea culturii, 

consolidarea democraţiei şi altele. Alte aspecte pozitive ar fi accesul facil şi ieftin la informare, 

sursa de relaxare şi divertisment,mijloc de dezvoltare a comunicării interumane, ajutor în 

îndeplinirea sarcinilor şcolare, în dezvoltarea spiritului moral şi a conduitei şcolare.  

Pe de altă parte, nu sunt de neglijat nici atitudinile critice faţă de consumul de mesaje 

mediatice, cu efecte nocive asupra individului conducând la pasivitate şi comoditate în gândire, la 

căutarea unor forme facile, superficiale de informaţie culturală, la anihilarea spiritului critic şi 

independenţei în gândire, la mediocritate estetică şi morală. Ştirile de masă, avertizează Paul 

Lazarsfeld („The People’s Choice”, 1994) cultivă un conformism social, ducând inevitabil la 

omogenizarea, stereotipizarea şi standardizarea comportamentelor. Majoritatea cercetărilor au 

concluzionat că originea agresivităţii, a imoralităţii la copii, trebuie cautată mai întâi de toate în 

raporturile lor personale cu părinţii, cu familia, cu grupurile din care fac parte, cu şcoala, cu 

societatea. În acest context, influenţa media devine eficace în sens negativ prin întărirea unui teren 

propice delincvenţei juvenile preexistent. 

Nu trebuie neglijat nici impactul media asupra profesorului. El poate face din informaţiile 

media motive de incitare a elevului la noi forme de acţiune şi comportament.  

Într-o societate dominată de mass – media, şcoala va avea din ce în ce mai mult funcţia nu 

numai de transmitere a informaţiei, ci şi aceea de selecţie, structurare şi sistematizare a informaţiei. 

Şcoala trebuie să dezvolte la elevi spiritul critic, să promoveze capacitatea de discernământ şi de 

judecată faţă de un limbaj atât de echivoc cum este acela audio-vizual, să nu accepte fără un examen 

critic tot ceea ce citesc, ce aud, ce văd, să-i ajute să-şi însuşească criterii de apreciere, ierarhizare şi 

selecţie, de evaluare şi sintetizare a tot ceea ce este calitativ din avalanşa informaţională. Şcoala 

trebuie să găsească modalităţi prin care să contraargumenteze dorinţa tinerilor de a întrebuinţa 

informaţiile în scopuri antisociale.  

Concluzionând asupra atitudinilor pro şi contra efectelor mass – media în educaţie, atâta 

timp cât educaţia cu ajutorul media este facută riguros şi inteligent, şi atâta timp cât şcoala nu pierde 

din vedere influenţa certă pe care o au mijloacele de informare în masă asupra copiilor, situaţia 

rămâne sub control. 
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EVALUAREA ON-LINE 
 

PROF. PARASCHIV CAMELIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA” PETROȘANI 

 

Pandemia de COVID-19 a lovit puternic în toate aspectele vieții, dar cu precădere sistemul 

educațional a suferit modificări structurale și funcționale majore. În România, la fel ca și în celelalte 

țări din lume, în luna martie a anului 2020, toate cursurile față-în-față au fost suspendate pe motiv 

de stopare a răspândirii noului virus. 

Inițial, schimbarea s-a preconizat a fi una de scurtă durată, dar în decursul zilelor s-a dovedit a fi o 

situație care persistă. Unele țări din lume au reușit, în parte, să readucă elevii în bănci, altele însă nu 

au reușit acest lucru. Nevoia de organizare a cursurilor în sistem online s-a dovedit a fi astfel o 

urgență. 

Microsoft Teams, Zoom, Google Meet și alte aplicații care oferă servicii de comunicare video, au 

sosit – peste noapte – pe device-urile a milioane de oameni de rând care încercau să se conecteze 

sau să-și conecteze copiii la cursurile susținute acum online. În acest context, adaptarea cadrelor 

didactice la ceea ce presupune predarea online a devenit o necesitate majoră.  

În decursul anilor, în cadrul învățământului s-au adoptat anumite metode de lucru în ceea ce 

privește evaluarea cunoștințelor copiilor. Desigur că, de la un an la altul, aceste metode au suferit 

mici modificări, în funcție de tendințele celor evaluați, dar, în general, s-au definit câteva metode 

clasice. Dintre acestea se pot aminti:  

Evaluarea scrisă (cu materiale ajutătoare) 

Cei evaluați primesc un subiect de lucru pe hârtie, și tot pe hârtie scriu și rezolvările, dar li se oferă 

șansa de a folosi anumite materiale ajutătoare “lipsite de viață” (nu oameni) în timpul evaluării. 

Această metodă este cel mai des întâlnită în domeniile tehnice, unde evaluarea constă în rezolvare 

de probleme. 

Evaluarea scrisă  (fără materiale ajutătoare) 

La fel ca și cea de mai sus, dar aici evaluatul nu are voie să folosască nici un fel de material 

ajutător, decât propriile cunoștințe. Organizatorii acestui tip de evaluare se pregătesc în așa fel încât 

să poată supraveghea cu strictețe respectarea acestei măsuri. 

Evaluarea orală 

Cei evaluați primesc un subiect despre care trebuie să vorbească liber. Uneori li se dă posibilitatea 

ca, după primirea subiectului, timp de câteva minute să-și așeze gândurile pe o hârtie pe care s-o 

folosească drept suport în timpul vorbirii. 

Evaluare scrisă & orală 

Evaluatul primește un subiect, pe urmă are un timp la dispoziție în care să scrie pe hârtie rezolvarea. 

În urma scurgerii acestui timp, își prezintă în fața evaluatorilor, în vorbire, rezolvarea. Sunt foarte 

rare cazurile în care evaluatul are dreptul la folosirea materialelor ajutătoare.  

Temele pentru acasă 

Evaluatorul propune evaluaților diferite probleme, subiecte teoretice, exerciții, etc. și se stabilește 

un termen limită până la care rezolvarea acestora poate fi predată (o zi, o saptămană, o lună). 

Termenul se stabilește în funcție de complexitatea cerințelor.  

Acestea sunt – în linii mari – metodele clasice care au fost găsite de către cadrele didactice ca fiind 

cele mai potrivite pentru cursurile față-în-față. Predatul online, care o devenit o necesitate odată cu 

izbucnirea pandemiei, a fost o provocare pentru cadrele didactice din punctul de vedere al evaluării 

studenților și elevilor. 

Metode de evaluare cursuri online 

Evaluarea orală  

Această metodă poate avea loc și online, evaluatul are nevoie doar de o cameră web și un microfon 

prin care poate fi văzut și auzit. Problema care apare este că evaluatul poate dispune de o 

multitudine de surse care să-l ajute să dea un răspuns bun. Totuși, întrebările pot fi în așa fel 
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construite încât evaluatul să fie obligat să construiască un răspuns pe loc, din mintea lui, și să nu 

poată folosi un răspuns deja existent în materialul de curs. 

Evaluarea scrisă (cu materiale ajutătoare) 

Această evaluare se poate desfășura online aproape la fel ca și față-în-față.  “Aproape” pentru că în 

mediul online nu se poate verifica gama de materiale din care evaluatul se inspiră. Acesta poate să 

folosească chiar un agent uman care se pricepe și îi poate oferi răspuns instant la toate rezolvările. 

Pentru a reduce riscul de copiere în acest caz, se recomandă construirea unor subiecte a căror 

metodă de rezolvare se regăsește în cadrul materialelor ajutătoare.  

Evaluarea scrisă (fără material ajutătoare) 

Aceasta este metoda cel mai greu de adaptat la mediul online. Evaluatorului îi este imposibil să 

verifice dacă evaluatul are sau nu la dispoziție surse de inspirație, altele decât propriile cunoștințe. 

Totuși, prin organizarea examenelor cu timp mai scurt de rezolvare, se pot reduce șansele 

evaluatului să caute răspunsul în timpul examenului. Se recomandă, pe cât posibil, evitarea acestei 

metode. 

Evaluarea scrisă & orală  

dacă evaluatul dispune de o cameră web și un microfon, această metodă poate fi aplicată la fel ca și 

în clasă, cu mențiunile precizate mai sus la evaluarea orală. 

Temele pentru acasă 

Aest tip de examinare este probabil singurul care poate fi adaptat ad literam la mediul online. 

Platforme online construite pentru examinare 

Google Forms 
Aceasta este una dintre cele mai populare metode de chestionare online. Modelul testului clasic din 

clasă este ușor de adaptat în cadrul acestei aplicații. Întrebarile pot fi grilă, cu unul sau mai multe 

răspunsuri corecte, sau pot fi întrebări cu răspuns liber. Se recomandă evitarea întrebărilor de tip 

grilă pentru că cei pricepuți în ale tehnologiei pot vedea o parte din codul sursă al paginii web pe 

care se află formularul, și pot astfel viziona – înainte să răspundă – variantele corecte presetate de 

evaluator. 

Kahoot! 
Este o platformă recomandată pentru evaluarea rapidă a cunoștințelor (echivalentul testului “fulger” 

de la clasă). Întrebările sunt adresate câte una, pe rând. Ele sunt de tip grilă și cer, de obicei, răspuns 

în timp scurt (câteva secunde).  

Microsoft Teams 
Aceasta este o platformă creată pentru meeting-uri online. Cele mai multe sisteme educaționale au 

apelat la ea pentru organizarea cursurilor pe timpul pandemiei. În cadrul întâlnirilor de pe această 

platformă pot fi organizate sesiuni de examinare orală. Platforma oferă și o tablă virtuală cu ajutorul 

căreia participanții pot fi evaluați în mod asemănător cu clasicul “ieșit la tablă” din sala de clasă.  

Evaluarea online este posibilă, dar este ineficientă. Transparența din partea evaluaților poate 

fi extrem de greu verificată, fiind uneori imposibil, fapt pentru care rezultatele obținute – de cele 

mai multe ori – nu reflectă realitatea. Tentația de a copia este extrem de mare chiar și pentru cei 

care doresc să obțină, prin evaluare, o reflecție clară a cunoștințelor lor. 

Studenții, spre exemplu,  primesc burse de merit, astfel că lupta pentru note demne de bursă îi 

împinge pe mulți la infidelitate în cadrul examinărilor.Cei mai mulți dintre cei aflați în postura de 

didact își doresc să revină în sălile de clasă unde pot să-și cunoască mult mai bine elevii și să le 

evalueze cunoștințele așa cum se cuvine.  

WEBOGRAFIE 
https://isjvl.ro/dupoqot/2021/03/Metode-si-instrumente-de-evaluare-specifice-invatarii-online.pdf 

https://static1.squarespace.com/static/5fb2998850f3e97e83ceb940/t/60b65457e20cf37d71647fc8/162256189

8337/Strategii%2Bde%2Bevaluare%2Bîn%2Bmediul%2Bonline%2B-

%2Bsuport%2Bde%2Bcurs%282%29.pdf 

 
 

https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.it/
https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-teams/group-chat-software
https://isjvl.ro/dupoqot/2021/03/Metode-si-instrumente-de-evaluare-specifice-invatarii-online.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fb2998850f3e97e83ceb940/t/60b65457e20cf37d71647fc8/1622561898337/Strategii%2Bde%2Bevaluare%2Bîn%2Bmediul%2Bonline%2B-%2Bsuport%2Bde%2Bcurs%282%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fb2998850f3e97e83ceb940/t/60b65457e20cf37d71647fc8/1622561898337/Strategii%2Bde%2Bevaluare%2Bîn%2Bmediul%2Bonline%2B-%2Bsuport%2Bde%2Bcurs%282%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fb2998850f3e97e83ceb940/t/60b65457e20cf37d71647fc8/1622561898337/Strategii%2Bde%2Bevaluare%2Bîn%2Bmediul%2Bonline%2B-%2Bsuport%2Bde%2Bcurs%282%29.pdf
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UN UP DATE PENTRU ORELE DE CONSILIERE-  

FILMUL DOCUMENTAR 
 

Prof. Păunescu Iuliana 

Colegiul Național Pedagogic „ Regina Maria” Deva 

 

În contextul actual, a fi profesor diriginte este o provocare permanentă, pornind de la  

programa cu aceleași teme, care nu oferă prea multe oportunități în a face ora de dirigenție/ 

consiliere cât mai atractivă și utilă dezvoltării personalității elevilor, în funcție de particularitățile de 

vârstă și individuale. Pe de altă parte, distribuirea acestei ore, cu preponderență, la finalul zilei de 

studiu, și probabil, în ultima zi din săptămână, cum poate determina/ motiva elevii să participe cu 

interes? 

În calitate de profesor diriginte am descoperit recent că utilizarea filmului documentar ca 

instrument educațional poate trezi interesul elevilor din clasa cu care am lucrat în ultimii 2 ani 

școlari. Conform definiției din DEX, filmul documentar este filmul care prezintă fapte autentice, 

reale, din viață, respectiv care înregistrează evenimente din actualitatea cotidiană.  

Provocarea a fost mare, venind din partea Asociației Bloc Zero, cu ai căror formatori am 

urmat un curs dedicat acestui segment, în cadrul proiectului Adolescenții și documentarele. 

Bineînțeles, am respectat prevederile documentelor școlare în vigoare și am urmărit corelarea 

filmelor utilizate cu temele din programa școlară/ planificarea pentru orele de dirigenție/ consiliere, 

acolo unde a fost posibil acest lucru. Am îmbinat temele clasice, cu teme moderne, utilizând 

strategii didactice complexe, atât cele tradiționale, cât și cele moderne, astfel încât, după perioada 

de implementare, orele de dirigenție au devenit un must have al fiecărei săptămâni, fără a simți 

rutina generată de denumirea disciplinei.   

Filmele selectate în acest sens au reprezentat un instrument util în demersul didactic, 

reflectând probleme ale realității prin experimentarea unor trăiri emoționale. Acestea nu fac morală 

audienței/ tinerilor, ci sporesc gradul de conștientizare în rândul acestora, analizând, descifrând o 

realitate complicată, mai puțin cunoscută, întrebând și căutând răspunsuri, găsind similitudini  cu 

aspecte din viața lor și încurajându-i să îşi formeze și să își exprime propriile opinii, dar și să 

dezvolte abilități de comunicare și relaționare pozitive cu ceilalți colegi și cu dirigintele( în viitorul 

apropiat, când condițiile ne vor permite, intenționez să invit și părinții care își manifestă 

disponibilitatea, la o vizionare de film documentar împreună cu proprii copii.) 

Elevii vin la școală cu o anumită experiență de viață, cu un bagaj de cunoștințe care  îi ajută 

doar parțial să înțeleagă subiecte care au legătură cu diferite aspecte sociale, psihologice și civice. 

Conținuturile învăţării din programa de dirigenție/ consiliere  sunt organizate din perspectiva 

următoarelor domenii tematice: autocunoaştere și stil de viaţă sănătos, dezvoltare emoţională şi 

socială, managementul învăţării, managementul carierei. Filmele documentare utilizate devin astfel 

relevante pentru descifrarea  realității cotidiene autentice- stil de viață sănătos, dezvoltare durabilă, 

violență domestică, bullying, migrația populației, sărăcie, risipa hranei, reciclarea si consumul 

responsabil, drepturile omului, atitudine civică, activism social, demontarea inegalităților dintre 

sexe, evenimente din istoria recentă. 

 Elevii își pot forma astfel reprezentări corecte ale unor fenomene și procese  decupate din 

realitate, înțelegând astfel cauzalitatea fenomenelor sociale și politice, dezvoltându-și în acest fel, 
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prin exercițiu repetat, capacitatea de investigare, cercetare și de elaborare a unor opinii, 

consolidându-și încrederea în sine, adoptând o atitudine responsabilă față de propria sănătate și 

dezvoltând un set de comportamente responsabile față de mediul înconjurător, față de semenii din 

comunitate sau din lume.  

Elevii au participat cu inters la vizionarea filmelor documentare, mai ales în varianta online, 

datorită Sars-cov 19. Au urmat dezbateri pe baza temelor prezentate, pornind de la exemplele/ 

situațiile identificate, ideile generate devenind baza unor acțiuni cu rezultate concrete care se doresc 

a fi implementate de elevi, pornind chiar de la aspectele care îi vizează pe ei, micro-cosmosul lor- 

familia, grupul de prieteni, clasa, școala, cu posibilitatea extinderii acestora la nivel de comunitate 

sau de națiune. Astfel, elevii se simt încurajați, își pot face ideile cunoscute în mass-media, rețele de 

socializare, ideile pot deveni sustenabile, crescând astfel sentimentul de stimă de sine atât de 

necesar în dezvoltarea lor personală. Ideea apartenenței lor la comunitatea școlară și cea locală este 

un factor de succes pentru o dezvoltare echilibrată, atât emoţională, cât şi socială, pentru 

managementul învăţării și managementul propriei cariere. 

Etapele parcurse în orele de dirigenție în care se utilizeză acest instrument educațional au ca 

structură următoarele: 

 

 Profesorul diriginte trebuie să vizioneze filmul înainte de proiecția acestuia în clasă, alături 

de elevi, pentru a identifica informații relevante/ puncte cheie care vor fi utilizate în discuția 

ulterioară  proiecției și pentru a  pregăti materialele necesare pentru activitățile care urmează 

după vizionare. 

 

 Sunt necesare discuții introductive despre tema filmului și subiecte adiacente acesteia înainte 

de proiecție, pentru a crea  legatura cu tema din programă/ planificare, precum și precizarea 

duratei acestuia. 

 

 Discuțiile/ dezbaterile/ activitățile care urmează vor evidenția mesajul perceput de elevi, 

oferind în același timp și un prim feedback din partea acestora.  

 

 La finalul activității, concluzia despre mesajul transmis  de filmul vizionat va fi utilizată ca 

un mod de a extinde activitatea- o  temă de reflecție pentru elevi, subiecte de cercetare pe 

baza unui subiect, realizarea unui material de diseminare( afișe, fotografii, scurte filmulețe- 

portofoliu comun pentru fiecare film documentar vizionat) 

 

Cele mai în vogă filme documentare ce pot fi utilizate în cadrul orelor de consiliere, corelate cu 

temele prevăzute de metodologia în vigoare, sunt următoarele( lista promovată de Asociația Bloc 

Zero): 

 Just eat it/ Mănâncă tot 

 Out of Fashion/ Demodat 

 Anote’ s Ark/ Arca lui Anote 

 Plastic Ocean/ Un ocean de plastic 

 North of the Sun/ La nord de soare 

 Reluctant Radical/ Răzvrătitul ezitant  

 Este necesar de subliniat că elevii care constituie publicul pentru vizionarea filmului 

documentar se educă în timp, cu răbdare, îndrumare, suport și analiză. Evaluarea completă a 



”Impactul tehnologiei în secolul XXI - Transdisciplinaritatea în educație ” 

 

 

78 

întregii activități de vizionare evidențiază reacția și atitudinea elevilor la punctele- cheie ale 

filmelor documentare, la activitățile care au urmat proiecției, la mesajul transmis și modul în 

care acesta poate influența dezvoltarea emoțională și socială a elevilor ca cetățeni responsabili 

pentru o societate durabilă. 

 

 
 

Activităţi on-line desfăşurate într-o zi, la tema 

 „ În aşteptarea iepuraşului de Paşte”, grupa mare  

 
 

Prof. Înv. preşcolar: Pleșa Claudia Rodica 

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de colț” Brad, jud.Hunedoara 

 

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

TEMA: În aşteptarea iepuraşului de Paşte 

 

 
Activități de dimineață propuse 

 

1.Înviorarea de dimineață 
Ca să cresc mare, voinic fac gimnastică de mic! 

https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU 

  

2.Activitate matematică-Numerele  

Vizionează cu atenţie prezentarea şi răspunde corect. 

https://educatie.inmures.ro/materiale-didactice-pentru-prescolari/filmulete-video-pentru-

prescolari/numerele.html 

 

3. Educație pentru societate - Ascultă povestea Puf- alb şi Puf-gri . 
Desenează-i pe cei doi iepuraşi din poveste. 

Răspunde la următoarele întrebări: 
1.Cum se numeau cei doi iepuraşi? 

2.Ce a răsturnat Puf- gri? 

3.Pe cine a dus mama la târg? De ce? 

4.Cum s-a simţit  Puf -alb? Dar Puf-gri? 

5.Cum a aflat mama adevărul? 

6.Care este  morala poveştii?  

 https://www.youtube.com/watch?v=JTijBNkus8Y 

 

4.Experiment 
Ce se întâmplă cu un ou dacă îl pui în oţet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hf3KXVnc_zM&vl=ro 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
https://educatie.inmures.ro/materiale-didactice-pentru-prescolari/filmulete-video-pentru-prescolari/numerele.html
https://educatie.inmures.ro/materiale-didactice-pentru-prescolari/filmulete-video-pentru-prescolari/numerele.html
https://www.youtube.com/watch?v=JTijBNkus8Y
https://www.youtube.com/watch?v=hf3KXVnc_zM&vl=ro
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Activități de după-amiază propuse 

 

1.Ascultă și cântă 
Te rog să asculți acest frumos cântec, cu siguranță o să îți placă, încearcă să-l înveți, succes! 

https://www.youtube.com/watch?v=JiQR5jsUKMU 

 

2. Confecţionează o mască de iepuraş 

Materiale necesare: 

-carton  

-foarfecă 

-cariocă 

-elastic 

Roagă un adult să-ţi contureze masca apoi decupează şi decorează. Prinde elasticul de laterale şi  te 

poţi distra. 

 
 

Imagine preluată https://desenecolorat.luatbhv.com/attachment-5/planse-de-colorat-masti-cu-

animale-domestice.html 

 

 
 

Activităţi on-line desfăşurate într-o zi, la tema „Puișorul năzdrăvan”, 

grupa mică 
 

Prof. Înv. preşcolar: Pleșa Claudia Rodica 

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de colț”Brad, jud.Hunedoara 

 

Tema anuală de studiu: „ Cum este, a fost şi va fi aici  pe Pământ?” 

Tema: „Puișorul năzdrăvan” 

 1. Intâlnirea de dimineață -Provocare și mișcare 

Roagă un părinte să îți citească  jocul de AICI ,,Întâlnirea de dimineață ” și o să îți aduci aminte 
cum ne salutăm, ne prezentăm, stabileam vremea, în ce anotimp suntem…... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JiQR5jsUKMU
https://desenecolorat.luatbhv.com/attachment-5/planse-de-colorat-masti-cu-animale-domestice.html
https://desenecolorat.luatbhv.com/attachment-5/planse-de-colorat-masti-cu-animale-domestice.html
https://wordwall.net/ro/resource/12609593
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2. Activități liber alese:  Știință: Ce se întâmplă cu un ou când îl pui în oțet?-experiment  
Urmărește filmulețul de  AICI, apoi realizează experimentul! 

3. Educarea limbajului  

,,Desenez un puişor” de G. Berbeceanu, memorizare 

O minge mică și una mare, 

Apoi codița,două picioare, 

Îi desenez un ochi și un cioc, 

O aripioară-i pun pe loc. 

Îl colorez în auriu 

Și parcă strigă:Piu,Piu,Piu! 

După ce ai memorat versurile poeziei ,desenează și tu un puișor după modelul de mai jos: 

 

4.Educatie  muzicală: ,,Puișorul cafeniu” cântec   

Ascultă cântecul de AICI, cântă și tu! 

 

5. Activități liber alese:  Biblioteca: Lupul cel mare și lupul cel mic de Nadine Brune Cosme  AICI-

momentul de lectură 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hf3KXVnc_zM
https://www.youtube.com/watch?v=YZ7VaEJwjUA
https://www.youtube.com/watch?v=cEaF5jIVmJg
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UTILITATEA TEHNOLOGIEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
Prof. Popa Camelia,  

Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Lupeni 

 

În aceste vremuri, ne aflăm în plin proces de schimbare, elevii sunt mai determinați ca 

oricând să folosească un telefon mobil, în scop educativ. Lumea este la îndemână și orice elev poate 

avea acces la orice informație, de oriunde. Situația actuală, a redus semnificativ șansele de a vizita o 

bibliotecă și de a petrece timp printre cărți pentru documentare. Prin urmare, un telefon mobil sau 

orice alt dispozitiv, poate fi utilizat pentru realizarea mai multor scopuri, fapt ce face ca informațiile 

să fie ușor accesibile prin aplicațiile mobile. Fiecare aplicație mobilă are o caracteristică unică, care 

oferă propriul set de servicii. Învățarea este un proces continuu, iar accentul s-a mutat acum complet  

pe eLearning. Datorită telefoanelor mobile, tabletelor, laptopurilor și a diferitelor aplicații orientate 

spre funcții, elevii pot învăța în ritmul lor și își pot petrece timpul înțelegând lucrurile, deoarece 

totul este la doar un click distanță. 

În ultima vreme, s-au produs schimbări pe toate planurile, iar societatea trebuie să se 

adapteze. Educația, s-a mutat în plan virtual, astfel creându-se o serie de aplicații pentru realizarea 

acesteia. De fapt, există sute de mii de aplicații pe piață concepute pentru predare și învățare. 

Tabletele generează entuziasm și îi motivează pe elevi de cele mai multe ori. Aplicațiile, au 

niveluri de complexitate încorporate deoarece acestea se pot realiza de la nivel de începător până la 

un nivel avansat. La orice disciplină de studiu, se pot realiza jocuri diferite pentru a capta atenția și 

a-i antrena pe elevi să lucreze cu plăcere. 

O aplicație pe care o consider foarte utilă în procesul de predare, învățare și evaluare este 

Wordwall, care poate fi folosită în special la clasele mici pentru a realiza activități interactive, 

testând în același timp cunoștințele asimilate de către elevi. Majoritatea șabloanelor oferite de către 

aplicație sunt disponibile atât în versiune interactivă, cât și în versiune tipărită. 

Jocurile pot fi redate pe orice dispozitiv compatibil cu web, cum ar fi un computer, tabletă, 

telefon sau tablă interactivă. Ele pot fi jucate individual de către elevi sau pot fi conduse de 

profesori. 

Materialele disponibile, care pot fi tipărite direct sau descărcate ca fișier PDF, pot fi folosite 

ca însoțitor al activităților interactive sau ca activități independente. 

Lecțiile interactive îi determină pe elevii nativi digitali să își dorească să participe activ la 

ore. Pentru a ține pasul cu o astfel de generație de copii și adolescenți, cadrele didactice trebuie să 

fie deschise la schimbare. 

Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă 

abilități de gândire critică. Copiii care explorează 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. Copiii preferă să învețe prin joc pentru că jocul în sine le oferă 

satisfacții. Iar acest lucru îi ajută să-și dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o caracteristică a 

inteligenței emoționale, extrem de necesară la adaptarea vieții de adult. Devin mai încrezători și 

dornici să exploreze și să descopere lucruri noi. 

Trăim vremuri incredibile, unde găsim tot ce ne dorim online, inclusiv cursuri de formare ce 

pot susține educația tradițională. Posibilitățile sunt infinite însă totul se reduce la adaptare în fața 

schimbării și menținerea unui echilibru pentru a realiza scopul pe care ni l-am propus, profesorii să 

își dezvolte noi abilități și elevii să învețe cu plăcere, utilizând dispozitivul preferat. 

Pentru buna desfășurare a orelor on-line, am urmat mai multe cursuri: CRED, predarea on-

line de la Digital Nation, „Utilizarea platformelor și instrumentelor online în activitatea didactică” 

curs organizat de CCD ARAD, am participat la evenimentul „Folosește manualele 3D și 
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instrumentele interactive pentru a susține lecții la distanță” organizat de Editura Didactică și 

Pedagogică S.A, EduMagic și Mozaik Education, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. 

Am studiat platformele și aplicațiile potrivite pentru ciclul primar: LearningApps, 

Wordwall, Story jumper, Padlet, Loom, academia ABC, Liveworksheet, Kahoot, Xtra Math, ASQ. 

LearningApps este o aplicație web 2.0 și un ajutor pentru profesori şi pentru elevi. 

Profesorul are posibilitatea să structureze materialul pe care doreşte să-l predea în cel mai bun mod, 

sau să se folosească de exercițiile oferite de colegi. Pentru elevi, LearningApps oferă moduri cât 

mai interactive şi atrăgătoare de însușire a noilor informații.  

Aplicația dispune de o variantă a site-ului în limba română, o interfață românească este în 

lucru. Categoriile încorporează majoritatea disciplinelor de studiu, se poate opta pentru mai multe 

limbi, iar tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt diverse pornind de la: Cuvinte încrucișate; 

Jocul Milionarii; Marchează în text; Quiz cu alegere; Completează tabel; Quiz cu introducere; Grilă 

ordonare; Joc-Perechi (Perechi imagini); Joc-Perechi (Text/Imagine); Ordonare cu hartă; Ordonare 

grupe; Ordonare pe imagini; Ordonează perechi; Puzzle – Grupe; Tabel ordonare; Rebus; 

Spânzurătoarea; Text spații goale; Completează tabel; Quiz cu introducere; Audio/Video cu 

inserări; Avizier; Caiet; Calendar; Chat; Mindmap; Scrieți împreună. Exercițiile (Apps) se pot 

alcătui relativ simplu, urmând instrucțiunile de pe site. Există numeroase modele care facilitează 

crearea acestora într-un timp relativ scurt. 

Copiii au fost încântați mai ales de filmulețe și jocuri online, când au putut rezolva 

exercițiile direct pe laptop/telefon, dar au lucrat conștiincioși și fișele trimise pe grupul clasei. 

Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai responsabili. Elevii care folosesc 

tehnologia digitală pentru a învăța devin mai implicați în acest proces și sunt mai interesați să-și 

dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat 

și implicat. 

Deoarece învățarea digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât 

manualele voluminoase, putem spune cu certitudine că digitalizarea reprezintă o alternativă care 

oferă o perspectivă mai largă și activități mult mai atractive decât metodele tradiționale de 

învățământ. 

Instrumentele digitale de învățare implică profesorii, elevii și părinții la un alt nivel. 

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. 

Instrumentele și tehnologia digitală oferă bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii în 

ceea ce privește dezvoltarea cognitivă a copilului. Toată lumea are de câștigat în acest proces al 

digitalizării procesului de învățare. 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. 

Soluțiile digitale de învățare pun accentul pe metode de învățare care sunt constructive, 

colaborative și solicită implicarea elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la lumea de după școală. 

Instrumentele și tehnologia digitală umplu golurile în care predomină învățământul 

tradițional ajutând copiii să gândească în afara cadrului tradițional și rigid de învățare, prin 

instrumente și metode digitale, le este stimulată creativitatea și le oferă sentimentul de încredere în 

propriile capacități. 

Bibliografie: 

1. Manolescu, M.. (2005). Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente. Bucureşti: Meteor Press. 

2. Kagan, S., 2001. Cooperative Learning (Paperback), Kagan Publishing. 
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Activităţi on-line desfăşurate intr-o zi, la tema „Fluturele”, grupa 

mijlocie 

 
Prof. Înv. preşcolar: Popovici Alina 

Gradinita cu Program Prelungit  ,,Floare de colt" Brad 

 

Tema anuală de studiu: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

Activitate integrată: DȘ - Domeniul Științe + DLC - Domeniul Limbă și Comunicare 

(Cunoașterea mediului, Educarea limbajului) 

         În continuare vă invit să citiți copiilor povestea “Omida mâncăcioasă”. 

     Sfaturi părinți - Cum spunem povești copiilor? 

     Citiți-le copiilor cel puțin 20 de minute în fiecare zi! 

❏ Întotdeauna când citiți, asigurați-vă că cei mici văd imaginile din carte. 

❏ Începeți cu povești scurte, cu ilustrații colorate și cu puțin text pe pagină. 

❏ Citiți cu intonație și încercați  să vă schimbați vocea în funcție de personaj. 

❏ Citiți rar, astfel încât copiii să își poată imagina ce ascultă. 

❏ Când citiți o carte pentru prima data, începeți cu coperta – discutați-o cu cei mici. 

❏ Puneți întrebări precum: “Despre ce credeți că este vorba în carte?”. 

❏ Înainte să începeți, citiți numele cărții, al autorului și al ilustratorului. 

❏ Învitați copiii să vă ajute să dați paginile cărții. 

❏ Din când în când (nu foarte des), opriți-vă din citit și întrebați-l: “Ce credeți că se va 

întâmpla în continuare?” sau “Vouă vi s-a întâmplat vreodată una ca asta?”. 

❏ La finalul poveștii, rezervați-vă 5 minute pentru a o discuta cu cei mici: “Ce fruct v-a  plăcut 

cel mai mult? De ce?”. 

Nu uitați: 

❏ Nu e deloc ușor pentru cei mici să învețe să asculte. Dați-le timp și înarmați-vă cu răbdare! 

❏ Un creion și o foaie îi poate face pe copii să aibă mai multă răbdare, dacă le permiteți să 

deseneze în timp ce ascultă. 

❏ Cărțile ilustrate sunt potrivite atât pentru copiii mici, cât și pentru cei mari. 

   Mesajele de mai sus sunt extrase dintr-un ghid scris de Jim Trelease  (www.trelease-on-

reading.com) și dezvoltat cu sprijinul ,,Citim Împreună România”. 

 

 

        
 

http://www.trelease-on-reading.com/
http://www.trelease-on-reading.com/
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         Vă rog să discutați cu copiii despre ciclul de viață a unui fluture. 
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        Ciclul vieții unui fluture are 4 faze: oul, omida sau larva, nimfa sau pupa și fluturele matur, 

zburător. (imagine-https://www.twinkl.ro/resource/t-t-19394-butterfly-life-cycle-word-mat-

romanian) 

 
 

        Dragi copii, vă recomand o activitate artistico-plastică ,,Omida mâncăcioasă” prin pictură cu 

ajutorul unui balon. (imagine- http://mrskarensclass.blogspot.com/2013/04/insect-week.html) 

      Aveți nevoie de: un balon, culori tempera, un castronel pentru amestecul de culori și o coală de 

hârtie. 

Instrucțiuni: Noua idee de activitate este simplă. Mai întâi, pune câteva culori într-un castronel, dar 

nu le amesteca. Umflă un balon cât să îți intre în castronel. Scufundă balonul în culori, apoi 

imprimă pe hârtie corpului omidei. Apoi ochişorii şi picioarele pot fi pictate cu ajutorul unei 

pensule sau chiar cu ajutorul degetului.  Arată bine, nu-i așa? 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.twinkl.ro/resource/t-t-19394-butterfly-life-cycle-word-mat-romanian
https://www.twinkl.ro/resource/t-t-19394-butterfly-life-cycle-word-mat-romanian
http://mrskarensclass.blogspot.com/2013/04/insect-week.html
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Activităţi on-line desfăşurate într-o zi, la tema „Avionul”, grupa 

mijlocie 
Prof. Înv. preşcolar: Popovici Alina 

Gradinita cu Program Prelungit  ,,Floare de colt" Brad 

 

Tema anuală de studiu: ,,Când/ cum și de ce se întâmplă?” 

Activităţile liber alese: Bibliotecă 

Astăzi,  vă propun să ascultați povestea “Micul nor”, de Eric Carle. 

https://www.youtube.com/watch?v=nFncY6UBn20  

      Dragi părinți, după ce copiii au ascultat povestea, explicați-le  unele cuvinte sau expresii pe 

care, ei afirmă, că nu le-au înțeles, adresați-le copiilor întrebări despre conținutul și morala poveștii, 

dați-le copiilor ocazia să se exprime, ascultați cu atenție, nu întrerupeți, dar participați activ la 

conversație. 

        În continuare, vă propunem o activitate de educarea limbajului - joc didactic “Eu spun una, tu 

spui multe”.  Prin joc, copiii vor învăţa să vorbească corect. Vor învăța cuvinte noi, pe care le vor 

utiliza în diferite contexte.  

    Un părinte va denumi fiecare imagine de pe jeton (fată, băiat, buchet, vapor, elefant, cocoș, 

fluture, oaie), iar copilul va denumi mai multe imagini (fete, băieți, buchete, vapoare, elefanți, 

cocoși, fluturi, oi).  Ei vor observa că unele denumiri sunt la fel și la singular și la plural (pui, arici). 

(Sa vorbim corect! - jetoane, editura Tehno-art). 

 

               
 

                     
 

https://www.youtube.com/watch?v=nFncY6UBn20
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      Se va purta o discuţie cu copiii într-un anumit context şi aceştia vor sesiza diferenţe între 

singularul şi pluralul substantivelor 

        Dragi copii, vă propun  la  ,,Activităţi liber alese”, să vă jucați împreună  cu părinţii  un- Joc 

distractiv de atenţie: ,,Zboară, zboară?” . 

       Copilul se află în poziţia aşezat cu mâinile sprijinite pe genunchi. În fața lui, pe un scăunel, stă 

părintele. La începerea jocului părintele  mişcă alternativ degetele mâinilor, în sus sau în jos pe 

genunchi, spunând: „Zboară, zboară”. El trebuie să adauge după mai multe repetări (în această 

formă) numele unei păsări sau al unui aparat care zboară, de exemplu: „rândunica zboară!”, 

„avionul zboară!”. Copilul imită mişcările şi repetă în cor cuvintele: “rândunica zboară!”, imitând 

zborul. Dacă părintele  vrea să verifice atenţia copilului, în loc de aceste cuvinte poate spune: 

„maşina zboară”. Atunci copilul  nu trebuie să ridice mâinile, ci să spună: „maşina  nu zboară!”. 

Dacă copilul  greşeşte este pus să execute mişcări cât mai hazlii. Obiective: să fie atenţi în cazul în 

care părintele  rosteşte numele unui obiect care nu zboară; să respecte regulile impuse de joc.  

        Dragi copii, pentru această după masă vă propun un joc de sortare, care  dezvoltă motricitatea 

fină și răbdarea. https://manutepricepute.ro/joc-de-sortare/  

Materiale necesare: 

❏ 4 feluri de paste, 

❏ 5 boluri: 1 mare și 4 mici 

❏ Mânuțe pricepute și iubire. 

Pași: 

❏ Punem în bolul mare cele 4 categorii de 

❏ paste. Pot fi de forme diferite sau culori 

❏ diferite. 

❏ Cu voie bună și răbdare sortăm pastele în cele 4 boluri mici în funcție de forma lor.  

 

 
  

 
 

https://manutepricepute.ro/joc-de-sortare/
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TRANSDISCIPLINARITATEA, UN „MUST” ÎN EDUCAȚIE 

 
Prof.  RAICA LUCIANA 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani 

 

                  Jaques Delors sublinia, in raportul intocmit pentru UNESCO de Comisia Internațională asupra 

Educației secolului XXI că ’educația este o cale in serviciul dezvoltării umane, un strigăt de dragoste către 

copii, către generația tînără’. După ce analizează problema globală a educației, propune ca puncte de plecare 

pentru introducerea unui nou tip de educație patru imperative ale societății viitoare: să cunoști, să faci,să 

trăiești alături de ceilalți, să exiști. Savanții și cercetătorii in domeniul educației au ajuns, pe căi diferite, la 

aceeași concluzie cu Comisia Internațională pentru Educația secolului XXI, și anume aceea că, noul tip de 

educație se bazează pe patru competențe fundamentale, competențe de tip transdisciplinar: a invăța să 

cunoști, a invăța să faci; a invăța să traiești impreună cu ceilalți; a invăța să fii. 

                  Obiectivul fundamental al oricărui sistem educaţional este formarea la elevi a culturii 

generale. Organizarea unilaterală a informaţiei într-un sistem rigid este însă total nepotrivită cu 

această intenţie. Aportul fiecărei discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este specific 

disciplinelor, ci prin ceea ce au acestea în comun, elemente transferabile, elemente care asigură 

caracterul general. În acest fel, prin educaţia, în care curriculumul depăşeşte barierele unei singure 

discipline, se vor forma competenţele specifice, dar şi transferabile, necesare dezvoltării personale a 

elevului (competenţa de a învăţa să înveţe, competenţe sociale, metodologice). Pe baza 

metodologice unei astfel de educaţii deschise şi flexibile se poate realiza specializarea profundă prin 

formarea unor competenţe generale durabile în timp. 

                 Transdisciplinaritatea – întrepătrunderea mai multor discipline, sub forma integrării 

curriculare, cu posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou domeniu al 

cunoaşterii, prin ceea ce se numeşte fuziune – faza cea mai radicală a integrării. 

                    Abordarea integrată, specifică transdisciplinarităţii, este centrată pe lumea reală, pe 

aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa 

noastră.  

                      Abordarea transdisciplinară  oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea 

cunoştinţelor. Este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală. Este în totalitate participativă, 

centrată pe elev, bazată pe experienţe anterioare. Necesită utilizarea oricărui stil activ de predare. Prezintă un 

înalt grad de complexitate, atât în ce priveşte conţinutul, cât şi metodologia de abordare. Este mult mai 

ieftină decât predarea – învăţarea bazată pe manuale şcolare.  

                      Este permanent rafinată, actualizată, ca urmare a feed back-ului utilizatorului de educaţie. 

                      Prin transdisciplinaritate, ca modalitate de intersectare a diferitelor arii disciplinare, reuşesc să 

pun în valoare ceea ce ştie elevul, pentru a învăţa să cunoască, a învăţa să facă, a învăţa să fie, a învăţa să 

construiască. Numai oferindu-le un mediu care le generează experienţe incitante, relevante pentru vârsta lor 

ca individualităţi, elevii au posibilitatea de a se descoperi , de a se exprima, de a pune probleme şi, în acelaşi 

timp, de a rezolva probleme . 

Bibliografie: 

Cucoş C. – Pedagogie, Editura Polirom, 2000 Basarab Nicolescu – Transdisciplinaritatea, Editura Polirom, 1999 

 Lucian Ciolan – Noi didactici în viziune transdisciplinară. Concepte fundamentale, Centrul Educaţia 2000+ 

 Lucian Ciolan – Competenţe transferabile / transversale, Centrul Educaţia 2000+ 
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TRANSDISCIPLINARITATEA – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

Prof. ROMAN RODICA 

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni 

 

„Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că viața nu 

este împărțită pe discipline. ” 

Jonathan Moffett 

Relativ recent, introdus la începutul anilor  ”70, ai secolului al XX-lea, de către Jean Piaget, 

termenul de trandisciplinaritate a  cunoscut o evoluţie semantică vertiginoasă, de la concept la 

metodologie şi la viziune asupra lumii.         

 În anul 1985, Basarab Nicolescu  a definit transdiciplinaritatea, evidențiind că: 

„Transdisciplinaritatea priveşte – aşa cum indică prefixul „trans” – ceea ce se află în acelaşi timp şi 

între discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este 

înţelegerea lumii prezente, unul dintre imperativele ei fiind unitatea cunoaşterii.”   

 În prezent, schimbările specifice lumii contemporane se desfășoară într-un ritm alert, 

apariția de noi meserii pe care elevii le vor îmbrățișa fiind una dintre caracteristicile acesteia. Pentru 

a face față provocărilor acestei lumi, elevii au nevoie de competențe strategice, transferabile, 

dezvoltarea competențelor de comunicare, auto- și intercunoaștere, asumarea rolurilor în echipă, 

formarea unui comportament social și, bineînțeles, o evaluare formativă. Aceste lucruri se pot 

realiza printr-o abordare educațională transdisciplinară, printr-un curriculum integrat, care să 

depășească limitele unei discipline de studiu, făcând posibilă asocierea diferitelor aspecte ale 

curriculum-ului care să se centreze pe arii mai largi de studiu.     

 Școlii îi revine nobila misiune de a-i pregăti pe copii pentru a face faţă dinamismului 

accelerat al societăţii contemporane, dezvoltându-le competenţe, valori şi atitudini necesare reuşitei 

personale şi sociale. Prin integrarea curriculară, întrepătrunderea mai multor discipline oferă 

posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou domeniu al cunoașterii. 

Abordarea integrată prezintă aspectele relevante ale vieții cotidiene, fiind  centrată pe lumea reală.

 Integrarea curriculară presupune organizarea, punerea în relaţie a disciplinelor şcolare, cu 

scopul de a evita izolarea lor tradiţională. De asemenea, procesul şi rezultatul procesului prin care 

elevul interpretează materia care îi este transmisă pornește de la experienţa de viaţă şi de la 

cunoştinţele pe care deja le-a însuşit. Prin integrarea curriculară, se stabilesc relaţii de convergenţă 

între cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile, valorile ce aparţin unor discipline şcolare 

distincte, iar  procesul educaţional trebuie organizat astfel încât să traverseze barierele obiectelor de 

studiu, predarea şi învăţarea fiind văzute din perspectivă holistică, reflectând lumea reală, care este 

interactivă.           

 Pornind de la cele menţionate și având în vedere faptul că activitățile transdisciplinare 

trebuie să ofere bucuria și fascinația unei experiențe surprinzătoare și motivante și urmărind ca să-i 

deprind cu strategia cercetării, am propus elevilor mei, la disciplina Geografie, realizarea unui 

proiect transdiciplinar intitulat: Călător prin localitatea natală. Prin implementarea acestui proiect, 

am urmărit ca elevii: să analizeze, să formuleze, să exprime opinii personale, să utilizeze informații 

în scopul rezolvării unor probleme, să identifice si să soluţioneze probleme.   

 În cadrul acestui proiect, elevii au fost împărțiți în șase grupe, fiecare grupă având sarcini 

precise, după cum urmează:          

 - Geografii (au cules date despre localizare, clima Municipiului Lupeni, apele care străbat 

orașul, munții care-l înconjoară);         

 - Istoricii (au cules date despre localitate, cum a fost populată, evenimente care au avut loc);

 - Matematicienii (s-au ocupat cu găsirea unor informații în ceea ce privește suprafața 

localității, numărul locuitorilor, lungimea cursului Jiului de Vest, altitudinea munților care 

flanchează orașul);           
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 - Scriitorii (au avut de redactat compuneri despre localitatea natală);   

 - Etnografii (au prezentat obiceiuri specifice zonei, dansuri, cântece);   

 - Ecologiștii (au determinat modalitățile de poluare, au cules informații legate de 

ecologizarea localității și au venit cu propuneri despre cum se poate păstra un mediu sănătos).   

 De asemenea, elevii au realizat fotografii, pe care le-au prezentat, utilizând calculatorul, 

erijându-se în ghizi și făcând recomandări cu obiectivele turistice care pot fi vizitate în localitatea 

noastră.                   

 Tot în cadrul acestui proiect, elevii clasei au colectat capace de plastic, pe care le-au donat 

unei grădinițe din Slatina, în cadrul unui parteneriat care a avut scop, atât colectarea selectivă a 

deșeurilor, cât și ajutorarea copiilor care provin din familii cu o situație financiară precară, 

încurajând astfel voluntariatul.                 

 În concluzie, prin abordare transdisciplinară, elevii manifestă mai mult interes pentru 

problemele concrete cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi şi caută pentru multe dintre acestea 

explicaţii şi soluţii practice. Pentru a veni în întâmpinarea intereselor copiilor, școala trebuie să-i 

pregătească pe aceștia pentru viața în lumea reală, aplecându-se mai mult asupra cotidianului.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

CIOLAN, Lucia, Învățarea integrată – fundamente pentru un curriculum transdiciplinar, Editura 

Polirom,  Iași, 2008 

NICOLESCU, Basarab, Transdisciplinaritatea, Editura Polirom, Iași, 1999 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/5-11_6.pdf 

 

 
 

Resurse digitale interactive folosite în predarea online 
 

Solomon Oana- Melinda 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani 

 

Epoca contemporană este dominată de o expansiune puternică a  științei și tehnologiei 

în toate domeniile de activitate, iar ritmul vieţii este într-o accelerare continuă. Acest ritm de viaţă, 

solicită oamenii într-o manieră mai intensă, pe toate planurile: social, cultural, profesional. 

Competenţa digitală se regăsește printre cele opt competenţe cheie, prevăzute în 

Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 

privind competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (JO L394, 30.12.2006, pp.10-18) 

și prevede ,,utilizarea cu încredere şi în mod critic a tehnologiei din societatea informaţională (TSI) 

şi deci abilităţile de bază privind tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei (TIC)”. 

În ultimul timp se vorbește din ce în ce mai des despre adaptarea predării la necesităţile 

copiilor și se depun eforturi pentru introducerea învăţării centrate pe elev. Marii pedagogi au scos în 

evidență faptul că folosindu-se metode dar și resurse diferite se obţin diferenţe esenţiale în 

pregătirea elevilor. Însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor sau 

mai greu, în funcţie de materialele utilizate. Resursele fizice sau digitale sunt instrumente 

importante aflate la îndemâna profesorului, de a căror cunoştinţe şi utilizare depinde eficienţa 

muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea materialelor de care dispune, particularităţile 

elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să acţioneze pentru a-şi 

valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator de resurse didactice de valoare. 

 În cele ce urmează, vin cu cȃteva propuneri de metode, instrumente și platforme online, 

care ne vin în ajutor în formarea, la elevi, a unor reprezentări corecte asupra lumii  înconjurătoare, 

dar și în explorarea unor norme și valori morale care reglementează relaţiile cu ceilalţi oameni. 

 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/5-11_6.pdf
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Platforma CANVA  
Canva este concepută ca o platformă accesibilă pentru învățarea pe bază de proiecte. 

Plecând de la exerciții bazate pe metoda brainstorming până la fișe de lucru, prezentări, postere, 

întreaga clasă poate proiecta orice, în colaborare. Platforma Canva for Education este disponibilă 

gratuit pentru profesori și elevi, iar prin resursele pe care le oferă contribuie la dezvoltarea 

abilităților creative și colaborative ale elevilor. Este un instrument intuitiv, bazat pe tehnica glisării 

și plasării ("drag-and-drop"). Permite crearea sarcinilor de lucru care măresc șansele de implicare a 

elevilor. Profesorii pot interacționa mai bine cu elevii, indiferent dacă predarea se realizează în clasă 

sau de la distanță. Materialele realizate pot fi partajate în Google Classroom sau pe Microsoft 

Teams, pot fi descărcate în format document, imagine sau prezentare interactivă. 

Platforma STORYJUMPER  
Crearea unei povești personale gratuite on-line este un produs de care toți elevii pot fi 

mândri și acest lucru ar putea contribui la creșterea încrederii în sine. Pe de o parte, această aplicație 

este concepută pentru a oferi profesorului o interfață pentru gestionarea și revizuirea muncii elevilor 

și, pe de altă parte, menține controlul strict de confidențialitate asupra informațiilor elevilor. Mai 

mult decât atât, acest instrument este ușor de utilizat, iar instrucțiunile despre cum să creați cărți de 

povestiri digitale sunt furnizate clar și pas cu pas de autori; de exemplu, Story Creator le arată 

elevilor cum să folosească elemente de recuzită (personaje și obiecte), scene (fundaluri), fotografii 

și text. Nu în ultimul rând, unealta inspiră și motivează adolescenții, provocându-i să fie creativi, să 

ia decizii și să lucreze independent. 

Platforma LIVEWORKSHEETS 

 Liveworksheets permite transformarea foilor de lucru tradiționale tipărite (doc, pdf, jpg 

...) în exerciții interactive online cu autocorecție, pe care le numim generic „foi de lucru interactive‖. 

Elevii pot face fișele de lucru online și pot trimite răspunsurile profesorului. Acest lucru este bun 

pentru elevi (este motivant), pentru profesor (economisește timp) și pentru mediu (economisește 

hârtie). În plus, foile de lucru interactive profită din plin de noile tehnologii aplicate educației: 

acestea pot include sunete, videoclipuri, exerciții de drag and drop, alăturare cu săgeți, alegere 

multiplă și chiar exerciții de vorbire, pe care elevii trebuie să le facă cu ajutorul microfonului . 

Putem folosi foi de lucru live pentru a crea propriile foi de lucru interactive sau le putem folosi pe 

cele partajate de alți profesori 

Resursa digitală WORDWALL  
Wordwall poate fi folosit pentru a crea atât activități interactive, cât și tipărite. 

Majoritatea șabloanelor sunt disponibile atât în versiune interactivă, cât și în versiune tipărită. 

Activitătile interactivele sunt redate pe orice dispozitiv compatibil web, cum ar fi un computer, 

tabletă, telefon sau tablă interactivă. Ele pot fi jucate individual de către elevi sau pot fi conduse de 

profesori, cu elevii care se întorc în partea din față a clasei. Activitățile  pot fi tipărite direct sau 

descărcate ca fișier PDF. Ele pot fi folosite ca însoțitor al activităților interactive sau ca activități 

independente. Activitățile sunt create folosind un sistem de șabloane. Aceste șabloane includ clasice 

renumite precum Quiz și Crossword. Exista, de asemenea, si jocuri în stil arcade, cum ar fi Maze 

Chase, Word Wheel și Avion, și există instrumente de gestionare a clasei, cum ar fi planul Seating. 

Nu este nevoie să vă mulțumiți cu activități prestabilite. Dacă găsiți o activitate, dar nu este chiar 

corectă, puteți personaliza cu ușurință materialul pentru a se potrivi clasei dvs. și stilului dvs. de 

predare. 

Aplicația QUIZLET 
 Quizlet este o aplicație on-line pentru evaluare și autoevaluare, dar și instrument care 

permite elevilor să aprofundeze diferite conținuturi prin module de exersare și jocuri. Profesorul 

doar completează carduri, introducând termeni și definiții sau întrebări și răspunsuri, după care 

beneficiază de 8 instrumente de lucru. Utilizatorul (elevul) are control deplin asupra propriului 

proces de învățare și dispune de feed-back pentru evaluarea progresului realizat. Aplicația poate fi 

accesată în următoarele versiuni: web, Android sau Apple. Este eficientă atât pentru activitățile 

desfășurate asincron, cât și pentru cele sincron. Testele Revista școlară ‖Cartea schimbă viața‖, Nr. 
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3/ 2021 231 generate de aplicație pot fi printate și utilizate în cadrul evaluărilor realizate cu prezență 

fizică. 
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Învățarea online – exemple de bune practice 

 
Prof. înv. primar Vulc Elena Mihaela 

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Petroșani 

Prof. înv. primar Croitoru Mihaela-Maria 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

          Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 

comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea procesului 

instructive educativ. Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități 

didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Activitatea online are, dincolo de avantaje 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 cadrele didactice elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de 

oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite.Această nouă abordare a educației, cea 

online trebuie să fie încadrată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a 

elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online.Pe 

parcursul orelor am folosit diferite resurse educaționale în format digital care au fost de folos 

elevilor. Cu ajutorul lor am realizat fișe de lucru,fișe de evaluare, jocuri,rebusuri,povești și alte 

resurse educaționale. 

         Resurse educaționale utile în format digital folosite la activități: 

- wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea cunoștințelor despre 

vocabular, matematică, științe, istorie etc.) 

- miro.com (este o aplicație online colaborativă care partajează un editor mai multor utilizatori 

și poate fi folosită ca tablă interactivă) 

- www.manuale.edu.ro (manuale digitale) 

- clasamea.eu/(materiale didactice, activități, experințe) 

- gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri puzzle) 

- www.jigsawplanet.com(jocuri online) 

https://wordwall.net/
https://miro.com/
https://www.manuale.edu.ro/
https://clasamea.eu/(materiale
https://gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri
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- learningapps.org/(module de învățare mutimedia într-o formă atrăgătoare pentru a crea și 

gestiona online) 

Aplicații utile gratuite folosite la activități: 

 Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 

 Canva (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări) 

 Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini) 

 Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale, proiecte) 

 EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de învățare sub 

forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul video) 

 Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 

 Google Jamboard (tablă interactivă) 

 Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit) 

 Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 

 Internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru cei mici 

tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a 

o utiliza în mod efic 
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Activități online la ciclul primar 

 
Prof. înv. primar Vulc Elena Mihaela 

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Petroșani 

Prof. înv. primar Croitoru Mihaela-Maria 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

         Datorită schimbărilor apărute în jurul nostru și procesul de învățământ a suferit câteva 

modificări. Există situații în care activitățile se desfășoară online.  

         Activitatea online presupune desfășurarea lecțiilor într-un mediu virtual cu ajutorul unor 

platforme educaționale , utilizând conectare la internet. 

         Activitățile on-line se desfășoară sub două forme: sincron sau asincron. În ambele cazuri este 

necesară conexiunea la internet. Activitățile sincron sunt cele care au loc în timp real într-un mediu 

virtual, în cadrul unei întâlniri prin Zoom, Meet sau Teams; pe când activitățile asincron sunt cele 

prin care se transmit materiale sau sarcini de lucru prin cadrul unor platforme educaționale precum 

Classroom, Microsoft Teams, Adservio sau alte asemenea, iar elevii le parcurg și le rezolvă când și 

cum doresc într-o anumită perioadă de timp dată. 

https://learningapps.org/(module
https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje
https://digitaledu.ro/activitati-de-invatare-digitala/
https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/
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Pe parcursul activităților online se pot utiliza mai multe  aplicații sau platforme foarte utile. În 

continuare prezentăm câteva dintre acestea cu exemple utilizate în cadrul lecțiilor online. 

 

Site-ul YouTube care oferă o gamă variată de materiale video pentru orice lecție și nu numai. 

Acest site se poate folosi pentru prezentarea unor video-uri despre tot ce reprezintă mediul 

înconjurător, pentru prezentarea unor povești sau desene, pentru prezentarea unor cântecele și 

dansuri, pentru prezentarea unor lecții de matematică și multe altele: 

https://www.youtube.com/watch?v=k-CvMQBvx9o,  

https://www.youtube.com/watch?v=aCtiq5j-8aA,  

https://www.youtube.com/watch?v=MKW2JI1teuk&t=153s, 

https://www.youtube.com/watch?v=YYUmsRTT_7A. 

 

Site-ul Explore.org care oferă posibilitatea de a viziona diverse filmulețe din orice colț al lumii, 

atât filmulețe înregistrate, dar și video-uri în direct. Cu ajutorul acestui site elevii au posibilitatea să 

vadă în realitate cum trăiesc anumite specii de animale:  

https://explore.org/livecams/currently-live/kitten-rescue-cam, 

https://explore.org/livecams/cats/kitten-rescue-cam,  

https://explore.org/livecams/oceans/seajelly-cam. 

 

Aplicația Google Maps care ne ajută nu doar să aflăm distanța dintre două destinații sau ruta pe 

care ar trebui să o urmăm pentru a ajunge de la o destinație la alta , ci putem vizualiza din satelit 

destinația unde dorim să ajungem, putem chiar să vizualizăm zona pe care dorim să o vizităm în 

timp real, împrejurimile, clădirile, exteriorul și interiorul unor clădiri, interiorul unor parcuri, 

interiorul unor muzee, interiorul unor castele: 

https://www.google.com/maps/place/Humule%C8%99ti,+Moldova/@46.9975405,28.9754806,152

5m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40c97a69a9e99159:0x8628bf32b0adfbfb!8m2!3d46.9975405!4d

28.9754806, 

https://www.google.com/maps/place/Retezat+National+Park/@45.3818438,22.8821429,3a,37.7y/d

ata=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-

tGmV1WKu!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWvYwaF

bkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu%3Dw129-h86-k-

no!7i4608!8i3072!4m5!3m4!1s0x474e0c7253edd6cd:0x17128d1ce55ab891!8m2!3d45.3818438!4d

22.8821429. 

 

Platforma Nearpod prin care putem crea sau putem să utilizăm materiale gata create pentru lucrul 

cu elevii atât în timpul activităților sincron, cât și în timpul activităților asincron. Elevii lucrează 

individual, iar profesorul are posibilitatea să verifice în același timp ceea ce face elevul. Materialele 

create se axează pe utilizarea unor video-uri care pot fi modificate adăugându-li-se pe parcursul 

vizionării diverse momente de gândire, întrebări cu răspunsuri multiple sau răspunsuri libere sau 

altfel de cerințe: https://share.nearpod.com/ISj9PLJu3eb . 

 

Platforma Kahoot prin care putem crea și organiza jocuri sub forma unor concursuri pentru etapele 

de evaluare din cadrul lecțiilor. Elevii sunt atrași de aceste concursuri deoarece platforma le oferă 

un clasament și un podium vizibil tuturor participanților.  

https://create.kahoot.it/share/lumea-povestilor/c18b1697-0f77-47b9-8c3e-91f76428a094, 

https://create.kahoot.it/share/formele-geometrice/f14377e2-f426-456d-8a70-94912a379792. 

https://www.youtube.com/watch?v=k-CvMQBvx9o
https://www.youtube.com/watch?v=aCtiq5j-8aA
https://www.youtube.com/watch?v=MKW2JI1teuk&t=153s
https://www.youtube.com/watch?v=YYUmsRTT_7A
https://explore.org/livecams/currently-live/kitten-rescue-cam
https://explore.org/livecams/cats/kitten-rescue-cam
https://explore.org/livecams/oceans/seajelly-cam
https://www.google.com/maps/place/Humule%C8%99ti,+Moldova/@46.9975405,28.9754806,1525m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40c97a69a9e99159:0x8628bf32b0adfbfb!8m2!3d46.9975405!4d28.9754806
https://www.google.com/maps/place/Humule%C8%99ti,+Moldova/@46.9975405,28.9754806,1525m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40c97a69a9e99159:0x8628bf32b0adfbfb!8m2!3d46.9975405!4d28.9754806
https://www.google.com/maps/place/Humule%C8%99ti,+Moldova/@46.9975405,28.9754806,1525m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40c97a69a9e99159:0x8628bf32b0adfbfb!8m2!3d46.9975405!4d28.9754806
https://www.google.com/maps/place/Retezat+National+Park/@45.3818438,22.8821429,3a,37.7y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu%3Dw129-h86-k-no!7i4608!8i3072!4m5!3m4!1s0x474e0c7253edd6cd:0x17128d1ce55ab891!8m2!3d45.3818438!4d22.8821429
https://www.google.com/maps/place/Retezat+National+Park/@45.3818438,22.8821429,3a,37.7y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu%3Dw129-h86-k-no!7i4608!8i3072!4m5!3m4!1s0x474e0c7253edd6cd:0x17128d1ce55ab891!8m2!3d45.3818438!4d22.8821429
https://www.google.com/maps/place/Retezat+National+Park/@45.3818438,22.8821429,3a,37.7y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu%3Dw129-h86-k-no!7i4608!8i3072!4m5!3m4!1s0x474e0c7253edd6cd:0x17128d1ce55ab891!8m2!3d45.3818438!4d22.8821429
https://www.google.com/maps/place/Retezat+National+Park/@45.3818438,22.8821429,3a,37.7y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu%3Dw129-h86-k-no!7i4608!8i3072!4m5!3m4!1s0x474e0c7253edd6cd:0x17128d1ce55ab891!8m2!3d45.3818438!4d22.8821429
https://www.google.com/maps/place/Retezat+National+Park/@45.3818438,22.8821429,3a,37.7y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu%3Dw129-h86-k-no!7i4608!8i3072!4m5!3m4!1s0x474e0c7253edd6cd:0x17128d1ce55ab891!8m2!3d45.3818438!4d22.8821429
https://www.google.com/maps/place/Retezat+National+Park/@45.3818438,22.8821429,3a,37.7y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNWvYwaFbkOjOXa_wYhW7NflNb6w5P-tGmV1WKu%3Dw129-h86-k-no!7i4608!8i3072!4m5!3m4!1s0x474e0c7253edd6cd:0x17128d1ce55ab891!8m2!3d45.3818438!4d22.8821429
https://share.nearpod.com/ISj9PLJu3eb
https://create.kahoot.it/share/lumea-povestilor/c18b1697-0f77-47b9-8c3e-91f76428a094
https://create.kahoot.it/share/formele-geometrice/f14377e2-f426-456d-8a70-94912a379792


”Impactul tehnologiei în secolul XXI - Transdisciplinaritatea în educație ” 

 

 

95 

Am prezentat doar o parte din instrumentele digitale folosite la clasele primare în activitățile on-

line. Prin aceste instrumente digitale am reușit să continuăm învățarea într-un mediu virtual plăcut. 

 

Bibliografie: 

Experiența proprie în activitatea on-line 

www.google.ro 

Curs Intensiv de educație digitală pentru învățământ primar  

 

 
 

Un  învățământ în schimbare 

Prof. BORDEA  ELENA,  
Casa  Corpului Didactic  Hunedoara 

 

În contextul lărgirii ariei de comunicare a omului modern şi implicit a dimensiunii 

educaţionale a acesteia, metodele de interacţiune educaţională capătă o tot mai mare amploare în 

practica şcolară şi universitară. Este evident însă faptul că introducerea pe scară largă a mediului 

informatizat aduce cu sine schimbări profunde ale relaţionărilor dintre persoane; iată un motiv 

suficient pentru care putem să înregistrăm o perspectivă tot mai prezentă a combinării dintre 

eficienţa intercomunicării introdusă de aceste metode şi potenţialităţile mediilor electronice. Atunci 

când intenţionăm să vorbim despre comunicare, fie şi doar din raţiuni tangenţiale la o altă temă 

propusă spre dezbatere, observăm aproape imediat un fenomen interesant: termenul de 

comunicare se prezintă sub forma unei aglomerări conceptuale cu multiple (şi deseori neaşteptate) 

ramificaţii fiind văzut drept parte integrantă şi în acelaşi timp cuprinzând procedural un mare număr 

de ştiinţe. În acest mod, cercetătorul se află în faţa unui câmp extrem de generos de posibilităţi 

dar, în aceeaşi măsură dificil de surprins de către o abordare globală; comunicarea poate astfel să 

capete accentele unor definiţii lingvistice, psihologice şi psiho-sociale, filosofice, matematice, 

pedagogice etc. 

Noile tehnologii de informare şi comunicare ocupă un loc tot mai important în societate, 

astfel încât s-a pus problema integrării lor şi în învăţământ. În prezent, majoritatea şcolilor, 

universităţilor şi centrelor de formare dispun de calculatoare, atât pentru nevoile de ordin 

administrativ cât şi pentru activitatea didactică propriu-zisă. Noile tehnologii propun noi posibilităţi 

de documentare, de învăţare şi de formare, permiţând accesul nelimitat la cultură. 

Auzim vorbindu-se şi în România tot mai mult de e-learning. Termenul defineşte un sistem 

de educaţie virtuală, de formare la distanţă. Activităţile de predare – învăţare sunt planificate şi 

conţinutul lecţiilor asincrone este transmis prin Internet, prin intermediul unor platforme de învăţare 

special concepute pentru a permite accesul cursanţilor la lecţii şi la chestionarele de evaluare 

online. Principalul avantaj al învăţării asistate de calculator îl reprezintă accesul unui public 

numeros la educaţie, indiferent de vârstă, naţionalitate, ora şi locul de conectare la sistem. 

http://www.google.ro/
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Folosirea tehnologiei în învăţământ presupune articularea a trei aspecte complementare: 

tehnologie, metodologie şi pedagogie. Cu toate că unele cercetări arată că noile tehnologii pot 

contribui la înnoirea practicilor pedagogice ale profesorilor, acest lucru nu se întâmplă automat şi 

spontan, deoarece rezistenţele la schimbare ale cadrelor didactice sunt încă destul de mari. 

Accesul imediat şi nelimitat la informaţii este un avantaj evident al noilor tehnologii şi în 

special al Internetului, care permite profesorilor din toate colţurile lumii să stabilească mai uşor 

contacte în vederea schimbului de idei şi informaţii cu caracter pedagogic şi cultural, pentru a 

coopera şi derula proiecte educative. Corespondenţa electronică, videoconferinţele, grupurile de 

discuţii, blogul sunt doar câteva dintre mijloacele de comunicare oferite de Internet care permit 

profesorilor să iasă din cadrul tradiţional al sălii de clasă pentru a se deschide spre lume. Deşi 

virtuală, această fereastră spre lume permite profesorilor şi elevilor să se conecteze la valorile 

culturii universale. O mai bună înţelegere a diversităţilor culturale contribuie la educaţia în spiritul 

toleranţei, aprecierii şi respectului reciproc, valori importante pentru construirea unui dialog 

intercultural. 

Noile tehnologii de comunicare aduc o motivaţie suplimentară în activitatea didactică, 

deorece permit varierea activităţilor şi a suporturilor folosite. Echipamentul informatic, pe lângă 

aspectul ludic atât de apreciat de elevi, permite crearea, simularea, consultarea şi evaluarea 

cunoştinţelor. Profesorii care ştiu să folosească eficient noile tehnologii apreciază reducerea 

timpului necesar pregătirii lecţiilor şi posibilitatea centrării pe nevoile elevului. Elevul poate învăţa 

în ritmul său şi reveni cu uşurinţă asupra noţiunilor care nu au fost corect asimilate. 

Utilizarea eficientă a tehnologiilor de comunicare în şcoală este un proces de lungă durată, 

dar important pentru a atinge obiectivul principal al educaţiei, care vizează formarea unor tineri 

autonomi şi responsabili, capabili să se integreze social şi profesional într-o lume în schimbare. 

 

 

 
 

TRANSDISCIPLINARITATEA 

O ABORDARE NOUĂ A ÎNVĂȚĂRII ȘCOLARE  
  

Prof. Almășan  Adriana  

Casa  Corpului Didactic Hunedoara 

  

             Pentru a face față  schimbărilor caracteristice lumii contemporane, elevii au nevoie de 

competențe strategice ca: abilitatea de a învăța cum să învețe, abilitatea de evaluare și rezolvare 

de probleme.  

            Transdisciplinaritatea - presupune abordarea unor teme, adeseori de mare complexitate, 

folosind instrumente și reguli de investigații proprii anumitor științe, folosind concepte ale acestor 

științe, dar în alte contexte.   

 Elevii manifestă interes pentru problemele concrete cu care se confruntă în viața de zi cu zi și 

caută pentru multe dintre aceste explicații și soluții practice. Pentru a veni în întâmpinarea 
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intereselor lor, învățământul va trebui să se aplece mai mult asupra cotidianului, căci ceea ce îi 

interesează pe copii ține prea puțin de domeniul teoriei științifice. Școala trebuie să-i pregătească 

pentru viață în lumea reală.  

           Obiectivul fundamental al oricărui sistem educațional este formarea la elevi a culturii 

generale. Organizarea unilaterală a informației într-un sistem rigid este însă total nepotrivită cu 

această intenție. Aportul fiecărei discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este specific 

disciplinelor, ci prin ceea ce au acestea în comun, elemente transferabile, elemente care asigură 

caracterul general. În acest fel, prin educația, în care curriculumul depășește barierele unei singure 

discipline, se vor forma competențele specifice, dar și transferabile, necesare dezvoltării personale 

a elevului (competența de a învăța să învețe, competențe sociale, metodologice). Pe baza unei 

astfel de educații deschise și flexibile se poate realiza specializarea profundă prin formarea unor 

competențe generale durabile în timp. Abordarea integrată, specifică transdisciplinarității, este 

centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieții cotidiene, prezentate așa cum afectează 

și influențează ele viața noastră.   

 Nivelul transdisciplinar presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe probleme 

ale vieții reale, cu focalizare pe identificare de soluții, rezolvare de probleme din viața autentică, în 

scopul dezvoltării competențelor transversale.  

 

  Abordarea transdisciplinară:  

 oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoștințelor; 

 este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învățare;  

  este în totalitate participativă, centrată pe elev, bazată pe experiențe anterioare;  

  necesită utilizarea oricărui stil activ de predare;  

 prezintă un înalt grad de complexitate, atât în ce privește conținutul, cât și metodologia de 

abordare;  

 este mult mai ieftină decât predarea-învățarea bazată pe manuale școlare;  

  este permanent rafinată, actualizată, ca urmare a feed-back-ului utilizatorului de educație.   

 

Competențele transdisciplinare nu pot fi clasificate în funcție de conținuturile unei discipline. 

Ele sunt clasificate astfel:  

 competențe generale-metodologice: observarea, experimentarea, reprezentarea grafică, 

interpretarea datelor sau a unui text;  

 competențe metacognitive- estimare a gradului de dificultate a sarcinii de lucru, planificarea 

strategică, evaluarea rezultatelor, monitorizarea comportamentală, tehnici personale de 

învățare;  

 atitudine pozitivă, motivantă- realism, interes pentru învățare, toleranță pentru informații 

contradictorii, atitudine pozitivă față de performanțele personale;  

 abilități pragmatice- inițiativa personală, capacitate de concentrare, orientarea acțiunilor 

spre rezolvarea sarcinii, deprinderi de muncă.  

 

  Ce va ști să facă elevul în urma învățării transdisciplinare?  

 

- să interpreteze, să analizeze, să formuleze, să exprime opinii personale  

- să utilizeze informația în scopul rezolvării unei probleme date;  

- să identifice și soluționeze probleme.  

 

      Conținuturile organizate transdisciplinar se vor axa în procesul educațional nu pe disciplină, 

ci pe demersurile intelectuale, afective și psihomotorii ale elevului. Organizarea conținuturilor în 

manieră transdisciplinară se bazează în procesul de predare- învățare- evaluare pe conduitele  
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mentale ale elevului din perspectiva unei integrări efective, realizată de-a lungul tuturor etapelor 

procesului educațional (proiectare, desfășurare, evaluare). Metodele active de predare în 

abordarea transdisciplinară transformă elevul din obiect în subiect al învățării, îl fac pe elev 

coparticipant la propria sa educație și asigură elevului posibilitatea de a se manifesta ca individ, 

dar și ca membru în echipă.  

       

Bibliografie:  

Petrescu, Paloma s.a.- "Transdisciplinaritatea- o nouă abordare a situațiilor de învățare",    EDP, 

R.A. București.  

 

 

 
 

OBIECTIVELE ACTUALE ALE UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN 

Transdisciplinaritate în educație 

 
Prof. VORONIANU SANDA FLORINA 

Prof. IACOBESCU  RALUCA  SILVIA 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  HUNEDOARA 

 

           Învățământul românesc actual se află într-un efort de schimbare și de adaptare la cerințele 

societății democratice. Modernizarea și ridicarea calității sale la nivelul standardelor educaționale 

europene, cer o examinare atentă și actualizată în concordanță cu evoluția sistemelor de învățământ 

din celelalte țări europene. Prin educație, abilitățile copilului vor prinde contur, iar el se va integra 

în mediul social. Educația trebuie să urmărească aptitudinile înnăscute ale elevilor, să le încurajeze 

creativitatea și disponibilitatea de a stabili conexiuni.  

           Obiectivele actuale ale unui învățământ modern pot fi sintetizate astfel: să te învețe să înveți, 

să te învețe să faci, să te învețe să te integrezi, să te învețe să ai personalitate. Atingerea acestor 

obiective complexe asigură premisele pregătirii tinerei generații pentru economia de piață globală și 

îi dă oricărui elev posibilitatea de a avea un răspuns la întrebările: „Ce știi să faci?” și „Cât de bine 

știi să faci?”. Învățarea activă se referă la procesul de învățare centrat pe interesele și nivelul de 

înțelegere și dezvoltare al elevilor. În cadrul învățării active se pun bazele unor comportamente 

precum: comportamentul ce denotă participarea și disponibilitatea (elevul este activ, răspunde la 

întrebări, ia parte la activități), gândirea creativă (elevul aduce propriile gânduri, vine cu sugestii și 

noi interpretări), învățarea aplicată (elevul va putea aplica o strategie de învățare într-o anumită 

situație de învățare). 

Evoluția tehnologică, ritmul alert al vieții cotidiene, necesitatea accesului la informații 

complexe într-un timp cât mai scurt, nevoia de comunicare rapidă, precum și alți factori, au 

determinat apariția calculatorului în procesul de învățare. 
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Didactica modernă s-a schimbat foarte mult. A crescut foarte mult numărul de metode 

didactice. Pe lângă cele tradiționale, au apărut unele noi ca studiul de caz, simularea/jocul de rol, 

problematizarea, brainstorming-ul și altele. Ultimele evoluții din domeniul tehnologiei informației 

stimulează noi forme de învățare cum ar fi învățământul la distanță, folosirea internetului pentru 

cercetare etc. 

Așadar, evoluția ascendentă a tehnologiei informației a generat preocupări în privința 

utilizării calculatorului în procesul de instrucție și educație. 

Calculatorul reprezintă un instrument de muncă personală și pentru profesor și pentru elev, 

oferind parcursuri personalizate, el stimulează studiul individual, capacitatea de control și 

autocontrol.  El nu va înlocui profesorul, ci îi va modifica unele funcții și roluri. 

Internetul mijlocește accesul oricui, oriunde și oricând devenind o rețea socială. 

Educația și școala de azi au renunțat la ideea existenței unei metode absolute, universal 

valabile, susținând o metodologie flexibilă, ușor de adaptat, dar și eficientă. 

Ritmul alert al vieții și noua viziune asupra cunoașterii și rolului ei în istoria dezvoltării 

personalității umane au deschis noi direcții de diversificare a căilor de realizare a acțiunii instructiv-

educative. 

Tehnologia didactică desemnează demersul întreprins de profesor în vederea aplicării 

principiilor învățării într-o situație practică de instruire. 

 Conceptul de tehnologie este explicat în două feluri: 

■ sens restrâns - ansamblul mijloacelor audio-vizuale utilizate în practica educativă; 

■ sens larg - ansamblul structurat al metodelor, mijloacelor de învățământ, a strategiilor de  

organizare a predării. 

Deși conținutul procesului de învățare diferă foarte mult de la un caz la altul, procesul de 

transmitere a informației are multe asemănări. 

In toate situațiile „profesorul-moderator" trebuie să pregătească informațiile conform nevoilor 

„elevului-receptor", care trebuie să fie receptiv la mesajele profesorului. 

Deci, didactica se concentrează asupra unui proces de învățare eficient și eficace între 

profesor și elev. 

Una dintre principalele evoluții în domeniul didactic se referă la rolurile și responsabilitățile 

„profesorului". Acesta nu mai este expertul, ci moderatorul în cadrul procesului de învățare. Există 

câteva ipoteze în acest sens: elevii trebuie să învețe cum să învețe, iar noile forme de învățare, prin 

mijloace electronice, au nevoie mai degrabă de un îndrumător decât de un expert.   

     Învățarea într-un învățământ modern face apel la experiența proprie, promovează învățarea 

prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alții și prezintă o serie de 
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avantaje, între care stimularea interacțiunii dintre elevi, generarea de sentimente și acceptare, 

creșterea stimei de sine, încredere în forțele proprii, diminuarea anxietății față de școală, etc. 

Totodată există și niște limite, cum ar fi: metodele activ-participative aplicate în activitatea pe grup 

sunt mari consumatoare de timp și necesită experiență din partea cadrului didactic,  în unitățile de 

învățământ nonformal cum sunt cluburile și palatele copiilor, utilizarea calculatorului și, implicit, a 

Internetului, poate aduce un plus de interes din partea elevului, ținând seama de faptul că evaluarea 

acestuia nu este o evaluare de tip strict școlar, cu note sau calificative, ci se face mai degrabă pe 

baza achizițiilor, a satisfacerii propriilor nevoi de cunoaștere și a calității "produsului finit" obținut 

prin implicarea elevului în procesul instructive-educativ din voință proprie și plăcere. 

Instituțiile de învățământ au început foarte repede să exploateze bogăția și natura interactivă a 

Internetului.    

Internetul reprezintă o posibilitate de a mări autonomia tinerilor și a comunității intelectuale și 

de a crea un mediu individual și independent de studiu. Informațiile sunt accesibile on-line și elevii 

pot participa la „discuții virtuale".  

Societatea actuală cere pregătirea unui alt fel de elev decât a celor din generațiile anterioare. 

Acesta este răspunsul la noile cerințe puse de economia globală, unde cunoștințele și aptitudinile 

unei națiuni sunt cheia la succesul său competitiv. 

În toată lumea învățământul trece prin transformări importante, iar Internetul este o parte 

majoră a acestor transformări. 

         În  concluzie, un elev al școlii moderne, europene  din secolul XXI trebuie  să-și formeze 

următoarele  abilități  de  gândire: 

 Responsabilitate și  Adaptabilitate—Aplicarea responsabilității personale și a flexibilității în 

cazul persoanelor, la  locul de muncă, și în context comunitar; stabilirea și întrunirea 

standardelor  personale precum și ale altor persoane; tolerarea ambiguității.  

 

 Abilități  de comunicare—Înțelegerea, administrarea și crearea unor metode de comunicare 

eficiente, orale, scrise și multimedia pentru diferite forme și contexte. 

 

 Creativitate și curiozitate intelectuală—Dezvoltarea, implementarea și comunicarea ideilor 

noi către alte persoane; deschiderea către perspective noi și diverse.  

 

 Gândire critică și gândire sistematică—Aplicarea raționamentului în înțelegerea și luarea de 

decizii complexe; înțelegerea interconexiunilor dintre sisteme.  

 

 Abilități de  informare și educare media—Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, 

evaluarea și crearea de informații în diferite forme și media.  

 

 Abilități  interpersonale și de colaborare—Demonstrarea lucrului în echipă și a abilităților de 

conducere; adaptarea la diverse roluri și responsabilități; lucrul productiv în echipă; exercitarea 

empatiei; respectarea  perspectivelor diverse.  

 

 



”Impactul tehnologiei în secolul XXI - Transdisciplinaritatea în educație ” 

 

 

101 

 

 Identificarea problemei, formularea și rezolvarea—Capacitatea de a cataloga, analiza și 

rezolva probleme. 

 

 Învățare independentă—Monitorizarea nevoilor de înțelegere și învățare proprii; localizarea 

resurselor corespunzătoare; transferarea cunoștințelor de la un domeniu la altul.  

 

 Responsabilitatea socială—Acționarea cu responsabilitate în interesul accepțiunii unei 

comunități mari; demonstrarea comportamentului etic în context personal, la locul de muncă și  

în comunitate.  
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